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По во дом обе ле жа ва ња 
Свет ског да на бор бе про-
тив Ал цхај ме ро ве бо ле-

сти – 21. сеп тем бра, у Ге рон то-
ло шком цен тру Бе о град, у до му 
на Бе жа ниј ској ко си, одр жа на је 
све ча на ака де ми ја. Ди рек тор-
ка Ге рон то ло шког цен тра Бе о-
град Су за на Ми шић отво ри ла 
је ма ни фе ста ци ју и из ра зи ла 
же љу да се пру жи по моћ ка ко 
по ро ди ца ма та ко и обо ле ли ма 
у бор би про тив ове бо ле сти, и 

да им се обез бе ди ква ли те тан и 
до сто јан ствен жи вот.

Др Сла ви ца Го лу бо вић је 
одр жа ла струч но пре да ва ње и 
зва нич но отво ри ла Ал цхај мер 
ка фе, где ће се јед ном ме сеч но 
одр жа ва ти те мат ске еду ка ци је, 
ди ску си је, и раз ме на ин фор ма-
ци ја о де мен ци ји, а све у ци љу 
по др шке обо ле ли ма од де мен-
ци је и њи хо вим по ро ди ца ма.

На кон при год ног кул тур но-
умет нич ког про гра ма у ко јем су 

уче ство ва ли ко ри сни ци До ма 
Бе жа ниј ска ко са, као и бенд 
Днев них цен та ра и клу бо ва – 
„За бра ње но ста ре ње”, струч ни 

рад ни ци ГЦБ на пла тоу ис пред 
оп шти не Зве зда ра пру жа ли су 
услу гу ис пи ти ва ња ког ни тив-
ног скри нин га. На штан ду је по-
слу же на и ка фа, а при ку пље ни 
при лог би ће на ме њен рад ној 
те ра пи ји осо ба обо ле лих од де-
мен ци је.

Пре ма свет ском из ве шта ју о
Ал цхај ме ро вој бо ле сти за 2015. 
го ди ну, ме ђу ско ро 900 ми ли о на 
љу ди ста рих 60 и ви ше го ди на, 
ко ли ко их да нас жи ви у све ту, 
око 46,8 ми ли о на је са де мен ци-
јом. Овај број ће се ско ро удво-
стру чи ти у на ред них 20 го ди на. 
Пре ма тим про це на ма, у Ср би ји 
је код го то во 100.000 љу ди при-
сут на не ка вр ста де мен ци је.

В. Ка дић

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ БЕ О ГРАД ОБЕ ЛЕ ЖЕН 21. СЕП ТЕМ БАР

Отво рен 
Ал цхај мер ка фе

Не за бо ра ви мо ми оне 
ко ји за бо ра вља ју
По во дом обе ле жа ва ња 21. сеп тем бра, ор га ни за ци ја Ами ти 
– сна га при ја тељ ства скре ну ла је па жњу на из у зет но те жак 
по ло жај љу ди ко ји па те од Ал цхај ме ро ве бо ле сти и дру гих 
вр ста де мен ци је, и њи хо вих по ро ди ца, а по себ но не по сред-
них не го ва те ља. Апе ло ва но је на над ле жне да по мог ну да 
се овај те рет рав но мер ни је рас по ре ди из ме ђу по ро ди це и
дру штва.
Ка ко се на во ди, ну жан је бр жи раз вој ефи ка сних и еко но-
мич них мо де ла пру жа ња со ци јал них и здрав стве них сер ви са 
за по др шку обо ле ли ма и њи хо вим по ро ди ца ма на ни воу
ло кал них за јед ни ца, ка ко би те рет бри ге био бар ма ло урав-
но те же ни ји. Ова ор га ни за ци ја је на гла си ла да је нео п ход но 
да РФ ЗО по мог не да ан ти де мент ни ле ко ви бу ду до ступ ни ји 
обо ле ли ма кад је реч о њи хо вој це ни. Пред ло же но је да се
про ши ре ин ди ка ци је за про пи си ва ње пе ле на за од ра сле на 
те рет РФ ЗО, та ко да и де мент ни па ци јен ти мо гу да их до би ју.

Су за на Ми шић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2015.

актуелно

3

УНе го ти ну је 8. сеп тем бра 
отво ре на још јед на ор-УУди на ци ја за ме ди цин ско УУ

ве шта че ње Ре пу блич ког фон да 
ПИО. Ов де ће се оба вља ти ве-
шта че ње за оце ну рад не спо соб-
но сти и ту ђу по моћ и не гу оси гу-
ра ни ка и ко ри сни ка са под руч ја 
оп шти на Не го тин, Кла до во и Мај-
дан пек. Ор ди на ци ју је отво рио 
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. При су ство-
ва ли су и чел ни љу ди РФ ПИО: 
ди рек тор ка Дра га на Ка ли но вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра 
Бра ни слав Ми тро вић, по моћ ник 
ди рек то ра др Алек сан дар Ми-
ло ше вић, ди рек тор Сек то ра за 
ме ди цин ско ве шта че ње др Ди ка 
Ка је вић, ди рек тор ка Фи ли ја ле 
Бор Ве ри це Ча ра пић, за по сле ни 
у ис по ста ви Фон да у Не го ти ну и 
ру ко вод ство ове оп шти не.

Отва ра њем ис по ста ве за ве-
шта че ње у Не го ти ну, Фонд ПИО 
на ста вља да при бли жа ва сво је 
услу ге ко ри сни ци ма, ко ји су до 
са да на пре глед мо ра ли да пу-
ту ју у Бор, ре че но је при ли ком 
отва ра ња ове ор ди на ци је.

Ми ни стар Ву лин је ре као да 
ње го во Ми ни стар ство у са рад-
њи са Фон дом ПИО чи ни све да 
се ко ри сни ци ма олак ша оства-
ри ва ње услу га и да им се при-
бли же све по треб не услу ге.

– Са да ће сви зах те ви за ту-
ђу по моћ и не гу и све што ко-
ми си је тре ба да ве шта че би ти 
оба вља но баш у Не го ти ну, па 
љу ди из окол них ме ста не ће 
мо ра ти да пу ту ју да ле ко и да се 
из ла жу тро шко ви ма. Услу ге ће 
би ти та мо где су им по треб не. 
На сто ји се и во ди се ра чу на да 

сва ки ко ри сник бу де за шти ћен 
и да оства ри ва ње услу га у свим 
де ло ви ма Ср би је бу де из јед на-
че но, ка ко би сви оси гу ра ни ци 
има ли јед на ка пра ва – ре као је 
Ву лин.

Ми ни стар Ву лин се при ли ком 
оби ла ска ис по ста ве Фон да ПИО 
у Не го ти ну освр нуо и на по ве-
ћа ну на пла ту до при но са за пен-
зиј ско оси гу ра ње, ис ти чу ћи да 
се тај тренд и да ље на ста вља.

– За хва љу ју ћи по ве ћа ној ко-
ли чи ни до при но са и нов ца из 
при вре де ко ја се раз ви ја и ве-
ћем бро ју за по сле них, по ву кли 
смо 8,3 ми ли јар де ди на ра ма ње 
из бу џе та за те на ме не, што го-
во ри да се за по шља ва ње на-
ста вља, да има мо ве ћу фи нан-
сиј ску и фи скал ну ди сци пли ну 
– ис та као је Ву лин.

Ми ни стар је на вео по да так да 
је про шлог ме се ца ин спек ци ја 
ра да оба ви ла 4.950 кон тро ла, 
при ли ком ко јих је уста но вље но 
да 1.130 рад ни ка ра ди на цр но, 
а да је за хва љу ју ћи из да тим ре-
ше њи ма са 930 ли ца за кљу чен 
рад ни од нос.

Ди рек тор ка бор ске фи ли ја-
ле Фон да ПИО Ве ри ца Ча ра пић 
ре кла је да је циљ отва ра ња ове 
ор ди на ци је за ме ди цин ско ве-
шта че ње да се про блем ста нов-
ни штва у оп шти на ма Не го тин, 
Кла до во и Мај дан пек, на ро чи то 
оних ко ји жи ве у се ли ма, ре-
ши на ху ман на чин и да се та ко 
ста рим и из не мо глим осо ба ма 

омо гу ћи лак ше оства ри ва ње
пра ва за ту ђу по моћ и не гу.

Она је под се ти ла да је ста-
нов ни штво у окол ним ме сти ма

тих оп шти на јако  ста ро, а да су
због уда ље но сти и не до стат ка
ре дов них са о бра ћај них ли ни ја
би ли ус кра ће ни за оства ри ва-
ње тих пра ва.

– Фонд ПИО на сто ји да при-
бли жи сво јим оси гу ра ни ци ма
оства ри ва ње тих пра ва што је
мо гу ће ви ше и на да мо се да ће
им са да би ти знат но лак ше, јер
ви ше не ће мо ра ти да пре ла зе
по 120 ки ло ме та ра од Кла до ва
и око 75 ки ло ме та ра од Те ки је и
Не го ти на да би до шли до Бо ра
на ве шта че ње. Због при ро де бо-
ле сти и не мо гућ но сти тран спор-
та нај че шће су би ли при ну ђе ни
да пла ћа ју так си пре воз или во-

зи ла за спе ци јал не на ме не да би
се ода зва ли на ве шта че ње – ре-
кла је Ве ри ца Ча ра пић.

Ди рек тор Сек то ра за ме ди-
цин ско ве шта че ње Ре пу блич-
ког Фон да ПИО др Ди ка Ка је вић
ис та као је да су Ми ни стар ство
ра да и Фонд ПИО на сто ја ли да
по ка жу од го вор ност пре ма нај-
ста ри ји ма и да им по мог ну да
оства ре сво ја пра ва, ко ја су до
са да оства ри ва ли оте жа но.

Др Ка је вић је ре као да ће се
и да ље на сто ја ти да се омо гу ћи
отва ра ње ис по ста ва ова квог ти-
па у Ср би ји, ка ко би се по мо гло
нај ста ри јој по пу ла ци ји.

Пред сед ник оп шти не Не го-
тин Јо ван Ми ло ва но вић ис та-
као је да је та оп шти на пре по-
зна ла зна чај ра да ко ми си је за
ве шта че ње, има ју ћи у ви ду да је
нај ста ри ји ма би ло ве о ма те шко

да оду на ве шта че ње у Бор, те
су за то и по мо гли у сре ђи ва њу
про сто ра за ор ди на ци ју, у са-
рад њи са Фон дом ПИО и ре сор-
ним ми ни стар ством.

Пре ма по да ци ма Фон да ПИО
за про шлу го ди ну, од укуп ног
бро ја об ра ђе них зах те ва у Фи ли-
ја ли Бор, за пр во сте пе на ве шта-
че ња из ис по ста ва у Не го ти ну,
Кла до ву и Мај дан пе ку би ло је
90 зах те ва за оце ну рад не спо-
соб но сти, 133 зах те ва за ту ђу
по моћ и не гу, а за ко ри сни ке
услу га цен та ра за со ци јал ни рад
111 зах те ва за по моћ и не гу. То је
укуп но 334 зах те ва са те ри то ри је
ове три оп шти не. В. А.

ЈОШ ЈЕД НА ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ

Ле ка ри и у Не го ти ну

Министар Александар Вулин у новоотвореној ординацији

Руководиоци Фонда ПИО дочекују министра

Ми ни стар ство ра да 
и Фонд ПИО на сто је
да по ка жу
од го вор ност 
пре ма нај ста ри ји ма
и да им по мог ну
да лак ше оства ре 
сво ја пра ва
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актуелно

Још јед ни успе шно ор га ни-
зо ва ни тзв. са ве то дав ни
да ни одр жа ни са не мач ком

стра ном, овог пу та у Шап цу и
Бе о гра ду 22, 23. и 24. сеп тем бра,
про те кли су у рад ној, али пре
све га по зи тив ној ат мос фе ри.

Са ве то дав ци из на шег Фон да:
Ве ри сла ва Ко са но вић, Ива на
Ро сић и Ва си ја Бо са нац, и из не-
мач ког De utsche Ren ten ver sic-
he rung-а: Ролф Спер линг, Ка да
Та бља но вић и Вла ста Ку ше вић,
за слу жни су што су 122 за ин те-
ре со ва на гра ђа на (42 у Шап цу и
80 у Бе о гра ду) оти шла са са ве-
то ва ња за до вољ на. На сво ја пи-
та ња до би ли су од го во ре, да те
су им нео п ход не ин фор ма ци је
и пру же на прав на по моћ.

За хва љу ју ћи ефи ка сном ра ду
са ве то да ва ца и њи хо вом ве ли-
ком ис ку ству у обла сти спро во-
ђе ња си сте ма пен зиј ског оси гу-
ра ња, а по себ но ис ку ству у ра ду
са стран ка ма, при мље ни су и
по са ве то ва ни сви гра ђа ни ко-
ји су до шли, па и они ко ји су са
за ка зи ва њем за ка сни ли ус пе ли
су да раз го ва ра ју са са ве то дав-
ци ма.

Ра то мир Дам ња но вић из Зе-

му на и ње го ва кћер ка, ко ји су 
пр ви пут до шли на са ве то дав не 
да не, иза шли су за до вољ ни.

– Тек не дав но смо са зна ли да 
ова мо гућ ност по сто ји и од мах 
смо по зва ли и за ка за ли тер мин. 

Све је про те кло у нај бо љем ре-
ду, са ве то дав ци су из у зет но љу-
ба зни и упу ће ни у свој по сао та-
ко да од мах од го во ре на пи та ња 
ко је им по ста ви те – об ја шња ва 
го спо дин Дам ња но вић.

Бе о гра ђа нин Алек сан дар Се-
ку лић до шао је да се ин фор ми-
ше о свом ста жу оства ре ном у 
Не мач кој.

– Све је про шло из ван ред но. 
Све по треб не ин фор ма ци је 

сам до био, а по што су тер ми-
ни за ка за ни, ни је би ло че ка-
ња. Ор га ни за ци ја је ствар но 
од лич на и мо ја је пре по ру ка 
да са овом прак сом оба ве зно 
на ста ви те. Прав ни ци ко ји су 
ов де, ја ко до бро по зна ју про-
бле ме, они из Не мач ке има ју 
и мо ју до ку мен та ци ју, та ко да 
на сва ко пи та ње од мах зна ју 
од го вор – за до во љан је го спо-
дин Се ку лић.

Мно ги оси гу ра ни ци ко ји има-
ју стаж у Не мач кој за да не раз го-
во ра са зна ју из ме ди ја, из оба-
ве ште ња Фон да ПИО, а до би ју 
и по зив но пи смо из Не мач ке 
са да ту мом одр жа ва ња са ве то-
дав них да на па тер мин за ка жу 
те ле фо ном.

– За мо гућ ност ова квог са ве-
то ва ња са знао сам пре ко по зив-
ног пи сма ко је су ми по сла ли из 
не мач ког фон да и при ја вио сам 
се те ле фо ном. Ни сам мо рао да 
зо вем у Не мач ку, не го ов де у 
Бе о град и ре кли су ми тач но 
вре ме кад тре ба да до ђем. Ни-

сам ве ро вао да и код нас не што 
мо же да се оба ви у за ка за но 
вре ме, без че ка ња, али, ето, и 
то се де ша ва. До био сам све по-
треб не ин фор ма ци је, а це лом 
ор га ни за ци јом и љу ба зно шћу 

за по сле них сам за и ста пре за-
до во љан. Све ми је об ја шње но 
и ре кли су ми да са мо че кам 
ре ше ње да ми стиг не на кућ ну 
адре су – ка же за наш лист Са ва 
Мир чев ски из Бе о гра да.

И они ко ји из би ло ког раз ло-
га ни су сти гли да те ле фон ски 
за ка жу тер мин за раз го вор са 
са ве то дав ци ма ипак су при-
мље ни и до би ли су по треб не 
ин фор ма ци је и об ја шње ња. На-
де жда Би је лић из Бе о гра да јед-
на је од тих.

– Ни сам би ла ов де па ни сам
сти гла да зо вем и да за ка жем, 
али сам ипак до шла и ни сам чак 
ни че ка ла јер сам сти гла баш 
пред па у зу, али су они оста ли и 
при ми ли су ме. Са зна ла сам да 
од 1. ав гу ста имам пра во на њи-
хо ву пен зи ју, об ја сни ли су ка ко 
ће ми и ка да би ти ис пла ће но 
све од та да, та ко да сам са зна ла 
све што ме је за ни ма ло. Од го ва-
ра ми што ова кве ин фор ма ци је 
мо гу да до би јем ов де, не мо рам 
да пу ту јем у Не мач ку, а са знам 

СРП СКО-НЕ МАЧ КИ ДА НИ СА ВЕ ТО ВА ЊА У ШАП ЦУ И БЕ О ГРА ДУ

До савета без чекања
Пре ма уна пред утвр ђе ном рас по ре ду, 122 за ин те ре со ва них гра ђа на са ста жом у обе др жа ве
до би ло ин фор ма ци ју и прав ну по моћ од струч ња ка из Не мач ке

Пријем странака

Ка да Та бља но вић Ролф Спер линг Вла ста Ку ше вић
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све као да сам оти шла –
при ча го спо ђа Би је лић.

Оно што је ока рак те-
ри са ло ове сеп тем бар-
ске да не раз го во ра је сте,
сва ка ко, и за до вољ ство
ко је су из ра зи ли го сти из
не мач ког за во да у ве зи са
њи хо вом при пре мом и
ор га ни за ци јом и у Шап цу
и у Бе о гра ду. Ролф Спер-
линг, је дан од са ве то да-
ва ца, из ја вио је за „Глас
оси гу ра ни ка” да су са ве-
то дав ни да ни ја ко до бра
прак са.

– С об зи ром на то да је
ве ли ки број ва ших гра ђа-
на ра дио у Не мач кој и да
има ју мно го то га што их
за ни ма у ве зи са на шим
пен зиј ским си сте мом и
пра ви ма, ја ко је до бро
што им је омо гу ће но да
у сво јој зе мљи, свом гра-
ду, до би ју по треб не ин-
фор ма ци је. Ми има мо
еви ден ци ју и оба ве сти мо
љу де да се одр жа ва ју са-
ве то дав ни да ни, та ко да
им ка да до ђу да мо тач ну
и кон крет ну ин фор ма ци-
ју, чак им ка же мо и ко ли-
ки из нос пен зи је мо гу да
оче ку ју – на вео је Ролф
Спер линг, са ве то да вац из
не мач ког De utsche Ren-
ten ver sic he rung-а. 

Алек сан дра Ба нић, са-
вет ник ди рек то ра РФ
ПИО и ор га ни за тор са-
ве то дав них да на, и Алек-
сан дар Ди нић, на чел ник
Оде ље ња за ПИО по ме-
ђу на род ним уго во ри ма
ко је у прак си спро во ди
про пи се о ино-пен зи ја ма,
за до вољ ни су и од зи вом
на ших гра ђа на и са рад-
њом са не мач ким ко ле-
га ма. Ис ти чу да су стран-
ке из у зет но за до вољ не
овим ви дом са ве то ва ња
и да ће ова прак са би ти
на ста вље на са Не мач ком
и оста лим зе мља ма са ко-
ји ма се већ на овај на чин
са ра ђу је. 

Сле де ћи са ве то дав ни
да ни су са Хр ват ском, 6.
ок то бра у Но вом Са ду и
7. ок то бра у Бе о гра ду. Да-
ни раз го во ра са БиХ би ће
одр жа ни у Бе о гра ду 20. и
21. ок то бра 2015. 

Ве сна Ана ста си је вић

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ре пу блич ког
фон да ПИО кра јем ја ну а ра 2015. го ди не
усво је на је од лу ка о фор ми ра њу Сек то ра

за имо ви ну. Сек тор је осно ван ра ди ефи ка сног
упра вља на и ра ци о нал ног ко ри шће ња имо ви не
и про сто ра ко ји ма Фонд рас по ла же да би се ство-
ри ле мо гућ но сти за оства ри ва ње при хо да ко ји ће
ути ца ти на фи нан сиј ску ста бил ност Фон да. За ди-
рек то ра је име но ван ди пло ми ра ни прав ник Ми-
ло рад Бу ха.

Кон крет но, Сек тор за имо вин ске по сло ве, про-
јек те и за сту па ње РФ ПИО ба ви се имо вин ско-
прав ним по сло ви ма, еви ден ци јом имо ви не и
упра вља њем имо ви ном, по сло ви ма за сту па ња
Фон да пред су до ви ма и по сло ви ма упра вља ња
про јек ти ма. Да кле, оба вља по сло ве при ку пља-
ња, по пи са и об ра де по да та ка о имо ви ни Фон да,
упи су је пра ва на имо ви ну у слу жбе не еви ден ци-
је, во ди је дин стве не еви ден ци је не по крет но сти,
при ба вља до ка зе о пра ву ко ри шће ња, од но сно
при ват не сво ји не на не по крет но сти ко ји ма Фонд
рас по ла же. Та ко ђе, оба вља фи нан сиј ско-ма те ри-
јал не по сло ве ко ји се од но се на фи нан сиј ску ре-
а ли за ци ју ака та у ве зи са рас по ла га њем и упра-
вља њем не по крет но сти ма и оба вља све оста ле
по сло ве ко ји се од но се на упра вља ње имо ви ном
Фон да.

У Ди рек ци ји По кра јин ског фон да ПИО у Но вом
Са ду ове по сло ве оба вља Од сек за имо вин ске и
стам бе не по сло ве у окви ру Оде ље ња за људ ске
ре сур се, за сту па ње и имо вин ско прав не по сло-
ве. Све тла на Пан то вић, на чел ни ца овог оде ље ња,
ка же да је, од осни ва ња Сек то ра, по пи са на сва
имо ви на Фон да, ма да је о то ме и ра ни је по сто-
ја ла од ре ђе на вр ста еви ден ци је у Фон ду. Пре ма
ње ним ре чи ма, са да се кре ће на упис у ка та стар
ве ћих обје ка та ко ји ни су до сад упи са ни, а за ко је
је Фонд обез бе дио нео п ход ну до ку мен та ци ју.

– У АП Вој во ди ни, об је ди ње но, има мо 336 имо-
вин ских је ди ни ца ко је се во де као на ша имо ви-
на, ко ја је ра зно ли ка (и ста но ви, гар со ње ре...) а
ви ше од 70 од сто је већ упи са но као при ват на

сво ји на Фон да. Да кле, пр ви ко рак нам је био да 
по сто је ћу имо ви ну упи ше мо као при ват ну сво-
ји ну Фон да, а оста так је у при пре ми за укњи жбу 
кроз при ку пља ње ва лид не до ку мен та ци је. Пр-
вен стве но, та кву до ку мен та ци ју при ку пља мо у 
на шим ар хи ва ма и за то су за ду же не мо је ко ле ге 
на чел ни ци у фи ли ја ла ма РФ ПИО на те ри то ри ји 
АП Вој во ди не. Ме ђу тим, ка да нам она не до ста је, 
тра жи мо је у са рад њи са ло кал ним са мо у пра ва-
ма и у њи хо вим ар хи ва ма, од но сно, ар хи ва ма 
СИЗ-ова за ста но ва ње, њи хо вих прав них след-
бе ни ка, оп штин ских и град ских упра ва итд. – об-
ја сни ла је бли же ове ак тив но сти на чел ни ца Све-
тла на Пан то вић ко ја и не по сред но уче ству је у 
овом про це су.

Та ко је, оба вља ју ћи ову де лат ност, сре ди ном 
сеп тем бра на чел ни ца Пан то вић би ла у ар хи ви 
Оп штин ске упра ве Ку ла где је ус пе ла, уз струч-
ну са рад њу Бо сиљ ке Ми шо вић, ко ор ди на тор ке 
пи сар ни це Оп штин ске упра ве Ку ла, да обез бе ди 
део по треб не до ку мен та ци је за по кре та ње суд-
ске пар ни це ра ди при зна ва ња де ла сво ји не над 
де лом згра де До ма за ста ре и пен зи о не ре у Ку ли 
(над јед ном тре ћи ном). Фонд је у из град њу и ку-
по ви ну зе мљи шта за овај дом ра ни јих го ди на уло-
жио сво ја сред ства.

Да кле, као крај њу ме ру у по ступ ку утвр ђи ва ња 
вла сни штва над сво јом имо ви ном Фонд во ди и 
суд ске по ступ ке, што је до сад ре зул ти ра ло пре су-
да ма у ко рист РФ ПИО о вла сни штву над јед ним 
бро јем ба ња у Ре пу бли ци Ср би ји. Ме ђу њи ма је 
и Ба ња „Ру сан да” у Ме лен ци ма на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не где је Фонд оства рио 66 од сто вла сни-
штва. 

Та ко ђе, не дав но је Фонд до био суд ски спор о 
вла сни штву над клуп ским про сто ри ја ма за днев-
ни бо ра вак пен зи о не ра чла но ва удру же ња пен зи-
о не ра у Но вом Бе че ју у ко ме је прав на за ступ ни ца 
Фон да би ла баш Све тла на Пан то вић и, пре ма ње-
ним ре чи ма, та имо ви на је већ упи са на у оп штин-
ски ка та стар као при ват на сво ји на Фон да.

Ми ро слав Мек те ро вић

УТВР ЂИ ВА ЊЕ ПРА ВА СВО ЈИ НЕ НА ИМО ВИ НУ РФ ПИО

При ку пља се 
до ку мен та ци ја 
и ван Фон да
Оба вља ју се по сло ви при ку пља ња, по пи са и об ра де 
по да та ка о имо ви ни Фон да, упи су ју пра ва на
имо ви ну у слу жбе не еви ден ци је, во ди је дин стве на 
еви ден ци ја не по крет но сти, при ба вља ју до ка зи о
пра ву ко ри шће ња, од но сно при ват не сво ји не на 
не по крет но сти ко ји ма Фонд рас по ла же
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Са рад ња три уста но ве,
До ма за ду шев но обо ле-
ла ли ца „Све ти Ва си ли је

Остро шки Чу до тво рац” из Но вог
Бе че ја, Со ци јал но-ге ри ја триј-
ског цен тра из Ба ња лу ке и До ма
ста рих „Гра бо вац” из Ри сна, по-
че ла је пре де се так го ди на. Кроз
по се те и раз ме не ис ку ста ва, са-
рад ња се про ду бљи ва ла. Ус по-
ста вље на је и раз ме на рад ни ка
ко ји су по две не де ље бо ра ви ли
и ра ди ли у дру гој уста но ви.

Спо ра зум о по слов ној са рад-
њи, ко ји је још ви ше учвр стио
до бре од но се, пот пи сан је 2008.
го ди не. Ова ква ли тет на са рад ња
из не дри ла је иде ју да се сва ке
го ди не у дру гој ре пу бли ци одр-
жи ре ги о нал на кон фе рен ци ја са
те ма ма ве за ним за рад уста но ва
со ци јал не за шти те, по бољ ша-
ња ква ли те та жи во та ко ри сни ка
и рад за по сле них у со ци јал ној
за шти ти. Овој гру пи срод них
уста но ва, пот пи си ва њем ме мо-
ран ду ма о са рад њи при дру жио
се 2013. го ди не Дом „Да ни це Во-
гри нец” из Ма ри бо ра.

Тре ћа ре ги о нал на кон фе рен-
ци ја „За зе ру ви ше” са те мом „Са-
го ре ва ње на по слу” одр жа на је
2. сеп тем бра 2015. го ди не у Но-
вом Бе че ју у ор га ни за ци ји До ма
за сме штај ду шев но обо ле лих
ли ца „Све ти Ва си ли је Остро шки
Чу до тво рац” из Но вог Бе че ја.
Кон фе рен ци ју је отво рио 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.

– За по сле ни у со ци јал ној за-

шти ти пре све га во ле љу де и ни-
ка да их не за бо ра вља ју, и ка да 
им се за вр ши рад но вре ме не 
за кљу ча ва ју сво ја вра та и фи о ке, 
већ и на кон то га ми сле о шти ће-
ни ци ма и по ма жу им. Из ме ном 

за ко на на сто ја ће мо да се за по-
сле ни рас те ре те не по треб них 
про це ду ра и па пи ро ло ги је и на 
тај на чин им омо гу ћи ти да се ви-
ше ба ве ко ри сни ци ма – на гла-
сио је ми ни стар Ву лин.

Ску пу се обра ти ла и под се кре-
тар 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 Нов ка Мо јић ис ти-
чу ћи да су за по сле ни у со ци јал ној 
за шти ти ве о ма по све ће ни и да 
њи хов рад тре ба ви ше да се це ни, 
бу ду ћи да су ма ло пла ће ни.

Ску пу су при су ство ва ли пред-
став ни ци Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, 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, По кра јин ског за во да за со ци-
јал ну за шти ту, Ко мо ре со ци јал-
не за шти те, го сти из Цр не Го ре, 
Ре пу бли ке Срп ске и Сло ве ни је 
и за по сле ни у уста но ва ма и 
цен три ма за со ци јал ни рад.

Основ ни циљ ску па био је раз-
ме на зна ња и ис ку ста ва о узро-
ци ма, симп то ми ма и пре вен ци ји 
син дро ма са го ре ва ња на по слу из 
раз ли чи тих угло ва. Уче сни ци ску-
па би ли су ве о ма за до вољ ни ква-
ли те том из ла га ња ко ја су слу ша ли 
и но вим са зна њи ма о овој те ми 
јер је зна чај на и зах те ва ан га жо ва-
ње свих, од ре сор ног ми ни стар-
ства до за по сле них у со ци јал ној 
за шти ти, ка ко би се љу ди са чу ва-
ли од са го ре ва ња и ти ме по бољ-
ша ли ефек ти њи хо вог ра да.

Ми ро слав Мек те ро вић

У ва ро ши на оба ла ма ре ке
Вла си не пр вог да на сеп тем-
бра отво ре на је си гур на ку ћа
за осо бе са мен тал ним и ин-
те лек ту ал ним по те шко ћа ма,
од но сно са по себ ним по тре-
ба ма. Но во и згра ђе ну ку ћу за
њих у Вла со тин цу је отво рио
Алек сан дар Ву лин, ми ни стар
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка

и со ци јал на пи та ња, у при су-
ству Ми ро сла ва Љу бе но ви ћа, 
пред сед ни ка оп шти не Вла со-
тин це, и дру гих чел ни ка ове 
ва ро ши и Ја бла нич ког управ-
ног окру га.

Зна чај ну за слу гу за успе-
шност овог про јек та има НВО 
„Осмех” из Вла со тин ца ко ју са 
ве ли ким успе хом ор га ни зу је 

Пре драг Ра ду ло вић, ме на џер 
овог про јек та. Обје кат је ло-
ци ран у ле пом кра јо ли ку пе-
ри фе ри је ва ро ши, а ње го ва 
из град ња, као и адап та ци ја 
већ по сто је ћег објек та ко шта-
ла је око 142.000 евра, што је 
обез бе ђе но углав ном из бу џе-
та Вла де Ср би је и до на ци ја, a 
око 20.000 евра из дво ји ла je 

ло кал на са мо у пра ва оп шти не
Вла со тин це.

То ком бо рав ка у Вла со тин цу
ми ни стар Ву лин по се тио је и
гра ди ли ште бив шег ин тер на-
та Сред ње тех нич ке шко ле где
би уско ро тре ба ло да се усе-
ли Цен тар за со ци јал ни рад из
овог ме ста.

Т. Сте ва но вић

ТРЕ ЋА РЕ ГИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА „ЗА ЗЕ РУ ВИ ШЕ” У НОВОМ БЕЧEЈУ

Са го ре ва ње на по слу

ВЛА СО ТИН ЦЕ БРИ НЕ О ОСО БА МА СА ПО СЕБ НИМ ПО ТРЕ БА МА

Си гур на ку ћа за не моћ не

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин

Ре ви зи ја ли цен ци у до мо ви ма 
за ста ре
Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња по кре ну ло је про цес ре ви зи је свих из да тих ли цен ци за
др жав не и при ват не ста рач ке до мо ве, ре као је ми ни стар Ву лин
у Но вом Бе че ју. Про шле го ди не је спро ве ден ре кор дан број ре-
дов них и ван ред них ин спек ци ја у до мо ви ма за ста ре на кон че га
је њих 18 за тво ре но јер ни су има ли све по треб не до зво ле или се
ни су при др жа ва ли пра ви ла.
– Стан дард услу га мо ра би ти исти и јед нак за све, без об зи-
ра на то да ли се дом на ла зи у Но вом Бе че ју, Сур ду ли ци или
не ком дру гом ме сту. Стан дар ди мо ра ју да се за до во ље сву да.
Ва жно је да и у при ват ном до му за ста ре бу де ан га жо ван со ци-
јал ни рад ник, јер се са мо та ко на пра ви на чин мо же бри ну ти о
ко ри сни ци ма – на гла сио је Алек сан дар Ву лин.
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Је сен обе ле жа ва по че так но ве школ ске
и уни вер зи тет ске го ди не, а са њи ма и
оба ве зу ко ри сни ка по ро дич них пен зи-

ја, де це ко ји ма је шко ло ва ње услов за ко-
ри шће ње пра ва, да Ре пу блич ком фон ду за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње до ста ве
по твр де о шко ло ва њу. Де ца ста ри ја од 15
го ди на то већ зна ју, док је они ма ко ји пу не
15 го ди на ово са свим но ва оба ве за на ко ју
не сме ју да за бо ра ве ка ко би не сме та но ко-
ри сти ли по ро дич ну пен зи ју.

Да би се ово пра во за др жа ло, по треб но
је да де те ко је је на пу ни ло 15 го ди на по ха ђа
сред њу шко лу, док де ца од 20 до 26 го ди на
ста ро сти мо ра ју да до ста ве по твр де о сту-
ди ра њу на ви со ко школ ској уста но ви. За кон

о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу не
пра ви раз ли ку из ме ђу ре дов ног и ван ред-
ног шко ло ва ња, као ни из ме ђу раз ли чи тих
ка те го ри ја сту де на та – са мо фи нан си ра ју ћих
и су фи нан си ра ју ћих. Де ца, по ро дич ни пен зи-
о не ри, има ју оба ве зу да РФ ПИО до ста вља ју
до ка зе о то ме да по ха ђа ју од го ва ра ју ћу шко-
лу, од но сно то тре ба да чи не бла го вре ме но,
без од ла га ња, по сле оба вље ног упи са сва ке
школ ске го ди не. Осим по да та ка о иден ти те ту
де те та и уста но ве ко ја је из да је, по твр да тре-
ба да са др жи и по дат ке о то ме на ко ју школ ску
го ди ну се од но си, као и о ста ту су ко ји уче ник,
од но сно сту дент има у тој школ ској го ди ни.

Ино стра ни сту ден ти
Сва ке го ди не по ве ћа ва се број уче ни ка и

сту де на та ко ји на ста ву по ха ђа ју у Ре пу бли ци
Ср би ји, али и код ино стра них обра зов них
ин сти ту ци ја, а све че шће је и шко ло ва ње
пу тем ин тер не та, па је због то га нео п ход но
пра вил но утвр ди ти осно ва ност ко ри шће ња

пра ва на по ро дич ну пен зи ју за де цу ко ја се
на овај на чин шко лу ју. У ци љу да се овај за да-
так оба ви без про пу ста, ре сор но ми ни стар-
ство у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, у чи јој је над-
ле жно сти про све та, ре дов но са чи ња ва спи-
ско ве школ ских уста но ва ко је има ју до зво лу
за рад, а у слу ча ју да за де те ко је по ха ђа не ку
уста но ву не мо же са си гур но шћу да се утвр-
ди да ли ис пу ња ва усло ве за ко ри шће ње
по ро дич не пен зи је, до ка зи о шко ло ва њу се
ту ма че у са рад њи са истим ми ни стар ством.

Ка ко се од ре ђен број ко ри сни ка по ро-
дич не пен зи је шко лу је из ван гра ни ца Ре-
пу бли ке Ср би је, по школ ским про гра ми ма
ко ји ни су увек слич ни они ма ко ји се при ме-
њу ју у до ма ћој про све ти, за њих je не ка да

по треб но до дат но ту ма чи ти чи ње ни це ко је
су на ве де не на по твр ди. Нај че шће раз ли ке
у од но су на уче ни ке и сту ден те ко ји на ста ву
по ха ђа ју у Ср би ји огле да ју се у дру га чи јим
ни во и ма шко ло ва ња (нпр. на зив ино стра-
не школ ске уста но ве мо же да упу ћу је на
ви со ку шко лу, иако се ра ди о сред њо школ-
ској уста но ви), раз ли чи том да ту му по чет-
ка школ ских го ди на, од но сно се ме ста ра,
њи хо вог тра ја ња и слич но. Аутен тич ност
школ ских по твр да из ино стран ства че сто се
не по твр ђу је она ко ка ко је код нас уоби ча је-
но – пе ча том, већ елек трон ским пот пи сом,
ко дом или ин тер нет адре сом за не по сред-
ну ве ри фи ка ци ју на стра ни ца ма са ме шко-
ле. Сва де ца ко ја се шко лу ју у ино стран ству
и по твр ду до би ју на је зи ку др жа ве у ко јој се
шко лу ју, тре ба уз по твр ду да до ста ве и пре-
вод овла шће ног суд ског ту ма ча.

Бла го вре ме но до ста вља ње по твр де о
шко ло ва њу мо же ути ца ти не са мо на пра во
де те та на по ро дич ну пен зи ју, не го и ње го-

вог жи вог ро ди те ља ко ји ни је на вр шио го-
ди не жи во та по треб не за при зна ва ње пра ва
на по ро дич ну пен зи ју већ то пра во ко ри сти
због вр ше ња ро ди тељ ске ду жно сти (под се-
ти мо, у 2015. го ди ни услов за удо ву умр лог
оси гу ра ни ка је на вр ше ње 52 го ди не жи во-
та, а за удов ца 57 го ди на, а у 2016. го ди ни ће
би ти по треб но шест ме се ци жи во та ви ше).
Ка да се узме у об зир и за кон ска од ред ба
ко ја про пи су је да пре жи ве ли брач ни друг
пра во на по ро дич ну пен зи ју трај но за др жа-
ва у слу ча ју ка да по треб не го ди не жи во та
на вр ши у то ку тра ја ња пра ва за де те, он да
је ја сно да до ста вља ње по твр де има зна чај
и за дру ге чла но ве по ро ди це осим де це.

При вре ме на об у ста ва ис пла те
Не бла го вре ме но до ста вља ње по твр де

усло ви ће при вре ме ну об у ста ву ис пла те по-
ро дич не пен зи је, да би се из бе гла пре пла та.
На овај на чин шти те се и Фонд и пен зи о не ри
од из ла га ња не по треб ним тро шко ви ма на-
пла те нео сно ва но ис пла ће них из но са. Ипак,
ка ко је на овај на чин мо гу ће спре чи ти пре-
пла ту са мо у слу ча ју ка да пра во на по ро дич-
ну пен зи ју ко ри сти де те, а не и у слу ча је ви ма
ка да по сто ји ви ше ко ри сни ка, по треб но је да
де те ко је је за вр ши ло, или пре ки ну ло шко ло-
ва ње о то ме бла го вре ме но оба ве сти Фонд.

Сту ден ти по је ди них ви со ко школ ских уста-
но ва не ка да не мо гу на вре ме да до ста ве до-
ка зе о упи су школ ске го ди не, јер по след њи
ис пит ни ро ко ви из прет ход не го ди не тра ју и
у вре ме ка да би већ тре ба ло да поч не на ред-
на школ ска го ди на, или из дру гих објек тив-
них раз ло га. За по сле ни у Фон ду ко ји ра де на
по сло ви ма ис пла те пен зи ја има ју раз у ме ва-
ња за ка шње ња из ова квих раз ло га, али то је
и раз лог ви ше да се по твр де до ста ве од мах
по до би ја њу, ка ко би ис пла та пен зи је мо гла
не сме та но да се на ста ви.

За крај, под се ћа мо де цу по ро дич не пен-
зи о не ре да, осим Ре пу блич ком фон ду за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, до ка-
зе о шко ло ва њу тре ба да до ста ве и ино-
стра ним но си о ци ма оси гу ра ња код ко јих
су оства ри ли пра во на пен зи ју, уко ли ко је
то пред ви ђе но прав ним про пи си ма дру ге
др жа ве, а та ко ђе и да је по треб но да Фонд
оба ве зно оба ве сте у слу ча ју да се за по сле,
или поч ну да оба вља ју са мо стал ну де лат-
ност док ко ри сте пен зи ју.

М. Ми рић

ОБА ВЕ ЗЕ ДЕ ЦЕ, ПО РО ДИЧ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

По твр де о шко ло ва њу

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

Обе ле жен
Дан глу вих

По во дом 27. сеп тем бра, Ме ђу-
на род ног да на глу вих, у Скуп шти-
ни гра да Кра гу јев ца при ре ђен је 
при јем за пред став ни ке удру же-
ња глу вих и на глу вих ли ца Шу ма-
диј ског окру га.

Про бле ми са ко му ни ка ци јом у 
здрав ству и обра зо ва њу кључ ни су и у нај ве ћој ме ри до ти чу глу ва и на глу ва 
ли ца и на то су ука за ли чла но ви удру же ња Шу ма диј ског окру га над ле жни ма 
у Скуп шти ни гра да. У ма ју је усво јен За кон о упо тре би зна ков ног је зи ка, а ње-
го вом при ме ном би мно ги про бле ми би ли от кло ње ни или ба рем де ли мич но 
ре ше ни, ис так ну то је на при је му.

Ове го ди не кра гу је вач ко Удру же ње глу вих и на глу вих ли ца ко је бро ји 320 
чла но ва обе ле жа ва шест де це ни ја по сто ја ња КУД „Ја ков Пе тро вић Бје дов”. На 
по чет ку при је ма у згра ди Град ске упра ве при ка зан је спот „Мој је зик – срп ски 
зна ков ни је зик”, на стао у окви ру кам па ње по ди за ња све сти о зна ча ју срп ског 
зна ков ног је зи ка за за јед ни цу глу вих.

Тра ди ци о нал ни, два на е сти „Шу ма диј ски са јам по љо при вре де” у Кра гу јев-
цу за вр шен је уру че њем при зна ња нај бо љим од га ји ва чи ма сто ке. По се ти о-
ци ма нај ве ће је се ње смо тре те вр сте у овом де лу Ср би је за че ти ри са јам ска 

да на пред ста ви ло се ви ше од 100 из ла га ча и око 300 про из во ђа ча, сто ча ра, 
ком па ни ја и пред у зет ни ка.

У окви ру два на е стог сај ма по љо при вре де, у цен тру Кра гу јев ца одр жа на је 
дво днев на 33. тра ди ци о нал на пче лар ска из ло жба „Да ни пче лар ства Шу ма ди-
је 2015”, ко ја је оку пи ла из ла га че из 25 пче ли њих дру шта ва из Ср би је. 

По се ти о ци „Шу ма диј ског сај ма по љо при вре де” ужи ва ли су и у атрак тив ним 
пра те ћим про гра ми ма, из ло жба ма жи во ти ња и бо га том кул тур но-умет нич ком 
про гра му дру шта ва и гру па ко је не гу ју тра ди ци о нал но ства ра ла штво.

Лак ше за ка зи ва ње
пре гле да 

Дом здра вља „Но ви Сад” омо гу ћио је осо ба ма са 
по те шко ћа ма са слу хом и го во ром за ка зи ва ње ле кар-
ских пре гле да у сво јој здрав стве ној уста но ви пу тем
и-меј ла и СМС по ру ка.

Да би олак шао долазак до лекара, Дом здра вља 
пру жа ова кву услу гу већ не ко ли ко го ди на и же на-
ма са ин ва ли ди те том из но во сад ске ор га ни за ци је за
осо бе са ин ва ли ди те том „Из кру га-Вој во ди на” ра ди
за ка зи ва ња ги не ко ло шких пре гле да. Ова уста но ва је
по ка за ла бри гу и за сле пе и сла бо ви де осо бе, јер је
ин ста ли ра ла че ти ри та бле на Бра је вој азбу ци у сво јим
објек ти ма у Но вом Са ду. Кон крет но, сви за ин те ре со-
ва ни Но во са ђа ни ко ји има ју по те шко ће са слу хом и
го во ром са да мо гу да за ка жу пре глед сла њем и-меј ла
на адре су: bo skov.sne za na@dzns.rs или СМС по ру ке на
број те ле фо на 064/808 81.

Ду го трај на су ша ко ја је по го ди ла ис-
точ ну Ср би ју, а по себ но Бор ски округ,
знат но је ума њи ла ово го ди шњи род ку-
ку ру за на ви ше од 20.000 хек та ра.

При но си су сма ње ни од 30 до 50 од сто
у од но су на ви ше го ди шњи про сек, ко ји је
око пет то на по хек та ру, а на по је ди ним
њи ва ма ро да уоп ште и не ма. Нај ве ће

ште те на ста ле су баш у вре ме оплод ње
ку ку ру за, јер по лен ни је мо гао да бу-
де ак ти ван при тем пе ра ту ра ма ко је су
кон стант но би ле из над 30 сте пе ни.

Ове го ди не у Не го тин ској Кра ји ни
су ша је ума њи ла и при но се пше ни це.
Осим у ко ли чи ни, пше ни ца је под ба ци-
ла и у ква ли те ту зр на.

Так тил на та бла
На све то сав ском 

пла тоу по ста вље-
на је и осве шта на 
так тил на та бла на 
ко јој су ре љеф-
но при ка за ни 
Храм Све тог Са ве 
и окол ни објек ти. 
Так тил на та бла ће 
омо гу ћи ти сле-
пим и сла бо ви дим 
осо ба ма да до би ју 
сли ку о тој гра ђе-
ви ни, а ми ни стар 
за рад, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња 
Алек сан дар Ву лин на ја вио је да ће се са по ста-
вља њем та квих та бли на ста ви ти и у бу дућ но сти.

Пред сед ник Са ве за сле пих Ср би је Ми лан Сто-
шић по ру чио је да су сле пи и сла бо ви ди по што-
ва о ци сво је исто ри је, кул ту ре, тра ди ци је, ве ре
и да је за то пр ва так тил на та бла по ста вље на на
пла тоу на шег нај ве ћег све ти ли шта.

Пре ма ње го вим ре чи ма, та та бла је ре зул тат
на по ра ко ји чи ни Са вез да би се сле пи ма и сла-
бо ви ди ма у Ср би ји омо гу ћио што ква ли тет ни ји
жи вот. 

Пре по ло вљен род ку ку ру за

Је се ња смо тра агра ра
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Чу вај мо ср це
По во дом Свет ског да на ср ца – 29. сеп тем бра на ули ца ма

Бе о гра да одр жа на је ма ни фе ста ци ја чи ји је циљ био по ди-
за ње све сти о зна ча ју пре вен ци је ин фарк та ми о кар да ка ко
би се сма њи ла смрт ност од те бо ле сти. Ак ти ви сти об у че ни
у спе ци јал не ко сти ме ко ји вер но при ка зу ју људ ско ср це и

крв ни си стем, раз го-
ва ра ли су са Бе о-

гра ђа ни ма о то ме
ка ко да са чу ва ју

здра вље ср ца
и ко ји су ри-
зи ци од ин-

фарк та.
Ина че, у

Ср би ји пре-
ма по да ци ма

Ин сти ту та за
јав но здра вље „Ба тут”, днев но 47 осо ба до жи ви ин фаркт, а
15 га не пре жи ви. По да ци по ка зу ју и да сва ки пе ти па ци јент
са ин фарк том умре то ком пр вих пет го ди на од на стан ка бо-
ле сти.

Свет ски дан ср ца обе ле жа ва се ши ром све та јав ним ма-
ни фе ста ци ја ма за па ци јен те, као и струч ним ску по ви ма, с
ци љем по ди за ња све сти о кар ди о ва ску лар ним бо ле сти ма
као нај че шћем узро ку смр ти.

Ми ни мал на це на ра да – 
121 ди нар

Ви си на ми ни мал не це не ра да, без по ре за
и до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње, за пе ри од ја ну ар–де цем бар 2016. го ди не
из но сиће 121 ди нар по рад ном ча су, од лу чи-
ла је Вла да Ср би је.

Ка ко се на во ди у са оп ште њу, вла да је ову
од лу ку до не ла у скла ду са чла ном 112 За ко на
о ра ду, ко ји про пи су је да, уко ли ко Со ци јал но-
еко ном ски са вет Ср би је не утвр ди ми ни мал ну
це ну ра да у ро ку од 15 да на од да на по чет ка
пре го во ра, ви си ну ми ни мал не за ра де утвр ђу-
је вла да, и то нај ка сни је 15. сеп тем бра те ку ће
го ди не за на ред ну ка лен дар ску го ди ну.

Син ди ка ти сма тра ју да ми ни мал на це на ра-
да тре ба да бу де по ве ћа на са са да шњих 121 на
143,5 ди на ра по рад ном са ту, а по сло дав ци и
пред став ни ци ре сор них ми ни стар ста ва оце њу-
ју да се ни су сте кли усло ви за ње но по ве ћа ње.

Пен зи о не ри са ком пју те ром
Пен зи о не ри бе о град ске оп шти не Ста ри град има ју при ли ку да по ха-

ђа ју че тво ро ме сеч ну бес плат ну шко лу ком пју те ра за тре ће до ба. План је
да до кра ја го ди не обу ку про ђе око 300 пен зи о не ра, а курс под ра зу ме ва

основ не ин фор ма ци је о ра чу на ру, про гра ме за пи са ње тек ста, упо тре бу
ин тер не та, ко ри шће ње и-меј ла, дру штве них мре жа и скај па.

За ин те ре со ва ни гра ђа ни оп шти не Ста ри град ста ри ји од 60 го ди на
мо гу да се ја ве на број те ле фо на 063/8012-554, утор ком и сре дом, а
нај ста ри ји ме ђу до сад при ја вље ним по ла зни ци ма, Ма рин ко Ву чи ће-
вић, има 88 го ди на.

За ра да ни жа од јул ске
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла-

ће на у ав гу сту 2015. године из но си 44.630
ди на ра и у по ре ђе њу са јул ском за ра дом
но ми нал но је ни жа за 2,1 од сто, а ре ал но
за три од сто, са оп штио је Ре пу блич ки за-
вод за ста ти сти ку.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ав-
гу сту из но си 61.538 ди на ра и у од но су на
про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у ју лу но ми-
нал но је ни жа за 1,8 а ре ал но за 2,7 од сто.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ав гу-
сту 2015. године но ми нал но је ни жа за 2,1
и ре ал но за 4,1 од сто у од но су на про сеч ну
не то за ра ду ис пла ће ну у ав гу сту про шле
го ди не.

Про сеч на за ра да ис пла ће на у ав гу сту
2015. но ми нал но је ни жа за 2,3 и ре ал но за
4,3 од сто од про сеч не за ра де ис пла ће не у
ав гу сту 2014. го ди не.

У пре пу ној дво ра ни Ко лар че ве за ду-
жби не одр жан је га ла кон церт Зу би на
Мех те са Бе о град ском фил хар мо ни јом
ко ји је оча рао бе о град ску пу бли ку.

На кон до бро твор них кон це ра та одр-
жа них у На пу љу и Ма дри ду, као до ка-
за ни ху ма ни ста, Мех та се од ре као и
хо но ра ра од на сту па са на шим ор ке-
стром у ко рист Фон да ци је Бе о град ске

фил хар мо ни је, чи ји је он по ча сни
пред сед ник.

Мех та је из ра зио же љу да 2018. са
Бе о град ском фил хар мо ни јом про сла-
ви 60 го ди на од свог пр вог су сре та са
овим ор ке стром, дав не 1958. го ди не.

Га ла кон цер ту су при су ство ва ли ам-
ба са дор САД Мајкл Кир би и шеф де ле-
га ци је ЕУ Мајкл Де вен порт.

Га ла кон церт на Коларцу
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поводи

Уокви ру раз ме не струч ња-
ка из ме ђу РФ ПИО и ма-
ђар ског пен зиј ског фон да,УУ

у сеп тем бру је у Бе о гра ду бо ра-
ви ла До ра Но вак, са вет ник за
пи та ња ме ђу на род них уго во ра
о со ци јал ном оси гу ра њу у ди-
рек ци ји ма ђар ског пен зиј ског
фон да. До ра Но вак ра ди у оде-
ље њу ко је се ба ви би ла те рал-
ним уго во ри ма за кљу че ним са
зе мља ма ко је су ван ЕУ. Срп-
ски пред став ник у Бу дим пе шти
исто вре ме но је би ла Ју ли ја на
Ра до ва но вић, по моћ ник на чел-
ни ка у Оде ље њу за оства ри ва-
ње пра ва из ПИО по ме ђу на-
род ним уго во ри ма. До ма ћи ни
у Бе о гра ду би ли су Алек сан дра
Ба нић, са вет ник ди рек то ра
Фон да, ко ја је ујед но и шеф ти-
ма за ор га ни за ци ју Ме ђу на род-
них да на раз го во ра, и Алек сан-
дар Ди нић, на чел них Оде ље ња
за оства ри ва ње пра ва из ПИО
по ме ђу на род ним уго во ри ма.

– До ра Но вак је до шла ов де
да се пр вен стве но упо зна са по-
ступ ком оства ри ва ња пра ва из
ПИО по ме ђу на род ним уго во-
ри ма. Уз по моћ Алек сан дра Ди-
ни ћа, омо гу ће но јој је да про-
ве де од ре ђе но вре ме код ре-
фе ре на та у ино-оде ље њу, да се

упо зна са на шим про гра ми ма, 
са пред ме ти ма, са по ступ ком за 
оства ри ва ње пра ва при ме ном 
кон вен ци ја итд., и ту је има ла 
вр ло кон струк тив ну ди ску си ју 

са ко ле га ма. Слич но се ра ди и у 
Ма ђар ској, вр ло ма ло се ске ни-
ра, па је рад у па пир ној фор ми 
пре о вла ђу ју ћи и у ма ђар ском 
фон ду и код нас, по ступ ци и 
код њих зна ју да по тра ју, али се 
во ди ра чу на о за кон ским ро ко-
ви ма. Ме ђу тим, оно што је ин-
ди ка тив но је сте да су ма ђар ске 
ко ле ге мно го ма ње оп те ре ће не 
бро јем пред ме та. У на шем ино-

оде ље њу је от при ли ке 1.000 
пред ме та по јед ном ре фе рен ту 
ко ји во ди по сту пак – тре нут но 
има 27 ре фе ре на та ко ји се ба ве 
из ра дом на цр та ре ше ња и око 

30.000 пред ме та у ра ду, док је 
у овом оде ље њу у ма ђар ском 
фон ду та ко ђе 27 ре фе ре на та, 
али има ју не што ви ше од 100 
пред ме та по ре фе рен ту – об ја-
шња ва Алек сан дра Ба нић. 

Нај ви ше вре ме на До ра Но вак 
про ве ла је у ино-оде ље њу, што 
је за пра во и би ла не ка ба за, а 
има ла је при ли ку и да ди рект но 
при су ству је пру жа њу прав не 

по мо ћи и да ви ди ка ко цео тај 
про цес из гле да, уз Је ле ну Чу-
кић, ко ја ра ди на по сло ви ма ре-
фе рен та у овом оде ље њу. Би ла 
је за ин те ре со ва на и за по сло ве 

тран сфе ра пен зи ја у ино стран-
ство, на ро чи то у Ма ђар ску у ко-
ју се ис пла ћу је 476 пен зи ја – 16 
из Бе о гра да, док оста ле ис пла-
ћу је Но ви Сад.

Го шћу из Ма ђар ске до ма ћи-
ни су про ве ли кроз све сек то ре 
Фон да и упо зна ли је са ра дом 
сва ког од њих и, ка ко је са ма ре-
кла, но си одав де сјај не ути ске и 
мно штво ин фор ма ци ја.

– За и ста сам ужи ва ла у вре ме-
ну про ве де ном ов де, сви су би-
ли ве о ма љу ба зни и пред у сре-
тљи ви. За до вољ на сам што сам 
има ла при ли ку да се упо знам 
са сва ким аспек том ра да срп ске 
ин сти ту ци је, са ко ле га ма из срп-
ског Фон да, јер ка да смо у раз ли-
чи тим зе мља ма ви ди мо са мо па-
пи ре и од лу ке, а не зна мо шта је 
иза свих тих про це ду ра. Та ко ђе 
сам ве о ма ужи ва ла и у оби ла ску 
Бе о гра да, ве о ма је леп, упо зна ла 
сам се и са ње го вом исто ри јом. 
Ми слим да је овај про грам сја јан 
и да мо же мно го да учи ни да се 
на ша са рад ња и при ја тељ ство 
про ду бе – овим ре чи ма је До ра 
Но вак из Бу дим пе ште из ра зи ла 
за до вољ ство бо рав ком у Ди рек-
ци ји РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић

ЕКС ПЕРТ СКА РАЗ МЕ НА ИЗ МЕ ЂУ СРП СКОГ И МА ЂАР СКОГ ФОН ДА

Не де љу да на за упо зна ва ње 
са ра дом РФ ПИО

– Још 2011. го ди не За вод за со ци јал но оси гу ра-
ње, као наш ор ган за ве зу, до го во рио се са ма-
ђар ским ор га ном за ве зу да поч не мо са одр-
жа ва њем Ме ђу на род них са ве то дав них да на
са Ма ђа ри ма, као и да ус по ста ви мо још не ке
об ли ке са рад ње. До го во ре но је да се ор га ни-
зу ју по вре ме ни пе ри о дич ни струч ни са стан ци
екс пе ра та из на шег и ма ђар ског фон да и да на
њи ма рас пра вља мо по је ди на те ку ћа пи та ња 
из обла сти при ме не кон вен ци је из ме ђу на ше 
две зе мље. По ред то га, до го во ре но је и да се 
сва ке го ди не ус по ста ви ме ђу соб на екс перт ска 
раз ме на, од но сно сту диј ска по се та јед ног за-
по сле ног из ма ђар ског фон да срп ском фон ду 
и јед ног на шег за по сле ног ма ђар ском фон ду.
Те по се те се ор га ни зу ју јед ном го ди шње, 
обич но је то у сеп тем бру, уго во ри мо та чан
тер мин и та јед но не дељ на по се та је исто вре-
ме на. Прет ход них го ди на ре а ли зо ва ни су и

Да ни раз го во ра и струч ни са стан ци, као и ове
раз ме не, али је ту са рад њу оба вљао По кра-
јин ски фонд, Ди рек ци ја из Но вог Са да, што је
и ло гич но због кон цен тра ци је оси гу ра ни ка и 
ко ри сни ка ко ји има ју стаж у Ма ђар ској и због 
до ступ но сти те ди рек ци је њи ма. Фи ли ја ле Су-
бо ти ца и Бач ка То по ла су увек би ле до ма ћи ни
Да на раз го во ра, а Ма ђа ри су би ли до ма ћи ни
у Се ге ди ну. У ја ну а ру ове го ди не има ли смо
са ста нак у ве зи са оце ном Да на раз го во ра, на
ком смо се до го во ри ли и за тер мин екс перт-
ске раз ме не за ову го ди ну. Та да је ма ђар ска 
стра на пред ло жи ла да до ма ћин бу де њи хо ва
ди рек ци ја у Бу дим пе шти ове го ди не, а ми смо
пред ло жи ли да то бу де Бе о град, као и да ко ле-
га из глав не цен тра ле из Бу дим пе ште бу де наш 
гост, а не ко из Ди рек ци је Бе о град бу де њи хов
гост – об ја сни ла је Алек сан дра Ба нић, са вет-
ник ди рек то ра РФ ПИО.

Са рад ња са Ма ђар ском

Дора Новак (седи лево) посетила и Контакт центар Фонда ПИО
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Де лат ност Фи ли ја ле Ва ље во по кри ва под-
руч је шест оп шти на Ко лу бар ског окру га. По-
ред се ди шта, у сва кој оп шти ни по слу ју и кан-
це ла ри је ис по ста ва. Ме сеч но се сер ви си ра
око че тр де сет хи ља да ис пла та. Фи ли ја ла
има пе де сет за по сле них, али у овој де лат но-
сти увек је ви шак по сла, а ма њак љу ди.

Ипак, на рад са стран ка ма то не сме да ути-
че, твр де за по сле ни у ва љев ској Фи ли ја ли.
Де жур ни прав ни ци при ма ју стран ке а ту су и
за те ле фон ски са вет. Њи хов за да так је да ин-
фор ми шу гра ђа не о кре та њу пред ме та у ра ду,
да им да ју са ве те или пак да раз ја сне спор не
си ту а ци је и зах те ве. Рад де жур них кан це ла-
ри ја, као и при јем свих стра на ка фак тич ки
је без па у зе и то ком це лог рад ног вре ме на.
При ја ве, од ја ве, М-4 обра сци и МУН обра сци
пре у зи ма ју се и об ра ђу ју ми мо шал те ра, кан-
це ла риј ски. Слу ча је ви не ре ше них и сло же них
зах те ва се тре нут но про сле ђу ју над ле жном
на чел ни ку или ди рек то ру фи ли ја ле.

На че лу Фи ли ја ле Ва ље во је Љу би ша Дам-
ња но вић.

– Шал тер као об лик ко му ни ка ци је за др-
жан је у Ва ље ву још са мо у пи сар ни ци. Ка-

да се по ја ви ве ћи број стра на ка, отва ра се
и ви ше шал те ра. У на ред ном пе ри о ду пла-
ни ра мо пре у ре ђе ње по сто је ће шал тер-са-
ле, та ко да шал тер као об лик ко му ни ка ци је
из ме ђу слу жбе ни ка и стран ке ви ше не ће

по сто ја ти. Уско ро ће улаз у Фи ли ја лу би ти
при ла го ђен ин ва лид ским ко ли ци ма по ста-
вља њем елек трич ног лиф та и но вих ауто-
мат ских ула зних вра та са сен зо ром та ко
да сви ма бу де омо гу ћен не сме тан ула зак у
згра ду – ка же Љу би ша Дам ња но вић.

О све му ово ме све до че ре зул та ти ра да
ва љев ске фи ли ја ле: из ме се ца у ме сец 98-99
од сто ре ше ња до но си се у за кон ском ро ку
од два ме се ца, а са ви ше од 90 од сто ре ше-
них пред ме та фи ли ја ла је у вр ху у Ср би ји.
Го ди шње се у овој фи ли ја ли до не се из ме ђу
12.000 и 14.000 ре ше ња.

Ра ди ажур но сти и ефи ка сно сти у ра ду, из-
ме ђу слу жби По ре ске упра ве, Фон да здрав-
ства, НСЗ, Цен тра за со ци јал ни рад и Фи ли-
ја ле Ва ље во уве де на је днев на до ста ва по-
ште пре ко ку ри ра, на во ди Дам ња но вић.

У про те клом пе ри о ду ор га ни зо ва но је
ви ше до бро по се ће них ску по ва у са рад њи
са Ре ги о нал ном при вред ном ко мо ром, гра-
дом Ва ље вом, Ви со ком по слов ном шко лом
и Удру же њем књи го во ђа на те му из ме на и
до пу на За ко на о ПИО и елек трон ских сер-
ви са Фон да. Г. О.

ВА ЉЕВ СКА ФИ ЛИ ЈА ЛА ФОН ДА ПИО

Шал те ри по ста ју про шлост
Го ди шње се до не се из ме ђу 12.000 и 14. 000 ре ше ња, ажур ност на за вид ном ни воу

УТу хељ ским То пли ца ма у УУХр ват ској 24. и 25. сеп тем-
бра ове го ди не одр жан је 

сед ми су срет ди рек то ра фон-
до ва за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње са под руч ја бив ше 
СФРЈ. Овом, већ тра ди ци о нал-
ном до га ђа ју при су ство ва ли 
су пред став ни ци ин сти ту ци ја 
из свих др жа ва у ре ги о ну. Као 
спе ци јал ни го сти пр вог да на су 
би ли при сут ни пред став ник не-
мач ког пен зиј ског фон да, го спо-
дин Гер хард Вит хоф, ди рек тор и 
пред став ник Ве ле по слан ства 
Ре пу бли ке Аустри је, го спо дин 
Оли вер Хи лер, иза сла ник за 
рад, со ци јал на пи та ња и за шти-
ту по тро ша ча. На шу де ле га ци-
ју су пред ста вља ли Вла ди мир 
Стан ко вић и Зо ран Су та ра из РФ 
ПИО и Ми лан Не шић из За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње. 

Су сре ти су про те кли у ср дач-
ној и рад ној ат мос фе ри, а то ком 
два рад на да на пред ста вље ни 

су ре зул та ти оства ре ни на прет-
ход ним су сре ти ма одр жа ним 
про шле го ди не у Би је љи ни и 
из ме не про пи са из под руч ја 

пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња ко је су у ме ђу вре ме-
ну сту пи ле на сна гу у зе мља-
ма у окру же њу. Осим из ме на 
про пи са, на ша де ле га ци ја је 
пред ста ви ла и ре зул та те ко-

ји су по стиг ну ти у до са да шњој
елек трон ској раз ме ни по да та-
ка, као и мо гућ но сти у по гле ду
про ши ре ња оби ма елек трон ске

раз ме не са свим фон до ви ма из
ре ги о на. Ис так ну то је да су по-
че ли раз го во ри са фон до ви ма
Не мач ке и Аустри је.

Пред став ник Не мач ке из ра-
зио се ве о ма по хвал но о ску пу

у це ли ни и на гла сио да су и они
мо гли до ста да на у че из оно га
што су ви дели то ком пре зен та-
ци ја. На су сре ти ма је ви ше пу та
на гла ше на до са да шња до бра
прак са у по гле ду са рад ње по
пи та њи ма ме ди цин ског ве шта-
че ња, као и ка да је реч о оства-
ри ва њу пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња по ме-
ђу на род ним уго во ри ма.

Дру гог да на до не ти су за јед-
нич ки за кључ ци, ко је су усво ји-
ли сви уче сни ци. До го во ре но је
та ко ђе да се и убу ду ће на ста ви
са до бром прак сом одр жа ва ња
су сре та ди рек то ра ових ин сти-
ту ци ја са те ри то ри је ре пу бли-
ка бив ше Југославије ко ји су се
по ка за ли ве о ма ко ри сним за
све др жа ве и њи хо ве пен зиј ске
фон до ве. Сле де ћи су сре ти одр-
жа ће се 2016. го ди не у Ре пу бли-
ци Сло ве ни ји, а до ма ћин ће би-
ти пен зиј ски фонд Сло ве ни је.

З. С.

СУ СРЕ ТИ ДИ РЕК ТО РА ФОН ДО ВА ПИО У ХР ВАТ СКОЈ

Све бо ља са рад ња
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интервју

По чет ком сеп тем бра у
Мај дан пе ку је одр жа на
кул тур но-спорт ска ма-

ни фе ста ци ја Удру же ња ин ва ли-
да ра да Ср би је. Уче ство ва ло је
ви ше од две сто ти не так ми ча ра
у не ко ли ко ди сци пли на, а при-
су ство ва ли су и мно го број ни
го сти из оп шти не и окру га, као
и пред сед ник Са ве за ин ва ли да
ра да Ср би је и члан Са ве та Вла-
де Ср би је Бо жи дар Це кић.

Неопходна стална брига
У скло пу ове ма ни фе ста ци је

одр жа на је и три би на, окру гли
сто о по ло жа ју ин ва ли да у зе-
мљи и пла ни ра ним ак тив но-
сти ма ор га ни за ци је у на ред ном
пе ри о ду, па је то и био по вод
за раз го вор са пред сед ник СИР
Ср би је, Бо жи да ром Це ки ћем.

– За шти та пра ва и здрав стве на
за шти та ин ва ли да не би тре ба ло
да се по ми њу са мо по во дом обе-
ле жа ва ња њи хо вог да на у де-
цем бру, већ би то мо ра ла да бу де
кон ти ну и ра на бри га то ком це ле
го ди не. Си стем ске про ме не зах-
те ва ле су и обим ну за ко но дав-
ну ак тив ност ко ја је об у хва та ла
и ма те ри ју ко јом се ре гу ли ше
по ло жај, усло ви ра да и жи во та
ин ва ли да. Ни је, да кле, про блем
ни у про пи си ма, по след њих го-
ди на до не то је ви ше за ко на ко ји
по сред но или не по сред но ути чу
на жи вот и рад ин ва ли да, али је
про блем што се они не спро во-
де до след но у прак си.

Ве о ма је ва жно и пра во вре ме-
но и тач но ин фор ми са ње оних
на ко је се ти про пи си од но се: да
на вре ме и пот пу но бу ду оба ве-
ште ни о сво јим пра ви ма.

За то ми стал но ра ди мо на
ин фор ми са њу сво јих чла но ва,
та ко да је и ове го ди не одр-
жа но ви ше три би на, окру глих
сто ло ва и ра ди о ни ца, кул тур-
но-му зич ких ма ни фе ста ци ја и
спорт ских так ми че ња ши ром
Ср би је: у За је ча ру, Па ра ћи ну,
Бо љев цу, Мај дан пе ку, Не го ти ну,
Алек син цу, Кра гу јев цу, Аран ђе-
лов цу, Кња жев цу и Со по ту. Ко-
ри стим ову при ли ку да по себ но
по ме нем СИР Вој во ди не ко ји је
по ред из у зет не ак тив но сти по-

ка зао и ве ли ку ажур ност на ин-
фор ми са њу чла но ва о пра ви ма 
и мо гућ но сти ма ко је има ју – на-
гла ша ва наш са го вор ник.

Основ ни за да так СИР је да 
то ком це ле го ди не на сто ји да 
на све на чи не по мог не сво јим 
чла но ви ма и оба ве сти их о пра-
ви ма и мо гућ но сти ма ко је им се 
пру жа ју.

– За шти та пра ва и здрав-
стве на за шти та ин ва ли да ра да 
и осо ба са ин ва ли ди те том не 
сме се по ми ња ти са мо по во дом 
обе ле жа ва ња Да на ин ва ли да, 
већ је то по сао ко ји се оба вља 
не пре кид но и ми као ор га ни за-
ци ја то и на сто ји мо да ра ди мо. 
Са вез ин ва ли да ра да Ср би је 
оку пља бли зу 400.000 чла но ва 
ме ђу ко ји ма има и ко ри сни ка 
пен зи ја и ин ва ли да ра да са пре-
о ста лом рад ном спо соб но шћу 
ко ји су и да ље у рад ном од но су. 
Мо рам да на гла сим да они ни су 
у тој ка те го ри ји сво јом во љом 
или кри ви цом, да ве ли ка ве ћи-
на, ви ше од 90 од сто ин ва ли да 
ра да сва ко днев но ко ри сти и 
по не ко ли ко вр ста ле ко ва ко је 
че сто не ма ју чи ме да пла те јер 
су им пен зи је ми ни мал не. Ме-

ђу ин ва ли ди ма ра да је ве ли ки 
број оних ко ји има ју те ле сно 
оште ће ње за шта при ма ју ми-
ни мал не на кна де. Сви они ко ји 
се по вре де на ра ду, на и ме, има-
ју са мо не ки про це нат те ле сног 
оште ће ња и не ма ју ни ка кву 
мо гућ ност за пен зи о ни са ње. 
С дру ге стра не, сви зна мо у ка-
квим су усло ви ма на ше фир ме 
ра ди ле, од но сно про па да ле 
по след њих го ди на и ко ли ко је 
би ло тех но ло шког ви шка ме ђу 
рад ни ци ма. Не пи са но је пра ви-
ло да у та квим окол но сти ма из 
фир ме пр во оду та кви рад ни ци, 
а ка да тре ба да се вра те, или се 
вра те по след њи или уоп ште не. 

И ова ка те го ри ја тре ба да 
бу де об у хва ће на за кон ским 
про пи си ма о ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том, по го то во они ин ва ли-
ди ра да ко ји се на ла зе на еви-
ден ци ји На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње. Они су оста ја ли 
без по сла при ли ком сте чај них 
по сту па ка, а ме ђу њи ма има вр-
сних струч ња ка. Та ко ђе се мо ра 
ре ћи и то да ме ђу ин ва ли ди ма 
ра да има ре ла тив но мла дих љу-
ди ко ји за крат ко вре ме ко је су 

про ве ли на по слу пре не го што 
су се по вре ди ли ни су ус пе ли да 
ре ше сво је стам бе но пи та ње, 
има ју де цу ко ја су још у основ-
ној шко ли... Не ма пре ци зне 
еви ден ци је јер је до по да та ка 
те шко до ћи, али пре ма рас по-
ло жи вим ин фор ма ци ја ма до са-
да је ре ла тив но ма ли број њих 
ус пео да се за по сли. Јер, ка кав 
год за кон био и ко ли ко год био 
до бро на пи сан, не за о би ла зна је
чи ње ни ца да ће сва ки по сло да-
вац, ко ји на рав но мо же да би ра 
ко га ће да за по сли, ра ди је при-
ми ти здра вог рад ни ка не го осо-
бу са ин ва ли ди те том. По го то во 
ка да је ве ли ки број не за по сле-
них и ка да стал но на тр жи ште 
ра да при сти жу но ве ге не ра ци је 
мла дих, обра зо ва них љу ди у по-
тра зи за по слом, па су они ко ји 
га ну де у си ту а ци ји да би ра ју ко-
га ће да при ме – ис та као је Бо-
жи дар Це кић, пред сед ник СИР 
Ср би је.

Финансирање
Пи та ње фи нан си ра ња је као

и увек ве чи та те ма и не мо же се 
за о би ћи ни у јед ном раз го во ру.

– С об зи ром на на ја вље не ре-
фор ме за ко је смо све сни да су 
нео п ход не у по сто је ћим окол-
но сти ма, мо рам и овог пу та да 
под се тим да је фи нан си ра ње 
СИР пре тр пе ло знат не про ме-
не. Уме сто бу џет ског, уве де но 
је фи нан си ра ње на осно ву при-
хва ће них про је ка та уз оба ве зу 
ор га ни за ци ја да на вре ме из-
ве шта ва ју и до ста вља ју пра те-
ћу фи нан сиј ску до ку мен та ци-
ју ко јом се прав да ју до би је на 
сред ства. Не а жур ност око из-
вр ша ва ња ових оба ве за и не по-
што ва ње ро ко ва пред ста вља ју 
ве ли ки про блем па се и ова ко 
обра ћам на шим ор га ни за ци ја-
ма да, у соп стве ном ин те ре су 
и ин те ре су СИР, ви ше па жње 
по све те ажур но сти по овим 
пи та њи ма и бла го вре ме но до-
ста вља ју фи нан сиј ску до ку мен-
та ци ју – за кљу чио је Бо жи дар 
Це кић, пред сед ник СИР, члан 
Са ве та Вла де и члан Ве ћа са мо-
стал них син ди ка та.

Ве сна Ана ста си је вић

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Прак са за о ста је за за ко ни ма
Си стем ске про ме не зах те ва ле и обим ну 

за ко но дав ну ак тив ност ко ја је об у хва та ла 
и ма те ри ју ко јом се ре гу ли ше по ло жај, 

усло ви ра да и жи во та ин ва ли да

Бо жи да р Це ки ћ
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поводи

У Свр љи гу је сре ди ном сеп тем бра одр жан 15. Деч ји фе сти вал,
пре ле па ма ни фе ста ци ја ко ја је оку пи ла око 200 де це. У два фе сти-
вал ска да на де ца су се дру жи ла, пе ва ла и так ми чи ла. Ове го ди не
фе сти вал је одр жан на свр љи шком ба зе ну, а у ор га ни за ци ји фе-
сти ва ла по ред во лон те ра ра ди ле су и ма ме.

По кре тач фе сти ва ла, Та ња Ра до са вље вић за до вољ на је де це ни-
јом и по тра ја ња ига ра. Труд да се сва ке го ди не уне се не ка но ви на
у про грам фе сти ва ла уро дио је пло дом та ко да се на шао на спи ску
град ских ма ни фе ста ци ја. 

Нај ве ћу па жњу уче сни ка и по се ти ла ца при ву као је ма скен бал.
Око 50 уче сни ка пре ру ши ло се у ли ко ве ве шти ца, ви ла, ма ђи о ни ча-
ра, ро бо та и пред ста ви ло се Ср љи жа ни ма и њи хо вим го сти ма.

Ма што ви то и ле по за око, ма ли љу ди – ве ли ке уло ге. На гра ђе но је
де вет ма ски, а пр ва на гра да је осам хи ља да ди на ра и ме сеч на кар та
за на ред ну  ку па ли шну се зо ну на свр љи шком ба зе ну. Ово го ди шњи
фе сти вал одр жан је у ор га ни за ци ји Цен тра за ту ри зам, кул ту ру и
спорт, под по кро ви тељ ством оп шти не Свр љиг. С. Ђор ђе вић

Ужи це је, сед ми пут по ре ду, би ло до ма ћин Ме ђу на род ног деч јег
фе сти ва ла фол кло ра под на зи вом „Ли ци дер ско ср це”. Де ца из 26 фол-
клор них ан сам ба ла из де вет зе ма ља – Бу гар ске, Сло вач ке, Гру зи је,
Ита ли је, Тај ва на, Укра ји не, Ма ке до ни је, Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је,

бли зу 900 уче сни ка из ра зних кра је ва све та дру жи ли су се и упо зна-
ва ли кроз игру, пе сму и пред ста ви ли кул ту ру и тра ди ци ју сво јих зе-
ма ља. 

Ужи це је пет да на би ло пре сто ни ца деч јег фол кло ра. Уче сни ци
фе сти ва ла ис ти чу да су оду ше вље ни ор га ни за ци јом и при јат но из-
не на ђе ни при род ним ле по та ма Ср би је и го сто прим ством љу ди у
на шој зе мљи.  М. Па вло вић

ДЕЧ ЈИ ФЕ СТИ ВАЛ У СВР ЉИ ГУ

Ма ли љу ди, ве ли ке уло ге

ДЕЧ ЈИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА У УЖИ ЦУ

„Ли ци дер ско ср це” 
осво ји ло ср ца уче сни ка

Ше сна е сти ме ђу на род ни са-
јам ино ва ци ја и пред у зет-
ни штва ИНО КО ОП, при-

вред на ма ни фе ста ци ја ко ја про мо-
ви ше пред у зет нич ки дух, одр жан је
у окви ру ту ри стич ке ма ни фе ста ци-
је „Да ни пи ва” у Зре ња ни ну. Са јам
су, као и ра ни јих го ди на, успе шно
ор га ни зо ва ли Ре ги о нал на при-
вред на ко мо ра Зре ња нин и Оп ште
удру же ње пред у зет ни ка у са рад-
њи са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом
Зре ња нин. Уче ство ва ло је 250 из-
ла га ча из зе мље и ино стран ства.

– Са јам ино ва ци ја, ко о пе ра ци ја
и пред у зет ни штва је при ли ка да се
раз ме не зна ње и ис ку ство, ус по ста-
ве по слов ни кон так ти и стек ну но ви
кли јен ти и куп ци. Ино ва ци је, тј. но-
ва тех но ло шка ре ше ња, њи хо во пра ће ње и
им пле мен та ци ја су осно ва по ди за ња кон-
ку рент но сти срп ске по љо при вре де и пре-
храм бе не ин ду стри је. Искре но се ра ду јем
сва кој но вој на гра ђе ној ино ва ци ји, по себ но
ако она до ла зи из ра ди о ни це до ма ћих ино-

ва то ра. Ко о пе ра ци ја је да нас ва жни ја за срп-
ску при вре ду не го ика да пре јер на тај на чин
на ши по љо при вред ни ци мо гу обез бе ди ти
јеф ти ни ју и рен та бил ни ју про из вод њу – ре-
кла је на све ча ном отва ра њу ове ма ни фе-
ста ци је проф. др Сне жа на Бо го са вље вић Бо-

шко вић, ми ни стар ка по љо при вре де
и за шти те жи вот не сре ди не у Вла ди
Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ро слав Ђу рић, пред сед ник Оп-
штег удру же ња пред у зет ни ка Зре-
ња ни на, из ја вио је да је ИНО КО ОП
по стао нај ве ћи и нај по се ће ни ји ре ги-
о нал ни са јам у Вој во ди ни До са да је
на ње му уче ство ва ло ви ше од 2.500
из ла га ча и би ло је око 30.000 по се ти-
ла ца. Сва ке го ди не на сај му уче ству ју
и пред став ни ци при вред них ко мо ра
из ино стран ства, па је и ове го ди не
би ло из ла га ча из де се так зе ма ља:
Не мач ке, Аустри је, Ру му ни је, Ма ђар-
ске, Ита ли је, Фран цу ске, Сло ве ни је,
Ре пу бли ке Срп ске, Хр ват ске, БиХ. На-
рав но, био је ве ли ки од зив и на ших
при вред ни ка и пред у зет ни ка, те су

ове го ди не, из ме ђу оста лих, на сај му би ли
при сут ни и пред став ни ци 19 при вред них
ко мо ра из свих кра је ва Ср би је.

На ИНО КО ОП-у 2015. нај ви ше из ла га ча би-
ло је из про из вод них де лат но сти, ви ше од 85
од сто.   Ми ро слав Мек те ро вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ИНО КО ОП У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Раз ме на зна ња и ис ку ства

Сне жа на Бо го са вље вић Бо шко вић на отварању сајма
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на лицу места

Род ни град Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо-
крањ ца већ пу них 50 го ди на, у част
свом слав ном су гра ђа ни ну, ор га ни зу је

ви ше днев ни фе сти вал „Мо крањ че ви да ни” 
ко ји оку пља еми нент не хо ро ве из зе мље и
све та, као и вр хун ске до ма ће со ли сте и ан-

сам бле. Та ко је би ло и ове го ди не, од 10. до 16.
сеп тем бра, у злат ној се зо ни фе сти ва ла, ко ја је
по не по де ље ном ми шље њу му зич ке кри ти ке
и пу бли ке, над ма ши ла сва оче ки ва ња .

На ју би лар ном фе сти ва лу на сту пи ло је
ви ше од 1.500 из во ђа ча, а „Мо крањ че ве да-

не” су обе ле жи ле пу не са ле и пу бли ка ко ја
је ужи ва ла у на сту пи ма чак 14 хо ро ва, али и
два нај зна чај ни ја ор ке стар ска ан сам бла ко-
је Ср би ја има – Бе о град ске фил хар мо ни је и
Сим фо ниј ског ор ке стра и Хо ра РТС-а.

У освр ту на пе де се ту се зо ну Мо крањ че вих

да на по себ но ме сто при па да тра ди ци о нал-
ном Нат пе ва ва њу хо ро ва, од ко јих је чак пет
сти гло из ино стран ства. По бе ду, овен ча ну
Злат ном ста ту е том „Сте ван Мо кра њац”, сла-
ви ли су чла но ви Ака дем ског хо ра из Со фи-
је „Ан гел Ма но лов” са ди ри ген том Да ре ном

По по вом. Тра ди ци о нал но Нат пе ва ва ње хо-
ро ва пра тио је и и Ан гел Ди ми тров, ам ба са-
дор Бу гар ске у Ср би ји.

На пе де се тим Мо крањ че вим да ни ма у Не-
го ти ну пр ви пут је обе ле жен Дан европ ске
са рад ње про гра ми ма ко ји су и ина че би ли
кон ци пи ра ни као ме ђу на род ни. Де ле га ци ја
Европ ске уни је по др жа ла је фе сти вал и у Не-
го ти ну су бо ра ви ли шеф де ле га ци је Европ-
ске уни је у Ср би ји Мајкл Де вен порт и ми ни-
стар кул ту ре и ин фор ми са ња Иван Та со вац.

Ве ли ки не го тин ски ју би леј, пе де сет го ди на
фе сти ва ла Мо крањ цу у част, обе ле жи ло је и
пред ста вља ње књи га по све ће них фе сти ва-
лу: „Пе де сет го ди на Мо крањ че вих да на”,
ауто ра Со ње Ма рин ко вић, и „Мо крањ че ва
род на ку ћа” Му зе ја Кра ји не из Не го ти на. Фе-
сти вал је имао и две на уч не три би не по све-
ће не чу ве ном Не го тин цу. По тра ди ци ји, на
за вр шној це ре мо ни ји при ја те љи ма фе сти-
ва ла до де ље не су пла ке те и по ча сни це „Мо-
крањ че вих да на”. Ге не рал ни по кро ви те љи
фе сти ва ла би ли су Ми ни стар ство кул ту ре и
ин фор ми са ња Ср би је и оп шти на Не го тин.

Јо ван ка Ста но је вић

Мајкл Де вен порт на „Мокрањчевим данима”

Победници натпевавања хор „Ангел Манолов” из Софије

По ла ве ка фе сти ва ла
НЕ ГО ТИН ОБЕ ЛЕ ЖИО ЗЛАТ НИ ЈУ БИ ЛЕЈ МО КРАЊ ЧЕ ВИХ ДА НА

По ла ве ка фе сти ва ла
Сед мо днев ни омаж срп ском ве ли ка ну, 
Сте ва ну Мо крањ цу, са ви ше од 1.500 уче сни ка

Ту ри стич ке ор га ни за ци је у
мно гим ме сти ма на ше зе мље ор-
га ни зу ју раз не ма ни фе ста ци је, па
је и Зла ти бор 20. сеп тем бра био
ме сто оку пља ња јед ног од мно-
го број них так ми че ња у при пре-
ма њу ку ли нар ских спе ци ја ли те-
та. Пр ви пут су се и Зла ти бор ци
укљу чи ли у тра ди ци о нал ни ка ра-
ван у пра вље њу нај бо љег ај ва ра
у Ср би ји под на зи вом „Иза ђи ми
на те глу” у ко јем ове го ди не уче-
ству је 15 оп шти на и гра до ва.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји,
за нај бо ље ај вар-мај сто ре про-

гла ше ни су чла но ви еки пе „Ко-
ли ба код Ми лун ке” ко ји су обез-
бе ди ли уче шће на фи нал ном 
так ми че њу у Но вом Са ду, где ће 
се бо ри ти за ти ту лу нај бо љег 
мај сто ра за ај вар у Ср би ји. 

Дру го ме сто при па ло је еки пи 
„Злат ни бор”, а тре ће „Мун го си-
ма”. По бед ни ци су на гра ђе ни 
злат ним, сре бр ним и брон за-
ним ме да ља ма и по кло ни ма 
ко је им је уру чио Ар сен Ђу рић, 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за-
ци је Зла ти бор.

Ма ни фе ста ци ја „Иза ђи ми 

на те глу” је сте је дин стве ни пу-
ту ју ћи ка ра ван ко ји го ди шње 
оби ла зи пет на е стак гра до ва 
у Ср би ји у по тра зи за нај бо-
љим ај вар-мај сто ром. Ка ра ван 
је кре нуо 30. ав гу ста са се ве ра 
Вој во ди не, а на кра ју сле ди ве-
ли ко фи на ле у Но вом Са ду, 10. 
ок то бра. На так ми че њи ма у Ка-
њи жи, Бе о гра ду, Ср бо бра ну, 
Но вом Бе че ју, Зла ти бо ру, За је-
ча ру, Вра њу, Ле сков цу и дру гим 
ме сти ма мај сто ри за при пре му 
ај ва ра по ка за ће сво је ку ли нар-
ске ве шти не.

Так ми че ње оку пља ку ли на ре
оба по ла свих уз ра ста, као што 
је би ло и на Зла ти бо ру где су 
уче ство ва ли и уче ни ци Уго сти-
тељ ско-ту ри стич ке шко ле у Ча-
је ти ни. М. Па вло вић

ЗЛА ТИ БОР УГО СТИО КУ ЛИ НА РЕ

Нај бо љи ај вар у Ср би ји
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На ово го ди шњим, ју би лар-
ним три де се тим зре ња-
нин ским „Да ни ма пи ва” 

пре ма зва нич ним про це на ма по-
стиг нут је ре корд у бро ју по се ти-
ла ца. На и ме, ову ма ни фе ста ци ју 
по све ће ну нај по пу лар ни јем на-
пит ку од јеч ме ног сла да, ко ја је 
тра ја ла од 26. до 30. ав гу ста, по-
се ти ло око по ла ми ли о на љу ди.

Осим гра ђа на и број них го-
сти ју ко ји су ужи ва ли у бо га том 
за бав но-му зич ком про гра му 
и оста лим ту ри стич ко-кул тур-
ним, спорт ским, при вред ним и 
га стро ном ским са др жа ји ма на 
„Да ни ма пи ва”, и град ски „оци” 
су би ли за до вољ ни зна чај ним 
фи нан сиј ским при ли вом и бо-
љим сал дом у град ском бу џе ту. 
За до вољ ни су би ли и број ни 
уго сти те љи и при вред ни ци ко-
ји су то ком пет да на и но ћи има-

ли пу не ру ке по сла, па су не ки 
од њих мо ра ли да ан га жу ју и до  
дат ну рад ну сна гу.

Про грам „Да на пи ва” од и гра-
вао се на 15 ло ка ци ја у гра ду, а
би ле су по ста вље не и две би не

на два град ска тр га. По че так ове
ма ни фе ста ци је озна чио је ва-
тро мет, а на кон успе шне ре кон-
струк ци је све ча но је отво рен и
глав ни град ски трг кон цер том
Зре ња нин ске фил хар мо ни је и
Ме шо ви тог хо ра „Пре по доб ни
Ра фа и ло Ба нат ски”. Кон цер те
су одр жа ли и Све тла на Це ца Ра-
жна то вић, Жељ ко Јок си мо вић,
Ама де ус бенд, Звон ко Бог дан и
мно ги дру ги.

И ове го ди не би ло је ор га ни-
зо ва но тра ди ци о нал но так ми-
че ње у бр зом ис пи ја њу пи ва на
ко јем је уче ство ва ло 30 так ми-
ча ра, а по бе ди ли су Мар тин Кај-
та зи из Бач ке Па лан ке у му шкој
кон ку рен ци ји и Мар ти на Трај-
ко вић из Ле сков ца у жен ској
кон ку рен ци ји ко ји су до би ли
вред не на гра де. 

М. Мек те ро вић

ЈУ БИ ЛАР НИ 30. ЗРЕ ЊА НИН СКИ ДА НИ ПИ ВА

Ре корд них 500.000 по се ти ла ца
То ком пет да на и но ћи Зре ња нин ци 

и број ни го сти ужи ва ли у бо га том 
кул тур но-за бав ном про гра му

Обе ле жа ва ње 22 го-
ди не по сто ја ња и ра да 
Удру же ња вој них пен-
зи о не ра Ср би је (УВПС) 
и 150 го ди на од уста но-
вље ња вој них пен зи ја 
у Ср би ји обе ле же но је 
у Вра њу. Про грам обе-
ле жа ва ња два зна чај на 
до га ђа ја за вој не пен-
зи о не ре по чео је 18. 
сеп тем бра одр жа ва-
њем све ча не сед ни це 
Глав ног од бо ра УВПС, а 
за тим, дру гог да на, на 
дан ка да је и фор ми ра-
но Удру же ње, одр жа на 
је све ча на ака де ми ја у ве ли кој са ли До ма Вој ске 
уз при го дан кул тур но-умет нич ки про грам у ко ме 
су по ред Вој ног ор ке стра из Ни ша уче ство ва ли и 
пе ва чи и глум ци ама те ри из Вра ња.

Све ча ној ака де ми ји су, по ред пред став ни ка из 
свих оп штин ских и град ских удру же ња вој них пен-
зи о не ра Ср би је, при су ство ва ли и пред став ни ци – 
го сти из удру же ња су сед них зе ма ља: Ма ке до ни је, 
Ру му ни је, Бу гар ске, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске, 
те пред став ни ци Вој ске Ср би је, ге не рал-пот пу ков-
ник Ми ло сав Си мо вић, ко ман дант коп не них сна га 
у Ни шу, као и бри гад ни ге не рал Зо ран Лу бу ра и 

пред став ни ци ло кал не вла сти на че лу са гра до на-
чел ни ком Зо ра ном Ан ти ћем.

Све ча ну ака де ми ју отво рио је и го во рио пред сед-
ник УВПС ге на рал-пот пу ков ник у пен зи ји Љу бо мир 
Дра га њац. У име при сут них де ле га ци ја Удру же ња 
вој них пен зи о не ра из су сед них зе ма ља, до ма ћи ну 
је за хва лио пред сед ник УВП из Ру му ни је.

На све ча ној ака де ми ји уру че но је при зна ње – 
по ве ља ге не рал-пот пу ков ни ку Си мо ви ћу за до-
при нос бри зи у ра ду УВПС. При зна ње му је уру-
чио пред сед ник УВПС Љу бо мир Дра га њац.

Сте во Па на ки јев ски

УДРУ ЖЕ ЊЕ ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Обе ле же ни ју би ле ји
НО ВИ САД

Ухва ти 
са мном
овај дан

У ор га ни за ци ји Кре а тив-
но-афир ма тив не ор га ни-
за ци је „Пар нас” из Но вог 
Са да, у Кул тур ном цен-
тру овог гра да не дав но је 
одр жан 13. ме ђу на род ни 
филм ски фе сти вал на те-
му ин ва лид но сти „Ухва ти 
са мном овај дан”, чи ји су 
ауто ри (глум ци, сце на ри-
сти и ре жи се ри) осо бе са 
ин ва ли ди те том.

По кро ви те љи Фе сти ва-
ла би ли су Ми ни стар ство 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, 
Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ња, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, По кра јин ски 
се кре та ри јат за кул ту ру и 
јав но ин фор ми са ње, као 
и По кра јин ски се кре та ри-
јат за здрав ство, со ци јал ну 
по ли ти ку и де мо гра фи ју.

Д. Ко раћ

Так ми че ње у бр зом ис пи ја њу пи ва
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кроз Србију

На об рон ци ма Ста ре пла ни не
у се лу Ја ло вик Из вор, уда ље ном
од Кња жев ца 40 ки ло ме та ра,
одр жан је два де се ти, ју би лар-
ни фе сти вал из вор не на род не
му зи ке и пе сме „Па на ђур на Ве-
ли ку го спо ји ну” на ко ме су се
над ме та ли пе ва чи, хар мо ни ка-
ши, фру ла ши, гај да ши и тру ба чи
об у че ни у на род не но шње.

Дан пре фе сти ва ла, 27. ав гу-
ста, одр жан је об ред код Кр ста
у ме сту Рав ни ште (где се не ка-
да одр жа вао Па на ђур), би ло је
чо бан ских ига ра, пре ла, све по
ста рин ским оби ча ји ма. На кра-
ју је за све ор га ни зо ва на за јед-
нич ка ве че ра уз пе сму и игру.

На Ве ли ку го спо ји ну од ра-
ног ју тра су сти за ли ауто бу си
из Кња жев ца, За је ча ра, Пи ро та,
Свр љи га и Ни ша. Уз прат њу тру-
ба ча ишло се на Вре ло, а за тим
на об ред у цр кву Све та Пет ка

(1860). У под не је по чео фе сти-
вал. Уче сни ке и го сте по здра ви-
ли су Жи ка Ра ден ко вић Ћи тич, 

естрад ни умет ник и за чет ник 
иде је о са бо ру, и Ми лан Ђо кић, 
пред сед ник оп шти не Кња же вац. 

За ово го ди шњи са бор, ко-
ји су ор га ни зо ва ли Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Кња же вац, Дом 

кул ту ре и оп шти на Кња же вац, 
при ја ви ло се око 200 так ми ча ра 
из це ле Ср би је. Уче ство ва ли су 

број ни ама те ри, хар мо ни ка ши, 
фру ла ши, гај да ши, тру бач ки ор-
ке стри, фол клор ни ан сам бли, а 
и про фе си о нал ци као го сти. Во-
ди тељ про гра ма био је Звон ко 
Пав ко вић, глу мац и при по ве дач, 

ко ји ви ше од две де це ни је про-
мо ви ше ову ма ни фе ста ци ју, а 
ор га ни зо ван је и из бор ле по ти-
це са бо ра.

Са бо ро ва ло се као у ста ра до-
бра вре ме на, пе ва ло, игра ло и 
тр го ва ло, а нај гла сни ји су би ли 
тру ба чи. Про да ва ло се све и сва-
шта, пи ћа и је ла би ло је у из о би љу. 
Пред ста вље не су и ру ко тво ри не, 
умет нич ке сли ке и дру ги пред ме-
ти до ма ће ра ди но сти. Ју би лар на 
ма ни фе ста ци ја би ла је при ли ка за 
уру че ње при год них за хвал ни ца 
по је дин ци ма ко ји су до при не ли 
да Па на ђур ово ли ко ду го тра је.

Ова ко је сва ке го ди не у Ја ло вик
Из во ру 28. ав гу ста: чу ју се зву ци 
хар мо ни ке, фру ле, кла ри не та и 
блех ор ке ста ра, се ло ожи ви, тру-
бе од је ку ју, ко ло се ви је, а у ње му 
око хи ља ду игра ча. Ле по је то ви-
де ти, ма кар јед ном го ди шње.

Дра гић Ђор ђе вић

То ком 26. тра ди ци о нал не ле ско вач кеТТ„Ро шти љи ја де” по оце ни ор га ни за то раТТТу ри стич ке ор га ни за ци је Ле сков ца по-ТТ
је де но је око 100 то на брен ди ра ног ле ско-
вач ког ро штиљ-ме са и исто то ли ко дру гих
ђа ко ни ја, а ис пи је но је де се так шле пе ра пи ва
и дру гог пи ћа. Ово го ди шња „Ро шти љи ја да” 

при хо до ва ла је 17.716.241 ди нар. На пра вље-
на је пље ска ви ца за Ги ни са од 59 ки ло гра ма.

„Ро шти љи ја да” је има ла и сво је пра те ће
ма ни фе ста ци је – так ми че ње мај сто ра ро-
шти ља за пра вље ње „пље ска ви це из ру ку” 
(ово го ди шњи ре корд пље ска ви ца те шка
3,2 ки ло гра ма), као и так ми че ње уче ни ка

сред њих уго сти тељ ских шко ла и за по сле-
них у ђач ким и сту дент ским ре сто ра ни ма
из Ср би је, Бу гар ске, Ма ке до ни је, Ре пу бли ке
Срп ске и Цр не Го ре.

То ком „Ро шти љи ја де” озбиљ но је про мо-
ви сан и дру ги ле ско вач ки бренд „Ле ско вач-
ки до ма ћи ај вар”, па ће се тре ћи по ре ду
Са јам ле ско вач ког ај ва ра одр жа ти пр вог
ви кен да у ок то бру.

– Ако би смо „Ро шти љи ја ду” исе ли ли из
цен тра, град би из гу био зна чај на фи нан сиј-
ска сред ства јер би по се ће ност на пе ри фе-
ри ји би ла знат но сла би ја а ин фра струк тур-
но опре ма ње по ве ћег про сто ра на но вој
ло ка ци ји град би ко шта ло око 40 ми ли о на
ди на ра – на гла сио је Жи ки ца Не сто ро вић,
ди рек тор ле ско вач ке Ту ри стич ке ор га ни за-
ци је, по во дом уче ста лих зах те ва Ле сков ча-
на ко ји жи ве у цен тру за из ме шта ње ма ни-
фе ста ци је.

Ово го ди шњу „Ро шти љи ја ду” по се ти ло је
око 700.000 љу би те ља ро шти ља. Би ло је
број них за ба вља ча, али и до ста бу ке и гу-
жве, јер се је ло и пи ло до ка сно у ноћ, што
је ве ро ват но и под ста кло по је ди не ста на ре
из окол них згра да да по кре ну пот пи си ва ње
пе ти ци је за хит но исе ље ње „Ро шти љи ја де” 
из цен тра гра да. То ма Сте ва но вић

У ЈА ЛО ВИК ИЗ ВО РУ ПА НА ЂУР НА ВЕ ЛИ КУ ГО СПО ЈИ НУ

Као у ста ра до бра вре ме на

ЛЕ СКО ВАЧ КА „РО ШТИ ЉИ ЈА ДА” МО ГУЋ НОСТ ЗА ВЕ ЛИ КУ ДО БИТ

По је де но сто то на ро штиља
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Ариљ ска оп шти на је ме ђу нај ве ћим
про из во ђа чи ма ма ли не у Ср би ји. Из
го ди не у го ди ну ста нов ни ци овог

кра ја на сто је да што успе шни је ра де на по-
ве ћа ној про из вод њи „цр ве ног зла та”, али и
да што бо ље ис ко ри сте бла го де ти овог ја-
го да стог во ћа та ко да га што ви ше из во зе у
ино стран ство у ра зним фи нал ним пре ра ђе-
ви на ма. На пре сти жном сај му „Екс по” у Ми-
ла ну срп ску ма ли ну су пред ста ви ли по се ти-
о ци ма из ра зних зе ма ља све та.

Пре ма ре чи ма Бо же Јо ко ви ћа, ди рек то-
ра за дру ге „Агро еко во ће” у Ари љу и пред-
сед ни ка На ци о нал ног дру штва за во ћар ску
про из вод њу Ср би је, „Да ни ариљ ске ма ли не” 
су, уз по моћ Ко ме са ри ја та Вла де Ре пу бли ке
Ср би је, успе шно пред ста вље ни на па ви љо-
ну Ме ди те ран ског кла сте ра у Ми ла ну. Ве о ма
је ва жно што је на јед ном свет ском до га ђа ју
пред ста вље на на ша про из вод ња ма ли на и

што су мно ги при вред ни ци из свих кра је-
ва све та би ли за ин те ре со ва ли за ула га ње у
про из вод њу срп ског „цр ве ног зла та”.

Сле де ћи ова кав са јам би ће одр жан за пет
го ди на у Ду ба и ју а Ср би ја до та да мо ра оја ча-
ти про из во ђач ка удру же ња и за дру ге ка ко би

узе ла при мат у свет ској про из вод њи. И да ље
на ше ма ли не не ма до вољ но на свет ском тр-
жи шту, па се за то мо ра ра ди ти на обез бе ђе њу
ква ли тет ни јег сад ног ма те ри ја ла и из град њи
хлад ња ча и пре рад них по го на за до би ја ње
фи нал ног про из во да. М. П.

Пче лар ско дру штво „Ни ко ла 
Ми ле у снић” из Ру ме ор га ни зо-
ва ло је пр вог ви кен да сеп тем-
бра тра ди ци о нал ни Са јам ме да, 
ко ји је оку пио пче ла ре из Сре-
ма и Бач ке, као и про из во ђа че 
опре ме за пче лар ство из Но вог 
Са да и Ста ре Па зо ве.

То ком тро днев не из ло жбе 
пче ла ри су на штан до ви ма ну-
ди ли ба гре мов, ли пов, ли вад-
ски, сун цо кре тов, мед у са ћу, 
ра ки ју ме до ва чу, по лен, про по-
лис... Мо гао је да се ку пи и при-
ро дан пче ли њи во сак за ко зме-
ти ку, ко ји ко ри сте и сли ка ри.

– За до вољ ни смо про да јом, 
али се, ипак, осе ћа да на род не ма 
нов ца као ра ни је. Има мо стал не 
му ште ри је ко је од нас ку пу ју мед 
на Сај му, та ко да је је дан Ру мља-
нин и ово га пу та до нео кан ти це 
за 30 кг ба гре мо вог и 20 кг ли вад-
ског. Ре као ми је да не ко ри сте 
ше ћер, не го мед ста вља ју и у ка-
фу – ис при ча ла је за „Глас оси гу-
ра ни ка” Ги на Ја во рац и Ру ме.

Ма ло да ље на Град ском тр гу 

штанд су има ли и Ма ри ја и Иван 
Пе ри шкић из Бач ког Мо но штра, 
ме ста у сом бор ској оп шти ни. 

Има ју 300 ко шни ца ко је се ле по 
Ср би ји, а пче ла ре ње је за њих 
по ро дич ни би знис.

– Мо ји ро ди те љи су се ба ви-
ли пче лар ством, а са да то ра де 
и на ша де ца. Ко шни це нај пре се-
ли мо на Хо мољ ске пла ни не због 
ли вад ског и ба гре мо вог ме да, па 

их вра ћа мо на Фру шку го ру због
ли по ве па ше. Има мо са рад њу са
но во сад ским Ин сти ту том за ра-

тар ство и по вр тар ство та ко да
на кон ли пе, на ше пче ле опра шу-
ју се мен ски сун цо крет на њи хо-
вим по љи ма. И на кра ју, ко шни-
це вра ћа мо ку ћи, да пре зи ме у
обли жњој шу ми – ка же Иван.

Он и ње го ва су пру га пре по-
ру чи ли су Ру мља ни ма ме де не

бом бо не про тив ка шља, про по-
лис ка пи и ма тич ну млеч за иму-
ни тет, а по тро ша чи ма су ну ди ли
и ви шње ва чу са ме дом и ме до-
ва чу са про по ли сом, кре ме и
ме ле ме на ба зи ме да...

Пче ла ри су на Сај му ме да у Ру-
ми, та ко ђе, са ве то ва ли куп ци ма
да де ца и ста ри ји ко ри сте ба гре-
мов, пу ша чи ли пов и ли вад ски,
а ли пов мед и осо бе ко је има ју
про бле ма са брон хи ти сом.

У окви ру 11. Сај ма ме да у Ру-
ми одр жа но је и Ре ги о нал но са-
ве то ва ње за пче ла ре, на ко јем
су пре да ва чи би ли проф. др На-
да Плав ша са По љо при вред ног
фа кул те та у Но вом Са ду и Ви ден
Мом чи ло вић, про из во ђач ле ко-
ва за пче ле из Шап ца.

– На са ве то ва њу смо го во ри-
ли о за шти ти пче ла, јер је ове
го ди не за бе ле жен ве ли ки број
тро ва ња у Ба на ту и на ју гу Ср-
би је – ре као нам је Ста ни мир Ја-
во рац, пред сед ник Пче лар ског
дру штва „Ни ко ла Ми ле у снић” из
Ру ме.  Г. В.

АРИ ЉЕ У МИ ЛА НУ ПРЕД СТА ВИ ЛО СРП СКУ МА ЛИ НУ

„Цр ве но зла то” 
пред очи ма све та

АРИ ЉЕ У МИ ЛА НУ ПРЕД СТА ВИ ЛЛОЛОЛООЛОО ССССССССССССССССССССССРПРПРРПРПРПРППСССССКУКУКУКУУ ММММММММААААААААЛИЛИЛИЛИЛИЛИЛЛЛЛИИИИИИИИЛЛИНННННННУУУУАРИ ЉЕ У МИ ЛА НУ ПРЕД СТА ВИ ЛАРИ ЉЕ У МИ ЛА НУ ПРЕД СТА ВИ ЛЛО СРП СКУ МА ЛИ НУЛО СРПСКУ МАЛИНУ

„Цр ве но зла то” 
пред очи ма све та

СА ЈАМ МЕ ДА И РЕ ГИ О НАЛ НО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ

Ме де не бом бо не, про по лис, ма тич ни млеч
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погледи

Аме ри кан ка Аг нес Фен тон
из Инглву да у Њу Џер си-
ју про сла ви ла је у ав гу-

сту 110. ро ђен дан и ти ме сте кла
при ступ ни цу за нај про бра ни ју
свет ску ску пи ну, су пер сто го ди-
шња ка, али је ве ро ват но је ди на
ме ђу њи ма ко ја за свој ду ги век,
осим Бо гу, за хва љу је и пи ћу. Три
пи ва и ча ши ца ви ски ја днев но.

Би ла јој је то ме ра пу них 70 го-
ди на. Пре ма ње ној при чи, та ко је
са ве то вао ле кар дав них че тр де-

се тих ка да јој је от кри вен бе ниг-
ни ту мор и то га се при др жа ва ла
це лог жи во та, тач ни је све до пре
пет го ди на. От кад је на пу ни ла
105, ал ко хол је за бра њен јер ма-
ло је де, чак и кад су у пи та њу њој
оми ље на пи ле ћа крил ца.

При чу о овој жи вах ној ре кор-
дер ки ле тос су за бе ле жи ли не
са мо ло кал ни, већ и ве ли ки аме-
рич ки ме ди ји. До брог здра вља,
очу ва ног ви да и слу ха, Аг нес
Фен тон је сва ка ко фе но мен за
ко ји струч ња ци, као и у дру гим
рет ким слич ним слу ча је ви ма
(тек их је око 600 у це лом све ту),
не ма ју пра во об ја шње ње.

И, на рав но, те шко да то мо же
би ти пи во уз ма лу по моћ „Џо нија
Во ке ра”, ма да би мно го њих по же-
ле ло да тај на ду го веч но сти упра-
во ту ле жи. Мно го њих ко ји има ју
сво ју днев ну спа со но сну до зу и
сма тра ју да их упра во то одр жа-
ва у жи во ту не раз ми шља ју о ал-
ко хо ли зму, са мо пи ју. Мно го њих
ко ји то чи не у ве ћем сте пе ну не го

што је до пу ште но и ра зум но, и то 
још у у по зном до бу, та ко ђе пи ју 
сва ко днев но. А број та квих је, ка-
жу ис тра жи ва ња, у по ра сту.

Ипак, за бо ра ви мо Аг нес и њен 
ре цепт. Код та квих је дин стве них 
при ме ра ка људ ске вр сте реч је о 
спле ту на до ку чи вих окол но сти 
и ма гич них чи ни ла ца. Сва ког 
дру гог би, по го то во жен ску осо-
бу крх ке гра ђе, те ко ли чи не у не-
пре ки ну том ни зу го ди на те шко 
угро зи ле, ако не и до ко су ри ле.

Ге не рал но, жен ски ор га ни зам 
под ло жни ји је штет ном ути ца ју 
ал ко хо ла од му шког. Код ста ри јих 
оба по ла деј ство је из ра же ни је 
јер је осе тљи вост ве ћа, а ме та бо-
ли зам спо ри ји. Тим пре се уоче ни 
тренд де фи ни ше као не по во љан. 
Пи је све ви ше ста ри јих и, ме ђу 
њи ма, све ви ше же на.

По себ ну па жњу при вла чи на ра-
сли по сто так па ци јент ки ња у уста-
но ва ма за ле че ње од ал ко хо ли-
зма. У Ве ли кој Бри та ни ји, од но сно 
Ен гле ској, пре ма по да ци ма вла-
ди не Аген ци је за јав но здра вље, 
у про те клих пет го ди на број же на 
ко је су се обра ти ле за ова кав трет-
ман по ве ћан је за 65 од сто.

При том, ка ко је на пи сао лист 
„Те ле граф” ци ти ра ју ћи др По ла 
Ме кла ре на, екс пер та јед ног од 
лон дон ских цен та ра за ре ха би-
ли та ци ју, ствар ни про блем је ве-
ћи не го што из гле да за то што је 
реч о осо ба ма ко је се „не укла па-
ју у сте ре о ти пе” и сво ју скло ност 
по ку ша ва ју да са кри ју од око ли-

не. То ме у при лог иде и са да већ 
уве ли ко рас про стра ње на он лајн 
ку по ви на и кућ на до ста ва та ко 
да је и на бав ка ал ко хо ла дис-
крет ни ја и ма ње па да у очи.

У тој ка те го ри ји ве ћи ну чи не 
при пад ни це сред ње кла се, си-
ту и ра не, са успе шном про фе-
си о нал ном ка ри је ром иза се бе 
ко ја је окон ча на од ла ском у 
пен зи ју. А за јед но са ка ри је ром 
за вр ша ва се у нај ве ћој ме ри и 
до та да шњи на чин жи во та.

За му шкар це и же не под јед на-
ко ва жи да по ред пен зи је и дру ги 
пре лом ни до га ђа ји у та ко осе тљи-
вом до бу – смрт су пру жни ка, пре-
се ље ње, на гла про ме на жи вот не 
ру ти не или јед но став но са мо ћа, 
изо ло ва ност – чи не по год не усло-
ве да се не што што је пред ста вља-
ло са мо по вре ме ну на ви ку (пи ће 
ту и та мо) пре тво ри у за ви сност.

За же не, на во ди др Ме кла-
рен, спе ци фич но је да мно ге од 
њих пре пен зи о ни са ња уоп ште 
ни су узи ма ле ал ко хол. Због то-
га и њи хов про блем ду го оста-
је не при ме ћен, па се ка сно и 
ре а гу је. А ал ко хол је за ста ри је 
осо бе ри зи чан, по го то во у ком-
би на ци ји са ле ко ви ма ко је ве-
ћи на осо ба тих го ди на узи ма, а 
он да је ту и по ве ћа на опа сност 
од ви со ког крв ног при ти ска, ди-
ја бе те са ти па два, па по вре да и 
фрак ту ра услед гу бит ка ослон-
ца и по сле дич ног па да.

Пре ма про це на ма бри тан ског 
Ин сти ту та за из у ча ва ње ал ко хо-

ла, код чак три пе ти не ста ри јих 
па ци је на та хо спи та ли зо ва них 
због кон фу зно сти и уче ста лих 
па да ња код ку ће узрок је не пре-
по зна ти про блем с ал ко хо лом.

Ди јаг но зу је те шко по ста ви ти,
јер ка ко го ди не од ми чу до ла зи 
до про ме на у по на ша њу, ре ак-
ци ја ма и ком плет ном пси хо фи-
зич ком ста ту су. Та ко се и де ша ва 
да пра ви узрок, а то је ал ко хол, 
оста не са кри вен кад је у пи та-
њу и јед но од нај го рих мо гу ћих 
ста ња, по пут де мен ци је.

Од бли зу ми ли он осо ба у Бри-
та ни ји са том ди јаг но зом, њих 
80.000 има за пра во ал ко хол ну 
де мен ци ју код ко је би се мо гло 
пре вен тив но ин тер ве ни са ти. Ка-
да би се обез бе ди ла пра вил ни ја 
кла си фи ка ци ја па ци је на та не са-
мо што би по моћ обо ле лом би ла 
аде кват ни ја, већ би то др жа ви 
збир но до не ло уште ду од две 
ми ли јар де фун ти го ди шње. 

У сва ком слу ча ју, број ста ри-
јих од 65 го ди на ко ји од ла зе у 
бол ни цу због не ког про бле ма у 
ве зи са ал ко хо лом не пре кид но 
се по ве ћа ва, упр кос упо зо ре-
њи ма ле ка ра да би та ста ро сна 
гру па мо ра ла да бу де нај о пре-
зни ја и да би за ста ри је тре ба ло 
да се из да ју по себ не смер ни це 
у ве зи са до зво ље ним ко ли чи-
на ма ал ко хо ла.

За ни мљи во при све му то ме је-
сте да је до шло до ге не ра циј ске 
про ме не обра сца. Љу ди сред њих 
и ста ри јих го ди на (од 45 до 65), 
по ка за ло је јед но ис тра жи ва ње, 
скло ни су да пи ју сва ко днев но чак 
дво стру ко ви ше од оних у два де-
се тим, три де се тим и ра ним че тр-
де се тим. На су прот увре же ном 
ми шље њу о не кон тро ли са ним 
пи је њу и опи ја њу мла ђих ге не ра-
ци ја, њи хов став пре ма ал ко хо лу 
се ме ња. Мла ди се отре жњу ју.

Д. Дра гић

ПРО МЕ НА ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКОГ ОБРА СЦА

Ста ри ји пи ју 
ви ше од мла дих
Подаци го во ре о ти хој епи де ми ји, по себ но угро же не
же не ко је су од ла ском у пен зи ју оста ви ле иза се бе 
успе шну про фе си о нал ну ка ри јеру
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Планета пензионера

ИТА ЛИ ЈА: По прав ка пр вог сту ба
Ита ли ја ће ове го ди не по тро ши ти 15 од сто свог БДП-а на пен зи-

је, што је нај ви ше ме ђу 28 чла ни ца ЕУ, али то, ка ко твр ди ди рек тор
та мо шњег Јав ног пен зиј ског фон да, ни је раз лог за уз бу ну, јер је

фи нан сиј ски са свим одр жи во.
Про фе сор еко но ми је Ти то Бо-

е ри, ко ји је кра јем про шле го-
ди не име но ван за чел ни ка овог
фон да, глав ног, од но сно пр вог
сту ба ита ли јан ског пен зиј ског
си сте ма, ко ји во ди ра чу на  о око
80 од сто ита ли јан ских ак тив них
и пен зи о ни са них рад ни ка, сма-

тра ме ђу тим да је нео п ход но по ве ћа ти тран спа рент ност си сте-
ма. У ту свр ху он је већ увео мо гућ ност да сви за по сле ни, уз по-
моћ про гра ма „Мо ја пен зи ја”, у сва ком мо мен ту сво је ка ри је ре
он лајн мо гу да про ве ре шта мо гу да оче ку ју као пен зи о не ри.

Бо е ри се, сем то га, за ла же и да све чла ни це ЕУ отво ре ни је при-
ка зу ју сво је тро шко ве јав них из да та ка око пр вог сту ба сво јих
пен зиј ских си сте ма. М. Б.

У 300 нај ве ћих пен зиј ских фон до ва све та
да нас се на ла зи ак ти ва чи ја је вред ност пре-
ко 15 би ли о на (хи ља да ми ли јар ди) до ла ра,
три од сто ви ше не го што је би ло пре го ди ну
да на, утвр ди ла је сту ди ја кон сул тан тске ку-
ће из Њу јор ка „Пен зи је и ин ве сти ци је”.

Овом по ве ћа њу нај ви ше је до при не ла
по ве ћа на штед ња за ста ре да не у Аме ри ци
и Евро пи, од но сно све ста ри је ста нов ни-
штво у раз ви је ним зе мља ма За па да, као и
олак ши це ко је су мно ге вла де уве ле ка ко

би гра ђа не под ста кле да крај рад ног ве ка
до че ка ју финансиј ски спрем ни ји и ти ме из-
бег ну си ро ма штво у свом „тре ћем до бу”.

По ве ћа не су до ду ше и оба ве зе ових фон-
до ва пре ма ула га чи ма, али се раст укуп но
уште ђе ног пен зи о нер ског бо га тства ипак
оце њу је зна чај ним. Ана ли за је по ка за ла
тренд опа да ња уде ла фон до ва са „де фи ни-
са ним бе не фи ти ма” – оних где се из нос пен-
зи је утвр ђу је уна пред – ко ји су са 75 од сто
уде ла у укуп ној пен зи о нер ској штед њи опа-

ли на 67. Исто вре ме но је за ско ро пет од сто
по ве ћан удео фон до ва са „де фи ни са ним до-
при но си ма” (оних ко ји су пре пу ште ни ћу ди-
ма фи нан сиј ских тр жи шта).

СВЕТ: У фон до ви ма су би ли о ни

На по ри На ци о нал не бан ке 
Па ки ста на да ре фор ми ше си-
стем до ста ве пен зи ја за ре зул тат 
су има ли ко ли ко из не на ђу ју ће, 
то ли ко и не при јат но от кри ће: 
да пен зи је већ ве о ма ду го и да-
ље сти жу на адре се чак 600.000 
ко ри сни ка ко ји су „мр тве ду ше”, 

ни су ви ше ме ђу жи ви ма, али их 
ад ми ни стра ци ја и да ље тре ти ра 
као да је су.

На рав но, као и дру где, те пен-
зи је су тро ши ли њи хо ви по том-
ци и ро ђа ци. И на ста ви ли би да 
то чи не још ду го да бан ка – ко ја 
је има ла 2,2 ми ли о на кли је на-
та пен зи о не ра – ни је од лу чи ла 
да до ста ву пен зи ја учи ни ефи-
ка сни јом уз по моћ тех но ло ги-
је: да свим пен зи о не ри ма из да 
плат не кар ти це по мо ћу ко јих 
би пен зи је по ди за ли на бан ко-
ма ти ма. У том про це су је от кри-
ве но 600.000 пен зи о нер ских 
по кој ни ка и за то ли ко је сма-
њен број кли је на та ко је тре ба 
оп слу жи ва ти.

Мо гућ ност да пен зи о не ри 
у Ве ли кој Бри та ни ји од јед ном 
по диг ну и сло бод но рас по ла-
жу сво јим пен зиј ским фон дом, 
ко ја је пружена нај но ви јом ре-
фор мом пен зиј ског си сте ма, 
мо би ли са ла је та мо шње кри-
ми нал це да кре ну у по ход на 
ла ко вер не се де гла ве и са свим 
их оја де.

Ка ко пи ше лон дон ски „Ин-
ди пен дент”, по ли ци ја је у раз-
го во ри ма са не ко ли ко сто ти на 
пре ва ра на та ко ји су ухва ће ни 
и осу ђе ни, ус пе ла да утвр ди 
„тех но ло ги ју” ових пре ва ра, 
али је за кљу че но да то не ће за-
у ста ви ти пра ву епи де ми ју ове 
вр сте кри ми на ла

Нај че шћи на чин пра жње ња 
бан кар ских ра чу на пен зи о не-
ра ко ји су од лу чи ли да бу ду 

го спо да ри свог пен зи о нер ског
фон да, је су до бро раз ра ђе не
кам па ње кри ми на ла ца ко ји те-
ле фон ским по зи ви ма, до бро
ура ђе ним веб сај то ви ма и лук-
су зним бро шу ра ма, пен зи о-
не ре успе ва ју да убе де да свој
но вац уло же у ак ци је ко је на-
вод но га ран ту ју ве ли ку до бит,
да би се по том по ка за ло да не
вре де ви ше од па пи ра на ко јем
су од штам па не. А кад се то от-
кри је, од ку ка ња и при ја ва по-
ли ци ји углав ном не ма вај де.

ПА КИ СТАН: 600.000 „мр твих ду ша”

ИН ДИ ЈА:
Се ди цу на ми

Дру гу нај мно го људ ни ју
на ци ју све та, Ин ди ју (1,251
ми ли јар да ста нов ни ка), са-
свим из ве сно оче ку је „се ди
цу на ми”, упр кос чи ње ни ци
да има нај ве ћи по сто так
мла дих (372 ми ли о на мла-
ђих од 15 го ди на).

Пре ма нај но ви јим де-
мо граф ским по ка за те љи-
ма ко је об ја вљу је днев ник
„Тајмс ов Ин ди ја”, број ста ри јих од 65 го ди на та мо ће до 2030. би ти 
по ве ћан за 300 од сто, при че му ће две тре ћи не њих би ти за ви сно 
од сво јих по то ма ка.

Због ова квих пред ви ђа ња у зе мљи ће од ок то бра би ти по кре-
ну та кам па ња под име ном „Здра во ста ри, Ин ди јо”, са ци љем да, у 
окол но сти ма када се  жи вот не на ви ке бр зо ме ња ју , оја ча ве зе из-
ме ђу ге не ра ци ја и ти ме убла жи шок „се дог цу на ми ја”. Кам па ња ће 
по че ти у др жа ви Гу џа рат, ода кле до ла зи са да шњи пре ми јер Ин ди је 
На рен дра Мо ди.

БРИ ТА НИ ЈА: Епи де ми ја пре ва ра
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Удру же ње же на „Ти фа ни” УУиз До бри на ца по чет ком
сеп тем бра је ор га ни зо ва-

ло так ми че ње у ку ва њу бе ћар
па при ка ша. По ред До брин чан-
ки, на ма ни фе ста ци ји су би ле и
же не из Вр њач ке Ба ње, Вр ба са,

Пе ћи на ца, Ши да, Кра ље ва ца,
Ши ма но ва ца, Ку пи но ва, Ла ћар-
ка и Де ча ко је су на штан до ви-
ма из ло жи ле и ко ла че и руч не
ра до ве.

Са мо су до ма ћи ни то га да на у
цен тру се ла при пре ма ли бе ћар
па при каш, а сви оста ли до не-

ли су га од ку ће на так ми че ње. 
При дру жи ли су се и му шкар-
ци. Сло бо дан Ра до јев са сво јом 
еки пом ку вао је па при каш у 
ко тли ћу. Име је, ка ко ка жу, ово 
је ло до би ло та ко што су бе ћа-
ри кра ли по треб не на мир ни це: 
лук, па ра дајз и па при ку са њи ва 
и ку ва ли је ло ко је је та ко на зва-
но бе ћар па при каш. 

Нај у ку сни ји су, пре ма оце ни 
жи ри ја, на пра ви ле Пе ћин чан ке, 
дру го ме сто је при па ло же на ма 

из Ку пи но ва, а тре ће су осво ји-
ле Ши ђан ке. 

Нај леп ши штанд има ле су 
же не из Вр ба са, дру го ме сто је 
при па ло Дру штву же на „Злат не 
ни ти” из Вр њач ке Ба ње, а тре ће 
же на ма из Ла ћар ка.

На до бри нач кој ма ни фе ста-
ци ји би ла је и Ве сна Ши јач ки, 
ди рек тор ка По кра јин ског за во-
да за рав но прав ност по ло ва.

– До брин чан ке су те му ускла-
ди ле са ру рал ним ам би јен том у 

ко ме жи ве, а ма ни фе ста ци је су 
знак ак ти ви зма и по тре бе се о ских 
же на да иза ђу из изо ла ци је и да 
ко му ни ци ра ју са дру гим удру же-
њи ма, да ја ча ју соп стве не ка па ци-
те те, да про мо ви шу сво је та лен те 
и ве шти не и да по ку ша ју да иза ђу 
на ле гал но тр жи ште и оства ру ју 
соп стве не при хо де – ка за ла је за 
на ше но ви не Ве сна Ши јач ки.

Го шће су мо гле да ви де ет-
но со бу, да ужи ва ју у игри фол-
кло ра из Де ча и гим на стич ке 
сек ци је ОШ „Иво Ло ла Ри бар”. 
Рас по ло же ње свих уче сни ца 
у ки шном да ну по пра ви ло је и 
тро је мла дих ко ји су го во ри ли 
бе ћар це Ја сми не Вук ма но вић 
из Ру ме, ко ја их на за до вољ ство 
Сре ма ца са ку пља и штам па. 

– За до вољ не смо ка ко је пр-
ва ма ни фе ста ци ја про те кла, а 
ве ли ку за хвал ност у ор га ни за-
ци ји ду гу је мо Ме сној за јед ни ци 
До брин ци – ис та кла је Сла ви ца 
Бе го вић, пред сед ни ца Удру же-
ња же на „Ти фа ни”.

Све је за вр ше но за јед нич ком
ве че ром и пе смом и игром уз 
до бри нач ке там бу ра ше.

Г. В.

По во дом 8. сеп тем бра, Да на осло-
бо ђе ња Пи ро та, Удру же ње гра ђа на
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не у
Пи рот ском окру гу „Бе ли му гри” ор-
га ни зо ва ло је ма ни фе ста ци ју „Ма ке-
дон ска на ци о нал на је ла” у дво ри-
шту Му зе ја По ни ша вље у Пи ро ту.

Два де се так же на – Ма ке дон ки из 
Пи ро та и Ди ми тров гра да по ка за ло 
је на ли цу ме ста уме ће при пре ма-
ња на ци о нал них је ла по ре цеп ти ма 
сво јих ба ка и мај ки, ко је су и те ка ко 
до бро са чу ва ле од за бо ра ва и пла-
си ра ле пи рот ској јав но сти. Ова је ла 
ни су не по зна та Пи ро ћан ци ма, али 
до ви тљи ве Ма ке дон ке из го ди ну у 
го ди ну пла си ра ју но ве вр сте. На рав-
но, по ред ра зно вр сних је ла, као што 

су тур ли та ва, пи лав на ко чан ски на-
чин и не из бе жно тав че грав че, би-
ло је и ра зно вр сних пи та и ко ла ча, 
слат ких и сла них од ко јих су се об-
ли зи ва ле усне по се ти ла ца.

На ма ни фе ста ци ји су би ли из ло-
же ни и руч ни ра до ви са мо ти ви-
ма из Ма ке до ни је, а све то је би ло 
пот кре пље но ста ром ма ке дон ском 
му зи ком. Као и сва ке го ди не и ово 
оку пља ње је уве ли чао цр кве ни хор 
„Све ти Јо ван Зла то у сти” из Пи ро та. 
О зна ча ју ма ни фе ста ци је и вред но-
сти ма при пре ма ња на ци о нал них 
је ла и ру ко тво ри на, при сут ни ма је 
го во рио Бо ри слав Алек сов ски, пот-
пред сед ник удру же ња „Бе ли му гри”.

С. Па на ки јев ски

У ДО БРИН ЦИ МА ОДР ЖАН СРЕМ СКИ БЕ ЋА РАЦ

Нај бо љи бе ћар па при каш 
из Пе ћи на ца

Ве сна Ши јач ки

ИЗ АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „БЕ ЛИ МУ ГРИ” У ПИ РО ТУ

За ми ри са ло тав че грав че

Такмичили се и мушкарци
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Пет на е сти фе сти вал улич них сви ра-
ча у Но вом Са ду, ко ји је пра ти ло око
50.000 по се ти ла ца из зе мље, ре ги о-

на и Евро пе, про те као је у сјај ној фе сти вал-
ској ат мос фе ри. На де се так ло ка ци ја, ули ца
и тр го ва Но вог Са да, ви ше од 150 умет ни ка,
му зи ча ра, акро ба та, жон гле ра и клов но ва
из ве ло је око 80 раз ли чи тих умет нич ких

про гра ма, и та ко Но ви Сад учи ни ло епи цен-
тром улич не умет но сти.

То ком три фе сти вал ска да на пу бли ка је
мо гла ви де ти на сту пе, из ме ђу оста лих, ита-
ли јан ског са ста ва Ba da Bim Bum Band, ри јеч-
ког Лет 3, но во сад ске гру пе Ате ист реп и
број не дру ге му зи ча ре. 

Нај мла ђи су ужи ва ли у на сту пу ха ос жон-

гле ра, фран цу ског клов на и пан то ми ми ча-
ра Жа на Ме ни го та и ита ли јан ских акро ба та
Нан до е Ма и ла.

Фе сти вал је за вр шен кон цер том аме рич-
ких мај сто ра свин га, Пат Кет Свин гер. Као и
прет ход них го ди на, улаз на фе сти вал је био
бес пла тан.

Дра ган Ко раћ

Спој ко ри сног са ле пим 
оства ри ло је не дав но 60 чла-
но ва Удру же ња пен зи о не ра ки-
кинд ске оп шти не. Они су на јед-
но днев ној екс кур зи ји по се ти ли 
ср це Шу ма ди је. Раз гле да ли су 
цр кву Све тог Ђор ђа, за ду жби ну 
кра ља Пе тра Пр вог Ка ра ђор-
ђе ви ћа на Оплен цу, и упо зна ли 
исто ри ју ове вла дар ске ди на-
сти је.

У То по ли су об и шли Ка ра ђор-
ђе ву цр кву, Ка ра ђор ђев ко нак 
и дру ге зна ме ни то сти у овој 
ва ро ши ци. Ча со ве исто ри је 
упот пу ни ли су дру же њем са вр-
шња ци ма у Аран ђе лов цу, где су 
би ли њи хо ви го сти. По здра вио 
их је Љу би ша Га јић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти не 
Аран ђе ло вац, ис та кав ши да и 
при пад ни ци ове ор га ни за ци је 

че сто уче ству ју на пу то ва њи ма 
и ус по ста вља ју при ја тељ ства. 
Он је до дао да су то ве те ра ни 
ра да за слу жи ли, с об зи ром на 
то да су мно ги од њих рет ко 
има ли при ли ку да пу ту ју док су 
ра ди ли. Пр ви чо век Оп штин ског 

удру же ња пен зи о не ра у Ки кин-
ди Ве ли зар Сил ве стер по же лео
је да се но во ви ђе ње по зна ни ка
до го ди уско ро у овом гра ду на
се ве ру Ба на та.

Ки кинд ски пен зи о не ри су оду-
ше вље ни Бу ко вич ким пар ком и

обе ћа ва ју да ће њи хо ва на ред на
по се та Аран ђе лов цу би ти по све-
ће на це ло днев ном по сма тра њу
и упо зна ва њу при род них ле по та
и кул тур но-исто риј ских спо ме-
ни ка тог бањ ског ме ста.

С. За ви шић

ОДР ЖАН 15. ФЕ СТИ ВАЛ УЛИЧ НИХ СВИ РА ЧА У НО ВОМ СА ДУ

Му зи ча ри, жон гле ри, 
акро ба те, клов но ви

ПО СЕ ТА КИ КИНД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА АРАН ЂЕ ЛОВ ЦУ И ОПЛЕН ЦУ

Ча со ви исто ри је и дру же ња

До чек Ки кин ђа на у До му пен зи о не ра у Аран ђе лов цу По се та Ка ра ђор ђе вом ко на ку
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пензионерски кутак

ЛЕ СКО ВАЦ

Дру же ње уз пе сму
Чла но ви удру же ња пен зи о не ра из ви ше гра до ва Ср би је,

као и пен зи о не ри из су сед не Цр не Го ре, Ма ке до ни је и Бу гар-
ске, пр вог да на  26. по ре ду ле ско вач ке „Ро шти љи ја де” би ли
су го сти ов да шњег Удру же ња пен зи о не ра.

Ле ско вач ко удру же ње има ви ше хи ља да чла но ва и два де-
се так до бро ор га ни зо ва них ме сних од бо ра, ме ђу ко ји ма се
по себ но из два ја ју од бо ри у Гр де ли ци, Вуч ју и Бре стов цу. 

До бро до шли цу у срп ску пре сто ни цу ро шти ља – Ле ско вац,
пен зи о не ри ма из ви ше град ских цен та ра упутио је пр ви чо-
век овог гра да др Го ран Цве та но вић, по желе вши им до бро
здра вље и леп про вод у гра ду на оба ла ма ре ке Ве тер ни це.
Дру же ње пен зио не ра, уз иће и пи ће, фол клор и пе сму, по тра-
ја ло је до ка сних ве чер њих са ти. Т. С.

Клуб здра вља из Сме де рев ске Па лан ке, у са рад њи са ов да-
шњом оп штин ском ор га ни за ци јом пен зи о не ра, во ди ак ци ју по се-
те ста рим, бо ле сним и не по крет ним љу ди ма тре ћег до ба. На чи-

та вој те ри то ри ји оп-
шти не Сме де рев ска
Па лан ка при ли ком
по се те, пен зи о не-
ри ма се ме ри крв ни
при ти сак, вред ност
ше ће ра у кр ви , кон-
тро ли ше рад ср ца и
плу ћа и, што је нај ва-
жни је, раз го ва ра се:
са слу ша ју по тре бе и
да ју са ве ти ка ко да
пен зи о не ри и ста ра
ли ца уна пре де сво је
здра вље уз про ме ну
жи вот ног сти ла.

Тре ба на по ме ну ти да је око сто ти ну пен зи о не ра и ста рих
ли ца то ком ак ци је до би ло по моћ док то ра и ак ти ви ста Клу-
ба здра вља. То ком на ред них ак ци ја чла но ви Клу ба оби ћи ће
пен зи о не ре и ста ра ли ца и у се ли ма оп шти не Сме де рев ска
Па лан ка. Ка да се то при ве де кра ју са овом ле пом и ко ри сном
ак ци јом  на ста ви ће се јед ном ме сеч но. Сл. К.

СТО ПА ЊА

Одр жа ни Да ни по вр ћа 
у Сто па њи

У дво ри шту ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у тр сте нич ком се лу
Сто па ња одр жа на је тра ди ци о нал на 11. по ре ду са јам ско-ту-
ри стич ка ма ни фе ста ци ја „Да ни по вр ћа”. Као и до са да циљ је
би ла про мо ци ја по љо при вред них про из во да са под руч ја тр-

сте нич ке и дру гих оп шти на, као и по ве зи ва ње про из во ђа ча с
куп ци ма. Би ла је то про мо тив на про да ја по вр ћа са ве ли ким
бро јем из ла га ча до ма ћих и стра них фир ми из обла сти се ме-
на, за штит них сред ста ва, по љо при вред не опре ме... Ма ни фе-
ста ци ју је отво рио пред сед ник оп шти не Тр сте ник Ми ро слав
Алек сић. Ви ше од 20 из ла га ча пред ста ви ло је по се ти о ци ма
сво је про из во де, опре му и си сте ме за на вод ња ва ње, кон теј-
не ре, сак си је и дру го. Оп шти на Тр сте ник је би ла по кро ви тељ
а ор га ни за тор МЗ Сто па ња. Д. И.

ВРА ЊЕ

Игра ње до мо га ње
Фол клор на сек ци ја при Удру же њу ста ро сних пен зи о не ра

Вра ња фор ми ра на је пре осам го ди на. У ста рој на род ној но-
шњи игра ју ста ре врањ ске игре и игре из Пчињ ског окру га.
Тре ни ра ју утор ком и, по по тре би, су бо том. Уче ство ва ли су

на ма ни фе ста ци ји „Да ни Вра ња”, а сле де им го сто ва ња у Кру-
шев цу и Сме де рев ској Па лан ци, као и Ме ђу на род ни фе сти-
вал фол кло ра у Бо ру. Сек ци ја бро ји три де се так чла но ва, ме ђу
њи ма је пет на ест пен зи о не ра, а ко ре о граф је Јо ван Ста ној-
ко вић, бив ши глу мац. По сле уче шћа у „Жи ки ној ша ре ни ци” 
по зи ви за го сто ва ња сти жу са свих стра на, а они им се ра до
ода зи ва ју. Р. С.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Уна пре ђе ње здра вља
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ОМО ЉИ ЦА

Бра ти мље ње
пен зи о не ра

Удру же ње пен зи о не ра и ин ва ли да ра да из Омољице за око
500 сво јих чла но ва и и го сти ју  ор га ни зо ва ло је јед но днев но
дру же ње на ко јем су  пред сед ни ци удру же ња пен зи о не ра и
ин ва ли да ра да Ми ло рад Та дић из Омо љи це и Ми ли сав Ђо-
кић из Љу бо ви је пот пи са ли по ве љу о бра ти м ље њу, уз же љу
да ова ква дру же ња по ста ну тра ди ци ја. Ко виљ ка Иг ња то вић,
се кре тар удру же ња пен зи о не ра из  Љу бо ви је, до ма ћи ни ма
је да ро ва ла умет нич ку сли ку са мо ти ви ма ма на сти ра Све тог
Ни ко ла ја Срп ског у Со ко гра ду код Љу бо ви је.

Том при ли ком при сут ни ма се обра тио Пре драг Мар ко вић,
пред сед ник СО Љу бо ви ја, и из ме ђу оста лог ре као да је ово
бра ти мље ње до бар при мер за учвр шћи ва ње при ја тељ ства и
збли жа ва ње и да ста ри је осо бе тре ба да на сто је да њи хов при-
мер сле де и они ко ји ће тек по ста ти пен зи о не ри. М. М

Све ча ном сед ни цом Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Свр-
љиг обе ле жи ло је свој дан уста но вљен пре пет го ди на Ста ту-
том Удру же ња. На све ча но сти се чла но ви ма и го сти ма обра-
тио пред сед ник Ми лен ко Пе тро вић. Го во рио је о ак тив но-
сти ма у ин те ре су члан ства и по бољ ша ња жи во та нај ста ри је
по пу ла ци је ста нов ни штва, оси гу ра њу чла но ва, снаб де ва њу
угљем и на мир ни ца ма, здрав стве ној и со цијал ној по ли ти ци,

бес плат ном одлас ку у ба ње, из ле ти ма, пу то ва њи ма, спорт-
ским ак тив но сти ма и дру гим за да ци ма. По себ на по хва ла сти-
гла је за рад Ак ти ва же на и ша хов ске сек ци је.

Скуп пен зи о не ра по здра ви ли су и по же ле ли сви ма до бро
здра вље и че ста ви ђе ња Је ле на Три фу но вић, пред сед ни ца
оп шти не Свр љиг, и Ми ли ја Ми ле тић, на род ни по сла ник. Уз
ча ши цу и пен зи о нер ску здра ви цу, свр љи шки бел муж, ро-
штиљ, раз ви ла се при ча о про шлим вре ме ни ма, али и да на-
шњи ци у ко јој пен зи о не ри има ју кључ ну еко ном ску уло гу у
по ро ди ци. С. Ђ.

НО ВИ САД

Су срет кла си ћа
Не ка да шњи пи том ци 11. кла се Тех нич ке под о фи цир ске

шко ле КоВ ко ју су за вр ши ли 1965. го ди не у За гре бу, не дав но
су у Но вом Са ду обе ле жи ли свој „злат ни” ју би леј – пе де сет го-
ди на од за вр шет ка шко ло ва ња. Мла ди и тек про из ве де ни у

пр ви чин кре ну ли су пре пет де це ни ја у је ди ни це ЈНА ши ром
та да шње Ју го сла ви је.

По ла ве ка ка сни је оку пи ли су се у Но вом Са ду да се то ком
два да на дру же и под се те за јед нич ких успо ме на из шко ле,
раз ме не ис ку ства о слу жбо ва њу у ра зним ме сти ма и раз ве-
дре јед ни дру ги ма пен зи о нер ске да не. Би ло је ту и там бу ра-
ша и до бре хра не и мно го дру же ња, а и до ста се те због кла си-
ћа ко ји ви ше ни су ме ђу њи ма.

На ред ни су срет за ка зан је за пет го ди на та ко ђе у Но вом
Са ду. И. Ђ.

КИ КИН ДА

Ми ни-са јам агра ра
Удру же ње по љо при вред них про из во ђа ча „Ба нат ска ле ни-

ја” у Ки кин ди оку пља око 250 чла но ва, не са мо из те оп шти не. 
Оно је не дав но ор га ни зо ва ло ше сту из ло жбу „Мо ја ба шта“ на 
ко јој се пред ста ви ло 70 из ла га ча. По бро ју уче сни ка и из ло-
же ним вр хун ским пло до ви ма у из о би љу, с пра вом је про гла-
шен ми ни-сај мом агра ра.

„Ба нат ска ле ни ја“ по др жа на је у пу ној ме ри од ло кал не са-
мо у пра ве и По кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство – ис так ну то је на у овој ма ни фе-
ста ци ји у чи јем са ста ву су одр жа ни и струч ни ску по ви. По ред 
га здин ста ва по вр та ра и во ћа ра, штан до ве су има ли и агро-
хе миј ске и се мен ске ком па ни је, са ве то дав не слу жбе и дру ги 
чи ни о ци у ве зи са по љо при вред ном про из вод њом. С. З.

СВР ЉИГ

Обе ле жен Дан удру же ња
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ФНРЈ је још 1952. го ди не
до не ла Уред бу о осни-
ва њу За во да за со ци јал-

но оси гу ра ње и о при вре ме ном
упра вља ну сред стви ма со ци јал-
ног оси гу ра ња. По овој уред би,
за вод за со ци јал но оси гу ра ње
сре за (гра да) оба вља све по-
сло ве у ве зи са оства ри ва њем
пра ва оси гу ра ни ка и до но си
ре ше ња о пра ву на пен зи ју и
ин ва лид ни ну, пра ву на здрав-
стве ну за шти ту, на ма те ри јал но
обез бе ђе ње за вре ме при вре-
ме не спре че но сти за рад услед
бо ле сти, ма те ри јал но обез бе-
ђе ње због труд но ће и по ро ђа ја,
по греб ни не, до дат ке на де цу и
ре ше ња о пра ву.

За вод за со ци јал но оси гу ра-
ње мо же по од лу ци скуп шти не
осни ва ти ис по ста ве ра ди не по-
сред ног вр ше ња слу жбе за во-
да у по је ди ним ме сти ма. Пред-
став ни ци свих за во да за со ци-
јал но оси гу ра ње сре за (гра да)
на под руч ју На род не Ре пу бли-
ке, иза бра ни од скуп шти не тих
за во да, фор ми ра ју скуп шти ну
за во да за со ци јал но оси гу ра ње
Ре пу бли ке.

Оцене и налази стручних 
органа

По ис тој уред би, Из вр шни
од бор За во да за со ци јал но оси-
гу ра ње На род не Ре пу бли ке
обра зу је ин ва лид ско-пен зиј ске
ко ми си је од по треб ног бро ја
ле ка ра, ле ка ра спе ци ја ли ста
и струч них ли ца из оне стру ке
ко јој оси гу ра ник при па да. Чла-
но ве ко ми си је ко ји ни су ле ка ри
по ста вља ли су од го ва ра ју ћи
син ди кал ни фо ру ми.

Ин ва лид ско-пен зиј ске ко ми-
си је су струч ни ор га ни за во да
на осно ву чи јих на ла за и оце не
из вр шни од бор за во да за со ци-
јал но оси гу ра ње сре за до но си
ре ше ња о пра ву на ин ва лид ску
пен зи ју и ин ва лид ни ну. Уред-
бом о ин ва лид ским при на дле-
жно сти ма из ју на 1952. го ди не,
ин ва лид ске при на дле жно сти
се ис пла ћу ју ли ци ма ко ји ма је

За ко ном о рат ним вој ним ин ва-
ли ди ма при зна то свој ство ин-
ва ли да. Ин ва лид ске при на дле-

жно сти са сто ја ле су се од ин ва-
лид ни не, ин ва лид ског до дат ка 
и до да та ка на де цу.

Жал бе на ре ше ња за во да за 
со ци јал но оси гу ра ње сре за 
(гра да) ре ша ва не су у За во ду 
за со ци јал но оси гу ра ње Ре пу-

бли ке. Ре ша ва ле су их тзв. ви ше 
здрав стве не ко ми си је, ко је су 
би ле са ста вље не од по треб ног 

бро ја ле ка ра, ле ка ра спе ци ја-
ли ста и пред став ни ка оси гу ра-
ни ка ко је од ре ђу је Скуп шти на 
За во да.

На кон до но ше ња За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу из 1957. и 1958. го ди не, 1963. 

го ди не је фор ми ран Ко му нал ни
за вод за со ци јал но оси гу ра ње.

Слу жбе ни лист ФНРЈ од 6.
мар та 1963. го ди не до но си Пра-
вил ник о обра зо ва њу и ра ду ле-
кар ских ко ми си ја. Пре ма овом 
пра вил ни ку, ле кар ска ко ми си ја 
је струч ни ор ган Ко му нал ног 
за во да за да ва ње оце не и ми-
шље ња у слу ча је ви ма пред ви-
ђе ним За ко ном о здрав стве-
ном, пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу. Ле кар ску ко ми си ју 
са чи ња ва ју нај ма ње три ле ка ра 
и по тре бан број за ме ни ка.

Лекарске комисије
Управ ни од бор Ко му нал ног

за во да обра зу је ле кар ске ко ми-
си је, ко ми си је ле ка ра ве шта ка 
и по себ ну ко ми си ју ле ка ра ве-
шта ка.

Ле кар ском ко ми си јом, ко ми-
си јом ле ка ра ве шта ка, од но сно 
по себ ном ко ми си јом ле ка ра ве-
шта ка, ру ко во ди и за њен рад 
од го ва ра пред сед ник ко ми си је.

За кон о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу из 1972, 
са до пу на ма и из ме на ма 1982, 
1983. го ди не до но си и из ме не 
у Пра вил ни ку о обра зо ва њу ле-
кар ских ко ми си ја. За вод за со-
ци јал но оси гу ра ње Ре пу бли ке 
по ста је Са мо у прав на ин те ре сна
за јед ни ца пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, а ле кар ске 
ко ми си је се обра зу ју као пр во-
сте пе не и дру го сте пе не ин ва-
лид ско-пен зиј ске ко ми си је, тзв. 
ПИК-е и ДИК-е.

На кон усва ја ња За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу из 2003. го ди не до нет је и 
но ви Пра вил ник о обра зо ва њу и 
на чи ну ра да ор га на ве шта че ња. 
Усва ја њем но вог Пра вил ни ка 
пре ста ју да по сто је ин ва лид ско-
пен зиј ске ко ми си је, обра зу ју се 
ор га ни ве шта че ња (ле ка ри ве-
шта ци) као струч ни ор га ни Фон-
да: пр во сте пе ни и дру го сте пе ни 
ле ка ри ве шта ци, и ле ка ри ве-
шта ци у кон тро ли на ла за, та ко ђе 
у пр вом и дру гом сте пе ну.

В. С.

ИЗ ИСТО РИ ЈЕ СЕК ТО РА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ (3)

Од ин ва лид ских ко ми си ја 
до ле ка ра ве шта ка

Згра да у ко јој се да нас на ла зи Ди рек ци ја РФ ПИО
(не ка да шња Те сли на ули ца, са да Др А. Ко сти ћа), уред бом Вла де
ФНРЈ 1962. го ди не до де ље на је на ко ри шће ње За во ду за
со ци јал но оси гу ра ње Ре пу бли ке
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Рад пре ко за дру ге и стаж

Спорт ски стаж
?Т. Пе тро вић, Про ку пље: По сто ји ли мо гућ ност при зна ва ња

рад ног ста жа оства ре ног пре ко сту дент ске или омла дин-
ске за дру ге? Знам да је За ко ном про пи са но да осо бе ко је

оба вља ју при вре ме не и по вре ме не по сло ве, са на вр ше них 26
го ди на, без об зи ра на то да ли су на шко ло ва њу, сти чу свој ство
оси гу ра ни ка. Да ли се то од но си и на стаж? ?С. Пе тро вић, Не го тин: Ду го сам се ба вио спор том, у ства ри

играо сам од бој ку у ло кал ној ли ги. Да ли по За ко ну о ПИО
имам не ке по год но сти, ко је, и ка ко мо гу да их оства рим?ОД ГО ВОР: Ра дом по осно ву 

при вре ме них и по вре ме них по-
сло ва пре ко омла дин ске за дру-
ге оства ру је се стаж оси гу ра ња 
уко ли ко су пла ће ни до при но си 
за ПИО. Ме ђу тим, стаж по на ве-
де ном осно ву се мо же оства ри-
ти тек од апри ла 2003. го ди не, 
ка да је сту пио на сна гу За кон о 
ПИО ко јим је про пи са на оба ве-

за упла те до при но са за ПИО за 
рад пре ко омла дин ске за дру ге. 
Оси гу ра ни ци ко ји ра де на овим 
по сло ви ма сма тра ју се оси гу-
ра ни ци ма за по сле ни ма, док се 
омла дин ска за дру га сма тра по-
сло дав цем. Овај стаж се при зна-
је са мо ста ри ји ма од 26 го ди на, 
као и они ма ко ји су мла ђи, али 
се не на ла зе на шко ло ва њу.

ОД ГО ВОР: Спор ти сти се за
вре ме ба вље ња спор том мо же
утвр ди ти пен зиј ски стаж, од но сно
мо же се утвр ди ти свој ство оси гу-
ра ни ка по том осно ву ако је у тра-
же ном пе ри о ду био члан спорт-
ског клу ба ко ји се так ми чио у са-
ве зном ран гу, или у спор то ви ма у
ко ји ма се так ми че по је дин ци.

Уз зах тев за утвр ђи ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка спор ти сте по-
треб но је при ло жи ти зва нич не
до ка зе – јав не ис пра ве из ко јих
се ви ди да се осо ба у од ре ђе ном
пе ри о ду ба ви ла спор том (ре ги-

стра ци ја, здрав стве ни кар тон,
за пи сни ци са утак ми ца...), по твр-
ду – до каз о то ме ко јег је ран га
био клуб у вре ме ка да је спор ти-
ста био ње гов члан, од но сно по-
твр ду ма тич ног клу ба, од го ва ра-
ју ћег гран ског и Спорт ског са ве-
за Ср би је и до каз о шко ло ва њу у
вре ме ка да се на ла зио у клу бу.

Уко ли ко се ра ди о по је ди-
нач ним спор то ви ма, спор ти ста
до ста вља до каз да је био члан
ре пре зен та ци је и да су му ре-
зул та ти у том спор ту би ли на
ме ђу на род ном ни воу.

?М. Ма ној ло вић, Бе о град: На пу ни ла сам про пи са не го ди не
ста жа и по кре ну ла по сту пак за оства ре ње пра ва на пен зи-
ју. Ме ђу тим, кон ста то ва но је да фир ма ни је упла ти ла до-

при но се за пе ри од од апри ла 1992. до апри ла 1994. го ди не и
осам ме се ци у 1995. го ди ни. Шта тре ба да пре ду змем по во дом
то га, јер фир ма је у сте ча ју? Да ли је мо гу ће да са ма упла тим
тај стаж и ко ли ки би то из нос био?

На кнад на упла та ста жа

ОД ГО ВОР: За пе ри о де кад
сте би ли у рад ном од но су и кад
сте би ли при ја вље ни на оси гу-
ра ње, а за ко је Вам по сло да вац
ни је пла тио до при но се, ра ди
оства ри ва ња пра ва на пен зи-
ју Ви мо же те са ми пла ти ти до-
при но се за ПИО. Ме ђу тим, то

је мо гу ће ура ди ти са мо уко ли-
ко је по треб но за оства ри ва ње
пра ва, и са мо то ком по ступ ка за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју.
У фи ли ја ли Фон да где се во ди
по сту пак за оства ри ва ње пра-
ва, из ра чу на ће Вам ко ји из нос
тре ба да пла ти те.

?М. Жив ко вић, Ла за ре вац: По сле смр ти оца, ко ји је био по-
љо при вред ни пен зи о нер, мој брат је под нео зах тев за на-
кна ду по греб них тро шко ва. Бу ду ћи да је и он у ме ђу вре-

ме ну умро, да ли ја имам пра во да под не сем но ви зах тев за 
ис пла ту раз ли ке? 

?М. Алек сић, Ћу при ја: До био сам при вре ме но ре ше ње о 
пен зи о ни са њу. За ни ма ме шта тре ба да ура дим да бих до-
био ко нач но ре ше ње.

Ис пла та раз ли ке – за кон ском 
на след ни ку

При вре ме но ре ше ње

ОД ГО ВОР: Сви ко ји су оства-
ри ли пра во на на кна ду по греб-
них тро шко ва по осно ву смр ти 
ко ри сни ка по љо при вред не 
пен зи је, ко ја је на сту пи ла у пе-
ри о ду од 1. ја ну а ра 2008. до 30. 
сеп тем бра 2013. го ди не, мо гу да 
под не су зах тев за ис пла ту раз-
ли ке ове на кна де. Уколико је и 

осо ба ко ја је оства ри ла пра во на 
на кна ду по греб них тро шко ва по 
осно ву смр ти по љо при вред ног 
пен зи о не ра у ме ђу вре ме ну пре-
ми ну ла, пра во на ис пла ту раз ли-
ке ове на кна де мо же оства ри ти 
на след ник ко ји је утвр ђен пра-
во сна жним оста вин ским ре ше-
њем над ле жног су да. 

ОД ГО ВОР: При вре ме но ре-
ше ње о пен зи о ни са њу до но си
се он да ка да су ис пу ње ни усло-
ви за сти ца ње пен зи је, али ни-
су по зна ти и ком пле ти ра ни сви
по да ци по треб ни за до но ше ње
ко нач ног ре ше ња. Раз лог при-
вре ме но сти ре ше ња на ве ден
је у обра зло же њу при вре ме ног
ре ше ња ко је сте до би ли. Фонд
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ће по слу жбе ној ду жно-
сти по тра жи ва ти по дат ке ко ји
не до ста ју и до не ће ко нач но
ре ше ње ка да се от кло не раз-
ло зи при вре ме но сти ре ше ња,
од но сно ка да при ба ви по дат ке

ко ји су по треб ни за до но ше ње 
ко нач ног ре ше ња. 

Уко ли ко зна те да су сви нео п-
ход ни по да ци при ку пље ни и сва 
до ку мен та ци ја ком пле ти ра на, 
Ви мо же те да под не се те зах тев 
за до но ше ње ко нач ног ре ше ња 
над ле жној фи ли ја ли ПИО и на тај 
на чин убр за те по сту пак до но ше-
ња ко нач ног ре ше ња. Уко ли ко 
ни су ком пле ти ра ни сви по да ци 
ко ји су нео п ход ни за до но ше ње 
ко нач ног ре ше ња, мо же те се и 
са ми укљу чи ти у про цес при ку-
пља ња по да та ка ко ји не до ста ју 
ако сма тра те да ће те на тај на чин 
убр за ти по сту пак.

?М. Ан тић, Ле ско вац: Ко ри сник сам по ро дич не пен зи је
по смр ти оца. За ни ма ме до ка да нај ка сни је тре ба да до-
ста вим по твр ду о на став ку ре дов ног шко ло ва ња, а да се

упла та по ро дич не пен зи је не пре ки не. 

Оба ве зе де це, по ро дич них пен зи о не ра

ОД ГО ВОР: Рок за до ста ву по-
твр де о шко ло ва њу за уче ни ке
основ них и сред њих шко ла ко ји
су ко ри сни ци по ро дич не пен-
зи је је 30. сеп тем бар.

По твр да ко јом сту дент до ка-
зу је свој ста тус на ви со ко школ-
ској уста но ви ко ју по ха ђа тре ба
да се до ста ви до 31. ок то бра.
Уко ли ко се по твр да не до ста ви
до пред ви ђе ног ро ка, ис пла та

пен зи је се об у ста вља. Сту ден-
ти ма ко ји не до ста ве школ ску
по твр ду до 30. но вем бра по
слу жбе ној ду жно сти се до но си
ре ше ње о пре стан ку пра ва на
по ро дич ну пен зи ју.

Ви ше ин фор ма ци ја у ве зи са
овим пи та њем мо же те на ћи у
ру бри ци „Реч стру ке”, на сед мој
стра ни овог бро ја „Гла са оси гу-
ра ни ка”.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: хаљетак, анит, та, ваг, пеб, ам, дола, јабучар, 
средине, киловат, ајова, и, гајити, и, еније, тоза, ар, аде, с, а, раритет, авокадо, 
а, ани, стора, о, мисирац, репа, тт

СКАНДИНАВКА

ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ
ДА НА СТА РИ ЈИХ ОСО БА

Ра чу на мо на њих
Ме ђу на род ни дан ста ри јих осо ба обе ле жа ва се 1. ок-

то бра, а ак ци је по све ће не овој по пу ла ци ји спро во де
се це лог ме се ца. Сло ган ово го ди шње кам па ње „Осо бе
60+, ра чу нај те на нас” иза бран је с ци љем да се скре не
па жња јав но сти на чи ње ни цу да је све ви ше ста рих љу-
ди и да ће свет у 21. ве ку озбиљ но мо ра ти да се су о чи
са ста ре њем ста нов ни штва. Ста ри је осо бе ће до 2030.
го ди не чи ни ти 20 од сто свет ске по пу ла ци је, ка да ће би-
ти ви ше љу ди ста ри јих од 60 го ди на не го де це мла ђе
од 10 го ди на. Овом при ли ком до вољ но је на ве сти да је
Ср би ја 1991. го ди не има ла 983.000 ста нов ни ка ста ри јих
од 65 го ди на, што је би ло 10 од сто укуп ног бро ја ста-
нов ни ка, а пре ма по пи су из 2011. го ди не 1.247,915, а то
је већ 17,3 од сто по пу ла ци је, и то пре че ти ри го ди не.

Ове бр зе про ме не у ста ро сној струк ту ри пре све га
ће за хва ти ти зе мље у раз во ју. Про це њу је се да ће број
љу ди ста ри јих од 60 година у гра до ви ма на ра сти до
ви ше од 900 ми ли о на до 2050. го ди не – и чи ни ће че-
твр ти ну укуп ног град ског ста нов ни штва у зе мља ма у
раз во ју. Сто га, до бро ор га ни зо ва ни гра до ви пру жа ју
ве ће мо гућ но сти ста ри јим осо ба ма да бу ду фи нан сиј-
ски не за ви сне, да оства ру ју при ход, на ста ве до жи вот но
обра зо ва ње и жи ве у окру же њу у ко ме ће се осе ћа ти
си гур но, са јав ним објек ти ма и пре во зом ко ји су при-
ла го ђе ни њи хо вим по тре ба ма што је основ за њи хо ву
не за ви сност и со ци јал ну ин клу зи ју.

Фи зич ко и дру штве но окру же ње ко је је окре ну то ка
ста ри ји ма омо гу ћа ва да они жи ве ква ли тет ни је и да
да ју мак си мал ни до при нос у скла ду са сво јим мо гућ-
но сти ма. Сте ре о ти пи о ста ро сти као о бо ле сти и не мо-
гућ но сти тре ба да се по ву ку пред ак тив ним, ис ку сним и
здра вим ста ре њем. Не тре ба за бо ра ви ти да здра во ста-
ре ње по чи ње од мла до сти и да тре ба здра во жи ве ти да
би се ста ри ло здра во. 

Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на ста ри јих осо ба
2015. го ди не има за циљ да ука же јав но сти да је ува-
жа ва ње де мо граф ских трен до ва и со ци јал на ин клу зи-
ја ста ри јих осо ба од пре суд не ва жно сти за кре и ра ње
одр жи ве ур ба не сре ди не ко ја про мо ви ше јед на кост,
бла го ста ње и про спе ри тет за јед нич ки за све гра ђа не.

И у Ср би ји ће се у ци љу обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног
да на ста ри јих осо ба одр жа ти ве ли ки број ак тив но сти у
ло кал ним за јед ни ца ма као што су пре да ва ња, здрав стве-
но-про мо тив не из ло жбе, три би не, окру гли сто ло ви, кон-
фе рен ци је за но ви на ре, јав не ма ни фе ста ци је, кон цер ти,
спорт ски до га ђа ји, ба за ри здра вља и слич но. Р. М.
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Да ли сте зна ли ...

– да је нај ста ри ји по зна ти 

нов чић про на ђен на те ри то ри-

ји да на шње Тур ске у исто риј ској 

– да ко мар це при вла чи там-

– да не ки је зи ци има ју па де-

ре ги ји Ли ди ји? Ин те ре сант но је 

 ни ја бо ја оде ће, за раз ли ку од 

же а не ки не? Наш је зик има се-

и да је на пра вљен од ме ша ви-

 дру гих ин се ка та ко је при вла чи 

дам па де жа, док ен гле ски не ма 

 не зла та и сре бра јер су и та да ти ме та ли би ли при зна ти као 

све тла бо ја? За ди ха ни и озно је-

ни је дан. Фин ски је зик има око 

14-15 па де жа, ма ђар ски око 18, 
 све за ви си од де фи ни ци је. Али 

 по бро ју па де жа ап со лут ни ре кор дер је је зик ко ји се го во ри 

 на Кав ка зу – цез ки ко ји има 64 па де жа. На жа лост, тај је зик је 

са да у из у ми ра њу, па се во де на по ри да се он очу ва.

ни пред ста вља те пра ви маг нет 

за ко мар це, ви ше ће вас ује да ти ако сте кон зу ми ра ли ал ко-

хол, а осо бе нул те крв не гру пе нај ви ше при вла че ко мар це.

дра го це ни.

– да је пи во је дан од нај-

– да је нај бо ље спа ва ти у мра ку 

ста ри јих на пи та ка ко ји љу-

јјер је ноћ на све тлост из ми шље на 

ди и дан-да нас кон зу ми ра ју? 

тек у по след њих сто ти нак го ди на? 

За то и не чу ди да је је дан од 

Пре то га љу ди су ве ко ви ма од ла зи-

– да су се љу ди, пре не го 
што су по чет ком 20. ве ка на-
ста ли кли ма уре ђа ји, до ви ја-
ли на раз ли чи те на чи не да 
се рас хла де? Та ко су у не ким 
згра да ма у Ри му (прет по ста-
вља мо оним ко је су при па да ле бо га та ши ма) по сто ја ле це ви 
из ме ђу зи до ва кроз ко је је те кла во да. То је би ло од лич но за 
рас хла ђи ва ње, али и при лич но ску по.

нај ста ри јих про на ђе них ре-
це па та упра во ре цепт за пи-
во и по ти че од Су ме ра, ста-

ли на спа ва ње са пр вим мра ком и 
бу ди ли се у зо ру. Ни је би ло ни ка кве 
ве штач ке све тло сти, не го је сва ка 

 Су ме ри ма, а пра ви ло се од жи та ри ца уз оба ве зно до да ва ње 
за чи на. Прет по ста вља се да је би ло ве о ма ја ког уку са.

 ре ци ви ли за ци је у Ме со по та ми ји. На вод но га је сам бог дао 

све тлост ко ју су љу ди има ли до ла-
зи ла од ва тре, сун ца или ме се ца.

Ле ко ви те ми сли
Кад сам ку пио зим ни цу, био сам као ма сла чак на ве тру. Остао сам го!
За гор ча ва ми жи вот слат ка зим ни ца: ком пот, мар ме ла да, со-

ко ви...
Алер ги чан сам на гро жђе. Кад год хо ћу да ку пим зим ни цу ме ни је

„ки се ло гро жђе”.
Љу бав пре ма зим ни ци ми је – пла тон ска! 
Ср би не бри ну за зим ни цу. Ни су глад ни. Увек се из ме ђу се бе гло ђу.
У је сен опа да ли шће и мој стан дард због зим ни це.
Пе чем се на ти хој ва три јер не мо гу да пе чем па при ке.

Ду шан Стар че вић

Ду га при ча
Ако има те ма кар зрн це здра вог ра зу ма, ис ко ри сти те трун ку

ва ше са ве сти.
Афо ри зам? Јед ном ре чи, то је ду га при ча.
Бу да ла ма је одав но ја сно да па мет ни ји по пу шта ју – нер вно.
Вре ђа ње јав ног ин те ре са је за бра ње но, осим ка да то за кон до-

пу шта.
Вре ме је да се на ше суд ство на ђе пред ли цем прав де.
Вре ме је огра ни чен ре сурс, и ни је све јед но да ли ће мо бо ље жи-

ве ти да нас или – ма ло су тра.
Га јим сум ње. Од не че га мо ра да се жи ви.
Гре шка у ко ра ци ма је код нас ко рак у до бром прав цу. 
Да нам је во да ушла у уши, за то ста вљам ру ку у ва тру.

Ву ко са ва Ден чић

Мо лим за реч
Ма ла је див но гра ђе на. Од нај бо љих и нај ску пљих си ли ко на.
Хо тел Мал ди ви је лук су зан хо тел. Има ви ше од пет (го лих) зве-

зди ца.
На би роу за за по шља ва ње стал но ми го во ре: „Гле дај сво ја

по сла”, а не ну де ни је дан.
На РТС-у се ло и да ље го ри, а ба ба ни ка ко да се оче шља.
Ама, пот пи са ћу ту пе ти ци ју про тив про ста клу ка и не у ку са на

те ле ви зи ји. Са че кај те са мо да од гле дам „Фар му”.
Не кад се су о ча ва ло ли цем у ли це, а да нас феј сбу ком у феј сбук.
Бри га ме за по тро шач ко дру штво. Ме не бри не по тро шач ка

же на.
За ур лао сам кад сам чуо ко ли ко ко шта ју же ни не но ве ци пе ле. Био

је то мој мод ни крик.
Та ман се на ђем на пра гу за по сле ња, кад ме не ко са пле те.
Пен зи ја је ле па са мо док се че ка. Кад до ђе, од мах не ста не без тра га.

Де јан Па та ко вић

До ско ци
Нај ви ше по сла има ју они ко ји нам ра де о гла ви.
По не кад крат ко пам ће ње про ду жа ва жи вот.
Ла ко је же на ма. Оне не до ста так па ме ти мо гу на док на ди ти

си ли ко ни ма.
Ни сам у ма фи ји, естра ди, по ли ти ци. Да кле, не по сто јим!
Ку пио сам стан на кре дит. Сад ис па штам на ра те.
Остао сам у Ср би ји. Ре шио сам да умрем му шки.
Ње на жи вот на де ви за: шче па ти де ви зног пен зи о не ра!

Ра де Ђер го вић

Вук и ов це
Ме ре штед ње већ да ју ре зул та те. Си ро ти ње и пен зи о не ра је

све ма ње и ма ње.
Ро ба се из но си на сун це а па ре се гу ра ју ис под жи та.
Жр тво ва ли су јаг њад да би вук био сит и ов це на бро ју.
Ста рост је ле па ка да се за ле ко ве не че ка.
И са сле пог ко ло се ка смо на шли из лаз, вра ти ли смо се уна зад.
Савиj кич му. Бо ље ћеш се ис пра ви ти. Ра ди во је Јев тић Јен ки


