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По крет тре ћег до ба Ср би је, у са рад њи са 
Са ве зом пен зи о не ра Ср би је, Спорт ским 
са ве зом Ср би је и оп шти ном Вр њач ка Ба-

ња ор га ни зу је VI II Олим пи ја ду спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба ко ја ће се одр жа ти од 29. 
сеп тем бра до 3. ок то бра 2015. у Вр њач кој Ба њи.

Чи ње ни ца да је ста нов ни штво на ше зе мље ме ђу 
нај ста ри ји ма у Евро пи, учвр шћу је уве ре ње ор га ни-

за то ра Олим пи ја де да је ова ма ни фе ста ци ја ве о ма 
зна чај на за ге не ра ци је тре ћег до ба. Она у осно ви 
пред ста вља но ви од нос пре ма ста ро сти и и је дан је 
од об ли ка оства ри ва ња бит них ци ље ва на ци о нал-
них стра те ги ја о ста ре њу, здрав ству и раз во ју спор-
та ко је је усво ји ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је.

– Из го ди не у го ди ну ова ма ни фе ста ци ја ра сте 
по бро ју уче сни ка и по ква ли те ту так ми чар ског 
про гра ма, као и оних про прат них ак тив но сти 
ко је су све са др жај ни је,
па оче ку је мо да ће та ко
би ти и ове го ди не – ка же
Ва си ли је Бе ло бр ко вић,
пред сед ник Из вр шног од-
бо ра По кре та тре ћег до-
ба Ср би је и чел ни чо век
Ор га ни за ци о ног од бо ра
Осме олим пи ја де. По себ-
но ис ти че да су за до вољ-
ни што се па ра лел но са
Олим пи ја дом тре ћег до ба
ор га ни зу ју и „ми ни-олим-
пи ја де”, и то у 15 гра до ва
ши ром Ср би је.

Пре ма ори јен та ци о ном
про гра му, у окви ру ово го-
ди шње Олим пи ја де, 1. ок-
то бра би ће одр жа на и све-
ча на сед ни ца по во дом Ме-
ђу на род ног да на ста рих,
а у так ми чар ским да ни ма

еки пе ће од ме ри ти сна ге у бр зом хо да њу, ша ху,
стре ља штву, пи ка ду, фуд ба лу, ко шар ци и ри бо ло ву,
по прет ход но де фи ни са ним про по зи ци ја ма. 

У скло пу не го ва ња ме ђу ге не ра циј ске са рад ње,
на Олим пи ја ди ће би ти ор га ни зо ва ни и Ме ђу ге не-
ра циј ски су сре ти се ни о ра и омла ди на ца а за јед но
ће уче ство ва ти и на спорт ским так ми че њи ма и на
ли ков ној ра ди о ни ци и књи жев ним су сре ти ма. Би-

ће ту и ак тив но сти у ко ји ма мла ди мо гу да по мог ну
ста ри ји ма (ко ри шће ње мо бил них те ле фо на, обу ка
за рад на ра чу на ру), а ста ри ји ће би ти у при ли ци да
пре не су мла ди ма сво ја про фе си о нал на ис ку ства.

У окви ру Олим пи ја де тре ћег до ба би ће одр жан
и Ба зар здра вља са ле кар ским пре гле ди ма, еду-
ка тив на пре да ва ња о ле че њу про ста те, о ури нар-
ним ин фек ци ја ма и др., а сва ко ју тро „олим пиј ци” 
ће ве жба ти за јед но на „Про ме на ди” ис пред хо те-

ла „Зве зда”.
Из обла сти кул ту ре

ор га ни зо ва ће се из ло-
жба сли ка са про шло-
го ди шње олим пиј ске
сли кар ске ко ло ни је, а
би ће об ја вље на и књи-
га са књи жев них су-
сре та упри ли че них на
про шлој Олим пи ја ди.
У са рад њи са Олим пиј-
ским ко ми те том Ср би је
ор га ни зо ва ће се и из-
ло жба по све ће на сто-
тој го ди шњи ци раз во ја
олим пи зма у Ср би ји.
Као и ра ни је, одр жа-
ће се ве че та ле на та, а
сва ке ве че ри уче сни ци
Олим пи ја де мо ћи ће да
се дру же уз му зи ку и
ани ма то ре.  Р. М.

У СУ СРЕТ ОСМОЈ ОЛИМ ПИ ЈА ДИ СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

За ак тив ну 
и кре а тив ну ста рост

При ја вљи ва ње
Аран жман за уче сни ке Олим пи ја де об у хва та
че ти ри пу на пан си о на у хо те ли ма „Зве зда”,
„Фон та на” и дру гим објек ти ма исте ка те го-
ри је и ко шта 9.500 ди на ра по осо би. Те тро-
шко ве сно се еки пе уче сни це, док тро шко ве 
ор га ни за ци је так ми че ња, на бав ке ма ји ца, 
ме да ља, пе ха ра, при зна ња и на гра да сно си 
ор га ни за тор у гра ни ца ма сво јих мо гућ но-
сти. При ја ве и ре зер ва ци је сме шта ја мо гу се 
оба ви ти нај ка сни је до 15. сеп тем бра. Удру-
же ња пен зи о не ра и дру га удру же ња ста рих 
од лу чу ју о бро ју и са ста ву так ми чар ских
еки па. Сва ко удру же ње мо же да при ја ви нај-
ви ше две еки пе од по пет чла но ва.
Ви ше ин фор ма ци ја о про гра му Олим пи ја де
мо же се на ћи на ин тер нет стра ни ца ма 
www.olim pi ja da3d.org,
www.po kret tre ceg do ba.rs
или на тел. 011/2030-758 и 011/2030-356 .  

Са про шло го ди шње Олим пи ја де ко ја је оку пи ла 700 уче сни ка из 71 општине
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За ко ном о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу 
пред ви ђе но је да ли ца 

ко ја су сно си ла по греб не тро-
шко ве по осно ву смр ти ко ри-
сни ка пен зи је има ју пра во на 
нов ча ну на кна ду за по греб не 
тро шко ве, ко је им, по до ста-
вља њу пред ви ђе не до ку мен-
та ци је, ис пла ћу је Фонд ПИО. 
Пра во на нов ча ну на кна ду за 
по греб не тро шко ве оства ру је 
ли це ко је је нај че шће члан по-
ро ди це пре ми ну лог ко ри сни-
ка, или онај ко  је ре ал но сно-
си о тро шко ве са хра не.

У пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2008, 
ка да су се фон до ви кон со ли до-
ва ли у је дин ствен Фонд, до 30. 
сеп тем бра 2013. го ди не, Фонд 
ПИО је ис пла ћи вао нов ча ну 
на кна ду за по греб не тро шко ве 
у ви си ни јед не и по про сеч не 
пен зи је у прет ход ном квар та-
лу, об ра чу на то по ка те го ри ја ма 
оси гу ра ни ка. С об зи ром на то 
да раз ли чи ти из но си и ду жи на 
пла ћа ња до при но са до во де и 
до раз ли чи тог из но са про сеч-
них пен зи ја, и из нос нов ча них 
на кна да по ка те го ри ја ма пен-
зи о не ра био је раз ли чит. За 
овај на чин по сту па ња, Фонд 
је имао по др шку у ми шље њу 
Ми ни стар ства ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, из 
ја ну а ра 2008. го ди не, од но сно 

из пе ри о да ка да је спро во ђе на 
кон со ли да ци ја фон до ва.    

По пре по ру ци Др жав не ре ви-
зор ске ин сти ту ци је, Фонд од 1. 
ок то бра 2013. го ди не утвр ђу је 
ви си ну нов ча не на кна де за по-
греб не тро шко ве у из но су јед не 
и по про сеч не пен зи је у Фон ду 
у прет ход ном квар та лу, у истом 
из но су за све ка те го ри је оси гу-
ра ни ка.  

Сход но то ме, сва ли ца ко ја су, 
у по ме ну том пе ри о ду, на пла-
ти ла нов ча не на кна де за по-
греб не тро шко ве по осно ву
смр ти по љо при вред них
пен зи о не ра, има ју пра во на 
на пла ту раз ли ке нов ча не на-
кна де. Фонд ПИО по зи ва
све ко ји ма при па да ово
пра во да се ја ве ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци
Фон да ко ја им је ис пла-
ти ла нов ча ну на кна ду. Зах-
тев за ис пла ту раз ли ке на кна де 
по греб них тро шко ва тре ба под-
не ти фи ли ја ли, слу жби фи ли ја ле, 
од но сно ор га ни за ци о ној је ди ни-
ци Фон да ко ја је вр ши ла по сло-
ве об ра чу на и ис пла те пен зи ја 
за умр лог ко ри сни ка пен зи је и 
ис пла ти ла на кна ду по греб них 
тро шко ва, а обра зац зах те ва 
гра ђа ни мо гу на ћи у свим ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма, као 
и на сај ту Фон да ПИО www.pio.
rs. Уз зах тев, по треб но је до ста-

ви ти фо то ко пи ју лич не кар те
под но си о ца зах те ва, од но сно
за би о ме триј ску лич ну кар ту са
чи пом од штам па ни из вод из чи-
та ча, као и ко пи ју кар ти це те ку-

ћег ра чу на под но си о ца зах те ва
са упи са ним по да ци ма о име ну,
пре зи ме ну и бро ју пар ти је те ку-
ћег ра чу на.

Пре ма по да ци ма Фон да ПИО,
пра во на ис пла ту ове раз ли ке
има 66.338 ли ца, ко ји ма је од 1.
ја ну а ра 2008. до 30. сеп тем бра
2013. го ди не ис пла ће на нов ча на
на кна да за по греб не тро шко ве
пре ми ну лих по љо при вред них
пен зи о не ра. Фонд је 26. ав гу ста
у днев ним но ви на ма об ја вио

оба ве ште ње и по звао сва ли ца
ко ја су у овом пе ри о ду на пла ти-
ла нов ча ну на кна ду за по греб не
тро шко ве по осно ву смр ти по-
љо при вред них пен зи о не ра да

се ја ве над-
ле жној ор га ни-
за ци о ној је ди ни-
ци, ка ко би оства ри ли пра во на
раз ли ку у нов ча ној на кна ди.

Фонд је по ну дио си стем ско
ре ше ње овог пи та ња, ка ко би
се та мо где има осно ва, на нај-
бр жи и нај ра ци о нал ни ји на чин
из вр ши ла ис пла та, та ко да не ма
по тре бе да гра ђа ни под но се по-
је ди нач не ту жбе.

В. Ка дић

До са да су гра ђа ни Ср би је и Бо сне и 
Хер це го ви не ко ји су рад ни век про ве ли 
у Швај цар ској би ли је ди ни у Евро пи ко ји 
су пен зи је до би ја ли у ори ги нал ној ва лу ти, 
фран ци ма. Швај цар ски пен зиј ски фонд је 
са да ре шио да их из јед на чи са пен зи о не-
ри ма из дру гих европ ских зе ма ља. Пи смо 
швај цар ског пен зиј ског фон да ZAS (Zen tra-
le Ausgle ichsstel le), ко јим сво је ко ри сни ке 
оба ве шта ва о но вом на чи ну ис пла те, по-
сла то је не дав но на бли зу 16.000 адре са у 
Ср би ји. То ли ко је швај цар ских пен зи о не ра 

у на шој зе мљи. При ма ња у еври ма уме сто
у фран ци ма до би ја ће од 1. ок то бра, а фонд
ZAS је је ди ни за ду жен за ис пла ту пр вог
сту ба пен зи ја за стра не гра ђа не ко ји су их
оства ри ли у Швај цар ској. 

Из овог фон да су по ру чи ли ко ри сни ци-
ма да по сао оба вља ју у скла ду са швај цар-
ским за ко ни ма и про пи си ма. Ти про пи си
пред ви ђа ју да се пен зи је об ра чу на ва ју у
швај цар ским фран ци ма, а да се ис пла та у
ино стран ству оба вља у ло кал ној или у кон-
вер ти бил ној ва лу ти. Ср би ја и Бо сна и Хер-

це го ви на су до сад би ле из у зе так. Од лу ка 
да се до са да шња прак са у ове две зе мље 
про ме ни до не та је да би се пен зи о не ри у 
ино стран ству тре ти ра ли на јед нак на чин. 
Гра ђа ни ма чи ја је основ на бри га ка ко ће се 
ова при ма ња кон вер то ва ти, из фон да ZAS 
су по ру чи ли да ће се при ме њи ва ти курс од 
да на ко ји прет хо ди ис пла ти.

Ср би ја има спо ра зум о са рад њи са 
Швај цар ском, али пен зи је се не ис пла ћу ју 
пре ко Фон да ПИО, већ их ко ри сни ци при-
ма ју ин ди ви ду ал но. Г. О.

НОВ ЧА НА НА КНА ДА ЗА ПО ГРЕБ НЕ ТРО ШКО ВЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Пра во на ис пла ту раз ли ке 
Сва ли ца ко ја су у периоду од 1. ја ну а ра 2008. до 30. сеп тем бра 2013. го ди не на пла ти ла нов ча не
на кна де за по греб не тро шко ве по осно ву смр ти по љо при вред них пен зи о не ра, има ју пра во
на на пла ту раз ли ке нов ча не на кна де

Од 1. ок то бра пен зи је из Швај цар ске у еври ма
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Ле кар ска еки па Фон да
ПИО по се ти ла је 6. ав гу-
ста Дом за ста ре и пен зи-

о не ре у Апа ти ну, где су сме ште-
на ста ра ли ца, ко ја из ме ђу оста-
лих по те шко ћа има ју при лич но
про бле ма и са чу лом ви да.

Бу ду ћи да ам бу лан та у овом
до му за ста ре не ма стал но за по-
сле не ле ка ре и ни је опре мље на
по треб ним ме ди цин ским апа ра-
ти ма за оф тал мо ло шке пре гле-
де, ру ко вод ство ове уста но ве је
ра до при хва ти ло ини ци ја ти ву
Фон да и по зва ло на ше ле ка ре
да пре гле да ју ко ри сни ке до ма у
њи хо вим про сто ри ја ма.

Ка ко су у пи та њу ста ри је осо-
бе, ко је се због бо ле сти оте жа-
но кре ћу, а ко ји ма је ле кар ска
кон тро ла за и ста по треб на, би-
ло је ве ли ко олак ша ње за њих
што ће их ле ка ри пре гле да ти у
уста но ви где ина че бо ра ве. Ве-
ли ку по моћ ме ди цин ској еки пи
Фон да пру жи ле су ме ди цин ске
се стре овог до ма, ко је сва ко-
днев но, струч но и ху ма но, бри-
ну о ко ри сни ци ма. 

Цео дан је струч ни тим Фон-
да ПИО, др Јо сип Бер гам, спе-
ци ја ли ста оф тал мо ло ги је, и
ме ди цин ска се стра, по све тио
ко ри сни ци ма До ма за ста ре и
пен зи о не ре у Апа ти ну. Осим ме-
ди цин ског пре гле да, по све ти ли
су па жњу њи хо вом ком плет ном
здрав стве ном ста њу, нео п ход-

ним и ко ри сним са ве ти ма, људ-
ским раз го во ри ма, јер че сто је 
реч нај бо љи лек.

– Из Фон да смо по не ли нео п-
ход ну опре му за оф тал мо ло шки 

пре глед, а до ма ћи ни су нам у 
сво јој ам бу лан ти пру жи ли оп-
ти мал не усло ве за пре глед па-
ци је на та. Све што смо мо гли да 
ре а ли зу је мо од струч них пре-

гле да, ура ди ли смо – ка же др 
Бер гам.

Код не ко ли ко па ци је на та
кон ста то ва но је знат но оште ће-
ње ви да због раз во ја ка та рак те, 
ко ја их је прак тич но од ве ла до 
сле пи ла, а ко ја се мо же ле чи ти 
је ди но опе ра тив ним пу тем.

– На осно ву то ли ког па да
ви зу са ови ко ри сни ци има ју 
прав ну осно ву за оства ри ва ње 
пра ва на нов ча ну на кна ду за 
ту ђу по моћ и не гу, на шта смо 
им и ука за ли. У сва ком слу ча ју 
по др жа вам иде ју ру ко вод ства 
Фон да да се на ова кав на чин 
по мог не љу ди ма ко ји ни су у си-
ту а ци ји да до ђу до аде кват них 
спе ци ја ли стич ких пре гле да и 
ин фор ма ци ја о сво јим пра ви-
ма из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња – ис ти че др Бер гам. 

У До му за ста ре и пен зи о не-
ре Апа тин не кри ју за до вољ ство
овом по се том ле ка ра Фон да ПИО,
као и ре зул та ти ма пре гле да.

Глав на се стра у ам бу лан ти
овог до ма за ста ре Сла ви ца 
Цви јић ка же да су ко ри сни ци 
ве о ма за до вољ ни пре гле дом 
оф тал мо ло га Фон да ПИО, на ро-
чи то због чи ње ни це да је они ма
ко ји су упу ће ни на ко ли ца би ло 
те шко да оду до До ма здра вља 
Апа тин, где је нај бли жи оч ни 
ле кар. Пу ни су по хва ла за то плу 
људ ску реч ко ја им је пру же на 
и осе ћај да не ко ми сли на њих, 
од но сно да ни су за бо ра вље ни.

Ини ци ја ти ву Фон да ПИО да
по кре не ак ци ју пре гле да ко ри-
сни ка сме ште них у ге рон то ло-
шким цен три ма по др жао је и 
ми ни стар Ву лин, а пр ви та кав 
пре глед ор га ни зо ван је у ша-
бач ком ге рон то ло шком цен тру. 

Ле ка ри Фон да ПИО спрем ни
су да од го во ре на све слич не 
по зи ве на ни воу ге рон то ло шких 
цен та ра. Ка ко ре че др Бер гам, 
ово је ве о ма ху ма на иде ја, ко ју у
сва ком слу ча ју тре ба по др жа ти. 
Фонд је и ово га пу та по твр дио 
на де лу да је дру штве но од го-
вор на ин сти ту ци ја, ко ја је увек 
спрем на да на све рас по ло жи ве 
на чи не по мог не они ма ко ји ма 
је по моћ по треб на.

Р. Ми ло је вић

ЛЕ КАР СКА ЕКИ ПА ФОН ДА ПИО У ДО МУ ЗА СТА РЕ И ПЕН ЗИ О НЕ РЕ АПА ТИН

Они ни су за бо ра вље ни

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин об и шао 
је 23. ав гу ста Ге рон то ло шки цен тар у Вр шцу 
где су ле ка ри РФ ПИО по се ти ли ко ри сни ке и 
оба ви ли си сте мат ске пре гле де.
– Ов де до ла зе струч ња ци ко ји ра де у ко ми си-
ја ма Фон да ПИО и по ма жу ко ри сни ци ма ка ко 
не би мо ра ли да тро ше вре ме од ла зе ћи у 
здрав стве не уста но ве и да се из ла жу тро шко-
ви ма. За хва љу јем љу ди ма из ПИО фон да јер 
ле ка ри у сво је сло бод но вре ме по ма жу ста-
ри ма и пру жа ју им услу ге ко је не ма ју сва ки 
дан. Фонд ПИО ти ме по ка зу је да је сте и хо ће 
да бу де део жи во та тих љу ди и да им учи ни
жи вот бо љим – ре као је ми ни стар Ву лин но-
ви на ри ма на кон оби ла ска ко ри сни ка
Ди рек тор Цен тра Дра ган Ко ста ди нов ски за-
хва лио је ми ни стру и пред став ни ци ма Фон да 

на по се ти, ис та кав ши да за по сле ни у Цен тру
ра де те жак и од го во ран по сао.
– Хва ла што сте до шли и улеп ша ли дан на-
шим ко ри сни ци ма. Они су да нас оства ри ли
сво је по тре бе и не ће мо ра ти на ред них да на 
да иду по здрав стве ним уста но ва ма – ре као 
је Ко ста ди нов ски.
Цен тар је до био и до на ци ју у хи ги јен ским 
сред стви ма и основним по треп шти на ма.
По моћ ник ди рек то ра РФ ПИО Алек сан дар 
Ми ло ше вић ре као је да су ре сор но ми ни стар-
ство и Фонд кре ну ли у за јед нич ку ак ци ју у ко-
јој оби ла зе ге рон то ло шке цен тре и ко ри сни-
ци ма пру жа ју спе ци ја ли стич ке услу ге, услу ге
ин тер ни ста и оф тал мо ло га. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, ово је до бра и ху ма на ак ци ја ко ја ће
нај ста ри јим ко ри сни ци ма омо гу ћи ти ква ли-
тет ни ји жи вот. Г. О.

Пре гле ди и у Вр шцу
Др Бергам прегледа корисницу апатинског дома



Фи ли ја ла Но ви Сад, нај-
ве ћа фи ли ја ла Ре пу-
блич ког Фон да ПИО у 

Вој во ди ни, пру жа услу ге оси гу-
ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра-
ва на две адре се у Но вом Са ду: 
у по слов ној згра ди 
на Жит ном тр гу 1, 
пре по зна тљи вој ме-
ђу гра ђа ни ма као 
згра да „со ци јал ног”, 
и у Лон чар ској 10, у 
са мом цен тру срп-
ске Ати не, у згра ди 
бив шег Фон да са мо-
стал них де лат но сти. 
Са 147 за по сле них 
Фи ли ја ла по кри ва 
бли зу 200.000 оси гу-
ра ни ка и око 93.000 
ко ри сни ка пра ва у 
гра ду Но вом Са ду и 
у шест оп шти на: Ти-
те лу, Жа бљу, Те ме ри ну, Бач ком 
Пе тров цу, Бе о чи ну и Срем ским 
Кар лов ци ма. У овим оп шти на ма 
има и сво је ис по ста ве, ко је су 
уда ље не од Но вог Са да од 10 до 
50 ки ло ме та ра.

Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли-
ја ле Но ви Сад, ка же да у че ти ри 
ис по ста ве – Бач ком Пе тров цу, 
Те ме ри ну, Жа бљу и Ти те лу ра де 
по два за по сле на, а у Срем ским 
Кар лов ци ма и Бе о чи ну по је дан. 
Та ко је од лу че но због по тре-
бе по сла и ве ли чи не ис по ста ва 
пре ма бро ју оси гу ра ни ка и ко-
ри сни ка пра ва. Ша кић на гла ша-
ва да по сло ви ко ји се оба вља ју 
у ис по ста ва ма ште де вре ме и 
тро шко ве пу то ва ња оси гу ра ни-
ци ма и пен зи о не ри ма из по ме-
ну тих оп шти на јер не мо ра ју да 
пу ту ју до Но вог Са да. 

Бу ду ћи да је згра да на Жит-
ном тр гу пот пу но у вла сни штву 
РФ ЗО, па Фонд ПИО као „под-
ста нар” има са мо че ти ри шал-
те ра, не до ста так од го ва ра ју ћег 
по слов ног про сто ра уве ли ко 
оте жа ва рад Фи ли ја ле. Сто га је 
Оде ље ње за ис пла ту пен зи ја и 
фи нан сиј ске по сло ве из ме ште-
но у обје кат у Лон чар ској 10 и 
та мо су отво ре на два шал те-
ра на ко ји ма ко ри сни ци услу га 
Фон да мо гу да за вр ше ско ро 
80 од сто сво јих по сло ва из ове 

обла сти. По по тре би, због ве ћег 
оби ма по сла, отва ра се и тре ћи 
шал тер. Не до ста так по слов ног 
про сто ра из ра жен је и ка да је 
реч о од ла га њу ар хив ске гра ђе, 
па су из најм ље на три објек та на 

раз ли чи тим ло ка ци ја ма у гра ду 
за ту на ме ну. 

Не бој ша Ко ва че вић, на чел ник 
Оде ље ња за прав не и оп ште по-
сло ве у Фи ли ја ли Но ви Сад, 
ка же да су и у ова квим окол но-
сти ма иза шли у су срет пен зи о-
не ри ма да би им олак ша ли по-
сту пак из да ва ња здрав стве них 
књи жи ца (Фонд ПИО прет ход но 
мо ра да им ура ди при ја ву на 
оси гу ра ње). На и ме, у шал тер са-

ли на Жит ном тр гу отво ри ли су
још је дан шал тер за те услу ге, па
они са да цео овај по сао мо гу да
оба ве на ис тој адре си без од ла-
ска на шал тер у Лон чар ској. 

– До бром ор га ни за ци јом по-
сла, са рад њом из ме ђу свих
оде ље ња и тим ским ра дом за-
по сле них у Фи ли ја ли, успе шно
смо пре бро ди ли фи зич ку раз-
дво је ност по слов ног про сто ра
и оства ри ли за до во ља ва ју ће
по слов не ре зул та те. Од 25.894
при мље на пр ва зах те ва у 2014.
го ди ни, у за кон ском ро ку од 60
да на ре ше но је 91 од сто. За по-
сле ни из Оде ље ња за фи нан сиј-
ске по сло ве и ис пла ту пен зи ја
из да ли су ве ли ки број уве ре ња
су до ви ма, Јав ном пра во бра-
ни ла штву, Јав ном ту жи ла штву,
Цен тру за со ци јал ни рад Но ви

Сад, МУП-у, ПУ, суд ским из вр-
ши те љи ма, адво кат ским кан це-
ла ри ја ма, ко му нал ним и јав ним
пред у зе ћи ма, бан ка ма... Ре ци-
мо, са мо на осно ву зах те ва ко-
ји су при сти гли пу тем по ште у
Фи ли ја лу у 2014. го ди ни из да то
је 21.125 ова квих уве ре ња, а и
у овој го ди ни бе ле жи мо стал-
ни раст укуп ног бро ја под не тих
зах те ва за та ква уве ре ња, што
нам до дат но по ве ћа ва обим по-

сла, као и утро шак сред ста ва.
Са мо у пр вих шест ме се ци ове
го ди не из да ли смо већ 15.360
уве ре ња на зах те ве при сти гле
по штом – на гла сио је Или ја Ша-
кић, а Ми ло рад Гво зде но вић,
на чел ник Оде ље ња за ПИО, до-
да је да је ажур ност у до но ше њу
ре ше ња у за кон ском ро ку од 60
да на са чу ва на и у пр вој по ло ви-
ни ове го ди не, на и ме, и да ље је
на ни воу од око 91 од сто.

Или ја Ша кић је ис та као и но-
ви ква ли тет у ра ду Фи ли ја ле –
пре вен тив ни рад на сре ђи ва њу
не до ста ју ћег ста жа оси гу ра ни-
ци ма, да би и пре под но ше ња
зах те ва за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју има ли ком пле ти ран
стаж оси гу ра ња, ти ме и убр зан
пут до ре ше ња. То се оства ру је
кроз од лич ну са рад њу са но во-
сад ским Удру же њем вла сни ка
ра чу но вод стве них аген ци ја
– УВРА око упла те не до ста ју-
ћих до при но са за оси гу ра ни-
ке ко ји ра де код по сло да ва ца
у при ват ном сек то ру. Та ко ђе,
и до го во ром са по сло дав ци ма
у фир ма ма ко је су у сте ча ју да
фи нан сиј ску до ку мен та ци ју о
упла та ма до при но са за сво је
за по сле не до ста ве пре ли кви-
да ци је фир ме пр во Фи ли ја ли
на увид, па за тим и Исто риј-
ском ар хи ву.

Ми лан Бо шко вић, по моћ ник
ди рек то ра у Фи ли ја ли, ка же да
је већ ви ше од 50 од сто пен зи-
о не ра ко ји су пре ко Фон да упу-
ће ни на бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју у ба ње Ср би је то пра во и
ис ко ри сти ло.

Или ја Ша кић је на гла сио да
стран ке мо гу до би ти ин фор ма-
ци је и код ре фе ре на та и ру ко во-
ди ла ца то ком свих рад них да на,
ма да су по не дељ ком и сре дом
уве де ни „стра нач ки да ни”, ка ко
би ре фе рен ти, за шти ће ни од
при ти са ка стра на ка и ве ли ког
бро ја те ле фон ских по зи ва, мо-
гли ефи ка сни је да по ра де на об-
ра ди зах те ва стра на ка. Из нео је
и за па жа ње да се ваљ да ниг де,
ни у јед ној уста но ви у Но вом Са-
ду, лак ше не сти же до ди рек то-
ра и ру ко вод ства не го код њих.

Ми ро слав Мек те ро вић
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Тим ски рад – су шти на успе ха

Или ја Ша кић
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поводи

Јав на рас пра ва о Пред ло-
гу На ци о нал не стра те ги је
за ства ра ње под сти цај ног

окру же ња за раз вој ци вил ног
дру штва у Ре пу бли ци Ср би ји за
пе ри од 2015–2019. го ди не одр-
жа на је од 23. ју ла до 14. ав гу ста
у Ср би ји на три јав на ску па, и то
у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу.
На овим јав ним ску по ви ма за-
ин те ре со ва на и струч на јав ност
у ди рект ном ди ја ло гу има ла је
при ли ку да упу ти сво је пред-
ло ге, су ге сти је и ко мен та ре на
пред лог овог стра те шког до ку-
мен та. То је, у овом пе ри о ду, мо-
гло да се учи ни и пу тем он лајн
кон сул та ци ја. На рав но, пред ло-
зи и ко мен та ри су мо гли би ти
упу ће ни и за при па да ју ће до ку-
мен те ове стра те ги је – Ак ци о ни
план и План пра ће ња спро во-
ђе ња и оце не успе шно сти Стра-
те ги је. Фи нан сиј ску по др шку за
из ра ду ове сту ди је пру жи ла je
Европ ска уни ја.

Рас пра ву у Но вом Са ду у
Скуп шти ни АП Вој во ди не ор га-
ни зо ва ли су Ми ни стар ство др-
жав не упра ве и ло кал не са мо у-
пра ве и Кан це ла ри ја за са рад њу
са ци вил ним дру штвом Вла де
Ре пу бли ке Ср би је, уз по др шку
По кра јин ског се кре та ри ја та за
ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло-
кал ну са мо у пра ву. Стра те ги је су
пред ста ви ли Ива на Ан тић, из
Ми ни стар ства др жав не упра ве
и ло кал не са мо у пра ве, Ми ле на
Ба но вић из Кан це ла ри је за са-
рад њу са ци вил ним дру штвом
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је
би ла и мо де ра тор ску па, Ве сна
Пи пер ски Ту ца ков, из По кра-
јин ског се кре та ри ја та за ме ђу-
на род ну са рад њу и ло кал ну са-
мо у пра ву, Бран ка Ан ђел ко вић,
во ди тељ про јек та ЕУ по др шке
кан це ла ри ји за са рад њу са ци-
вил ним дру штвом РС, Дра ган
Го лу бо вић, во ђа екс перт ске гру-
пе на из ра ди Стра те ги је, Сте фан
Ота ше вић, из Кан це ла ри је за са-
рад њу са ци вил ним дру штвом
Вла де РС, и Бран ка Па вло вић,

екс перт за не фор мал но обра зо-
ва ње на из ра ди Стра те ги је.

Ива на Ан тић је у свом из ла га-
њу ис та кла да ће Стра те ги ја ја сно 
де фи ни са ти уло гу ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва у кре и ра њу 

јав них по ли ти ка и да је њен зна-
чај и у то ме што је то пр ви стра-
те шки до ку мент ко јим се ре гу ли-
ше ова област и он пред ста вља 
кру ну ак тив но сти ко је је Ср би ја 
пре у зе ла у овој обла сти по след-
њих го ди на, а плод је са рад ње 
ци вил ног и јав ног сек то ра.

– То је ја сна, тран спа рент на и 
дво смер на ко му ни ка ци ја и по-
де ла уло га парт не ра у овом про-
јек ту, јер да би се из не дрио овај 
до ку мент, би ла је по треб на са-
рад ња јав ног, ци вил ног сек то ра, 
при вре де и ме ди ја и оче ку је мо 
да овај до ку ме нат ре ши од ре ђе-
не иза зо ве са ко ји ма се ци вил но 
дру штво су сре ће и да пре ци зни-
је уре ди од нос јав не упра ве и 
ци вил ног сек то ра, про грам ско 
и тран спа рент но фи нан си ра ње, 
као и уче шће ци вил ног дру штва 
у кре и ра њу јав них по ли ти ка – 
об ја сни ла је де таљ ни је ову са-
рад њу Ива на Ан тић.

Ми ле на Ба но вић је ре кла да 
је јав на рас пра ва о Стра те ги ји 
пр ва ова кве вр сте ко ја тре ба да 
уна пре ди прав ни и ин сти ту ци о-

нал ни оквир за са рад њу гра ђа на, 
од но сно ор га ни за ци ја ци вил-
ног дру штва са ор га ни ма јав не 
упра ве и да ство ри под сти цај но 
окру же ње за раз вој ци вил ног 
дру штва, што под ра зу ме ва уна-

пре ђе ње про пи са, ко ји ће омо-
гу ћи ти не сме тан рад и раз вој 
ор га ни за ци ја ци вил ног сек то ра у 
Ср би ји. Том при ли ком она је и на-
ја ви ла да се усва ја ње Стра те ги је 
оче ку је по чет ком је се ни. 

Ве сна Пи пер ски Ту ца ков ре-
кла је да оче ку је да ће Стра те ги-
ја омо гу ћи ти да и на ло кал ном 
ни воу, ка да се до но се од лу ке од 
зна ча ја за гра ђа не, ак тив но уче-
ству ју ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва. Бран ка Ан ђел ко вић, 
Дра ган Го лу бо вић и Бран ка Па-
вло вић го во ри ли су о ин сти ту-
ци о нал ном и прав ном окви ру 
за са рад њу јав не упра ве и ци-
вил ног дру штва у про це су из-
ра де за ко на и дру гих ин стру ме-
на та јав них по ли ти ка, фи нан сиј-
ској одр жи во сти ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва, уло зи ор-
га ни за ци ја ци вил ног дру штва 
у со цио-еко ном ском раз во ју, 
у не фор мал ном обра зо ва њу и 
у европ ским ин те гра ци ја ма. С 
дру ге стра не, Сте фан Ота ше вић 
је из ја вио да се уско ро оче ку је 
до но ше ње за ко на ко ји ће ре ши-

ти област со ци јал ног пред у зет-
ни штва, и да ће се на тај на чин 
отво ри ти мо гућ ност да, осим 
осо ба са ин ва ли ди те том, и оста-
ле ра њи ве гру пе у дру штву мо гу
да се ор га ни зу ју ра ди пру жа ња 

ра зних услу га, из ме ђу оста лог, 
кроз осни ва ње со ци јал них за-
дру га. По ње го вом ми шље њу, 
то под ра зу ме ва и до но ше ње 
но вог за ко на о за дру га ма.

Сви упу ће ни пред ло зи, ко-
мен та ри и су ге сти је при ку пље-
ни то ком јав не рас пра ве би ће
раз мо тре ни. Из ве штај о јав ној
рас пра ви би ће до сту пан на сај-
ту Кан це ла ри је за са рад њу са
ци вил ним дру штвом, као и на
сај ту Ми ни стар ства др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве.
Ми ле на Ба но вић је ис та кла да
је по осно ву „Пла на пра ће ња,
спро во ђе ња и оце не успе-
шно сти Стра те ги је” (са став ног
до ку мен та Стра те ги је), пред-
ви ђе но да Кан це ла ри ја за са-
рад њу са ци вил ним дру штвом
Вла де Ре пу бли ке Ср би је има
оба ве зу да са чи ња ва го ди шњи
из ве штај – на осно ву пра ће ња
ја сно де фи ни са них ин ди ка то ра
за спро во ђе ње Стра те ги је, и да
га за тим упу ћу је Вла ди на раз-
ма тра ње.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЗА ВР ШЕ НА ЈАВ НА РАС ПРА ВА О НА ЦИ О НАЛ НОЈ СТРА ТЕ ГИ ЈИ ЗА РАЗ ВОЈ 
ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА У СР БИ ЈИ

Бо ља са рад ња ци вил ног 
и јав ног сек то ра

Учесници јавне расправе у Новом Саду



Ка да се при ча о пра ви ма из ККпен зиј ског и ин ва лид ског ККоси гу ра ња, обич но се ми-КК
сли на пен зи је. По за вр шет ку рад-
не ка ри је ре, ве ћи ни оси гу ра ни ка 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње пен зи-
ја по ста не је ди ни из вор при хо да. 
Ипак, по ред пен зи ја, За кон о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
пред ви ђа и оства ри ва ње пра ва на 
нов ча не на кна де за те ле сно оште-
ће ње и по моћ и не гу дру гог ли ца, 
ко је се мо гу ко ри сти ти и у то ку 
тра ја ња оси гу ра ња, пре оства ри-
ва ња пра ва на пен зи ју, као и уз 
пен зи ју. Та ко ђе, по смр ти пен зи о-
не ра, РФ ПИО ис пла ћу је на кна ду 
по греб них тро шко ва ли цу ко је је 
сно си ло тро шко ве са хра не. За-
кон ске од ред бе пред ви ђа ју усло-
ве под ко ји ма се оства ру ју нов ча-
не на кна де, а по што нам се оси гу-
ра ни ци и ко ри сни ци пра ва че сто 
обра ћа ју ра ди по ја шње ња у ве зи 
са оства ри ва њем тих пра ва, по ку-
ша ће мо да от кло ни мо по је ди не 
не до у ми це.

Те ле сно оште ће ње
Пра во на нов ча ну на кна ду за 

те ле сно оште ће ње при па да оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра-
ва на пен зи ју, код ко јих је до шло 
до гу бит ка, или бит ни јег оште ће-
ња по је ди них де ло ва те ла, као по-
сле ди ца про фе си о нал ног обо ље-
ња, или по вре де на ра ду. У ци љу 
утвр ђи ва ња по сто ја ња осно ва за 
сти ца ње овог пра ва, по треб но је 
под не ти зах тев Фон ду, уз ко ји се 
при ла же ре ле вант на ме ди цин ска 
до ку мен та ци ја, као и од го ва ра ју-
ћи из ве штај са чи њен код ор га ни-
за ци је за здрав стве но оси гу ра ње, 
уко ли ко је узрок по вре да на ра-
ду. У то ку по ступ ка под но си лац 
зах те ва се по зи ва на ве шта че ње, 
при че му ле кар ве штак утвр ђу је 
по сто ја ње и про це нат те ле сног 
оште ће ња, као и ње гов узрок. 
Уко ли ко се утвр ди да код под но-
си о ца зах те ва по сто ји те ле сно 
оште ће ње као по сле ди ца про фе-
си о нал ног обо ље ња, или по вре-
де на ра ду, ре ше њем се утвр ђу је 
пра во на нов ча ну на кна ду уз утвр-
ђи ва ње сте пе на те ле сног оште ће-
ња. У вре ме пи са ња овог тек ста, 
нов ча на на кна да за те ле сно оште-

ће ње у ви си ни од 100 од сто из-
но си 6.627,43 ди на ра. Уко ли ко је 
те ле сно оште ће ње утвр ђе но у ни-
жем сте пе ну, из нос је сра зме ран 
про цен ту оште ће ња. Та ко је, на 
при мер, из нос на кна де за те ле сно 
оште ће ње VI сте пе на, од но сно 50 
про це на та, 3.313,71 ди нар. У слу-
ча ју да се код под но си о ца зах те ва 
утвр ди по сто ја ње те ле сног оште-
ће ња ко је је на ста ло као по сле ди-
ца бо ле сти, или по вре де ван ра да, 
до но си се ре ше ње ко јим се зах тев 
за при зна ва ње пра ва на нов ча-
ну на кна ду од би ја, али се та ко ђе 
утвр ђу је и по сто ја ње те ле сног 
оште ће ња у од го ва ра ју ћем про-
цен ту. Мно ги оси гу ра ни ци и пен-

зи о не ри под но се зах тев упра во у 
ци љу утвр ђи ва ња про цен та те ле-
сног оште ће ња, а ра ди оства ри-
ва ња бе не фи та ко ји ни су пред ви-
ђе ни За ко ном о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу. Та ко је, на 
при мер, за ли ца код ко јих по сто ји 
те ле сно оште ће ње од 100 од сто 
пред ви ђе на мо гућ ност ре фун да-
ци је по ре за на до да ту вред ност 
ко ји је пла ћен при уво зу ауто мо-
би ла. По ред овог, по сто је и дру ге 
по вољ но сти за ли ца са те ле сним 
оште ће њем, од ко јих су не ка и ко-
мер ци јал ног ка рак те ра, а ве ћи на 
удру же ња ин ва ли да по ма же сво-
јим чла но ви ма упо зна ва њем са 
рас по ло жи вим мо гућ но сти ма у 
од но су на њи хов сте пен те ле сног 
оште ће ња.

Ту ђа по моћ и не га 
За ли ца код ко јих је због при-

ро де и те жи не по вре де, или 
бо ле сти, нео п ход на по моћ и 
не га дру гог ли ца за оба вља ње 

рад њи у ци љу за до во ља ва ња
основ них жи вот них по тре ба,
та ко ђе је пред ви ђе на од го ва-
ра ју ћа нов ча на на кна да. Пра во
на ову на кна ду, прак тич но, мо-
гу да оства ре не по крет на, или
те шко по крет на ли ца, сле пе и
де мент не осо бе, они ко ји без ту-
ђе по мо ћи не мо гу да се хра не,
обла че, или кре ћу по ку ћи, као и
ли ца на ди ја ли зи. Ра ди оства ри-
ва ња пра ва на нов ча ну на кна ду
за по моћ и не гу дру гог ли ца по-
треб но је да оси гу ра ник, или ко-
ри сник пен зи је под не се зах тев
са од го ва ра ју ћом ме ди цин ском
до ку мен та ци јом. По из вр ше-
ном ве шта че њу, утвр ђу је се да

ли по сто ји по тре ба за нов ча ном
на кна дом. Ова на кна да тре нут-
но из но си 15.906,26 ди на ра.
Ли ца ко ја ни су оси гу ра ни ци,
ни ти ко ри сни ци пен зи је, зах тев
под но се над ле жном цен тру за
со ци јал ни рад. Сте пен те ле сног
оште ће ња мо же да бу де од ути-
ца ја и на из нос нов ча не на кна-
де за по моћ и не гу дру гог ли ца.
На и ме, ли ца ко ја има ју те ле сно
оште ће ње од 100 од сто по јед-
ном осно ву, или 70 про це на та
и ви ше по нај ма ње два осно ва,
има ју пра во на уве ћа ни до да так
за по моћ и не гу дру гог ли ца. Та-
ко ђе, пра во на уве ћа ње на кна де
има ју и ли ца код ко јих по сто ји
ор ган ски трај ни по ре ме ћај не у-
ро ло шког и пси хич ког ти па.

Уко ли ко ле кар ска ко ми си ја
оце ни да код под но си о ца зах-
те ва по сто ји мо гућ ност да се
здрав стве но ста ње по пра ви, за-
ка зу је се кон трол ни пре глед, што
се оба ве зно на во ди и у ре ше њу

ко јим се при зна је пра во на нов-
ча ну на кна ду. Ко ри сни ци се на
кон трол ни пре глед по зи ва ју по
слу жбе ној ду жно сти и ни је по-
треб но да са ми под но се зах тев.

Ка ко се за оства ри ва ње пра-
ва на на ве де не нов ча не на кна де
оба ве зно уз зах тев при ла же и
од го ва ра ју ћа ме ди цин ска до ку-
мен та ци ја, ли ца ко ја сма тра ју да
мо гу да оства ре нов ча ну на кна ду
прет ход но се обра ћа ју свом ле ка-
ру, ко ји при пре ма до ку мен та ци ју
и пред лог за ве шта че ње, уко ли ко
сма тра да код па ци јен та по сто ји
мо гућ ност да пра во оства ри.

По греб ни тро шко ви 
По ред на ве де них нов ча них

на кна да ко је су пред ви ђе не за
оси гу ра ни ке и ко ри сни ке пра-
ва, За кон пред ви ђа и нов ча ну
на кна ду ко ја се ис пла ћу је ли цу
ко је је сно си ло тро шко ве са хра-
не умр лог пен зи о не ра. Зах тев
за ис пла ту ове на кна де под но си
ли це ко је је сно си ло тро шко ве
са хра не, што до ка зу је од го ва-
ра ју ћим ра чу ни ма за по греб-
ну опре му ко ји се при ла жу уз
зах тев. Ова на кна да у ав гу сту и
септембру 2015. го ди не из но си
34.763,00 ди на ра за пен зи о не ре
из свих ка те го ри ја оси гу ра ња.

За крај, ва жно је на гла си ти да
ко ри сни ци нов ча них на кна да ко-
ји се у то ку ко ри шће ња на кна де
пре се ле из ван те ри то ри је Ре пу-
бли ке Ср би је, тре ба да се обра те
РФ ПИО ка ко би при ја ви ли про-
ме ну адре се пре би ва ли шта, али и
да про ве ре да ли у др жа ви у ко јој
жи ве мо гу да на ста ве да ко ри сте
на кна ду, јер ве ћи на спо ра зу ма о
со ци јал ном оси гу ра њу ис кљу чу-
је мо гућ ност ко ри шће ња на кна-
де ко ри сни ци ма ко ји жи ве из ван
др жа ве у ко јој је утвр ђе но пра во.
У слу ча ју на кна де за по греб не
тро шко ве, про ве ра ва се да ли је
у дру гој др жа ви већ оства ре но
та кво пра во.

Ми ро слав Ми рић
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Нов ча не на кна де

Ми ро слав Ми рић



31. август 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА8

између два броја

Јав ни ра до ви од сеп тем бра

Пе де се ти 
„Мо крањ че ви да ни” 

Ју би лар ни, 50. фе сти вал „Мо крањ че ви
да ни”, у род ном гра ду му зич ког ве ли ка-
на Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, као
цен трал на кул тур на ма ни фе ста ци ја у Не-
го ти ну и Ср би ји, би ће ор га ни зо ван од 10.
до 16. сеп тем бра, уз ге не рал но по кро ви-
тељ ство оп шти не Не го тин и Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке
Ср би је. Фе сти вал ска пу бли ка и љу би те-
љи кла сич не му зи ке има ће при ли ку да
пра те број не про гра ме у окви ру се дам
фе сти вал ских да на, а у пред фе сти вал ској
ве че ри ће на сту пи ти по пу лар ни хор „Vi va
vox”, са ди ри ген том Ја сми ном Ло рин. Ове
го ди не тра ди ци о нал на бе се да Фе сти ва ла
по ве ре на је ис так ну том ди ри ген ту, ма е-
стру Вла ди ми ру Крањ че ви ћу ко ји је сво-
је вре ме но са Ака дем ским хо ром „Иван
Го ран Ко ва чић” Мо крањ че ва де ла ме ђу
пр ви ма из нео из ван гра ни ца Ср би је. 

Од го вор на со ци јал на 
по ли ти ка

Бе о град је обез бе дио сред ства да 250 де це ове
го ди не до би је лич ног пра ти о ца. То је услу га ко ја
се ти че де це ко ја по ха ђа ју вас пит но-обра зов ни
про грам. Сви лич ни пра ти о ци про ћи ће са ни тар-
не и здрав стве не пре гле де и про грам акре ди то-
ва не обу ке код Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну
за шти ту.

Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту гра да Бе о-
гра да пла ни ра да од сеп тем бра ре а ли зу је и услу-
гу пер со нал ног аси стен та. Ова услу га је на ме ње-
на осо ба ма са ин ва ли ди те том и град је из дво јио
сред ства за пр вих 50 аси сте на та. У сам ода бир
пер со нал них аси сте на та и це лу ту услу гу укљу-
чен је и Цен тар за со ци јал ни рад, као при мар на
уста но ва со ци јал не за шти те.

Ра дио-те ле ви зи ја
Ср би је гле да о ци ма
ће до је се ни по ну ди-
ти нај ма ње пет но вих
спе ци ја ли зо ва них ка-
на ла. То је омо гу ће но

пот пи си ва њем уго во ра са „Те ле ко мом Ср-
би ја” о по слов ној са рад њи на про из вод-

њи и ди стри бу ци ји па ке та те ле ви зиј ског 
про гра ма. „РТС па кет” ће мо ћи да пра те 
ко ри сни ци МТС те ле ви зи је, а са мо је дан од 
спе ци ја ли зо ва них про гра ма би ће ин фор-
ма тив ни ка нал, на ја вио је ди рек тор Ра дио-
те ле ви зи је Ср би је Дра ган Бу јо ше вић.

Као по себ ни ка на ли спо ми њу се још деч-
ји, кул тур ни, се риј ски, за бав ни и спорт ски.

У јав ним ра до ви ма на под руч ју гра-
да Кра гу јев ца и шу ма диј ских оп шти на
од сеп тем бра ће би ти ангажованa 262
незапосленa ли ца, од че га су 123 осо бе са
ин ва ли ди те том. Ме ђу че тр де се так при ја-
вље них, при хва ће ни су про гра ми јав них
ра до ва 34 из во ђа ча, јав них пред у зе ћа,
уста но ва и удру же ња из Кра гу јев ца и шу-
ма диј ских оп шти на. На кон кур су На ци о-

нал не слу жбе за за по шља ва ње њи ма је
по ве ре но из во ђе ње јав них ра до ва.

Одо бре ни су јав ни ра до ви на очу ва њу
и за шти ти жи вот не сре ди не, као и про-
грам услу га ге рон то до ма ћи ца и пер со-
нал них аси сте на та на се о ском и град ском
под руч ју.

Рад но ан га жо ва ње у јав ним ра до ви ма
мо же да тра је нај ду же три ме се ца. Пре-

ма про гра му НСЗ, за рад но ан га жо ва ње
уче сни ци ма јав них ра до ва обез бе ђе на је
ме сеч на на кна да од пет на ест хи ља да ди-
на ра, не за ви сно од струч не спре ме, као и
рад ни стаж са при па да ју ћим до при но си-
ма. Пред ност ће има ти ду го роч но не за по-
сле не осо бе, тех но ло шки ви шко ви, као и
осо бе без по сла са ни жим ква ли фи ка ци-
ја ма.

Град Кра гу је вац по звао је све не за по сле-
не по ро ди ље, ко ји ма је то пра во при зна то
на осно ву Од лу ке о по др шци по ро ди ци за
2013. го ди ну у тра ја њу од два на ест ме се ци,
да пот пи шу по рав на ње. Ло кал на власт ће из-
ми ри ти и све за о ста ле оба ве зе пре ма не за-
по сле ним по ро ди ља ма за 2014. и 2015. го ди-
ну, пре ма ре до сле ду по тра жи ва ња, а на кон
то га на ста ви ће са ре дов ним ис пла та ма.

Град Кра гу је вац из ми рио је и сва ду го ва-
ња за пр во ро ђе но де те мај ка ма на име ро-
ди тељ ског до дат ка ко је су то пра во оства-
ри ле од 2012. до 2015. го ди не. По осно ву
Од лу ке гра да Кра гу јев ца о по др шци по ро-
ди ци, ло кал на са мо у пра ва ду го ва ла је 150
ми ли о на ди на ра мај ка ма пр во ро ђе них бе ба
и не за по сле ним по ро ди ља ма. Због ка шње-

ња ис пла та чак че тр де сет од сто ро ди те ља 
ту жи ло је ло кал ну са мо у пра ву, па је са мо по 
осно ву ових суд ских из вр ше ња гра ду сти-
гло на на пла ту 55 ми ли о на ди на ра.

Осо бе ко је ни су на дру ги на чин
оства ри ле пра во на здрав стве ну за-
шти ту мо гу са мо стал но да упла те

здрав стве но оси гу ра ње, по про це ду-
ри утвр ђе ној по себ ним пра вил ни ком
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но
оси гу ра ње. Укљу чи ва ње у оба ве зно
здрав стве но оси гу ра ње до 31. ок то бра
ко шта ће 2.215,12 ди на ра ме сеч но. Овај
из нос РФ ЗО утвр ђу је квар тал но и ова
це на оси гу ра ња ва жи од 1. ав гу ста.

Упла та се вр ши у ма тич ној фи ли ја ли
оси гу ра ња и на тај на чин се сти чу иста
пра ва ко ја има ју оси гу ра ни по осно ву
за по сле ња, пен зи је и слич но, а здрав-
стве на књи жи ца се у овом слу ча ју ове-
ра ва на три ме се ца.

Са мо стал на упла та здрав стве ног
оси гу ра ња

Још пет ка на ла РТС-а

Ис пла та ду го ва ња по ро ди ља ма
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Успех на ших спор ти ста на УУСпе ци јал ном олим пиј ским УУигра ма у Лос Ан ђе ле су све 
је оду ше вио. Иако је до не ког 
мо мен та би ло не из ве сно да ли 
ће се са ку пи ти до вољ но сред-
ста ва да на ши пред став ни ци оду 
на ово так ми че ње, удру же ним 
сна га ма се ипак до шло до ци ља.

Ка ко нам је ре као Алек сан дар 
Ста но је вић, ди рек тор Спе ци јал-
не олим пи ја де Ср би је, лет ње 
Спе ци јал не олим пиј ске игре 
(СОИ) ове го ди не одр жа не су у 
Лос Ан ђе ле су од 21. ју ла до 4. ав-
гу ста, а на ши олим пиј ци за ово 
так ми че ње при пре ма ли су се 
од прет ход них ига ра одр жа них 
2011. у Ати ни. Ку ћи су се вра ти-
ли за до вољ ни са осво је них 17 
ме да ља.

– Ове го ди не је на ша де ле га ци-
ја би ла нај број ни ја до са да – на 
СОИ у Лос Ан ђе лес ишло је укуп-
но 109 пред став ни ка Ср би је, од 
то га 87 спор ти ста и 19 тре не ра. 
Од ла зак на ово так ми че ње је 
по мо гла др жа ва, мно ги до на то-
ри, зна ни и не зна ни, Но вак Ђо-
ко вић, Ва ња Гр бић, и сви ма смо 
из у зет но за хвал ни. На так ми че-
њу је би ло 7.500 спор ти ста из 185 
зе ма ља све та, а по кро ви те љи 
су би ли пред сед ник САД Ба рак 
Оба ма и ње го ва су пру га Ми шел 
– ка же Алек сан дар Ста но је вић и 
до да је да се тре нут но раз ма тра 
да се сле де ћа Спе ци јал на олим-
пи ја да одр жи у Сид не ју.

Спе ци јал на олим пи ја да Ср-
би је по че ла је са ак тив ним ра-
дом 2002. го ди не, са ци љем да 
то ком чи та ве го ди не ор га ни зу је 
тре нин ге и так ми че ња осо ба са 

ин те лек ту ал ним не до стат ком 
у на шој зе мљи, и на тај на чин 
омо гу ћи сво јим спор ти сти ма да 
уче ству ју на ме ђу на род ним так-
ми че њи ма ши ром све та. Све ак-
тив но сти овог удру же ња усме-
ре не су ка по бољ ша њу све оп-
штег по ло жа ја ове по пу ла ци је у 
дру штву и ка то ме да бу ду рав-
но прав ни чла но ви за јед ни це.

О то ме на ко ји на чин Спе ци-
јал на олим пи ја да Ср би је (СОС) 
функ ци о ни ше раз го ва ра ли смо 
са ге не рал ном се кре тар ком 
СОС, Ми ла ном Је ре мић.

– Спе ци јал на олим пи ја да Ср-

би је је гран ски са вез клу бо ва
из це ле Ср би је, да кле у пи та њу
је 12 спорт ских клу бо ва за де цу
и омла ди ну са по себ ним по тре-
ба ма. На ши ре пре зен та тив ци
пр во по ста ју чла но ви клу ба, а
на др жав ним пр вен стви ма ко ја
се ор га ни зу ју вр ши се се лек ци-
ја за ула зак у ре пре зен та ци је,
као уоста лом и у свим дру гим
спор то ви ма. У прин ци пу не ма
огра ни че ња што се го ди на ти че,
по себ но ка да су у пи та њу ин ди-
ви ду ал ни спор то ви, али се сва-
ка ко во ди ра чу на о спо соб но-
сти ма. У на ших 12 клу бо ва тре-

нут но има око 2.900 спор ти ста, а
чла но ви тре ни ра ју 11 спорт ских
ди сци пли на – ко шар ку, од бој ку,
фуд бал, атле ти ку, пли ва ње, сто-
ни те нис, бо ћа ње итд. Тре не ри
ре пре зен та ци ја су тре не ри из
ових 12 клу бо ва, ко ји ра де као
про фе со ри фи зич ког вас пи та ња
у спе ци јал ним шко ла ма. У пи та-
њу су опе ра тив ни тре не ри, ко ји
су про шли све по треб не обу ке,
ра ди о ни це, се ми на ре и до би ли
ли цен цу Спе ци јал не олим пи ја-
де. По ред њих, има мо та ко ђе и
де фек то ло ге, пси хо ло ге – об ја-
шња ва Ми ла на Је ре мић.

Од осни ва ња овог удру же ња у
Ср би ји 2002. го ди не, так ми ча ри
су уче ство ва ли на свим до са да
ор га ни зо ва ним лет њим и зим-
ским Спе ци јал ним олим пиј ским
игра ма и осво ји ли око 100 ме да-
ља. По ред Олим пи ја де, уче ству-
ју и на европ ским так ми че њи ма,
ко ја се ор га ни зу ју углав ном јед-
ном го ди шње, док се раз ли чи та
так ми че ња у зе мљи де ша ва ју го-
то во сва ког ме се ца.

Спе ци јал на олим пи ја да је
ина че осно ва на 1968. го ди не у
Аме ри ци као про грам ко ји про-
мо ви ше спорт ске ак тив но сти у
раз ли чи тим олим пиј ским спор-
то ви ма за осо бе са ин те лек ту-
ал ним не до стат ком. Од та да се у
овај про грам укљу чи ло око 150
зе ма ља све та и про грам да нас
бро ји ви ше од че ти ри ми ли о на
спор ти ста. Од 1988. го ди не Спе-
ци јал на олим пи ја да ин тер на ци-
о нал – СОИ по ста је при дру же ни
члан Ме ђу на род ног олим пиј-
ског ко ми те та.

В. Ка дић

СПЕ ЦИ ЈАЛ НА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СР БИ ЈЕ

Злат ни мом ци и де вој ке

Ср би ји 17 медаља на 
Спе ци јал ној олим пи ја ди 2015
ЗЛА ТО

1   Је ле на Вру ћи нић – ба ца ње ку гле
2 Иван и Бо ри слав Жив ков – сто но те ни ски му шки дубл
3 Ђу ри ца Ђу ри ца – тр ча ње, 100 ме та ра
4 Ан дри ја на Ра дој ко вић – пли ва ње 25 ме та ра
5 Алек са Ћи рић – пли ва ње, 200 ме та ра пр сно
6 Фуд ба ле ри

СРЕ БРО
1   Иван Жив ков – сто ни те нис
2 На та ша Жив ков/Ва лен ти на Ма ној лов  
       – сто но те ни ски жен ски дубл
3 Алек са Ћи рић – пли ва ње, 100 ме та ра пр сно
4 Та ња Ва сић – пли ва ње, 25 ме та ра пр сно
5 Ма ри ја Цвет ко вић – бо ћа ње
6 Ко шар ка ши це

БРОН ЗА
1    Ми лош Ја њић – бо ћа ње
2 Од бој ка ши це на пе ску 
3 Ва лен ти на Ма ној лов – сто ни те нис
4    Од бој ка ши це
5 Од бој ка ши
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Пред став ни ци Ко ор ди-
на ци о ног те ла за род ну
рав но прав ност Вла де Ре-

пу бли ке Ср би је пред ста ви ли су
крајем јула, на рад ном са стан ку
са чла но ви ма Од бо ра за рав но-
прав ност по ло ва Скуп шти не АП
Вој во ди не, Пред лог на цр та за-
ко на о род ној рав но прав но сти.
Осим чла ни ца и чла но ва Од бо-
ра и вла ди ног Ко ор ди на ци о ног
те ла за род ну рав но прав ност,
са стан ку у Скуп шти ни АП Вој-
во ди не при су ство ва ле су и чла-
ни це Жен ске пар ла мен тар не
мре же по кра јин ске Скуп шти-
не, Ани та Бе ре тић, по моћ ни-
ца 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, Ти ја на Па-
влов, по моћ ни ца по кра јин ског
се кре та ра за упра ву, про пи се и
на ци о нал не за јед ни це – на ци о-
нал не ма њи не, Да ни ца То до ров,
за ме ни ца По кра јин ског за штит-
ни ка гра ђа на – ом буд сма на за
област род не рав но прав но сти,
и проф. др Мир ја на Пај ван чић,
де кан Фа кул те та за европ ске
прав но-по ли тич ке сту ди је у Но-
вом Са ду, као и струч на јав ност.

Пред лог на цр та за ко на на
овом са стан ку из ло жи ли су Вла-
ди мир Бо жо вић, са вет ник пре-
ми је ра, члан Ко ор ди на ци о ног
те ла за род ну рав но прав ност

Вла де Ре пу бли ке Ср би је и пред-
сед ник Рад не гру пе за из ра ду 
но вог за ко на о род ној рав но-
прав но сти, и Дра ган Кне же вић, 
члан ове Рад не гру пе. Вла ди-
мир Бо жо вић је на вео прав не 
из во ре из на шег и ме ђу на род-

ног за ко но дав ства са ко ји ма је 
но ви за кон ускла ђен и ко ји су 
ко ри шће ни при ли ком из ра де 
Пред ло га на цр та за ко на о род-
ној рав но прав но сти, а оце нио 
је и зна чај до но ше ња овог но-
вог за ко на за на шу др жа ву.

– На црт за ко на о род ној рав-
но прав но сти об у хва та мак си мум 
у за шти ти људ ских пра ва и род-
не рав но прав но сти. Сма трам 
да он пред ста вља ква ли та ти ван 
ис ко рак Ре пу бли ке Ср би је по во-

дом усва ја ња и бу ду ће при ме не 
ме ђу на род них стан дар да људ-
ских пра ва и род не рав но прав-
но сти, као и за шти те ли ца ко ја 
су пре тр пе ла род но за сно ва но 
на си ље, од но сно на си ље над 
же на ма и на си ље у по ро ди ци. 

Овај на црт за ко на пред ви ђа и 
ме ха ни зме на свим ад ми ни стра-
тив ним ни во и ма, од ло кал них 
са мо у пра ва до др жав ног ни воа 
Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ма ће се 
обез бе ди ти при ме на ње го вих 
од ред би и ре а фир ма ци ја прин-
ци па род не рав но прав но сти – 
на вео је Бо жо вић.

Вла ди мир Бо жо вић је де таљ-
ни је обра зло жио и ко је обла-
сти ће би ти ре гу ли са не но вим 
за ко ном о род ној рав но прав-

но сти, а из ло жио је и но ви не у 
од но су на прет ход на за кон ска 
ре ше ња из ове обла сти. Из ме ђу 
оста лог, пред ви ђе но је све о бу-
хват но из јед на ча ва ње брач них 
и ван брач них за јед ни ца, а сход-
но од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је за ко но да вац у на цр ту не
пред ви ђа исто пол не бра ко ве. 

Чла но ви рад не гру пе за из ра ду
но вог за ко на о род ној рав но прав-
но сти ува жи ли су не ко ли ко су ге-
сти ја и пред ло га са овог са стан ка, 
а са вет ник пре ми је ра, Бо жо вић, 
ис та као је да Вла да РС по пи та њу 
род не рав но прав но сти же ли да 
по стиг не нај ши ри мо гу ћи дру-
штве ни кон сен зус, због че га ће 
на сто ја ти да сви де ло ви дру штва 
бу ду укљу че ни у пред сто је ћу јав-
ну рас пра ву и да да ју сво је пред-
ло ге и су ге сти је ка ко би се до шло 
до нај бо љег ре ше ња.

Пред лог за ко на ће, на кон
јав не рас пра ве, би ти упу ћен на 
екс перт ску ана ли зу пред став-
ни ци ма Европ ске уни је, ОЕБС-у 
и Ве не ци јан ској ко ми си ји. Ка-
да стиг не њи хо во ми шље ње, 
Пред лог за ко на би мо гао ући у 
скуп штин ску про це ду ру у је се-
њем ре дов ном за се да њу, а сам 
за кон би мо гао би ти до нет до 
кра ја го ди не, на ја вио је Вла ди-
мир Бо жо вић.

М. Мек те ро вић

Бе о град ће до кра ја ове го ди не отво ри ти три 
клу ба за нај ста ри је су гра ђа не, и то у Ра ко ви ци, 
Зе му ну и на Зве зда ри, на ја ви ла је На та ша Ста-
ни са вље вић, град ски се кре тар за со ци јал ну 
за шти ту, го сту ју ћи не дав но на РТВ Сту дио Б.

У пре сто ни ци са да по сто је 22 клу ба за ста-
ре у окви ру Ге рон то ло шког цен тра Бе о град, са 
6.500 ко ри сни ка, где им је омо гу ће но да по ха-
ђа ју раз не ра ди о ни це и обу ке, да се дру же и 
ква ли тет ни је про во де сло бод но вре ме. Бо ра-
вак у овим клу бо ви ма је бес пла тан, са мо је по-
треб но да се за ин те ре со ва ни ста ри ји гра ђа ни 
учла не у њих.

Ина че, по след њи ова кав ку так за ста ри је отво-
рен је на Но вом Бе о гра ду у ма ју ове го ди не, а жи-
те љи тог де ла гра да на ње га су че ка ли го ди на ма. 
У овом клу бу мо же да бо ра ви сто ти нак љу ди.

За са да у глав ном гра ду по сто ји са мо је дан
днев ни бо ра вак за пен зи о не ре, и то на Вра ча ру, 
јед ној од нај ста ри јих оп шти ни у Ср би ји, али он 
функ ци о ни ше као клуб за ста ре. Пре ма по да ци-
ма из по след њег по пи са, у Бе о гра ду жи ви око 
272.000 осо ба ста ри јих од 65 го ди на и не тре ба 
на гла ша ва ти ко ли ко је по тре бан од го ва ра ју ћи 
про стор где би они ква ли тет но про во ди ли вре-
ме, у дру штву вр шња ка. Р. М.

ПРЕД СТА ВЉЕН ПРЕД ЛОГ НА ЦР ТА ЗА КО НА О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ 

До стиг ну ти европ ски 
стан дар ди

ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ ЈОШ ТРИ КЛУ БА ЗА СТА РИ ЈЕ БЕ О ГРА ЂА НЕ

За ква ли тет ни је ста ре ње

Дра ган Кне же вић, Вла ди мир Бо жо вић и Стојанка Лекић
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Покра јин ска вла да из дво-
ји ла је 38 ми ли о на ди на ра 
за фи нан си ра ње, од но сно 

су фи нан си ра ње ме ра, ак тив но-
сти и про гра ма у обла сти со ци-
јал не за шти те у Вој во ди ни у овој 
го ди ни, а уго во ри о до де ли сред-
ста ва по јав ном кон кур су пот пи-
са ни су не дав но у Деч јем се лу 
„Др Ми ло рад Па вло вић” у Срем-
ској Ка ме ни ци. Пред став ни ци 43 
уста но ве со ци јал не за шти те и 31 
удру же ња гра ђа на са те ри то ри је 
Вој во ди не уго во ре су пот пи са ли 
са Нов ком Мо јић, под се кре та-
ром По кра јин ског се кре та ри ја та 
за здрав ство, со ци јал ну по ли ти-
ку и де мо гра фи ју.

Сред ства по овом кон кур-
су одо бре на су за ин ве сти ци је 
у уста но ве со ци јал не за шти те, 
као и за про јек те пру жа ла ца 
услу га – удру же ња гра ђа на, и 
то за днев не услу ге у за јед ни ци, 
услу ге по др шке за са мо ста лан 

жи вот, са ве то дав но-те ра пиј ске 
и со ци јал но-еду ка тив не услу ге 
и по бољ ша ње усло ва за пру жа-
ње услу га сме шта ја. Кри те ри ју-
ми за до де лу сред ста ва би ли су: 
ква ли тет про је ка та и ре зул та ти 
ра да уста но ва и удру же ња.

На ве де ним услу га ма со ци јал не 
за шти те за до во ља ва ју се по тре бе 

пре све га де це и мла дих без ро-
ди тељ ског ста ра ња, де це са смет-
ња ма у раз во ју, де це у су ко бу са
ро ди те љи ма, ста ра те љи ма и за-
јед ни цом, жр та ва зло ста вља ња,
за не ма ри ва ња, на си ља, екс пло а-
та ци је и тр го ви не љу ди ма, као и
од ра слих ста ри јих осо ба чи ји је
жи вот угро жен због ста ро сти, ин-

ва ли ди те та, бо ле сти, по ро дич них
и дру гих жи вот них окол но сти.

Пот пи си ва њу су при су ство-
ва ли и Све тла на Ро гач, по моћ-
ник по кра јин ског се кре та ра за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти-
ку и де мо гра фи ју, као и Ср ђан
Егић, ди рек тор Деч јег се ла.

Д. Ко раћ

Удру же ње же на из Кра ље ва ца, се ла у рум-
ској оп шти ни, не дав но је обе ле жи ло пр ву
го ди ну ра да, а на све ча но сти су се оку пи ле
пред став ни це из свих де ло ва Сре ма, да би
при ка за ле шта се све до би ја од пше нич ног
зр на.

– Ма ни фе ста ци ју смо по све ти ле жи ту. По ка-
за ле смо по се ти о ци ма и го шћа ма уме ће у ме-
ше њу хле ба, ко ји је по том ис пе чен у фу ру ни,
а ор га ни зо ва ле смо и так ми че ње за нај бо љу
сла ну и слат ку штру длу – ка же Сне жа на Бог-

да но вић, пред сед ни ца Удру же ња же на „Кра-
љев чан ке”.

За нај леп ши, про гла шен је штанд Мо ро ви-
ћан ки, а ту су још, по ред сла вље ни ца, би ле и
же не из Ја ме не, Ку пи но ва, Го лу би на ца, Но вих
Ба но ва ца, До бри на ца, Пе ћи на ца, Ши ма но ва-
ца, Де ча и Ста ре Па зо ве.

Сла вље су упот пу ни ли чла но ви фол клор-
них гру па из Ка ра ву ко ва, Жар ков ца и се ла
до ма ћи на, а же не су то ком ве че ре за ба вља ли
там бу ра ши. Г. В.

НИШ

Бес плат ни 
из ле ти за 
пен зи о не ре

Удру же ње пен зи о не ра гра да
Ни ша ор га ни зо ва ло је то ком ле та
бес плат не јед но днев не из ле те за
сво је чла но ве. Не ка од нај леп ших
и нај по зна ти јих ту ри стич ких ме ста
Ср би је об у хва ће на су овим оби ла-
сци ма, а у ни шком удру же њу ка жу
да је циљ пре све га дру же ње ста ри-
јих су гра ђа на. У дру гом де лу ово го-
ди шње се зо не из ле та пен зи о не ри
су об и шли Вр њач ку Ба њу, Про лом
ба њу, Со ко ба њу и Ја го ди ну. Гру пе
за пу то ва ња ор га ни зо ва не су по ме-
сним од бо ри ма град ског удру же ња
пен зи о не ра, а пра во да се при ја ве
има ли су сви чла но ви. Ка ко су нам
ре кли у јед ној од гру па, ко ја се од-
лу чи ла за из лет у Ја го ди ну, ова ак-
ци ја им је улеп ша ла пен зи о нер ске
да не, омо гу ћи ла да упо зна ју но ве
при ја те ље, али и да ви де не ке од ту-
ри стич ких ле по та на ше зе мље. 

Н. Ш.

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ О ДО ДЕ ЛИ СРЕД СТА ВА У ОБЛА СТИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Но вац за угро же не гру пе

КРА ЉЕВ ЦИ: МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПО СВЕ ЋЕ НА ЖИ ТУ

Кул ту ра оби ча ја Сре ма

Представници удружења са којима су потписани уговори

Награђени штандИ они су учествовали у слављу
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на лицу места

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не ор-
га ни зо вао је у Зре ња ни ну ше сту 
Смо тру хо ро ва и пе вач ких гру па. Из 

зре ња нин ског хра ма кул ту ре – ба рок ног 
по зо ри шта „То ша Јо ва но вић”, чу ле су се 
склад не пе сме са вој во ђан ског под не бља, 
али и оне лич ке, за тим из Бо сан ске кра ји-
не, ру ске, ма ђар ске и сло вач ке из вор не 
пе сме итд. от пе ва не са ја сном дик ци јом и 
хар мо нич ним ме ло ди ја ма у из во ђе њу ин-
ва ли да ра да из ра зних де ло ва Вој во ди не.

Ста на Сви ла ров је при ли ком отва ра ња 
Смо тре по хва ли ла до ма ћи не за бес пре-
кор ну ор га ни за ци ју ове ма ни фе ста ци је и 
ве ли ки до при нос у то ме Сте ва на Ра ди ши-
ћа, пот пред сед ни ка СИР Вој во ди не и пред-
сед ни ка ОО СИР Зре ња нин. Том при ли ком 
ис та кла је и да је ову про грам ску ма ни фе-
ста ци ју Са ве за јед ним де лом фи нан сиј ски 
по др жа ло Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

На ово го ди шњој ма ни фе ста ци ји на сту-
пи ло је осам хо ро ва и пе вач ких гру па: 
Пе вач ка гру па „Па ди на”, ОО Ко ва чи ца, 
Пе вач ка гру па „Кра ји шни ци” из Ве ли ке 
Гре де, ОО План ди ште, Пе вач ка гру па ОО 

Сом бор, Пе вач ка гру па ОО Се чањ, као и
хо ро ви „Злат ни глас”, ОО Шид, „Град ну-
лич ки би се ри”, ОО Зре ња нин , „Срем ци”,
ОО Срем ска Ми тро ви ца и хор из ОО Сен-
та. Осим око 120 из во ђа ча, чла но ва Из вр-
шног од бо ра СИР Вој во ди не и ру ко вод-
ства оп штин ских ор га ни за ци ја ин ва ли да
ра да из Вој во ди не, Смо три су при су ство-
ва ли и Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР
Вој во ди не, Стан ко Ним че вић, пот пред-
сед ник СИР Ср би је, и Сла ви ца Ко пи ло-
вић из по кра јин ског Са ве за.

Већ тра ди ци о нал но, Зо ри ца Ке цић, при-
ма до на у пен зи ји, да ла је струч ну оце ну
свих уче сни ка, а сви су се сло жи ли и да је
на тај на чин ра ни јих го ди на зна чај но по мо-
гла у раз во ју пе вач ких гру па и хо ро ва ин-
ва ли да ра да. Она је оце ни ла да је ово го ди-
шња Смо тра хо ро ва и пе вач ких гру па нај-
бо ља до са да, и да је при ме тан на пре дак у
ква ли те ту из во ђе ња свих уче сни ка. Пре ма
ње ном ми шље њу, иако ово ни је так ми чар-
ска ма ни фе ста ци ја, нај бо љи ути сак ове го-
ди не оста ви ли су Пе вач ка гру па ОО Се чањ,
„Град ну лич ки би се ри” и „Срем ци”. 

М. Мек те ро вић

Дру ге су бо те ав гу ста у Ру ми је одр жа на 
ту ри стич ко-при вред на ма ни фе ста ци ја 
„Рум фест” ко ја је на на Град ском тр гу оку-
пи ла ви на ре и ме са ре са сво јим про из во-
ди ма. По се ти о ци су ужи ва ли у по ну ди, а 
све што је би ло за је ло и пи ће мо гло се 
про ба ти и ку пи ти. Ни су на „Рум фе сту” из-
о ста ли ни ово га пу та чла но ви Удру же ња 
Европ ски вин ски ви те зо ви „Све ти Ге ор ги-
је”, ко ји про па ги ра ју уме ре ност у пи је њу 
и ши ре ње вин ске кул ту ре.

На те зга ма ме са ра ми ри са ли су вру-
ћи чвар ци, а ну ди ли су и ку лен, чај ну и 
срем ску ко ба си цу, сла ни ну, шун ку... Ма ло 
да ље, чла ни це жен ских удру же ња има ле 
су на сво јим штан до ви ма сла не и слат ке 
ко ла че ко ји се пра ве у Сре му, а па жњу Ру-
мља на при ву као је и „кир теш” ко лач, ко ји 
је про да ва ла Ђен ђи Ко ле нак из Ср бо бра-
на. Пра вље ње овог тра ди ци о нал ног ма-
ђар ског ко ла ча (дим њак или оџак ко лач), 
ко ји се не ка да оба ви јао око ку ку ру зо ви-
не и пе као на жа ру, пре ра сло је у по ро-
дич ни би знис. За па же но ме сто са сво јим 
ру ко тво ри на ма има ли су ста нов ни ци Ге-
рон то ло шког цен тра „Срем”, а на не ко ли-
ко су сед них штан до ва мо гли су се ку пи ти 

и уни кат ни пред ме ти из ра ђе ни де ку паж
тех ни ком.

И по ред ве о ма то плог вре ме на, ма ни-
фе ста ци ја је при ву кла ве ли ки број гра ђа-
на Ру ме и окол них ме ста.

У ве чер њим ча со ви ма про мо ви са ни
су про из во ђа чи ви на из Сте ја но ва ца, а
„пред ста вљене” су и две ма ни фе ста ци је
– „Срем ско ве че” и „Рим ски да ни”, ко је се
одр жа ва ју у Пла ти че ву и Хрт ков ци ма. 

„Рум фест” је за вр шен ве се ло, кон цер-
том гру пе „Ван Гог”. Г. В.

ШЕ СТА СМО ТРА ХО РО ВА И ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ

Нај бо ља до са да

ПЕ ТИ „РУМ ФЕСТ” У РУ МИ

Ва тер по ло и „Ван Гог”

Град ско удру же ње пен зи о не ра Зре ња нин
по дру ги пут је успе шно ор га ни зо ва ло Ре ги о-
нал не спорт ске су сре те пен зи о не ра сред њег
Ба на та 25. ав гу ста у сво јим про сто ри ја ма у
Зре ња ни ну. Уче ство ва ло је укуп но шест еки-
па из ба нат ских оп шти на Зре ња нин, Ки кин да,
Се чањ и Жи ти ште. Спорт ско уме ће ме ђу соб но
су од ме ри ле еки пе: „ГУП Зре ња нин”, „Ки кин да
– Ге рон то ло шки цен тар”, „ОУП Ки кин да”, „ОУП
Се чањ”, „ОУП Жи ти ште” и „МО Кра ји шник”. Оне

су се над ме та ле у три спорт ске ди сци пли не:
пи ка ду, ви се ћој ку гли и ба ца њу ме тал них пло-
чи ца, ко је су пре ма ре чи ма Љи ља не Пе тров,
пред сед ни це ГУП Зре ња нин, на отва ра њу ове
спорт ске ма ни фе ста ци је, при ла го ђе не њи хо-
вој до би жи во та, и ко је им успе шно одр жа ва ју
фи зич ку ак тив ност и до при но се здра вљу и ви-
тал но сти те ла.

Све у куп ни по бед ник овог так ми че ња, ко је је
и сво је вр сна при пре ма за ово го ди шњу Олим-
пи ја ду тре ћег до ба у Вр њач кој Ба њи, је сте еки-
па „Ки кин да – Ге рон то ло шки цен тар”. Дру го
ме сто осво јио је „ГУП Зре ња нин”, док је тре ћа
би ла еки па „ОУП Ки кин да”.

Ма ни фе ста ци ји су при су ство ва ли и ви со-
ки го сти: Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве за
пен зи о не ра Вој во ди не, Еле о но ра Мар ја но вић,
пред сед ни ца Скуп шти не гра да Зре ња ни на, и
Слав ко Шу ћу ре вић, пред сед ник град ске ор га-
ни за ци је ПУПС-а.

На кра ју так ми че ња по де ље не су ме да ље и
пе ха ри нај у спе шни јим еки па ма и за хвал ни це
за слу жним по је дин ци ма.

М. М.

РЕ ГИ О НАЛ НО СПОРТ СКО
ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ки кин ђа ни
победници

Еки па „Ки кин да – Ге рон то ло шки цен тар” 
баца висећу куглу
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Од 6. до 10. ав гу ста у Кња жев цу je одр-
жан 54. Фе сти вал кул ту ре мла дих Ср-
би је. Фе сти вал је отвориo пред сед ник

оп шти не Кња же вац Ми лан Ђо кић, а про грам
се од ви јао на пла тоу До ма кул ту ре, по ред Свр-
љи шког Ти мо ка, у спо мен-пар ку и на лет њој
по зор ни ци у Гур гу со вач-
кој ку ли. Уче ство ва ло је
ви ше од 1.000 мла дих
ства ра ла ца из Ср би је
пред ста вља ју ћи сво је
уме ће из ра зних обла-
сти кул тур но-умет нич ког
ства ра ла штва.

– Ова тра ди ци о нал на мул ти кул ту рал на
ре пу блич ка смо тра, ко ја се од 1962. го ди не
одр жа ва у Кња жев цу, омо гу ћа ва из во ђе ње
и пре зен та ци ју ства ра ла штва у обла сти му-
зи ке, хор ског пе ва ња, књи жев но сти, ре ци-
та тор ства, дра ме, фил ма, фол кло ра, мо дер-
ног пле са, ба ле та, умет нич ке фо то гра фи је –
ка же пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра
Сла ви ша Са ша Ра ден ко вић.

Уче сни ци фе сти ва ла су мла ди љу ди до
30 го ди на ста ро сти, ко ји се ба ве вр хун ским
ама те ри змом. 

– Фе сти вал кул ту ре мла дих оп ста је и на-
пре ду је из го ди не у го ди ну као ба сти он умет-
но сти, од бра на од ки ча и не у ку са. Он је све-
ти о ник ко ји обе ле жа ва пут ко јим мо ра мо да
се кре ће мо као град, као на род и као др жа ва
– по ру чу је пред сед ник оп шти не Ђо кић.

И ове го ди не у про гра му фе сти ва ла за-
цр та на је основ на иде ја – да се про мо ви шу
мла ди, пер спек тив ни ства ра о ци, бу ду ћи
но си о ци кул тур ног ства ра ла штва у Ср би ји.

Пет де це ни ја је ви ше не го леп ју би леј, па су
се Кња жев ча ни по тру ди ли да ово го ди шњи
фе сти вал кул ту ре мла дих бу де и ве ћи и леп-
ши од прет ход них, али и да га вра те из вор ној
иде ји – да пред ста вља смо тру це ло куп ног
ства ра ла штва мла дих. За то је про грам кон ци-
пи ран та ко да се пред ста ве но ви та лен ти, али
и они ко ји су не ка да по чи ња ли на овом фе-
сти ва лу, а са да су афир ми са ни ства ра о ци.

У дру штву са мла ди ма, на фе сти ва лу су
на сту па ла и не ка зна чај на име на по пу лар не
кул ту ре: Не вер не бе бе, гру па САРС, Ба ја га и
ин струк то ри, Ме ри ма Ње го мир, Са ра Јо ва-
но вић, Ха ри Ма та Ха ри, еми то ва на је Жи ки-
на ша ре ни ца РТС.

Пре ма про це на ма ор га ни за то ра, ово го-
ди шњи фе сти вал ви де ло је ви ше од 25.000
Кња жев ча на и го сти ју из су сед них оп шти на

(Пи рот, За је чар, Бо ље вац, Со ко ба ња, Свр-
љиг, Ниш).

По кро ви те љи фе сти ва ла су оп шти на
Кња же вац и Ми ни стар ство кул ту ре Ср би је,
а из вр шни ор га ни за тор Дом кул ту ре Кња-
же вац. Кња жев ча ни су као до бри до ма ћи ни
до че ка ли уче сни ке и го сте из ско ро свих
кра је ва Ср би је и омо гу ћи ли им до бар од-
мор, про вод и пра вед но так ми че ње.

Као до бро до шли цу го сту Кња же вац ну ди
сво је ули це и чар ши је, сво је мо сто ве (се дам) и
ке јо ве, по ко ји ма је до био на зив „Ма ла Ве не ци-
ја“. За ви чај ни му зеј, Му зеј гра да, Гур гу со вач ка
ку ла, цр ква Св Ђор ђе, Парк сло бо де – све су то
ме ста ко ја чу ва ју про шлост Кња жев ца.

За то, ако си кул ту ран и млад, Кња же вац
је твој град!

Д. Ђор ђе вић

У ор га ни за ци ји Дру штва књи жев ни ка Вој во-
ди не, не дав но је одр жан де се ти ме ђу на род ни
но во сад ски књи жев ни фе сти вал, уз уче шће
око 100 пи са ца, пре во ди ла ца, му зи ча ра и
глу ма ца. Го сти Фе сти ва ла би ли су пе сни ци из
САД, Ве ли ке Бри та ни је, Фран цу ске, Не мач ке,
Шпа ни је, Ру си је, Пољ ске, Бу гар ске, Ру му ни је,
Ма ђар ске и Дан ске. То ком пет да на тра ја ња
Фе сти ва ла пред ста вље ни су не ки од нај зна чај-
ни јих жи вих европ ских пе сни ка, а уру че не су
и три на гра де, Ме ђу на род на на гра да за књи-
жев ност „Но ви Сад”, „Бран ко ва на гра да”, као и
на гра да за нај бо љег сле ме ра Ср би је.

По е зи ја је пре зен то ва на углав ном на
отво ре ном, на де се так ло ка ци ја у Гра ду и
ван гра да, а та ко ђе и у Бе о гра ду, Срем ској

Ми тро ви ци и Сом бо ру. Одр жа но је ви ше од
два де сет про гра ма уз по др шку број не пу-
бли ке.

У све ча ној са ли СА НУ у Но вом Са ду, том
при ли ком пред ста вље на је и Ан то ло ги ја
фран цу ске по е зи је у из да њу Дру штва књи-
жев ни ка Вој во ди не.

Фе сти вал је ор га ни зо ван уз по др шку Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња РС, По-
кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту ру и јав но
ин фор ми са ње, Град ског ве ћа Но вог Са да,
као и ме диј ских и дру гих спон зо ра.

Д. Ко раћ

У КЊА ЖЕВ ЦУ ОДР ЖАН 54. ФЕ СТИ ВАЛ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ 

Хи ља ду умет ни ка на 
по зор ни ца ма

ДЕ СЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ НО ВО САД СКИ КЊИ ЖЕВ НИ ФЕ СТИ ВАЛ

Пе сни ци на оку пу
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на лицу места

Де се та, ју би лар на при вред но-ту ри-
стич ка ма ни фе ста ци ја „Бел му жи ја да“,
фе сти вал ет но хра не, тра ди ци је и му-

зи ке, одр жа на је у Свр љи гу од 31. ју ла до 2.
ДД
ав гу ста. У три са бор ска да на по про це ни ор-
га ни за то ра око 70.000 по се ти ла ца из зе мље
и ино стран ства про ба ло је свр љи шке спе-

ци ја ли те те, осе ти ло здра ву при род ну сре ди-
ну, ви де ло ру ко тво ри не, из вор но ства ра ла-
штво, мла дост и ле по ту тог под не бља.

У да ни ма са бо ра одр жа ни су и кон цер ти
Би ље Кр стић и ор ке стра Би стрик, Ама де у с
бен да и Аце Лу ка са, Ја сне Ко чи ја ше вић и
Дра го сла ва Ми хај ло ви ћа Ка на рин ца. Сво је
уме ће при ка за ле су и фол клор не гру пе из

Бу гар ске, Грч ке, Свр љи га и окол них ме ста, а
одр жан је де ве ти Са бор гај да ша бал кан ских
зе ма ља. Би ла је то смо тра на род ног ства ра-
ла штва и из во ђач ких до стиг ну ћа гај да ша
со ли ста. Сви ра ли су умет ни ци на гај да ма из
Грч ке, Ма ке до ни је и Ср би је.

Је ле на Три фу но вић, пред сед ни ца оп шти-

не Свр љиг, на отва ра њу ове ма ни фе ста ци је
го во ри ла је о зна ча ју са бо ра, раз во ју ту ри-
зма и пред у зет ни штва за свр љи шки крај.
Ми ли ја Ми ле тић, на род ни по сла ник, ни је
крио за до вољ ство и ре као је да му је пу но
ср це ка да ви ди ве ли ки број љу ди, јер је он
био ини ци ја тор и по кре тач ове ма ни фе ста-
ци је и на звао је ма лом Гу чом.

Свр љи жа ни ће ову Бел му жи ја ду пам ти ти
по но вим објек ти ма. Тре ћег да на Бел му жи-
ја де пот пред сед ни ца Вла де и ми ни стар ка
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк-
ту ре Зо ра на Ми хај ло вић на Спорт ском цен-
тру Па сти ри ште отво ри ла је ба зен, а за тим
об и шла ра до ве на ре ги о нал ном пу ту пре ма
Ба би ном зу бу. Го сти Бел му жи ја де би ли су
на род ни по сла ни ци, пред сед ни ци су сед-
них оп шти на и јав не лич но сти из кул тур ног
жи во та Ср би је.

Ово го ди шњи по бед ник у спра вља њу бел-
му жа је до ма ћа еки па МЗ Вла хо во. Го сти из
бу гар ског гра да Бе ло град чи ка осво ји ли су
дру го ме сто, а тре ћи су так ми ча ри се ла Ђу-
рин ца. На са бо ру у Свр љи гу про да то је бли-
зу две то не бел му жа. Слат ке ко ла че нај бо ље
су на пра ви ле так ми чар ке из Ти јов ца, сла на
пе ци ва же не из Цр но ље ви це, а пи те Зла та
Кр стић. Нај леп ши штанд уре ди ла је Гор ска
ви ла. Све у куп ни по бед ник у па стир ским
игра ма је еки па се ла Плу жи не. Ово го ди шња
мис Бел му жи ја де је де вет на е сто го ди шња
Бо ја на Љу бо ми ро вић из Пре ко но ге.      

Ор га ни за тор де се те Бел му жи ја де био је
Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт оп шти-
не Свр љиг, по кро ви тељ оп шти на Свр љиг и
мно го број ни спон зо ри.

С. Ђор ђе вић

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не
већ тра ди ци о нал но, у са рад њи са
оп штин ским ор га ни за ци ја ма, ор-
га ни зу је лет ње ли ков не ко ло ни је
ин ва ли да ра да Вој во ди не. Та ко су
и ове го ди не, то ком ју ла и ав гу ста,
одр жа не ли ков не ко ло ни је ин ва-
ли да ра да Сре ма, Бач ке и Ба на та.

„Осми сли кар ски су сре ти ин ва-
ли да ра да Сре ма и при ја те ља сли-
ка ра” одр жа ни су у Бе о чи ну у бли-
зи ни Ду на ва. У ра ду ове ко ло ни је
уче ство ва ла су 42 сли ка ра, ве ћи на
њих ама те ри ин ва ли ди ра да, не ко-
ли ко ака дем ских сли ка ра, као и не-
ко ли ко сту де на та Ака де ми је умет-
но сти у Но вом Са ду.

Ли ков на ко ло ни ја ин ва ли да
ра да Ба на та одр жа на је у Па ди-
ни, а у ње ном ра ду уче ство ва ла
су 63 сли ка ра, ин ва ли ди ра да Ба-
на та, Бач ке и Сре ма, го сти из Гу че
и Кра гу јев ца, не ко ли ко сли ка ра
на и ва ца, као и де се то ро уче ни ка
из основ не шко ле до ма ћи на. 

У Ку ли је одр жа на ли ков на
ко ло ни ја ин ва ли да ра да Бач ке.
Ства ра ло је се дам на ест сли ка ра
из 13 оп штин ских ор га ни за ци-
ја ин ва ли да ра да. Као и ра ни јих
го ди на, ра до ви са свих ли ков них
ко ло ни ја би ће из ло же ни у Ли-
ков ној га ле ри ји Кул тур ног цен-
тра Ку ла. Дра ган Ко раћ

ДЕ ЦЕ НИ ЈА СВР ЉИ ШКЕ БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДЕ 

Фе сти вал ет но хра не, 
тра ди ци је и му зи ке

ОДР ЖА НЕ ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ле то ин спи ри ше сли ка ре

Зо ра на Ми хај ло вић отва ра ба зен на Спорт ском цен тру Па сти ри ште

Сликари и организатори ликовне колоније у Кули
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За хва љу ју ћи Асо ци ја ци ји на у тич ког ту ри-
зма Ми хај ло вац, оп шти на Не го тин до би-
ла је то ком овог ле та још јед ну атрак тив-

ну ма ни фе ста ци ју. Ен ту зи ја сти, за љу бље ни ци
у Ду нав и на у тич ке спор то ве, по твр ди ли су
да им иде је, али и ве ра у про спе-
ри тет ши рег под руч ја Не го тин-
ске Кра ји не не мањ ка ју. О то ме 
све до чи про је кат „Ожи вља ва ње 
кра јин ских се ла кроз раз вој на у-
тич ког ту ри зма”, у окви ру ко га је 
сре ди ном ав гу ста у се лу Ми хај-
лов цу, два де се так ки ло ме та ра 
уда ље ном од Не го ти на, одр жа-
но пр во „Ду нав ско са бо ро ва ње”. 
На ми хај ло вач ком ше та ли шту, 
по себ но уре ђе ном за ту при ли-
ку, оку пи ли су се и ста ри и мла-
ди ме шта ни по зна тог га стар бај-
тер ског на се ља из ко га је ско ро 
сва ки дру ги ста нов ник на ра ду 
у не кој од зе ма ља ЕУ. Ле то их је 
оку пи ло у род ном кра ју, а атрак-
тив но са бо ро ва ње им по ну ди ло
са др жа је за ко је су има ли са мо ре чи хва ле, а
би ло је до па дљи во и број ним го сти ма при-
сти глим из дру гих на се ља оп шти не Не го тин.

Про стор за ову иде ју, Асо ци ја ци ја на у тич-

ког ту ри зма Ми хај ло вац, осно ва на пре че ти-
ри го ди не, про на шла је у по тре би про мо ци је
се ла и из ван ред них ту ри стич ких по тен ци ја ла
о ко ји ма су мно го бо ље и ви ше од до ма ћег
ста нов ни штва оба ве ште ни ту ри сти. По себ-

но они ко ји, по све ће ни би ци кли зму, по хо де
овај атрак ти ван пре део на ис то ку Ср би је го-
то во ре дов но и не из о став но, о че му све до чи
по да так, ма ло по знат ши рој јав но сти, да кроз

Ми хај ло вац го ди шње про ђе и ви ше од 20.000
би ци кли ста. За све њих би би ло иде ал но да
баш ту и за ста ну, пре но ће и од мо ре се, али
је по треб но да Ми хај лов ча ни, бар они ма ло-
број ни, ши ром отво ре вра та сво јих до мо ва и

уго сте пут ни ке на дво точ ка ши ма.
Та кве иде је има ју про мо то ри

про јек та о ожи вља ва њу кра јин-
ских се ла, не са мо Ми хај лов ца.
За хва љу ју ћи то ме, по се ти о ци „Ду-
нав ског са бо ро ва ња” би ли су у
при ли ци да ужи ва ју у про из во ди-
ма ме шта на и го сти ју, из ло же ним
на ми ни-сај му ви на, ра ки ја, ли ке-
ра, ме да и во ћа. По себ но атрак ти-
ван био је спе ци ја ли тет – ср не ћи
гу лаш, ко ји су са мо за ово са бо ро-
ва ње при пре ми ли ми хај ло вач ки
лов ци и ку вар Но ви ца Не гу цић.

О се лу, кроз пе сму и игру го во-
ри ли су нај мла ђи Ми хај лов ча ни,
а Са бо ро ва ње је сво јим на сту-
пом улеп ша ла и во кал на ет но-
гру па „Ма ри ни ка” из Не го ти на.

По се ти о ци пр вог „Ду нав ског са бо ро ва ња” 
би ли су у при ли ци да по гле да ју и из ло жбу
фо то гра фи ја „Ду нав – на ше мо ре”.

Јо ван ка Ста но је вић

Так ми че ње, за ба ва и му зи ка обе ле жи ли
су и ово го ди шњу „Бо ста ни ја ду” у До брин ци-
ма, се лу у рум ској оп шти ни, ко ја је при ву-
кла ве ли ки број по се ти ла ца из тог и дру гих
ме ста у Сре му. Се дам де се тих и осам де се-
тих го ди на 20. ве ка ско ро сва ко до ма ћин-
ство у се лу про из во ди ло је бо стан. Га је ње
лу бе ни ца и ди ња су уса вр ши ли, мно ги су

се обо га ти ли, па су „од бо ста на” пра ви ли ку-
ће, ку по ва ли ауто мо би ле, трак то ре и дру гу
ме ха ни за ци ју.

До брин ча ни су и ово га пу та на „Бо ста-
ни ја ди” про гла си ли нај круп ни је и нај сла ђе
пло до ве. Нај те жу лу бе ни цу сор те „ема ну е-

ла” од 20 ки ло гра ма и 600 гра ма про из вео
је Дра ган Ма ној ло вић. За нај сла ђу је про-
гла ше на лу бе ни ца Жељ ке Ра до вац. Ка да је
о ди ња ма реч, нај сла ђу је на так ми че ње до-
нео Ми хај ло Ми хај ло вић, док је пр во ме сто
за нај те жу од 6.800 гра ма осво јио Ми лан
Ми хај ло вић.

И ово га пу та ма ни фе ста ци ју су улеп ша ле
же не, ко је су се так ми чи ле у ме ше њу штру-
дле. Пр ву на гра ду за штру длу са ма ком и су-
вим гро жђем осво ји ла је Зо ри ца Ан дрић.

По ред те ре на где је би ло так ми че ње До-
брин ча ни и њи хо ви го сти ку ва ли су па при-
каш. Жи ри је оце нио да је еки па Бо ја на Ђу-
ри ћа на пра ви ла нај у ку сни ји.

У бр зом је де њу лу бе ни ца так ми чи ла су се
де ца: по бед ник је Ђор ђе Ра до јев, а у ду ва њу
бра шна из та њи ра нај спрет ни ја је би ла Ва-
лен ти на Ву ко са вље вић.

Му шкар ци су се над ме та ли у над вла че њу
ко ноп ца, при ка за не су на те ре ну бо ри лач ке
ве шти не, а пред ста ви ли су се и бај ке ри.

Сви уче сни ци и по се ти о ци ужи ва ли су и
у на сту пу чла но ва КУД „До брин ци” и „Сте ван
Пе тро вић Бри ле” из Сте ја но ва ца. Г. В.

НА МИ ХАЈ ЛО ВАЧ КОМ ШЕ ТА ЛИ ШТУ У КРА ЈИ НИ

Ду нав ско са бо ро ва ње

У ДО БРИН ЦИ МА ОДР ЖА НА ПЕ ТА „БО СТА НИ ЈА ДА”

Од бо ста на ку ће са гра ди ли

Са отварања првог Саборовања

Такмичење у брзом једењу

Ове године слатке као мед
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кроз Србију

Су ва ча је пре те ча мли на на су вом, на
коњ ски по гон. Су ва че су се у Па нон ској ни-
зи ји по ја ви ле пре ве тре ња ча и би ло их је
сво је вре ме но око 50.000. У Евро пи су пре-
о ста ле са мо три. Оне су, по ред жи та ри ца,
мле ле и але ву па при ку, би бер и ци мет. Су-
ва че, по јед на по се стри ма ки кинд ској, по-
сто је још и у Ма ђар ској и Хр ват ској.

Ово по след ње зда ње у Ки кин ди по диг ну то
је 1899. го ди не и под за шти том је др жа ве, а пре
че тврт ве ка про гла ше но је кул тур ним до бром
од из у зет ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. Вла-

сни штво је а. д. „Ки кинд ски млин” и пла ни ра но
је да бу де пре тво ре но у му зеј бра шна.

У Ки кин ди су не дав но одр жа ни Да ни
су ва че, дру ги по ре ду, у ор га ни за ци ји ло-
кал ног Ет но-гра ђан ског дру штва „Су ва ча”.
У дво днев ној ма ни фе ста ци ји мла ди су се
упо зна ли са не ка да шњим ра дом овог са да
исто риј ског објек та и оби ча ји ма ве за ним
за ње го во функ ци о ни са ње.

Ва ља ис та ћи да и го сти ки кинд ских пен-
зи о не ра оба ве зно по се ћу ју су ва чу јер је
она европ ска атрак ци ја. С. З.

То ком про те кла два ме се цаТТРу мља ни су мо гли да ужи-
ва ју у кон цер ти ма, по зо ри-

шним пред ста ва ма, про мо ци ја-
ма књи га, у филм ским, ли ков ним
и дру гим про гра ми ма, ко је су
ор га ни зо ва ли Кул тур ни цен тар,
За ви чај ни му зеј, Град ска би бли-
о те ка, Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја оп шти не Ру ма и „Вор ки тим”.
Кул тур но ле то у Ру ми за тво ри ли
су пре не ко ли ко да на Бо ра Ђор-
ђе вић, сво јим сти хо ви ма, мла ди
му зи ча ри из две рум ске сред ње
шко ле и чла но ви по зо ри шне
тру пе из Но вог Па за ра пред ста-
вом „Бе тон Ма ха ла”.

Нај ве ћи број гра ђа на оку пио
се на кон цер ти ма ко ји су ор га ни-
зо ва ни на отво ре ном. Са Звон-
ком Бог да ном пе ва ли су о Сом-
бо ру, фи ја ке ру ста ром, о мр ко ву,
са ла ши ма... Кон цер ту овог пе ва-
ча, ко јем је прет хо ди ла свир ка
Там бу ра шког ор ке стра „Бран ко
Ра ди че вић” из Ру ме, при су ство-
ва ли су и ко ри сни ци Ге рон то ло-
шког цен тра „Срем”.

Ве ли ко ин те ре со ва ње Ру-
мља на иза зва ла је и бе о град ска
гру па „Пар ти бреј кер си”, ко ја је
пу бли ку под се ти ла на нај ве-
ће хи то ве „Кре ни пре ма ме ни”,
„Она све зна” и дру ге.

Ру мља ни су са за до вољ ством 
пра ти ли и мо но дра му Бо ја на 
Љу бе но ви ћа „Пи сма из Ср би је” 
у из во ђе њу Јо ви це Ја ши на, пр-
ва ка зре ња нин ског по зо ри шта, 
а за нај мла ђе по се ти о це глум ци 
Те а тра „Пан” из Бе о гра да из ве ли 
су „Цр вен ка пу”.

На Кул тур ном ле ту уче ство ва-
ла је и но ви нар ка Ве сна Де дић, 
чи ји су ро ма ни, ка ко је ре че-
но, увек ме ђу пет нај чи та ни јих 
у рум ској би бли о те ци. Као и 

прет ход них го ди на, пред ста ви-
ли су се и пе сни ци из Сре ма.

Ка да је реч о филм ском про-
гра му, ор га ни за то ри су се по тру-
ди ли да пу бли ци при ка жу про јек-
ци је 3Д фил мо ва, као и ци клу се 
са вре ме ног ру ског, фран цу ског, 
не мач ког и ки не ског фил ма. 

У За ви чај ном му зе ју ор га ни-
зо ва не су из ло жбе сли ка Ду ша-
на Јер ко ви ћа и ва јар ских ра до-
ва Ми ла на Клич ко ви ћа, а у хо лу 
Кул тур ног цен тра не ко ли ко 

кре а тив них ра ди о ни ца за де цу.
Ру мља ни су мо гли да при су-

ству ју и про мо ци ји мо но гра фи је
о Сла ву ју Ха џи ћу, ре ди те љу, сни-
ма те љу, но ви на ру и филм ском
ства ра о цу, да по гле да ју мод ну
ре ви ју Ни ко ле Ла зи ћа, да слу ша-
ју при чу о рум ским бал ко ни ма, о
Ру ми на ста рим пла но ви ма...

На рум ском Кул тур ном ле ту
би ло је за сва ко га по не што, а на
ве ћи ну про гра ма мо гло се ући
бес плат но. Г. В.

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У РУ МИ

Кон цер ти, про мо ци је, 
из ло жбе, фил мо ви

ДА НИ СУ ВА ЧЕ У КИ КИН ДИ

Пре те ча мли на
на су вом

Уну тра шњи из глед суваче

Су ва ча у Ки кин ди, будући музеј бешна
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Тра ди ци о нал ни фе сти вал 
кул ту ре и за ба ве „Ну ши ћи-
ја да” у Ива њи ци увр штен Т

је ме ђу нај бо ље фе сти ва ле у 
Евро пи и по стао део пр ве ге не-
ра ци је Европ ске фе сти вал ске 
за јед ни це но си ла ца обе леж ја 
за 2015. и 2016. го ди ну, а зва-
нич на до де ла при зна ња би ће 
ор га ни зо ва на у сеп тем бру. Зна-
чај при зна ња за „Ну ши ћи ја ду” 
и Ива њи цу је ве ли ки, а ње ни 
ор га ни за то ри, број ни кул тур-
ни по сле ни ци, по но сни су на 
ре зул та те ко је су по сти гли. Ви-
со ко европ ско при зна ње има 
по се бан зна чај што је до де ље-
но пред ово го ди шњу „Ну ши ћи-
ја ду” ко ја је одр жа на по след њег 
ви кен да у ав гу сту, уз мо то „Смех 
као лек”. 

„Ну ши ћи ја да” је фе сти вал ко-
ји се одр жа вао у Ива њи ци од 
1968. го ди не у ор га ни за ци ји 
град ског До ма кул ту ре. Био је 
то фе сти вал филм ске ко ме ди-
је, тра јао шест да на, одр жа вао 
се по чет ком сеп тем бра и при-
вла чио кул тур ни свет та да шње 
Ју го сла ви је. По сле па у зе фе сти-

вал је об но вљен на ини ци ја ти ву 
гру пе мла дих ко ји су осно ва ли 
удру же ње гра ђа на за кул тур ну 

де цен тра ли за ци ју Ср би је – КУ-
ДЕС.

Но ви фе сти вал за др жао је 
сво ја ста ра обе леж ја по пут 
глум ца Ми ла на Ми ло са вље ви-
ћа у уло зи Бра ни сла ва Ну ши ћа, 
ша љи ве фуд бал ске утак ми це и 
ша ре не па ра де, па ива њич ка 
чар ши ја и ње ни гра ђа ни у три 

фе сти вал ска да на по при ма ју из-
глед с кра ја 19. и по чет ка 20. ве-
ка. Ком би но ва ни су мно го број-

ни кул тур ни са др жа ји: му зич ки
кон цер ти, по зо ри шне пред ста-
ве, из ло жбе, филм ске про јек ци-
је, и још мно го са др жа ја по пут
еду ка тив них про гра ма за мла-
де, пле сних улич них пред ста ва
и ра зно вр сних из ло жби. 

Про те клих пет го ди на по стиг-
нут је из ван ре дан успех а број

по се ти ла ца се стал но по ве ћа-
вао. Та ко је и ове го ди не „Бра-
ни слав Ну шић”, по пре у зи ма њу
град ских кљу че ва, увео по се-
бан тро днев ни фе сти вал ски
ре жим по след њег ав гу стов ског
ви кен да: без бољ ки, раз ми ри ца
и ка фан ског фај рон та, док су го-
сти ужи ва ли у број ним по зо ри-
шним пред ста ва ма, му зич ким
кон цер ти ма, пер фор ман си ма,
из ло жба ма, три би на ма и обра-
зов ним про гра ми ма.

Ива њи ца у три да на „Ну ши ћи-
ја де” има из ме њен ре жим са о-
бра ћа ја и до би ја по се бан из глед,
че му зна чај но до при но се гра ђа-
ни уре ђу ју ћи сво ја дво ри шта,
бал ко не, про зо ре, из ло ге и дру-
ге по вр ши не. На уре ђе ној зе ле-
ној по вр ши ни код згра де Зе ле ни
ве нац по ста вље на је би ста Бра-
ни сла ва Ну ши ћа и јав на че сма.

Ми лан Па вло вић

За три да на и три но ћи, нај лу ђу жур ку у Вр њач кој
Ба њи – Lo ve fest по се ти ло је ви ше од 70.000 углав ном
мла дих љу ди ко ји су се, оду ше вље ни, дру жи ли уз пи-
во и по зна те и при зна те ди-џе је ве свет ског ран га. Ве ћи
број по се ти ла ца нам је по твр дио да је ово би ла жур ка
за пам ће ње ко ја је обо ри ла до са да шњи ре корд по по-
се ће но сти.

У скло пу еду ка тив ног де ла про гра ма омла дин ског
фе сти ва ле Lo ve fest, Кан це ла ри ја за мла де у Вр њач-
кој Ба њи ор га ни зо ва ла је ин тер ак тив но пре да ва ње о
без бед но сти у са о бра ћа ју. Мла ди су упо зна ти и са опа-
сно шћу у слу ча ју уни шта ва ња шу ма и жи вот не сре ди-
не. Ак ци ја је ис пра ће на и сад њом пет кон теј нер ских
сад ни ца, да би се на прак тич ном при ме ру по ка зао
зна чај ак тив не уло ге свих у за шти ти жи вот не сре ди не.
Ова иде ја је ду го роч на, с ци љем да тај про стор пре ра-
сте у ста зу мла до сти и љу ба ви на ко јој ће се по ста ви-
ти и клу пе за од мор. ЈП „Бор јак” да ло је пу ну по др шку
Кан це ла ри ји за мла де у Вр њач кој Ба њи. Д. И.

ИВА ЊИ ЧА НИ МА ДО ДЕ ЉЕ НО ЕВРОП СКО ПРИ ЗНА ЊЕ 

„Ну ши ћи ја да” ме ђу 
нај бо љим фе сти ва ли ма

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Фе сти вал љу ба ви жур ка за пам ће ње

Ми ла н Ми ло са вље ви ћ
у уло зи Бра ни сла ва Ну ши ћа

И најмлађи имају своје место на фестивалу
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Усит не са те, не што по слеУУпо но ћи јед ног од оних па-УУкле них ав гу стов ских да на, уУУ
пар ки ћу ис пред згра де за ти че мо
ком ши ју ка ко под окри љем мра-
ка за ве ре нич ки за ли ва јел ки цу
ко ју је зи мус пре са дио из но во-
го ди шње сак си је. „Мо рам ова ко”,
ка же нам, „због ко му на ла ца. Је-
два че ка ју да не ком от му па ре.”

Тих да на у ме ди ји ма се мо гло
про чи та ти да ће за те че ни не са-
ве сни по тро ша чи на ли цу ме ста
би ти ка жње ни са 5.000 ди на ра.
А шта зна чи би ти не са ве стан на
плус 38, ка да је је во да у пи та њу,
не зах те ва по себ но ту ма че ње.
Ка же се, све што пре ва зи ла зи
ну жне по тре бе, ма ка ко и тај по-
јам био ре ла ти ви зи ран. Та ко се
мо же про чи та ти да про се чан
Аме ри ка нац по тро ши на пе то-
ми нут но ју тар ње ту ши ра ње ви-
ше во де не го ста нов ник кар тон-
ског на се ља за цео дан.

Али, да се вра ти мо на наш
слу чај. Ни су у пи та њу са мо екс-
трем ни при ме ри ба ха то сти, по-
пут по ли ва ња тро то а ра, да се
осве жи око ли на ку ће, већ тре-
ба има ти на уму не бро је не си ту-
а ци је у до ма ћин ству за шта вам
ни ка ква по ли ци ја не ће за ку ца-
ти на вра та.

Ни ко вам не ће ме ри ти вре ме
док се ту ши ра те (из у зев, евен-
ту ал но, не стр пљи вих уку ћа на),
али све ви ше од пет, де сет ми-
ну та је чи сто ра си па ње.

„Про сеч на по тро шња во де у
до ма ћин стви ма у Хо лан ди ји је

око 125 ли та ра по осо би на дан, 
да кле око 15 ку би ка за че тво ро-
чла ну по ро ди цу ме сеч но (ис под 
30 евра). Мо ја по ро ди ца се ра си-
па са 18 ку би ка јер смо Ср би, па 
ту ши ра ње не кад тра је по ла са та 
уме сто пет ми ну та као што ра де 
Хо лан ђа ни.” Ова ко, по во дом на ја-
ве по ску пље ња во де, сво је ис ку-
ство опи су је из ве сни Жи ка Ми-
лен ко вић, у ре а го ва њу чи та ла ца.

Тре ба оче ки ва ти да ће ве сти о 
по ску пље њи ма би ти све ви ше, 
јер је и во да све дра го це ни ја. 
За пра во, већ сад је не ма до вољ-
но. У по след њих 65 го ди на број 
ста нов ни ка на пла не ти је утро-
стру чен, док је по тро шња во де 
по ве ћа на ше сто стру ко.

Од це ло куп ног во де ног про-
стран ства на зе мљи, све га три од-
сто от па да на пи ја ћу во ду, а од то-
га је две тре ћи не у гле че ри ма, чак 
јед на ми ли јар да љу ди осу ђе на је 
да ко ри сти за га ђе ну во ду (и због 
то га ви ше од 800.000 љу ди уми ре 
сва ке го ди не од по сле ди ца ра-
зних бо ле сти), а ви ше од две ми-
ли јар де по го ђе но је не ста ши цом. 
По след ња ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да се за ли хе сма њу ју та квим тем-
пом, да ће већ до 2025. го ди не 
по тре бе за 60 од сто над ма ши ти 
рас по ло жи ве ко ли чи не, а две тре-
ћи не по пу ла ци је су о чи ће се са 
дра ма тич ним не до стат ком. 

На свет ском еко ном ском фо-
ру му у Да во су кри за са во дом 
озна че на је као нај ве ћи ри зик 
за дру штве но-еко ном ски раз вој 
у на ред ним де це ни ја ма.

Про блем, уства ри, ни је не-
ре шив, али зах те ва ко ло сал-
не про ме не и ула га ња. Узро ци 
ка та стро фе су у нај ве ћој ме ри 
ве за ни за људ ски фак тор. Ту су 
кли мат ске про ме не, за га ђе ње, 
не до вољ на бри га о ин ста ла ци ја-
ма, про ма ше ни про јек ти, без об-
зир на по тро шња. Све то за јед но 
до ве ло је до по сто је ћег опу сто-
ше ња из во ра жи во та и у бу квал-
ном и пре но сном зна че њу.

Нео п ход на је, сто га, ком плет-
на из ме на на чи на ко ри шће ња 
ре сур са, упра вља ња, ди стри бу-
ци је, си сте ма на пла те, без об зи-
ра на то што је у пи та њу оп ште 
до бро, а по том огром не ин ве-
сти ци је ра ди уво ђе ња но вих 
тех но ло ги ја, де са ли ни за ци је, 
ко ри шће ња от пад них во да или 
изу ма ра зних апа ра та за су во 
пра ње.

Не ки успе шни про јек ти по-
ка зу ју у ком прав цу тре ба ићи. 
Изра ел је, на при мер, ли дер у 
при ме ни ино ва тив них тех но ло-
ги ја, на во ди не мач ки ча со пис 
„Шпигл”. Ни јед на дру га зе мља 
не ма та кве ре зул та те у ко ри-
шће њу ре ци кли ра них от пад них 
во да у по љо при вре ди. У Изра е-
лу тај про це нат из но си 86 од сто, 
у Шпа ни ји 17, а у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма тек је дан од сто.

Та ко ола ко иг но ри са ње рас-
по ло жи вих мо гућ но сти ре зул-
тат је на сле ђе ног ми шље ња 
да је во да не по тро ши ва. Али 
струч ња ци већ одав но упо зо-
ра ва ју да ко ри шће ње во де на 

на чин на ко ји смо то до сад чи-
ни ли, ап со лут но ви ше не ће би-
ти при хва тљи во у вр ло бли ској 
бу дућ но сти.

Аме ри кан ци су то ре ци мо
већ спо зна ли, и то у сво јој нај-
бо га ти јој др жа ви, Ка ли фор ни-
ји. Уби тач на су ша већ че твр ту 
го ди ну за ре дом до ве ла је до 
ат мос фе ре гро зни ча ве по тра ге 
за во дом, ко па њем бу на ра све 
ду бље и са све сла би јим ре зул-
та ти ма, али и до со ли дар них 
ак ци ја до пре ма ња за ли ха до-
ма ћин стви ма у уда ље ним де ло-
ви ма. У гра до ви ма је про пи са на 
штед ња. Гу вер нер Џе ри Бра ун 
на ло жио је укуп но сма ње ње по-
тро шње за че твр ти ну.

То се у нај ве ћој ме ри од но си
на за ли ва ње трав ња ка, са да све-
де но на ми ни мум. Про пи са на
ка зна из но си 100 до ла ра, а сва ки
да љи пре кр шај по ви су је је за још
сто, на 200, па 300. У Сан та Кру зу,
у око ли ни Сан Фран ци ска, пре-
кр ши те љи су ду жни да по ха ђа ју
курс о те ку ћој про бле ма ти ци,
кли мат ским усло ви ма, па да ви-
на ма, по тро шњи, ре зер во а ри ма
и ре зер ва ма. На кра ју по ла жу и
пи сме ни тест. Та мо мо гу да на у че
и ка ко, због цу ре ња во до ко тли-
ћа, ра чун за во ду ко ји уоби ча је-
но из но си 118 до ла ра, до спе на
3.600 до ла ра. А упо зна ју се и са
пре по ру ком Од бо ра за кон тро лу
во де них ре сур са – за бо ра ви те на
зе ле ну тра ву. По жу тео трав њак је
нај бо љи на чин штед ње во де.

Д. Дра гић

ВО ДА СВЕ СКУ ПЉА РО БА

Ту ши ра ње као лук суз

Без 
ра ци о нал ни је 

по тро шње, 
ко ре ни те 
про ме на 

на ви ка 
и бр жег 

уво ђе ња 
но вих 

тех но ло ги ја 
ко ри шће ња 

и пре ра де, 
свет 

не за у ста вљи во 
кли зи у 

до ба 
ве ли ке же ђи

погледи
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Усвим ран ги ра њи ма пен-
зиј ских си сте ма са ста но-
ви шта њи хо ве аде кват но-

сти, одр жи во сти и по сто ја но-
сти, онај у Швед ској је увек у 
„пр вој ли ги”. Пре ма нај но ви јем 
гло бал ном ин дек су аустра лиј-
ског „Мер сер” ин сти ту та, он је 
оце њен као „си стем са здра вом 
струк ту ром и са мно го до брих 
ре ше ња”, али и уз на по ме ну да 
су у не ким де ло ви ма мо гу ћа по-
бољ ша ња.

На том ин дек су, за зе мљу са 
нај бо љим пен зиј ским си сте мом 
на пла не ти про гла ше на је Дан-
ска, док су пр ве две пра ти ље 
Аустри ја и Хо лан ди ја. Швед ска 
је пак у дру штву са Швај цар-
ском, Ка на дом, Чи ле ом и Син га-
пу ром (на овом ин дек су је са мо 
25 зе ма ља са нај бо љим пен зиј-
ским си сте мом, та ко да се бал-
кан ске зе мље, оче ки ва но, ни су 
ква ли фи ко ва ле).

У Швед ској је, ме ђу тим, од-
не дав но у то ку јав на рас пра ва 
(по тра ја ће до ок то бра) о ре-
фор ми си сте ма око ко је су се 
уса гла си ли вла да ју ћа ко а ли ци ја 
и глав на опо зи ци о на пар ти ја, 
Со ци јал де мо крат ска – али ко јој 
се про ти ве две од укуп но шест 
та мо шњих стра на ка, чи ји је са-
вет ник струч на јав ност, та ко да 
у овом мо мен ту за про ме не не-
ма кон сен зу са.

Глав на но ви на тре ба да бу де 
сма њи ва ње бро ја пен зиј ских 
фон до ва ко јих са да има шест и 
у та мо шњем си сте му су озна че-
ни као АП1, АП2 и та ко ре дом, 
за кључ но са АП6. Два ће, пре ма 
ре форм ском пла ну, би ти сје ди-
ње на са они ма пред ви ђе ним да 
оста ну.

Циљ ре фор ме је да се по ве ћа 
ефи ка сност и сма ње ад ми ни-
стра тив ни тро шко ви фон до ва, 
по зна тих ина че по то ме што 
њи хов ме наџ мент и за по сле ни 
има ју ви со ке пла те, али мно ги 
сма тра ју да ће ште та би ти ве ћа 
од ко ри сти.

„По сто је ћи си стем функ ци о-
ни ше до бро и ра ци о нал но, па 
ели ми на ци ја два фон да до но-
си зна ча јан ри зик: то је као кад 
од се че те јед ну но гу од сто ла и 

ка же те да ће због то га би ти ста-
бил ни ји”, оце ни ла је Ева Хал-
вер сон, ме на џер фон да АП2, 
ина че нај ве ћег у си сте му, ко ји 
пре ма ре форм ском пред ло-
гу тре ба да у се бе ин те гри ше 

фонд АП 6 пред ви ђен за га ше-
ње.

У име пред ла га ча, овом ар-
гу мен ту се ус про ти вио Пер Бо-
лунд, ми ни стар за фи нан сиј ска 
тр жи шта, ко ји сма тра да је свр ха 
ре форм ског пред ло га да зе мља 
спрем ни ја до че ка мо гу ће еко-
ном ске и де мо граф ске иза зо ве.

Про тив ни ци ре фор ме ука зу ју
и да ће сма ње ни број фон до ва
би ти под ло жни ји по ли тич ким
ути ца ји ма и ука зу ју да је ма ло
ве ро ват но да ће то по ве ћа ти
њи хо ву ефи ка сност, оце њу ју ћи

да ће це ла опе ра ци ја са мо про-
из ве сти „ви ше би ро кра ти је”.

„Те шко нам је да раз у ме мо
мо ти ве за пред ло же не про ме-
не”, из ја вио је Тор бјорн Ха ло,
еко но ми ста у Кон фе де ра ци ји
швед ских син ди ка та ко ја има
1,5 ми ли о на чла но ва. По ње-
говом мишљењу, ар гу мент за

сма њи ва ње бро ја фон до ва да
би се уште де ло „из гле да сла бо”.

Ре форм ски пред лог пред-
ви ђа и да се до 2019. жи вот но
до ба за пре вре ме но пен зи о ни-
са ње по ве ћа са 61 на 63 го ди не,
а оно за пу ну и ста ро сну пен зи ју
са 65 на 66. Та ко ђе, про ду жи ће
се и мак си мал ни рад ни век, са
са да шњих 67 на 69 го ди на.

Швед ски пен зиј ски си стем,
она ко ка ко је уста но вљен по-
след њом ре фор мом из 1999,
има ина че три „сту ба”: пр ви је
пен зи ја из рад ног од но са ко ја
се сти че упла том до при но са (16
од сто од пла те) ко ји се опло ђа-
ва у по ме ну тим АП фон до ви ма.
Тај део пен зи је не за ви си од др-
жав ног бу џе та.

Дру ги стуб је „пре ми јум” пен-
зи ја, за ко ју се упла ћу је 2,5 од-
сто од бру то за ра де (по врх оних
16 од сто), и де по ну је на по је ди-
нач не ра чу не у за то на мен ским
фон до ви ма ко јих има око 700. За
оне нео д луч не, др жа ва је осно-
ва ла по се бан „пре ми јум пен зиј-
ски фонд”. Кад се не ко пен зи о-
ни ше, сред ства са овог ра чу на
мо же да по диг не од јед ном, или
да их при ма као до да так на пен-
зи ју из рад ног од но са.

Нај зад, Шве ђа ни има ју пра во и
на „га ран то ва ну” (ста ро сну) пен зи-
ју за ко ју се ква ли фи ку ју они ста-
ри ји од 65 го ди на са ни ским при-
ма њи ма (или без при ма ња), што
се фи нан си ра из др жав ног бу џе та
(са 0,52 од сто од БДП-а).

Пра во на ово има ју, ме ђу тим,
са мо они ко ји су у Швед ској
про ве ли нај ма ње 40 го ди на свог
пу но лет ног жи во та. Због ове
ре стрик ци је, око 250.000 швед-
ских пен зи о не ра има при ма ња
ко ја су, пре ма стан дар ди ма ЕУ,
ис под „ли ни је си ро ма штва”, ко ја
је де фи ни са на као 60 од сто од
про сеч не пла те у зе мљи.

По што је швед ски стан дард
ме ђу нај ви ши ма на све ту – про-
се чан до хо дак по гла ви ста нов-
ни ка је око 54.000 евра го ди-
шње, та мо шња „ли ни ја си ро ма-
штва” је при ход ма њи од 4.500
евра ме сеч но. Си ро ма штво ко-
ме мо же мо са мо да за ви ди мо.

М. Бе кин

СМА ЊИ ВА ЊЕ БРО ЈА ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА

Ре фор ма у Швед ској
За сад 
без 
по ли тич ког 
и струч ног 
кон сен зу са 
о пред ло же ним 
про ме на ма 
си сте ма 
ко ји 
је ме ђу 
нај бо љи ма 
на све ту
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хроника

То ком ле та на Дри ни код Љу бо ви је одр-
жа на је ме ђу на род на ре га та за осо-
бе са ин ва ли ди те том. Пло ви ло је 147

уче сни ка, а ста за је би ла ду га 20 ки ло ме та-
ра – од ет но се ла Врх по ље код Љу бо ви је до
„Рај ске пла же” ко ја се на ла зи на ле вој оба-
ли Дри не у бли зи ни Бра тун ца у Ре пу бли ци
Срп ској.

Ре га ту ју отво рио глу мац Не над Ока но-
вић – син Дра ган (ро ђен у Љу бо ви ји), ко ји
је уче сни ци ма по же лео леп про вод и дру-
же ње. 

По сле пет са ти пло вид бе ре га та ши су
при сти гли на „Рај ску пла жу”, рас по ло же ни,
ве се ли и на сме ја ни. Не ко ли ко њих је на-
гла си ло да та ко не што ле по што окре пљу је
људ ско ср це и ду шу тре ба до жи ве ти, не де-
ша ва се че сто, а осо ба ма са ин ва ли ди те том
је ве о ма по треб но.

Ми ла да Ла зић, пред сед ни ца Удру же ња
„Све је мо гу ће”, ко је сво јим ак тив но сти ма
по твр ђу је да не по сто је раз ли ке у мо гућ но-
сти ма љу ди, али да по сто ји по тре ба и оба-
ве за да се ства ра ју јед на ки усло ви, ис та кла
је да је ово би ло фан та стич но дру же ње.

– Осо бе са ин ва ли ди те том из ви ше зе ма-
ља пло ви ле су спо је ним чам ци ма низ Дри ну
кроз жи во пи сне де ло ве, а мно ги уче сни ци су
се пр ви пут укр ца ли у чам це и осе ти ли дра жи
пло вид бе. Же ле ли смо да по ка же мо да ин ва-
лид ност не тре ба да бу де пре пре ка за укљу-
чи ва ње у све то ко ве дру штве ног жи во та. Ре-
га та је при ли ка да то осо бе са ин ва ли ди те том
прак тич но по твр де и по ка жу спрем ност да се
бо ре и уче ству ју у ра зним ма ни фе ста ци ја ма и
до га ђа ји ма – ре кла је Ми ла да Ла зић.

Дан пре одр жа ва ња ре га те, на Дри ни
код Љу бо ви је одр жа на је пр ва тр ка у раф-
тинг ве сла њу за осо бе са ин ва ли ди те том
са 36 так ми ча ра, ко ји ма се при дру жио и
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву лин. Пред-
став ни ци ма три нај бо ље еки пе ми ни стар је
уру чио пе ха ре а сви уче сни ци тр ке до би ли
су ме да ље.

По сле одр жа ва ња тр ке Алек сан дар Ву-
лин се обра тио осо ба ма са ин ва ли ди те том
на гла сив ши да је по но сан на уче сни ке тр ке
због сна ге ко јом са вла да ва ју свој хен ди кеп
и због ве дри не са ко јом се но се са жи во том
ко ји че сто ни је био фер пре ма њи ма.

Ми ла дин Ма ли шић

При год ним про гра мом и до де-
лом на гра да и при зна ња, у се лу 
Ру ји шник код Тр сте ни ка одр жа на 
је тро днев на по љо при вред но-кул-
тур на ма ни фе ста ци ја „Да ни ку пи-
не 2015”. И ово га пу та за бе ле жен 
је ве ли ки број уче сни ка и по се ти-
ла ца. Нај бо љи бе ра чи ку пи не так-
ми чи ли су се ко ће пре да на пу ни 
гај бу ку пи ном, одр жа на су струч на 
пре да ва ња о га је њу и за шти ти ку-
пи не, про гла ше на је и мис ку пи не, 
чла но ви тр сте нич ког КЛИС-а има-
ли су сво ју ли ков ну ко ло ни ју, а све 
то пра тио је бо гат и са др жа јан кул-
тур но-умет нич ки про грам.

Пре ма ре чи ма Дра га на Алек си ћа, 
пред сед ни ка Са ве та МЗ Ру ји шник, 
чла но ви Са ве та ове МЗ по ка за ли су 

из у зет но ан га жо ва ње пре одр жа-
ва ња ове ма ни фе ста ци је, као и док
је тра ја ла. Одр жан је и фуд бал ски
тур нир на ма ле го ло ве, а по себ но
ин те ре со ва ње по се ти ла ца иза зва ли
су так ми ча ри у при пре ма њу је ла у
ко тли ћу. Пре ма оце ни спе ци јал ног
жи ри ја, нај бо љи за сад ове го ди не
имао је Пре драг Мар ко вић, нај бо љи
ку пи њак уз га јио је Ни ко ла Пе рић,
спе ци јал но при зна ње и за хвал ни ца
за све у ку пан до при нос овој ма ни фе-
ста ци ји уру че ни су осни ва чу Сло бо-
да ну То до ро ви ћу. МЗ Ру ји шник је би-
ла ор га ни за тор а оп шти на Тр сте ник
по кр о ви тељ ово го ди шњих „Да на ку-
пи не”, ре као нам је Дра ган Алек сић,
пред сед ник Са ве та МЗ Ру ји шник. 

Д. Ива но вић

ДРИН СКА РЕ ГА ТА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Пет са ти пло вид бе

ТР СТЕ НИК

Одр жа ни „Да ни ку пи не 2015” у Ру ји шни ку

Алек сан дар Ву лин са регаташима
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Ва шар у Кал ни на Пан те леј мон, 9. ав гу ста
био је по вод и иде ал на при ли ка за још јед-
но дру же ње пен зи о не ра ис точ не Ср би је и
су сед них бу гар ских гра до ва. Као и про шле
го ди не, Удру же ње пен зи о не ра Кња же вац

ор га ни зо ва ло је овај су срет под на зи вом
„Зву ци са Ста ре пла ни не”.

Ма ни фе ста ци ја је оку пи ла пен зи о не ре свих
оп шти на ко је се гра ни че са Бу гар ском, а гра ви-
ти ра ју Ста рој пла ни ни, ка ко из Ср би је, та ко и из

по гра нич ног де ла Бу гар ске. По ред оку пља ња
и дру же ња, циљ ове ма ни фе ста ци је је сте да се
ста нов ни ци ма овог де ла оп шти не по ка же да
ни су за бо ра вље ни, јер се одав де љу ди уве ли-
ко исе ља ва ју, ка же пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра Кња же вац Ра до мир Вељ ко вић.

Бо жи дар Ми тр о вић из Кал не, члан УО Удру-
же ња пен зи о не ра Кња же вац, ис ти че да је и
ове го ди не ма ни фе ста ци ја са оду ше вље њем
при хва ће на код жи те ља ове ва ро ши це. При-
су ство ва ла су удру же ња пен зи о не ра из Ди-
ми тров гра да, Ле сков ца, Бо љев ца, Кња жев ца
и огран ка из Кал не са сво јим про гра ми ма,
као и го сти из Ре пу бли ке Бу гар ске, из Чу пре-
ња и Со фи је. Би ло је ви ше од сто из во ђа ча, а
ме ђу њим и КУД „Сун ча на је сен” из Кња жев ца
ко ји је из вео на ро чи то бо гат про грам.

По за вр шет ку зва нич ног про гра ма у ко-
на ку Ста ра пла ни на на ста вље но је дру же-
ње уз пе сму и игру.

Дра гић Ђор ђе вић

Уокви ру ово го ди шњег 
Пи рот ског кул тур ног и 
спорт ског ле та, од 6. до 

9. ав гу ста, у гра ду на Ни ша ви 
одр жан је је да на е сти фе сти вал 
фол кло ра, у ор га ни за ци ји До-
ма кул ту ре, а под по кро ви тељ-
ством оп шти не Пи рот.

Уче ство ва ло је шест ан сам ба ла 
из Ср би је, Ма ке до ни је, Бу гар ске, 
Ру му ни је, Тур ске и Грч ке. Јед ном 
реч ју, Бал кан је пе вао и играо три 
вре ле ав гу стов ске ве че ри на цен-
трал ном тр гу у Пи ро ту, а Пи ро-
ћан ци су ужи ва ли уз ле пу му зи ку.

У вре ме фе сти ва ла гра дом су 
се мо гли чу ти ру мун ски, бу гар-
ски, грч ки, тур ски и ма ке дон ски 
је зик из во ђа ча. А Пи рот? Чи ни ло 
се да ње го ви гра ђа ни жи ве за те 
три ве че ри, ко је су би ле ис пу ње-
не ра зно вр сним и ве о ма бо га тим 
кул тур но-за бав ним про гра мом.

Трг је био пун као „око”. Пи-
рот ска, ина че ве о ма објек тив на 
пу бли ка, ужи ва ла је у бо га том и 
ра зно вр сном про гра му ко ји су 
кул тур но-умет нич ка дру штва 
из Со лу на, Плов ди ва, Бу ку ре-
шта, Ан ка ре, Ско пља и Пи ро та, 
на нај бо љи мо гу ћи на чин, зна-

лач ки, пред ста ви ла на би ни ис-
пред До ма кул ту ре. Пе ва ло се и 
игра ло до ка сно у ноћ, а срп ске, 
грч ке, бу гар ске, тур ске, ру мун-
ске и ма ке дон ске пе сме и игре 
пле ни ле су пу бли ку на тр гу, ко ја 
их је бур но апла у зом на гра ђи-
ва ла. Сва ки ри там, сва ка тач ка 
ко ју су из во ди ли умет ни ци, буд-
но је по сма тра на и по др жа на 
апла у зом.

Те шко је из дво ји ти ко ји је
ан самбл пру жио нај бо љи про-
грам, али мо ра мо ре ћи да су
Тур ци и Ма ке дон ци по себ но
оду ше ви ли пи рот ску пу бли ку.

Тре ба на по ме ну ти да су све
три фе сти вал ске ве че ри, пред
сам по че так про гра ма на тр гу,
фол кло ри сти де фи ло ва ли цен-
трал ним ули ца ма гра да. Ша ро-
ли ке на род не но шње чи ни ле

су пре леп де кор Пи ро та. Ипак,
ко ло ри том (цр ве на и жу та бо ја)
из дво ји ле су се де вој ке, чла ни-
це КУД „Ко чо Ра цин” из Ско пља.

Фе сти вал је отво рио Вла дан
Ва сић, пред сед ник оп шти не
Пи рот, а за тво рио и за хвал ни-
це уче сни ци ма до де лио Ми шко
Ћи рић, ди рек тор До ма кул ту ре
у Пи ро ту.

Сте во Па на ки јев ски

ПИ РОТ СКО КУЛ ТУР НО И СПОРТ СКО ЛЕ ТО

Бал кан је пе вао и играо

СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕ РА ИС ТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ И БУ ГАР СКЕ

Зву ци са Ста ре пла ни не у Кал ни
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пензионерски кутак

Из у зет на бри га 
о ста ри ма 

Де ло ва ње Град-
ске ор га ни за ци ја
пен зи о не ра Кра-
ље во, на чи јем је
че лу пред сед ник
Ти мо ти је Ни ко лић,
при мер је до бре
бри ге о ста ри ма.
Ова ор га ни за ци ја
са ви ше од 18.000
чла но ва има свој
фонд со ли дар но-
сти из ко јег пен-

зи о не ри мо гу да узи ма ју бес ка мат ну по зај ми цу у ви си ни до
20.000 ди на ра ко ју вра ћа ју на де сет ра та. За сво је чла но ве на-
ба вља ју др ва и угаљ и основ не на мир ни це. Че сто ор га ни зу ју
дру же ња нај ста ри јих Кра љев ча на, од ла зе на из ле те и у по се-
те дру гим удру же њи ма или они њи ма до ла зе у го сте.

Ру ко вод ство ГОП Кра ље во омо гу ћи ло је пен зи о не ри ма да
сва ког да на у ам бу лан ти мо гу да из ме ре при ти сак, а у До му
пен зи о не ра ра ди и ре сто ран где чла но ви ове ор га ни за ци је
мо гу да ру ча ју по по вољ ним це на ма. И. Ш.

КРА ЉЕ ВО

Опо ра вак 
у Ви соч кој ба њи

И овог ле та Цр ве ни крст Кра ље во ор га ни зо вао је опо ра вак
за де цу и од ра сле осо бе са ин ва ли ди те том. За хва љу ју ћи до-
на ци ји швај цар ске Аген ци је за раз вој, ко ри сни ци овог про-
јек та про ве ли су пет не за бо рав них да на у Ви соч кој ба њи у
око ли ни Ари ља. Ужи ва ли су у бла го де ти ма ми не рал не во де,
ку па ју ћи се и пи ју ћи је. Ова кви опо рав ци су зна чај ни за њи-

хо во оса мо ста љи ва ње и пси хо со ци јал ни раз вој, ка же Рад ми-
ла До брић, се кре тар Цр ве ног кр ста Кра ље во.

Ина че, овај про је кат је за по чет 2002. го ди не и има за циљ
сти му ли са ње уче шћа де це и мла дих са ин ва ли ди те том у
обра зо ва ње и њи хо ву со ци јал ну ин те гра ци ју. По ред то га, ин-
тен зив но се ра ди и са њи хо вим ро ди те љи ма кроз пси хо со ци-
јал ну по др шку и са ве то дав ни рад . Р. Д.

Пи рот ски Ма ке дон ци и Ма ке дон ке, са при ја те љи ма, ком-
ши ја ма, по ча сним чла но ви ма Удру же ња гра ђа на ма ке дон ске
на ци о нал не за јед ни це у Пи ро ту и Пи рот ском окру гу, обе ле-
жи ли су све ча но Илин ден.

Тим по во дом је у про сто ри ја ма До ма Вој ске Ср би је ор га ни зо-
ва но дру же ње за око ше зде се так го сти ју, уз пе сму, игру, скром-
ну за ку ску и уз не из бе жно ма ке дон ско ви но. Нај пре је при ка зан
филм „Ре пу бли ка у пла ме ну” ре жи се ра Љу би ше Ге ор ги јев ског,
ко ји го во ри о устан ку у Ма ке до ни ји 1903. го ди не и ства ра њу
пр ве ре пу бли ке на Бал ка ну у гра ди ћу Кру ше ву. За тим је Ве се ла
Ђор ђе вић, пред сед ни ца Удру же ња „Бе ли му гри”, по здра ви ла го-
сте и крат ко го во ри ла о Илин де ну из 1944. го ди не, ка да је у ма на-
сти ру Св. Про хор Пчињ ски одр жа но Пр во за се да ње АСНОМ-а, и
ка да су уда ре ни те ме љи ма ке дон ске др жа ве у са ста ву ФНРЈ.

По сле то га, за и гра ло се и за пе ва ло, а у ко лу Ма ке дон ка до
Ср би на, Срп ки ња до Ма ке дон ца, ко ло за јед нич ко као што је и
жи вот Ма ке до на ца за јед нич ки са ве ћин ским на ро дом у гра ду
на Ни ша ви. Пе ва ло се и игра ло до ка сне ве че ри.  С. П.

СВР ЉИГ

Десета Бел му жи ја да
Пен зи о не ри из не ко ли ко оп шти на Ни шав ског, Пи рот ског и

То плич ког окру га по се ти ли су „Бел му жи ја ду“ и том при ли ком
би ли го сти Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг. У клу бу
пен зи о не ра, уз до бро до шли цу, по здра ви ли су их до ма ћи ни

– пред сед ник и се кре тар, Ми лен ко Пе тро вић и То пли ца Ђор-
ђе вић. До ма ћи ни су го сте по слу жи ли бел му жом.

На овој ма ни фе ста ци ји свр љи шки пен зи о не ри су се так ми-
чи ли у спра вља њу бел му жа и у па стир ским игра ма. Ак тив же-
на свр љи шког удру же ња пен зи о не ра осво јио је дру го ме сто
за по став ку штан да.

Бел му жи ја ду је по се тио и ди рек тор ЈП „По шта Ср би је”, Ми-
лан Кр ко ба бић, пред сед ник ПУПС-а и на род ни по сла ник, и
на род ни по сла ни ци Ми ло рад Сто шић и Ми ро љуб Стан ко вић.
Кр ко ба бић је на рад ном са стан ку го во рио о положају пен зи о-
не ра и на ја вио пра вед ни ју со ци јал ну по ли ти ку. С. Ђ.

Ти мо ти је Ни ко лић
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Кан це ла ри ја за мла де при ГО Чу ка ри ца по кре ну ла је ак ци ју
опи сме ња ва ња ста ри јих осо ба за ко ри шће ње ра чу на ра кроз
ко ју су до сад успе шно про шла 64 по ла зни ка.

На обу ци су би ли „ђа ци” од 65 до 85 го ди на и сви су се ве-
о ма ин те ре со ва ли за скајп и ко му ни ка ци ју меј лом. То је нор-
мал но, јер нај ми ли ји ве ли ког бро ја по ла зни ка су ши ром све-
та па по вре ме ни кон такт пре ко скај па или меј лом олак ша ва
са мач ке и ста рач ке да не.

На ста ва се одр жа ва ла у Кул тур ном цен тру ГО Чу ка ри ца,
гру пе су има ле по осам по ла зни ка и сва ко је имао свој ком-
пју тер. Тре ба ис та ћи ве ли ко за ла га ње и стр пље ње дво је
мла дих во лон те ра, Ане Ду до ко вић и Сте фа на Ра ки ћа, ко ји су
успе шно пре но си ли зна ње ста ри ји ма.

Сви по ла зни ци су до би ли ди пло ме да су успе шно за вр ши ли
обу ку, а бу ду ћи да је ве ли ко ин те ре со ва ње ста ри је по пу ла ци је
за ова кве кур се ве, они ће се по но во ор га ни зо ва ти. М. Р.

ДО ЉЕ ВАЦ

Нај мла ђе се ди ште 
у Ма ло ши шту

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да До ље вац, се ди ште 
Ма ло ши ште, осно ва на је кра јем 2014. го ди не. На из бор ној 
скуп шти ни ове ор га ни за ци је иза бра но је ру ко вод ство и из вр-
шни од бор. За пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је иза бран 
је Љу би ша Пеј чић, а Ме сна за јед ни ца Ма ло ши ште усту пи ла им 
је по слов ни про стор у До му кул ту ре на ко ри шће ње. У тим про-
сто ри ја ма се оку пља ју чла но ви и оба вља основ на де лат ност 
ове оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да.  Љ. П.

ПО ЖЕ ГА

По ла ве ка од ма ту ре
Ма ту ран ти ше сте ге не ра ци је По љо при вред не шко ле „Љу-

бо Ми ћић” у По же ги ор га ни зо ва ли су су срет по во дом обе-
ле жа ва ња 50. го ди шњи це за вр шет ка шко ло ва ња. Пр во је у
про сто ри ја ма шко ле ми ну том ћу та ња ода та по шта умр лим
уче ни ци ма и про свет ним рад ни ци ма од про шлог оку пља ња,
а за тим је у учи о ни ца ма из вр ше на про зив ка. Том при ли ком

уче ни ке су по здра ви ле њи хо ве раз ред не ста ре ши не, Ста ни-
ца Пе тро ни је вић и Па ра ске ва Ми хај ло вић.

Не ка да шњи уче ни ци у во ћар ском, ра тар ском и сто чар ском
сме ру, ка сни је ве о ма углед ни по љо при вред ни струч ња ци,
го во ри ли су о свом обра зо ва њу, уса вр ша ва њу и рад ном ан-
га жо ва њу, као и по ро дич ном ста ту су.

По сле оби ла ска шко ле и са вре ме ног до ма за уче ни ке, ко ји
ни је по сто јао у њи хо во вре ме, дру же ње су на ста ви ли у ре сто ра-
ну, уз му зи ку и пе сму и ево ци ра ње успо ме на из школ ских да на.
До го во ре но је да се су сре ти ма ту ра на та ше сте ге не ра ци је убу-
ду ће ор га ни зу ју на кра ју сва ке школ ске го ди не.  М. П.

ВРА ЊЕ

Тур нир за пам ће ње
У при јат ним про сто ри ја ма До ма вој ске на кон три де сет го-

ди на од и гран је екип ни тур нир у ша ху. Ор га ни за тор тур ни ра
би ло је Удру же ње Ма ке до на ца „Го це Дел чев”, а по во дом обе ле-
жа ва ња Илин ден ског устан ка. Уче ство ва ле су еки пе из Пре ше-

ва и Бу ја нов ца и де ве еки пе пен зи о не ра. По сле ви ше ча сов не
бор бе ти ту ла пр ва ка за слу же но је при па ла еки пи „Го це Дел-
чев”, дру го ме сто осво ји ла је еки па пен зи о не ра „Идо ли”. Еки па
„Пен зи о нер” би ла је ше ста. По де ље на су при зна ња и за хвал ни-
це. Тур нир је су дио ин тер на ци о нал ни су ди ја Ми лан Ри стић.

– За хва љу јем свим уче сни ци ма тур ни ра на фер бор би без
ијед ног ин ци ден та. Обе ћа вам да ће иду ће го ди не тур нир
пре ра сти у ме ђу на род ни – ре као је пред сед ник Удру же ња
Пе цо Ри сте ски. Р. С.

Ма ту ран ти ше сте ге не ра ци је По љо при вред не шко ле

БЕ О ГРАД

Ра чу нар ско 
опи сме ња ва ње

БЕ ОГГРАРАДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДБЕ О ГРАДБЕ О ГРАД

Р   Ра чу нар скоРа чу нар ско
опи сссссссмммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммееееееееееееееееееееееееееееееееееееењњњњњњњњњњњњаваањњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееописмењавањеописмењавање
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Пе ри од Ју го сла ви је
На под руч ју Де мо крат ске Фе де ра тив не

Ју го сла ви је (ДФЈ) За ко ном о спро во ђе њу со-
ци јал ног оси гу ра ња од 2. ма ја 1945. го ди не
спро ве де на је уни фи ка ци ја свих уста но ва
со ци јал ног оси гу ра ња а као ње гов је дин стве-
ни но си лац за под руч је це ле др жа ве био је
од ре ђен Сре ди шњи за вод за со ци јал но оси-
гу ра ње са се ди штем у За гре бу. У се ди шти ма
фе де рал них је ди ни ца осни ва ни су зе маљ ски
за во ди и њи хо ве фи ли ја ле. За ко ном о со ци-
јал ном оси гу ра њу рад ни ка, на ме ште ни ка и
слу жбе ни ка из ав гу ста 1946. го ди не уве де но

је тзв. др жав но со ци јал но оси гу ра ње за сно-
ва но на прин ци пу фи нан си ра ња сред стви ма
до при но са ко ја пла ћа ју по сло дав ци и за по-
сле ни при че му је др жа ва га рант свих пра ва,
од но сно да ва ња из овог оси гу ра ња. Оства ри-
ва ње пра ва из оба ве зног со ци јал ног оси гу-
ра ња би ло је обез бе ђе но осни ва њем су до ва
со ци јал ног оси гу ра ња у фи ли ја ла ма зе маљ-
ских за во да, ко ји су функ ци о ни са ли као пр-
во сте пе ни су до ви, док је као дру го сте пе ни
суд уста но вљен Вр хов ни суд у Сре ди шњем
за во ду за со ци јал но оси гу ра ње.

Фе де ра тив на На род на Ре пу бли ка Ју го-
сла ви ја (ФНРЈ) го ди не 1950. до не ла је За кон
о со ци јал ном оси гу ра њу рад ни ка, слу жбе-
ни ка и њи хо вих по ро ди ца ко јим је би ло од-
ре ђе но да се пла те рад ни ка и слу жбе ни ка
не мо гу оп те ре ти ти до при но си ма за со ци-
јал но оси гу ра ње, по сту пак за оства ри ва ње
пра ва по кре та ли су, по слу жбе ној ду жно сти,
над ле жни ор га ни ре со ра со ци јал ног оси гу-
ра ња и ре со ра за шти те јав ног здра вља. До-
но ше њем овог за ко на окон ча но је др жав но
со ци јал но оси гу ра ње.

Уред бом Вла де ФНРЈ из 1952. го ди не фор-
ми ра ни су за во ди за со ци јал но оси гу ра ње,
са ве зни, ре пу блич ки и сре ски. За кон о пен-
зиј ском оси гу ра њу до нет је 1957. го ди не а За-
кон о ин ва лид ском оси гу ра њу 1958. го ди не.

Са ве зни за кон о основ ним пра ви ма из

пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња усво јен је 1972. го ди не. Он
је уре ђи вао са мо основ на пра ва
из овог оси гу ра ња, а ре пу бли ке
су мо гле сво јим за ко ни ма про-

пи си ва ти и ши ри обим пра ва и по вољ ни је
усло ве за њи хо во оства ри ва ње.

На кон до но ше ња но вог Уста ва 1974. го-
ди не по чи ње фор ми ра ње са мо у прав них
ин те ре сних за јед ни ца у обла сти здрав стве-
ног оси гу ра ња, а 1977. осни ва ју се са мо у-
прав не ин те ре сне за јед ни це за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње. Ове за јед ни це се
фор ми ра ју по те ри то ри јал ном прин ци пу.

За кон о основ ним пра ви ма из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња на са ве зном ни воу
до нет је 1982. го ди не. Од 1983. го ди не оба ве-
зно је оси гу ра ње удру же них по љо при вред-
ни ка, од 1986. го ди не оба ве зно је пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње по љо при вред ни-
ка. Ре пу блич ким за ко ном о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу из 1992. го ди не осно-
ва ни су као по себ на прав на ли ца:

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње за по сле них,

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње са мо стал них де лат но сти,

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње зе мљо рад ни ка.

Др жав на за јед ни ца СЦГ
На кон фор ми ра ња др жав не за јед ни це

Ср би је и Цр не Го ре 2003. го ди не до нет је
За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу, за тим За кон о здрав стве ном оси гу ра њу

и За кон о здрав стве ној за шти ти. За кон о до-
бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма и пен-
зиј ским пла но ви ма усво јен је 2005. го ди не,
те је од 1. апри ла 2006. ус по ста вљен и тре-
ћи стуб у пен зиј ском оси гу ра њу. За ко ном
је ре фор ми сан си стем оба ве зног др жав ног
оси гу ра ња и отво ре на мо гућ ност за ја ча ње
до бро вољ них пен зиј ских си сте ма.

Са др жа ва ма ко је су на ста ле на те ри то ри ји
бив ше СФРЈ за кљу че ни су спо ра зу ми о со ци-
јал ном оси гу ра њу, и то са Хр ват ском 1997. го-
ди не, са Ма ке до ни јом 2000. го ди не, са Бо сном
и Хер це го ви ном 2002. го ди не, са Цр ном Го ром
2006. го ди не и са Сло ве ни јом 2009. го ди не.

Ре пу бли ка Ср би ја
То ком на ред них го ди на (2006–2014) усво је-

не су број не из ме не и до пу не За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, по след ња
2014. го ди не, чи ја је при ме на по че ла 1. ја ну а-
ра 2015. го ди не.

У скла ду са од ред ба ма За ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу, од пр вог ја ну а ра 2008.
го ди не пре ста ла су да по сто је три фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње а осно-
ван је је дан – Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Од пр вог ја ну а ра 2012. го ди не Ре пу блич ки
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
пре у зи ма по сло ве оства ри ва ња пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и по-
сло ве ис пла те пра ва од Фон да за со ци јал но
оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка (СО ВО).

В. С.

ИСТО РИ ЈА РАЗ ВО ЈА СЕК ТО РА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ (2)

За кон ско уре ђе ње 
со ци јал ног оси гу ра ња

Слу жббббббббббббббббббббббббббббббббббббббааа аааааааааааааааааааа I Фи ли ја ле 
зазазазазааааааааазаззз  град Бе о град 

на ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННо вом Бе о гра ду,
 не ка да шњи 

Фонд за пен зиј ско 
и ин ва лид ско 

оси гу ра ње 
са мо стал них 

де лат но сти
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?М. Р., Ша бац: Оства ри ла сам пра во на нов ча ну на кна ду за
ту ђу по моћ и не гу, а ре ше њем је пред ви ђен кон трол ни
пре глед на кон го ди ну да на. Ка да и ко јој фи ли ја ли да се ја-

вим на кон тро лу и да ли је по треб но да до ста вим још не што од
до ку мен та ци је?

Ка да у ста ро сну пен зи ју

Пра во на по ма га ла

Рок за до но ше ње ре ше ња – 60 да на

?Т. Лу кић, Пр ња вор: Ше сна е стог апри ла 2015. на пу ни ла сам
60 го ди на жи во та и 29 го ди на рад ног ста жа. С об зи ром на
то да се гра ни ца за од ла зак у ста ро сну пен зи ју по ме ри ла

на ше зде сет и по го ди на, ин те ре су је ме да ли кра јем 2015. го-
ди не мо гу да одем у ста ро сну пен зи ју без ика квих ка зне них
пе на ла, тј. ума ње ња пен зи је.

?С. Ђор ђе вић, Сме де рев ска Па лан ка: Ро ђен сам 14. ја ну а ра
1960. го ди не. Имам 27 го ди на рад ног ста жа и јед ну го ди ну
про ве де ну на би роу, да кле укуп но 28 го ди на. Без за по сле-

ња сам од 2009. го ди не. Ка да сти чем пра во на пен зи ју?
Ове го ди не сам по ло мио но гу па ме ин те ре су је имам ли пра-

во на по ма га ла – шта ке и да ли мо гу по том осно ву да под не сем
зах тев за ин ва лид ску пен зи ју. 

?М. Јеф тић, Мла де но вац: У ком ро ку од да ту ма ка да је под-
нет зах тев за ту ђу по моћ и не гу је ко ми си ја ко јој је под нет
по ме ну ти зах тев оба ве зна да га раз мо три и о ње му до не се

од лу ку, као и ко ји прав ни ак ти и ко ји чла но ви тих ака та ре гу-
ли шу ову оба ве зу?

ОД ГО ВОР: До бро сте ин фор-
ми са ни. У 2015. го ди ни по треб-
но је да же на оси гу ра ник има 60
го ди на и шест ме се ци жи во та да
би оства ри ла пра во на ста ро сну

пен зи ју. Да кле, по по да ци ма ко-
је сте да ли, 16. 10. 2015. мо же те
да оства ри те пра во на пен зи ју,
без ума ње ња, од но сно ка зне-
них пе на ла.

ОД ГО ВОР: По по да ци ма ко-
је сте да ли, пра во на ста ро сну
пен зи ју оства ру је те 14. ја ну а ра
2025. го ди не, од но сно ка да на-
пу ни те 65 го ди на.

Фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње обез бе ђу-
је нов ча ну на кна ду за на бав ку
спе ци јал них по ма га ла за сле па

ли ца, и то за чи та ње и пи са ње
– ре про дук тор, Бра је ва пи са ћа
ма ши на и дру га елек трон ска,
од но сно ди ги тал на по ма га ла.

Фонд ПИО не обез бе ђу је нов-
ча ну на кна ду за на бав ку дру гих
вр ста спе ци јал них ме ди цин ских
по ма га ла, већ је то у над ле жно-
сти РФ ЗО.

ОД ГО ВОР: Рад ор га на ме ди-
цин ског ве шта че ња ре гу ли сан 
је Пра вил ни ком о обра зо ва њу и 
на чи ну ра да ор га на ве шта че ња 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње („Сл. 
гла сник РС”, бр. 59/2008, 75/2008 
- ис пр., 24/2011 и 7/2012). Тра-
ја ње по ступ ка по зах те ву за 
оства ри ва ње пра ва на нов ча ну 

на кна ду за по моћ и не гу дру гог
ли ца ни је од ре ђе но. Рок у ко ме
тре ба да се по сту пак за вр ши
не мо же се пре ци зно од ре ди-
ти, али се сва ка ко под ра зу ме ва
да је рок за до но ше ње ре ше ња
по под не том зах те ву 60 да на од
да на под но ше ња зах те ва, под
усло вом да је под не та ком плет-
на до ку мен та ци ја.

За кон трол ни пре глед се ша ље по зив

ОД ГО ВОР: Ко ри сни ци нов ча-
не на кна де за по моћ и не гу дру-
гог ли ца код ко јих је пред ви ђен 
кон трол ни пре глед до би ја ју 
по зив за кон трол ни пре глед на 

кућ ну адре су. У по зи ву ће би ти
на ве де не све по треб не ин фор-
ма ци је: до ку мен та ци ја ко ју тре-
ба обез бе ди ти, као и ме сто и
вре ме оба вља ња пре гле да.

?И. Пе ри шић, Сом бор: Ко ли ко је ума ње ње пен зи је ако му-
шка рац оде у пен зи ју 2015. го ди не са 38 го ди на рад ног 
ста жа и 65 го ди на жи во та?

Са 65 го ди на жи во та без 
ума ње ња пен зи је

ОД ГО ВОР: Ако му шка рац 
оси гу ра ник оде у пен зи ју са 65 
го ди на жи во та (по треб но је ми-
ни мум 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња), из нос пен зи је му се не 

ума њу је. Ви си на пре вре ме не
ста ро сне пен зи је се трај но ума-
њу је за 0,34 про цен та за сва ки
ме сец пре на вр ше них 65 го ди-
на жи во та.

?М. Пе рић, Ки кин да: У не пре кид ном рад ном од но су сам од
1. 8. 1981. го ди не. У Фон ду ПИО не ма по да та ка за пе ри од
1987–1991, ка да сам ра ди ла у Бо сни. Од 1. 3. 2012. ра дим у

МУП-у Ср би је. Ка ко мо гу да са знам да ли сам у МУП-у има ла бе-
не фи ци ра ни рад ни стаж и ко ли ко? Да ли са не пре кид ним ста-
жом од 1981. и са евен ту ал ним бе не фи ци ја ма из МУП-а мо гу
да оства рим пра во на пен зи ју кра јем 2015. го ди не?

?И. О., Пан че во: Же лим да про ве рим да ли ми је упи сан
стаж и по ко јој осно ви ци, бу ду ћи да сам био за по слен као
про фе си о нал но вој но ли це у ЈНА на под руч ју бив ше СФРЈ.

Где мо гу да до би јем те по дат ке?

Пр во про ве ра ста жа
По да ци о за ра да ма при пад ни ка 
ЈНА не до ступ ни Фон ду

ОД ГО ВОР: Мо ра те пр во да се 
обра ти те по сло дав цу, МУП-у Ср-
би је, са зах те вом да Вам из да ју 
уве ре ње о ста жу ко ји се ра чу на 
са уве ћа ним тра ја њем, од но сно 
бе не фи ци ра ном ста жу. Са том 

по твр дом мо же те да се обра ти-
те слу жби ма тич не еви ден ци је
у над ле жној Фи ли ја ли РФ ПИО,
ко ја ће про ве ри ти прет ход ни
стаж и кон крет но од го во ри ти
на ва ше пи та ње.

ОД ГО ВОР: По да ци о за ра да-
ма ко је је оства рио оси гу ра ник
по осно ву про фе си о нал не вој не
слу жбе у ЈНА не на ла зе се у ма-
тич ној еви ден ци ји Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско

оси гу ра ње. Ови по да ци при ба-
вља ју се на зах тев ино стра них но-
си ла ца оси гу ра ња, на кон ко га се
Фи ли ја ла за град Бе о град обра ћа
Ми ни стар ству од бра не за сва ког
по је ди нач ног оси гу ра ни ка.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: стручак, наумити, анкетар, ластари, акан, иј, 
з, ким, а, ип, кап, тро, рак, исправа, саројан, амара, ква, ол, принети, летови, 
екипа, а, ка, ирак, с, ксант, украсти, спец, ив

СКАНДИНАВКА Про сла в љен 
дан ру да ра

Дан ру да ра Ср би је, 6. ав густ, обе ле жа ва се у знак
се ћа ња на овај да тум 1903. го ди не ка да су се ру да ри
Сењ ског руд ни ка код Де спо тов ца штрај ком из бо ри-
ли за по вра так на по сао тро ји це от пу ште них ко ле га,
за скра ће ње рад ног вре ме на и за бес плат но уље за
осве тља ва ње ја ма ко је су до тад са ми пла ћа ли.

По во дом овог да ту ма увек се ак ту е ли зу ју про бле-
ми са ко ји ма се су сре ће и бо ри ова стру ка. И да нас
као и ра ни је ру да ри тра же бо ље усло ве ра да, ве ћу
си гур ност и за ра де. У нај те жој си ту а ци ји је де вет
јам ских руд ни ка ко ји по слу ју у са ста ву Ре са ви це ко-
ју др жа ва до ти ра са 4,5 ми ли јар ди ди на ра го ди шње

и то је јед но од 17 за шти ће них пред у зе ћа. Руд ни ци
Ре са ви це све ча но су баш на Дан ру да ра у пен зи ју
ис пра ти ли 138 за по сле них, ме ђу ко ји ма је 14 же на,
а на да ју се да ће са вла дом на ћи стра те шког парт не-
ра ка ко би по ди гли про из вод њу угља.

Син ди кал ни пред став ни ци ру да ра по ру чи ли су
да је ре ше ње у мо дер ни за ци ји руд ни ка и ма сов ној
про из вод њи, а ако до ђе до пре стан ка ис ко па ва ња,
став је син ди ка та да уме сто руд ни ка ко ји тре ба да
уђу у по сте пе но за тва ра ње тре ба отва ра ти не ке
но ве по го не јер се руд ни ци на ла зе у не раз ви је ним
оп шти на ма и је ди ни су при вред ни су бјек ти, тач ни-
је је ди на на да мла дим љу ди ма да оста ну та мо да
жи ве.

Обе ле жа ва ју ћи свој дан, на рав но рад но, и при-
се ћа ју ћи се про шлих вре ме на, ру да ри су по ру чи ли
да су се усло ви до ста про ме ни ли за то што су сти гле
но ве ма ши не ко је су мо дер ни зо ва не, да са да има-
ју кли ма уре ђа је, па је лак ше ра ди ти по вру ћи ни.
Ис та кли су да су за ра де ипак до бре, у по ре ђе њу са
оста лим де лом Ср би је ко ји за ра ђу је мно го ма ње.

У руд ни ци ма у Ср би ји тре нут но је за по сле но око
25.000 рад ни ка. Ве ћи на ру да ра ра ди на ве ли ким по-
вр шин ским ко по ви ма „Ко лу ба ра”, „Ко сто лац” и „Бор”.

Р. М.
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Да ли сте зна ли ...

– да је Ан ђе о ски во до пад, 

на ма ле ној ре ци Чу рун у На-

ци о нал ном пар ку Ка нај ма у 

– да је нај ду бље је зе ро на 

– да су па пир не тапетe пронађенe 

Ве не цу е ли, са ви си ном од 

све ту Бај кал ско је зе ро (1.624 

у Ки ни убр зо по што је на чи њен и 

979 ме та ра, нај ви ши во до-

ме тра)? У ње га ути че 336 

сам па пир? Тех ни ка про из вод ње па-

 пад на све ту? До ове ту ри стич ке атрак ци је се те шко сти же, 

ре ка а из ње га ис ти че са мо 

пи ра би ла је по зна та Ки не зи ма мно-

го ра ни је, али тек 105. го ди не но ве 

ере тај про цес је уса вр шен. У Евро пу 

су та пе те сти гле тек у 16. ве ку.

јјед на, Ан га ра. У то ку нај ве ће 

 зи ме за мр зну тим „Пла вим оком Си би ра”, ка ко још на зи ва ју ово 

је зе ро, од ви ја се ауто мо бил ски, ка ми он ски и дру ги са о бра ћај,је зе ро, од ви ја се ауто мо бил ски, ка ми он ски и дру ги са о бра ћај, 

јјер је лед та да ши рок од 30 цен ти ме та ра до не ко ли ко ме та ра.

јјер је изо ло ван у џун гла ма Ве не цу е ле.

– да у Ср би ји по сто ји ве ћи број 

– да је нај ви ши град на све-

уга ше них вул ка на, а нај ин те ре-

 ту Вен чу ан у Ки ни? Осно ван 

сант ни ји су у око ли ни Вра ња, Грот 

је 1955. го ди не, а на ла зи се на 

 и Об лик, и Ко тле ник у бли зи ни 

пу ту ко ји спа ја Ки ну с Ти бе-

– да ће до кра ја 21. ве ка ве ро ват но 

– да су се шта пи ћи као при бор за је ло у Ки ни пр ви пут по-

од у мре ти ско ро по ло ви на од око шест 

ја ви ли то ком ди на сти је Шанг, из ме ђу XVI и XI ве ка пре но ве ја ви ли то ком ди на сти је Шанг, из ме ђу XVI и XI ве ка пре но ве 

хи ља да је зи ка ко је љу ди да нас го во-

ере? За раз ли ку од не ка да шњих европ ских тр пе за на ко ји ма 

ре? Лин гви сти твр де да го то во сва ко га 
да на на све ту не ста не по је дан је зик.

су се на мир ни це се кле оруж јем да би се ис та као на чин на ко-
 ји је ари сто кра ти ја при гра би ла власт 

у др жа ви, а то је на си ље, у Ки ни се на-
 пре до ва ње на дру штве ној ле стви ци 

оства ри ва ло из у ча ва њем ма те ма ти ке 
и по е зи је. Ко ри шће ње шта пи ћа упу ћу је на бла гост и до бро-

 на мер ност, а њи хо вим ру ко ва њем по кре ће се ви ше од 30 
згло бо ва и 50 ми ши ћа на пр сти ма, ша ка ма и ру ка ма.

Кра ље ва? Ови вул ка ни, ка жу на уч ни ци, на ста ли су у вре ме ми-
о це на екс пло зив ним вул ка ни змом (епо ха ми о це на је ге о ло шко 
раз до бље ко је да ти ра 23 ми ли о на го ди на пре но ве ере).

том. Ње го ва над мор ска ви си-
на је 5.100 ме та ра.

(Х)умор не ми сли
Ла не смо има ли по пла ве, ове го ди не су шу. У про се ку, то је иде-

ал на кли ма.
Ова го ди на нам је ре корд на у про из вод њи сун ча не енер ги је.

Ште та што је не из во зи мо.
Наш чо век ни је ци ци ја. Да нас ће у ка фа ни по тро ши ти све што

има, ма кар су тра не мао ни за хлеб.
Нај бо ље је од мор про ве сти у за ви ча ју. Ниг де на све ту не ћеш

сре сти то ли ко ро ђа ка и по зна ни ка.
Стан дард нам је та кав да сви мо же мо и да ле ту је мо и да зи му је мо.

Не ки у бе лом све ту, не ки код ку ће.  Ви то мир Те о фи ло вић

До ско ци
Они су на ши осве до че ни при ја те љи. Сву да нас ого ва ра ју!
Власт ра ди на по бољ ша њу жи во та гра ђа на. Сва ко днев но

отва ра на род не ку хи ње.
Не идем џа ба на фа кул тет. Ро ди те љи твр де да то мно го ко шта.
Гла дан на род спре ман је сва шта да про гу та.
У су мор ним вре ме ни ма, нај бо ље се про да је ма гла.
Ла ко је на у чи ти па ме ти оног ко има мо зга.
Не при чај те глу по сти. Ни сте за скуп штин ском го вор ни цом.

Ра де Ђер го вић

Ру ко во ди о ци
По ску пе ле су са хра не. Пен зи о не ри ма не пре о ста је ни шта дру го

не го да жи ве још ду го, ду го...
Не ки љу ди тек по сле од ла ска у пен зи ју по ста ну ру ко во ди о-

ци. За ру ку во де сво ју уну чад.
Пен зи о не ри су по ста ли ре ли ги о зни. По сте сва ко днев но.

Или ја Ше ку љи ца

Сво ја по сла
Од ка да гле дам сво ја по сла, ни шта не ра дим, али до бро за-

ра ђу јем.
На Бал ка ну се го лу бо ви ми ра тре ти ра ју као гли не ни го лу бо ви.
Зе мља ко ја је у рас па ду те шко се об ра ђу је.
Уза луд нам кро је ка пу, не ма ви ше по год них гла ва.
По ло ви ну рад ног ве ка од ле жао је на рад ном ме сту а дру гу

по ло ви ну на ро би ји.
Ба ба ро га је ба ба ко ја сва ког да на мал тре ти ра мо га де ду.
Пре по ру чу јем се вла ди као струч њак за са би ра ње и од у зи-

ма ње а умем и да ва дим ке сте ње из ва тре.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

Мо лим за реч
На овој вру ћи ни, же на и муж тре ба да има ју што хлад ни је од-

но се.
Бе о гра ђа ни ма је за сад нај бо љи про је кат „Ада на во ди“.
Де да ви ше не узи ма ле ко ве, пла ћа уну ку шко ла ри ну на ме-

ди цин ском фа кул те ту.
Тај ку ни не ће ни осе ти ти по ску пље ње стру је. И она ко је не пла-

ћа ју.
Ку пио сам и пе ти мо бил ни те ле фон, али с би роа за за по шља-

ва ње ни ко да се ја ви.
Да ли се кад лу пи мо гла вом у зид ра чу на у по вре ду на ра ду.
От ка ко ми је ле кар за бра нио стрес, не ула зим у са мо по слу гу.
Обе ћа ва ју да ће мо би ти при стој на зе мља. Мо ра ће мо да пре ста-

не мо да псу је мо.
Срп ски ва тер по ли сти су нај бо љи про мо те ри Бе о гра да на во ди.
И пен зи о не ри фор си ра ју сел фи. Са сво јом пен зи јом мо гу са мо да

се сли ка ју. Де јан Па та ко вић


