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По след њег мај ског ви кен-
да око 150 за по сле них 
у Фон ду ПИО, чла но ва 

син ди кал не ор га ни за ци је из 
це ле Ср би је, упу ти ли су се пут 
Ко сов ске Ми тро ви це. Циљ је 
био да че твр ти пут по ре ду да-
ју крв и та ко по мог ну срп ском 
ста нов ни штву ко је та мо и жи ви 
и ра ди. 

Ху ма ни тар ну ак ци ју је, као и 
до са да, ор га ни зо ва ла Је дин-
стве на син ди кал на ор га ни за-
ци ја за по сле них у РФ ПИО. Ода-

звао се ве ли ки број за по сле них 
из свих фи ли ја ла у Ср би ји и из 
обе ди рек ци је. С об зи ром на ве-
ли ки број ху ма ни та ра ца ко ји су 
же ле ли да да ју крв и ка па ци те те 
тран сфу зи је у Ко сов ској Ми тро-
ви ци, ак ци ја је мо ра ла би ти ор-
га ни зо ва на у два да на. Крв је да-
ло 77 за по сле них, а го то во још 
то ли ко ко ле га је има ло же љу, 
али ни су мо гли би ти до бро вољ-

ни да ва о ци по оце ни ле ка ра.
У ак ци ју се укљу чио и ме наџ-

мент Фон да: пред сед ник Управ-
ног од бо ра Бра ни слав Ми тро-
вић, ди рек тор ка Дра га на Ка ли-
но вић, за ме ник ди рек то ра др 
Алек сан дар Ми ло ше вић, ди рек-
тор Сек то ра за оп ште по сло ве 
Пре драг Ћет ко вић, ди рек тор ка 
Сек то ра за од но се с јав но шћу 
Је ли ца Ти мо ти је вић. Као гост, 
у име ре пу блич ког син ди ка та 
„За јед ни це Син ди ка та Ср би је” 
ак ци ју је по др жа ла Ми ра Ба ста, 

за ме ник пред сед ни ка, ко ме се 
Је дин стве ни син ди кат за по сле-
них у РФ ПИО при кљу чио пре 
го ди ну да на. 

Ди рек тор Фи ли ја ле Ко сов-
ска Ми тро ви ца, Ра ду ле Ком пи-
ро вић, за хва лио је ко ле га ма из 
це ле Ре пу бли ке, ис та кав ши да 
ове ак ци је до бро вољ ног да ва-
ла штва кр ви за ста нов ни ке на 
Ко сме ту по ста ју тра ди ци о нал-

не. Пре ма ње го вим ре чи ма, то 
што се ко ле ге тру де да се они 
ко ји та мо жи ве и ра де не осе те 
из дво је ним и на ова кав на чин 
ста вља ју до зна ња да су уз њих 
ду шом и ср цем, не ма це ну и по-
др шка ко ју на тај на чин до би ја ју 
мно го зна чи сви ма ко ји у Ко сов-
ској Ми тро ви ци жи ве и ра де, не 
са мо за по сле ни ма у Фон ду, већ 
и оста лим гра ђа ни ма.

До бро до шли цу го сти ма по-
же ле ла је и пред сед ни ца Је дин-
стве ног син ди ка та за по сле них 
у РФ ПИО Је ле на Цвет ко вић за-
по сле на у ма тич ној еви ден ци ји 
Фи ли ја ле у Ко сов ској Ми тро-
ви ци. Она је та ко ђе за хва ли ла 
свим ко ле га ма ко ји су уче ство-
ва ли у ак ци ји и на гла си ла да 
ово си гур но, као што ни је пр ви, 
ни је ни по след њи пут да за по-
сле ни у Фон ду по др жа ва ју ко-
ле ге из Ко сов ске Ми тро ви це и 
да је ово са мо је дан од на чи на 
да се то по ка же.

Ак ци ју за по сле них у Фон ду 
по др жа ла је и ло кал на са мо у-
пра ва Ко сов ске Ми тро ви це.

По сле успе шно за вр ше не ак-
ци је до бро вољ ног да ва ла штва 
ко ле ге из Ко сов ске Ми тро ви це 
су за сво је го сте ор га ни зо ва ли 
оби ла зак срп ских све ти ња на 
КиМ, ма на сти ра Ви со ки Де ча ни 
и Пећ ке па три јар ши је. 

У по врат ку из Ко сов ске Ми-
тро ви це за по сле ни РФ ПИО об-
и шли су ма на сти ре Со ко ли цу 
на те ри то ри ји оп шти не Зве чан 
и Цр ну Ре ку код Ри ба ри ћа.

В. Ана ста си је вић

ЗА ПО СЛЕ НИ ФОН ДА ПИО ДА ЛИ КРВ У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ху ма ност на де лу



ГЛАС ОСИГуРАНИКА, 31. мај 2016.

актуелно

3

управ ни од бор Ре пу блич-
ког фон да ПИО одр жао 
је 27. сед ни цу на ко јој је 

усво јен Из ве штај о ра ду Фон да 
за 2015. го ди ну, као и Из ве штај 
о фи нан сиј ском по сло ва њу у 
2015. го ди ни.

Ди рек тор ка РФ ПИО Дра га на 
Ка ли но вић је, при ли ком пред-
ста вља ња ре зул та та ра да Фон-
да у 2015. го ди ни, ре кла да је 
ажур ност Фон да у до но ше њу 
ре ше ња по зах те ви ма за не ко 
од пра ва из ПИО по ве ћа на са 
88 од сто у 2014. го ди ни на 92 
од сто у слу ча ју до но ше ње ре-
ше ња по зах те ви ма за ста ро сну 
пен зи ју, од но сно по свим зах-
те ви ма са 87 на 90 про це на та. 
Од укуп но 31 фи ли ја ле Фон да, 
18 фи ли ја ла у 2015. го ди ни бе-
ле жи ажур ност из ме ђу 95 и 100 
од сто. На пре дак је по стиг нут и 
у слу ча ју до но ше ња ре ше ња у 
оства ри ва њу пра ва по ме ђу на-
род ним уго во ри ма (број не ре-
ше них зах те ва у од но су на 2014. 
го ди ну сма њен је за осам од сто, 
при по ве ћа ном бро ју под не тих 
зах те ва за 31,4 од сто), као и у 
слу ча ју ре ша ва ња по жал ба ма, 
у дру го сте пе ном по ступ ку (про-
це нат ре ша ва ња зах те ва у 2015. 
го ди ни из но си 80 од сто).

На пла та до при но са на кра-
ју про шле го ди не би ла је ве ћа 
но ми нал но за 14,74 ми ли јар де 
ди на ра од пла ни ра ног на ни воу 
го ди не, та ко да је Фонд по ву као 
за 10 ми ли јар ди ди на ра ма ње 
сред ста ва из бу џе та у од но су на 
план.

Ди рек тор ка РФ ПИО је ис та-
кла и да су у 2015. го ди ни ре ше-
на два ви ше го ди шња про бле ма 
– ускла ђи ва ње пен зи ја про фе-
си о нал них вој них ли ца и ис пла-
та раз ли ке на кна де по греб них 
тро шко ва за ко ри сни ке пен зи ја 
из ка те го ри је по љо при вред-
них оси гу ра ни ка, као и да је на 
овај на чин у оба слу ча ја са мо по 
осно ву суд ских и адво кат ских 
тро шко ва уште ђе но око осам 
ми ли јар ди ди на ра.

Дра га на Ка ли но вић је на гла-
си ла да су бо љи ре зул та ти по-
стиг ну ти до бром ор га ни за ци-
јом ра да и ве ли ким за ла га њем 
за по сле них, упр кос свим ван-
ред ним по сло ви ма, сма ње њу 
бро ја за по сле них, као и уз сва-
ко днев но оба вља ње до дат них 
по сло ва ван основ не де лат но-
сти Фон да, што пред ста вља ве-
ли ко оп те ре ће ње за за по сле не 
у Фон ду. За оба вља ње по сло ва 
ван основ не де лат но сти Фон да 
за по сле ни ма је по треб на тре-
ћи на рад ног вре ме на, а са мо 
по осно ву по сло ва спро во ђе ња 
по ступ ка из вр ше ња и обез бе ђе-
ња пре ма За ко ну о из вр ше њу и 
обез бе ђе њу (суд ски из вр ши те-
љи, об у ста ве и др.) Фонд спро-
ве де ви ше од 40.000 за кљу ча ка 
ме сеч но, док је 943.000 свих 
оста лих об у ста ва на пен зи ја ма 
на ме сеч ном ни воу.

Др жав на ре ви зор ска ин сти-
ту ци ја у 2015. го ди ни спро ве ла 
је ре ви зи ју За вр шног ра чу на РФ 
ПИО за 2014. го ди ну и ре ви зи ју 
за ко ни то сти по сло ва ња и кон-
ста то ва ла да не ма мањ ка во сти 
и не пра вил но сти у ра ду Фон да.

Дра га на Ка ли но вић је под се-
ти ла да су то ком про шле го ди не 
пред у зе те број не ак тив но сти 
да би се гра ђа ни ма олак ша ло 
оства ри ва ње пра ва из ПИО – 
отво ре не су две но ве ис по ста ве 

у Гроц кој и на Чу ка ри ци, две ор-
ди на ци је за ме ди цин ско ве шта-
че ње у При је по љу и Не го ти ну, 
а по чео је са ра дом и Кон такт 
цен тар Фон да ПИО.

Ди рек тор Сек то ра за фи-
нан сиј ске по сло ве Фон да ПИО 
Иван Ми мић пред ста вио је 
Из ве штај о фи нан сиј ском по-
сло ва њу Фон да у 2015. го ди ни. 
Ми мић је ис та као да до при но си 
за ПИО у 2015. го ди ни чи не 63,2 
од сто при хо да Фон да, а до та ци-
је и тран сфе ри 36,6 од сто, што 
пред ста вља зна ча јан на пре дак 
у од но су на прет ход не го ди не 
(у 2012. го ди ни уче шће укуп них 
тран сфе ра др жа ве у при хо ди ма 
Фон да би ло је 48,2 од сто).

Ка да је реч о струк ту ри пен зи-
о не ра у 2015. у од но су на 2002. 
го ди ну, на ста вљен је тренд ра-
ста уче шћа бро ја ста ро сних 
пен зи о не ра у укуп ном бро ју 
– са 50,2 на 61,3 од сто, уче шће 
бро ја ин ва лид ских пен зи о не ра 
у укуп ном бро ју сма ње но је са 
27,5 на 18,0 од сто у 2015. го ди-
ни, а уче шће бро ја по ро дич них 
пен зи о не ра у укуп ном бро ју 
сма ње но је са 22,3 од сто у 2002. 
го ди ни на 20,7 од сто у 2015. го-
ди ни.

По ред оста лих де таљ них по-
да та ка о фи нан сиј ском по сло ва-
њу Фон да у 2015. го ди ни, Иван 
Ми мић је из нео и по да так да 

од нос бро ја ко ри сни ка пен зи је 
и оси гу ра ни ка, пре ма по да ци-
ма Фон да, у по след ње три го ди-
не из но си 1:1,4. На осно ву упо-
ред них по да та ка Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, по да та ка 
ма тич не еви ден ци је Фон да, као 
и На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, из ве ден је за кљу чак 
да би мак си мал но мо гу ћи од нос 
бро ја ко ри сни ка пен зи ја и оси-
гу ра ни ка мо гао да из но си 1: 2,2. 
Овај за кљу чак ја сно го во ри о 
то ме да де мо граф ска си ту а ци ја 
и трен до ви у Ре пу бли ци Ср би ји 
оне мо гу ћа ва ју до сти за ње оп ти-
мал ног од но са бро ја ко ри сни ка 
пен зи ја и оси гу ра ни ка (1: 3), ко-
ји би обез бе дио пот пу ну фи нан-
сиј ску са мо стал ност пен зиј ског 
си сте ма. Одр жи вост пен зиј ског 
си сте ма не мо же се по сти ћи без 
све о бу хват не на ци о нал не стра-
те ги је ко ја би обез бе ди ла ка ко 
еко ном ску та ко и де мо граф ску 
про гре си ју, а пр вен стве но по-
ве ћа ње за по сле но сти, ис та као 
је Иван Ми мић, и под се тио да 
је кра јем 2015. го ди не пред ста-
вљен На ци о нал ни про грам за 
су зби ја ње си ве еко но ми је са 
Ак ци о ним пла ном 2016/2017, 
што је пр ви стра те шки до ку-
мент ко ји пред ви ђа све о бу хват-
не ме ре за ре ша ва ње про бле ма 
си ве еко но ми је.

Ве сна Ка дић

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

До бри ре зул та ти ра да
Фон да у 2015. го ди ни
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у бе о град ској оп шти ни 
Обре но вац по чет ком ма-
ја отво рен је но ви обје кат 

у ко ме ће по сло ве оба вља ти 
ин сти ту ци је из ре со ра Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња. 
Но ве про сто ри је у Обре нов цу, 
уме сто оних уни ште них у по-
пла ва ма 2014. го ди не, до би ле 
су ис по ста ве Ре пу блич ког фон-
да ПИО и Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње, за тим 
Цен тар за со ци јал ни рад, На ци-
о нал на слу жба за за по шља ва-
ње и Ин спек то рат за рад.

Отва ра њу но вог објек та при-
су ство ва ли су 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, ми ни стар здра вља Зла-
ти бор Лон чар, гра до на чел ник 
Бе о гра да Си ни ша Ма ли, пред-
сед ник оп шти не Обре но вац 
Ми ро слав Чуч ко вић, као и ру-
ко вод ства ин сти ту ци ја чи је ће 
кан це ла ри је би ти сме ште не у 
но вом објек ту.

Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва 
Чуч ко ви ћа, не пу не две го ди-
не по сле по пла ве ис пу ње но је 
обе ћа ње Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је да не ће би ти ра ђе но са мо 
на об но ви обје ка та, већ да ће 
се уна пре ди ти жи вот Обре нов-
ча на из град њом јед ног пот пу но 
но вог објек та.

Гра до на чел ник Бе о гра да Си-
ни ша Ма ли из ја вио је да се у 
прет ход не две го ди не Обре но-
вац мно го про ме нио, на во де ћи 
но ве про јек те и ин ве сти ци је и 
но вих 1.400 рад них ме ста у фа-
бри ци „Меи та” ко ја се гра ди.

– то је сли ка и по ка за тељ но-
вог Обре нов ца, гра да бу дућ но-
сти, а не про шло сти, што је мо гао 
да бу де пре са мо две го ди не. у 

објек ту ко ји да нас отва ра мо би-
ће об је ди њен рад Цен тра за со-
ци јал ни рад, РФ ЗО, Фон да ПИО, 
НСЗ и Ин спек то ра та за рад, и 
гра ђа ни Обре нов ца ће мо ћи на 
јед ном ме сту да до би ју све услу-
ге и да оба ве све по сло ве ко ји су 
ве за ни за ове де лат но сти. Ово је 
до каз да за јед но мо же мо мно ге 
ства ри да про ме ни мо, а та ко ђе 
и по ка за тељ да во ди мо ра чу-
на о свим гра ђа ни ма Бе о гра да, 
без об зи ра на то у ком де лу гра-
да жи ве. Сви гра ђа ни Бе о гра да 
тре ба да има ју јед на ке усло ве за 
жи вот, то је на ша оба ве за, на ша 
по ли ти ка и стра те ги ја раз во ја 
гра да Бе о гра да – ка зао је гра до-
на чел ник.

Ми ни стар здра вља Зла ти бор 
Лон чар ре као је да је овај обје-
кат до бар при мер ка ко би тре-
ба ло ра ди ти и у бу дућ но сти.

– Оста ла је са мо још јед на 
згра да у Обре нов цу ко ја тре ба 
да се об но ви по сле по пла ва. 
По но сан сам на то да је све од-
ра ђе но без ијед не афе ре и ово 
мо ра да бу де при мер да све 
дру го што ра ди мо, ра ди мо ова-
ко тран спа рент но. Ово та ко ђе 
мо же да бу де до бар при мер да, 
где год по сто ји мо гућ ност, пен-
зиј ски и здрав стве ни фонд бу ду 
у ис тој згра ди, ка ко би гра ђа ни 
све што је нео п ход но мо гли да 
за вр ше на јед ном ме сту – на гла-
сио је Лон чар.

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 ре као је да је 
но ви обје кат со ци јал не за шти те 
на пра вљен пр ви пут на кон три 
де це ни је.

– Пр ви пут по сле ско ро 30 
го ди на ми смо на пра ви ли но ви 

обје кат со ци јал не за шти те. По-
сле 30 го ди на др жа ва се опре-
де ли ла за то да ја ча и гра ди со-
ци јал ну за шти ту. Овај обје кат је 
ура ђен са но вом кон цеп ци јом – 
ште ди мо вре ме и про стор, ула-
же мо за јед но, и ште ди мо вре ме 
на ших ко ри сни ка. Да кле, чи тав 
наш си стем ће би ти на јед ном 
ме сту, и то ће би ти пу то каз и за 
убу ду ће – ис та као је ми ни стар 
Ву лин.

Ка да је реч о Фон ду ПИО, у 
но вој згра ди у Обре нов цу сме-
ште не су кан це ла ри је ис по ста-
ве Фон да у окви ру Фи ли ја ле 
за град Бе о град. Обре нов ча ни 
ће убу ду ће, уме сто да од ла зе у 
Фи ли ја лу, све по сло ве из обла-
сти оства ри ва ња пра ва из ПИО 
мо ћи да оба вља ју у овој ис по-
ста ви.

В. Ка дић

ОТВО РЕН НО ВИ ОБЈЕ КАТ У ОБРЕ НОВ ЦУ

Ви ше ин сти ту ци ја на јед ном ме сту

Др жа вља ни Републике Србије ко ји су чи-
тав рад ни век про ве ли у Не мач кој и та мо 
оства ри ли пра во на пен зи ју, од 1. ју ла ове 
го ди не мо гу оче ки ва ти по ве ћа ње пен зи је 
од 4,25 од сто. Ве ћи из нос на че ку при па да и 
они ма ко ји су са мо део ста жа оства ри ли ра-
де ћи у Не мач кој, а део код нас и да нас жи ве 
у Ср би ји.

то ће би ти пр ва по ви ши ца пен зи је по сле 
23 го ди не, а но вац ће би ти ис пла ћен из не-
мач ког пен зиј ског фон да и сти ћи ће са јул-
ским де лом пен зи је.

тре ба на по ме ну ти да се ко ри сни ци ма 
ко ји при ма ју сра змер не пен зи је, део из Не-
мач ке а део из Ср би је, срп ски део не по ве-
ћа ва. Г. О.

Пр ва по ви ши ца из Не мач ке по сле 23 го ди не

Са отварања нових просторија у Обреновцу
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Гра ђа ни ко ји су оства ри ли стаж оси гу-
ра ња у Ср би ји и Ма ке до ни ји, од но сно 
у Ср би ји и Хр ват ској, 10. и 11. ма ја има-

ли су при ли ку да се о сво јим пра ви ма из 
ПИО по са ве ту ју ди рект но са струч ња ци ма 
но си ла ца пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња ових др жа ва.

На и ме, то ком ова два да на у Бе о гра ду и 
Вра њу одр жа ни су са ве то дав ни да ни из ме-
ђу пред став ни ка фон до ва за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње Ср би је и Ма ке до-
ни је, као и из ме ђу но си ла ца ПИО Ср би је и 
Хр ват ске у За гре бу и Ри је ци.

у Бе о гра ду и Вра њу са ве те и ин фор ма ци-
је до би ло је укуп но 47 стра на ка. Стран ке су 
би ле ве о ма за до вољ не, што по твр ђу ју и ре-
зул та ти ан ке те за ис пи ти ва ње за до вољ ства 
ко ри сни ка, ко ја се спро во ди на свим са ве-
то дав ним да ни ма ор га ни зо ва ним у РФ ПИО 
Ср би је.

За до вољ ство је лич но ис ка зао и Хра ни-
слав Ми лу ти но вић ко ји је по са вет у Бе о-
град до шао из Кру шев ца.

– Пре за до во љан сам љу ба зно шћу за по-
сле них, као и ор га ни за ци јом овог са ве то-
ва ња – ка же наш са го вор ник ко ји се на пут 
спре мио да би до био оба ве ште ње о пре ра-
чу ну пен зи је.

И Сло бо дан ка Пан тић из Бе о гра да за до-
вољ на је оти шла са ових да на раз го во ра. 
Ка ко нам је ре кла, по ла ста жа оси гу ра ња 
оства ри ла је у Ср би ји, а по ла у Ма ке до ни ји. 
За ове са ве то дав не да не са зна ла је пре ко 
ме ди ја и до шла је да се ин фор ми ше о оства-
ре ном ста жу и ко ра ци ма ко је тре ба да пре-
ду зме ка ко би спрем на до че ка ла пен зи ју.

Је дан од са ве то да ва ца, Алек сан дар Дра-
го вић, шеф Од се ка за ПИО у Фи ли ја ли за 

град Бе о град, ко ји је на са ве то дав ним да ни-
ма са Ма ке до ни јом уче ство вао већ че ти ри 
пу та до са да (два пу та у Ср би ји и два пу та 
у Ма ке до ни ји), ис та као је да су и овог пу та 
да ни раз го во ра про шли успе шно, а да су 
по ред ко ри сни ка и оси гу ра ни ка, и ко ле ге 
из два фон да за до вољ не ме ђу соб ном са-
рад њом.

– Нај че шћи раз ло зи због ко јих су нам се 
стран ке обра ћа ле би ли су усло ви за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју, по твр де ста жа оси гу-
ра ња, као и пре ра чу ни по чла ну 41 Спо ра зу-
ма са Ма ке до ни јом, тј. по нов но од ре ђи ва ње 
пен зи је – на во ди Алек сан дар Дра го вић.

Је дан од пред став ни ка Фон да ПИО на са-
ве то дав ним да ни ма у За гре бу и Ри је ци, одр-
жа ним из ме ђу РФ ПИО и Хр ват ског за во да 
за ми ро вин ско оси гу ра ње (ХЗМО), био је 
Ми лош Пан те лић, шеф Од се ка за кон тро лу 
на цр та ре ше ње из Слу жбе 1 Фи ли ја ле за 
град Бе о град. Ми лош је до са да уче ство-
вао на 10 са ве то дав них да на из ме ђу Ср би је 

и Хр ват ске, ор га ни зо ва них у обе др жа ве, а 
пре ма ње го вим ре чи ма, то ком ових по-
след њих све по треб не са ве те и ин фор ма-
ци је до би ле су укуп но 62 стран ке.

– Пи та ња ко ри сни ка и оси гу ра ни ка од но-
си ла су се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва на но-
ве усло ве за оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну и пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју пре ма 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, по твр де ста-
жа оси гу ра ња, пре ра чу не пен зи ја у скла ду 
са чла ном 39 Спо ра зу ма из ме ђу СРЈ и Ре пу-
бли ке Хр ват ске о со ци јал ном оси гу ра њу, а 
би ло је пи та ња и у ве зи са ис пла том пен зи ја 
и до ста вља њем по твр да о жи во ту – об ја-
шња ва Ми лош Пан те лић.

то ком ових да на раз го во ра, пред став ни-
ци Фон да ПИО и ХЗМО ме ђу соб но су раз-
ме ни ли укуп но 67 ур ген ци ја у ци љу убр за-
ва ња по сту па ка за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО гра ђа на ко ји има ју оства рен стаж оси-
гу ра ња у Ср би ји и Хр ват ској.

В. Ка дић

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СА НО СИ О ЦИ МА ПЕН ЗИЈ СКОГ  
И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА МА КЕ ДО НИ ЈЕ И ХР ВАТ СКЕ 

Са ве ти за гра ђа не
у че ти ри гра да

Електронскаразмена
податакаизмеђу
РФПИОиХЗМО
Хр ват ски за вод за ми ро вин ско оси гу ра-
ње то ком ма ја оба ве стио је ко ри сни ке 
хр ват ске пен зи је с пре би ва ли штем у 
Ср би ји да је из ме ђу РФ ПИО и ХЗМО 
ус по ста вље на елек трон ска раз ме на 
по да та ка по треб них за ре дов ну ис пла-
ту пен зи ја ра ди спре ча ва ња не при па-
да ју ће ис пла те због смр ти ко ри сни ка 
пен зи ја.
На и ме, ко ри сни ци хр ват ске пен зи је с 
пре би ва ли штем у Ср би ји за ко је су на 
овај на чин успе шно раз ме ње ни по да ци 
не тре ба да до ста вља ју ове рен и пот пи-
сан обра зац по твр де о жи во ту.
Ме ђу тим, ко ри сни ци ма за ко је на овај 
на чин ни су мо гли да бу ду раз ме ње ни 
по да ци, ХЗМО је по слао обра сце по твр-
да о жи во ту, а ко ри сни ци су ове ре не 
по твр де би ли у оба ве зи да до ста ве Хр-
ват ском за во ду за ми ро вин ско оси гу ра-
ње до 31. ма ја.Са разговора у Ријеци

Македонски и наши стручњаци разрешили све недоумице пријављених грађана
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актуелно

На ово го ди шњи  
оглас за опо ра вак  
у ба ња ма Ср би је  
при сти гло ско ро  
40.000 при ја ва,  
од но сно и по три  
при ја ве за јед но  
рас по ло жи во ме сто

На осно ву опре де ље них 
сред ста ва и про сеч них 
це на у бањ ским ле чи-

ли шти ма, пра во на бес пла тан 
опо ра вак у ба ња ма Ср би је ове 
го ди не ће, пре ма про це на ма, 
мо ћи да оства ри око 12.000 
пен зи о не ра, а на осно ву ранг 
ли ста об ја вље них 23. ма ја 2016. 
го ди не, при ја ве је под не ло 
укуп но 39.834 пен зи о не ра – 
32.595 са под руч ја уже Ср би је 
и 7.239 са те ри то ри је АП Вој во-
ди не. уку пан број при ја ва ве ћи 
је за око 3.000 у од но су на 2015. 
го ди ну.

На ово го ди шњи оглас за ре-
ха би ли та ци ју пен зи о не ра у 

јед ној од 25 ба ња Ср би је о тро-
шку Фон да ПИО, рас пи сан 11. 
апри ла, при сти гле су и по три 
при ја ве за јед но рас по ло жи во 
ме сто.

Нај ви ше при ја ва за бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју при мље но 
је у Фи ли ја ли за град Бе о град 
– 6.914, што је и оче ки ва но, бу-
ду ћи да ова фи ли ја ла има нај-
ве ћи број ко ри сни ка – ви ше 
од 400.000 пен зи о не ра на ла зи 
се на по слов ном под руч ју бе о-
град ске фи ли ја ле. 

Сход но од ред ба ма Пра вил-
ни ка о дру штве ном стан дар-
ду ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО, 
пен зи о не ри су при го вор на 
ранг ли сту мо гли да под не су 
у ро ку од пет рад них да на од 
да на об ја вљи ва ња ли сте, да-
кле до 30. ма ја. По ис те ку ро ка 
за под но ше ње при го во ра, ко-
ми си ја је у оба ве зи да у ро ку 
од три да на раз ма тра под не те 
при го во ре, утвр ди и об ја ви ко-
нач ну ранг ли сту, што зна чи да 
ће ко на чан спи сак пен зи о не ра 

ко ји су оства ри ли пра во на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју по ово-
го ди шњем кон кур су би ти об ја-
вљен 3. ју на 2016. го ди не.

Фонд ће пи са ним пу тем оба-
ве сти ти ко ри сни ке пен зи ја ко ји 
су оства ри ли ово пра во у ко ју 
уста но ву ће би ти упу ће ни, а по-
ред то га, ко ри сни ци ће, као и 
прет ход не го ди не, до би ти оба-
ве ште ње и о спи ску обла сти из 
ко јих се пру жа ре ха би ли та ци ја, 
као и о спе ци фи ка ци ји услу га 
ко је ће им би ти пру же не то ком 
бо рав ка у ба њи.

На осно ву спи ско ва ко ри сни-
ка ко је Фонд до ста ви, уста но ве 
ће по зи ва ти ко ри сни ке и ди-
рект но се до го ва ра ти о тер ми-
ни ма за бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју. Сви ко ри сни ци ко ји оства-
ре пра во, тре ба ло би да га ис ко-
ри сте до кра ја го ди не, а оче ку је 
се да ће пр ви ко ри сни ци у ба ње 
кре ну ти сре ди ном ју на.

Да под се ти мо, Ре пу блич ки 
фонд ПИО је за бес плат ну ре ха-
би ли та ци ју пен зи о не ра у овој 
го ди ни опре де лио 336,77 ми-
ли о на ди на ра. Пра во на 10 да на 
бес плат ног опо рав ка у ба ња ма 
Ср би је има ју ко ри сни ци свих 
ка те го ри ја (ста ро сни, ин ва лид-
ски и по ро дич ни пен зи о не ри), 
ко ји има ју пре би ва ли ште на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и 
чи ја је пен зи ја за фе бру ар 2016. 
го ди не ни жа од из но са про сеч-
не пен зи је за фе бру ар 2016. го-
ди не у Фон ду, од но сно не пре-
ла зи 23.463 ди на ра. услов за 
оства ри ва ње овог пра ва је, та-
ко ђе, да ко ри сни ци не ма ју дру-
га лич на при ма ња осим пен зи-
ја, као и да у по след њих пет го-
ди на ни су ко ри сти ли пра во на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју.

Ме ђу ко ри сни ци ма пен зи ја 
ко ји су кон ку ри са ли за бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју у ба ња ма 
има мно го оних ко ји не ис пу-
ња ва ју усло ве кон кур са: нај ви-
ше их је из гру пе ко ји при ма ју 
сра змер ну (ино) пен зи ју, јер у 
укуп ном из но су при ма ју ви ше 
од 23.463 ди на ра, али до ста је 
и оних ко ји ни су при ло жи ли 
по треб ну до ку мен та ци ју. Пут 

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У 2016. ГО ДИ НИ

Пр ви по ла сци сре ди ном      ју на

Ненад Босанац
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Бе о гра ђа ни ма ко ји упи су ју 
де цу у пред школ ске уста но-
ве град Бе о град је од ове го-
ди не омо гу ћио ко ри шће ње 
но вог сер ви са, ка ко би уште-
де ли и вре ме и но вац. Реч је 
о бес плат ној елек трон ској 
при ја ви де це у вр ти ће пре ко 
на ци о нал ног пор та ла еупра ва 
(www.eupra va.gov.rs). При ја ва 
је тра ја ла од 9. до 20. ма ја, а 
то ком ово го ди шњег кон кур са, 
на пор тал еупра ва при сти гло 
је 9.919 зах те ва за упис де це у 
пред школ ске уста но ве на те-
ри то ри ји Бе о гра да.

Сва до ку мен та ко ја су до 
са да би ла по треб на за при ја-
ву за ме нио је је дан обра зац 
– би ло је по треб но по пу ни-
ти он лајн при ја ву на пор та-
лу еупра ве и по сла ти је, а све 
оста ле по треб не по дат ке ко је 
су гра ђа ни ра ни је мо ра ли са-
ми да при ба вља ју, од ове го ди-
не ин сти ту ци је раз ме њу ју ме-
ђу соб но. Ова услу га на ста ла је 
као ре зул тат за јед нич ког ра да 
Ми ни стар ства др жав не упра ве 
и ло кал не са мо у пра ве, Ди рек-
ци је за елек трон ску упра ву, 
Гра да Бе о гра да, Ми ни стар ства 
при вре де – Цен трал ног ре-
ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња (ЦРО СО), као и Ми-
ни стар ства за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на и пи-
та ња – Фон да ПИО.

При ли ком пре зен та ци је ове 
услу ге по чет ком апри ла у Ста-
ром дво ру, гра до на чел ник Бе-
о гра да Си ни ша Ма ли ре као је 
да је елек трон ска при ја ва де це 
у вр ти ће ве ли ка ствар за град 
Бе о град, али још ве ћа за Бе о-
гра ђа не.

– На овај на чин пра ви мо и 
гра ди мо тран спа рент ни ју, бр-
жу и ефи ка сни ју Град ску упра-
ву, али с дру ге стра не ште ди мо 
и вре ме и но вац на шим су гра-
ђа ни ма. Го ди шње се до са да 
штам па ло ви ше од 150.000 ра-
зних обра за ца и по твр да. то-
га ви ше не ма. Да кле, гра ди мо 
чи сти ју, еко ло шки бо љу ад ми-
ни стра ци ју, али та ко ђе и ад-
ми ни стра ци ју ко ја је тран спа-
рент ни ја, бр жа и ефи ка сни ја, и 
на шим су гра ђа ни ма из ла зи мо 
у су срет – из ја вио је Ма ли.

Ка ко је на вео, са мо то ком 
про шле го ди не град Бе о град 
је гра ђа ни ма омо гу ћио 156 
он лајн услу га, од ко јих је 100 
услу га за фи зич ка, а пре о ста ле 
су за прав на ли ца, што је убр-
за ло рад упра ве и уште де ло 
вре ме су гра ђа ни ма.

Ду шан Сто ја но вић, ди рек-
тор Ди рек ци је за елек трон ску 
упра ву, ре као је да је ова услу-
га раз ви је на пот пу но бес плат-
но, без до дат них сред ста ва из 
бу џе та.

– тех но ло ги ја ко ју има мо је 
ла ко до ступ на сви ма, а град 
Бе о град је са да ли дер, ко јег 
дру ге ло кал не са мо у пра ве 
сле де – на вео је Сто ја но вић и 
под се тио да је ова услу га кре и-
ра на на зах тев гра ђа на ко ји су 
ана ли зи ра ли ка та лог услу га и 
пред ло жи ли ову иде ју.

Ка ко је по за вр шет ку кон кур-
са на ве де но у са оп ште њу Ди-
рек ци је за елек трон ску упра ву 
Ми ни стар ства др жав не упра ве 
и ло кал не са мо у пра ве, но ва 
елек трон ска услу га је ро ди те-
љи ма уште де ла вре ме и но вац 
за так се, а гра ду ви ше од че-
ти ри ми ли о на ди на ра са мо на 
тро шко ви ма штам па ња па пи ра. 
Да љи ток при ја ве, ка ко се на во-
ди, те ћи ће уоби ча је ним пу тем, 
а ро ди те љи чи ја де ца не бу ду 
упи са на у же ље ну пред школ-
ску уста но ву, пу тем Пор та ла ће 
до би ти елек трон ску од би је ни-
цу. По мо ћу ње и пу тем еупра ве, 
мо ћи ће да упи шу де те у је дан 
од при ват них вр ти ћа са те ри то-
ри је гра да Бе о гра да. В. К.

УПИС ДЕ ЦЕ У БЕ О ГРАД СКЕ ВР ТИ ЋЕ ПУ ТЕМ ИН ТЕР НЕ ТА

Но ва услу га за ро ди те ље

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У 2016. ГО ДИ НИ

Пр ви по ла сци сре ди ном      ју на
ба ња и РХ цен та ра не ће ићи 
ни они ко ри сни ци пен зи ја 
ко ји су кон ку ри са ли а да ни је 
про те кло пет го ди на от ка ко 
су већ јед ном ис ко ри сти ли 
пра во на ре ха би ли та ци ју о 
тро шку Фон да.

Пре ма ре чи ма Не на да Бо-
сан ца, про гра ме ра у Оде-
ље њу за по сло ве си сте ма и 
ко му ни ка ци о них мре жа у Ит 
Сек то ру у Ди рек ци ји По кра-
јин ског фон да ПИО у Но вом 
Са ду, ко ји је и про гра ми рао 
апли ка ци ју за елек трон ско 
пра ће ње и еви ден ти ра ње 
свих ак тив но сти око упу ћи-
ва ња пен зи о не ра на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју у РХ цен-
тре и ба ње у По кра јин ском 
фон ду, кроз овај ра чу нар ски 
про грам еви ден ти ра ни су 
сви по да ци од 2008. го ди не 
до да нас о бес плат ној ре ха-
би ли та ци ји пен зи о не ра. 

– у тре нут ку ка да ре фе рент 
ко ји ра ди на по сло ви ма упу-
ћи ва ња пен зи о не ра у ба ње 
у над ле жној фи ли ја ли Фон да 
ко ри сте ћи апли ка ци ју уне се 
по да так о пен зи о не ру ко ји 
је ове го ди не кон ку ри сао за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју, 
про грам ауто мат ски (не при-
стра сно и тач но) иден ти фи-
ку је да ли он ис пу ња ва све 
усло ве из кон кур са, а за тим 
и све оста ло сам из ге не ри ше, 
па на пра ви и ранг ли сте. Про-
грам се ре дов но ажу ри ра, у 
скла ду са из ме на ма у Пра вил-
ни ку о дру штве ном стан дар ду 
пен зи о не ра и са усло ви ма из 
кон кур са – крат ко је об ја снио 
Не над Бо са нац. Он је ис та као 
и да на овом по слу оства ру је 
из у зет но до бру са рад њу са 
ко ле гом из Ди рек ци је Бе о-
град Ђор ђем Љу би чи ћем, ше-
фом у Оде ље њу за апли ка ци је 
у Ит сек то ру, и са ре фе рен ти-
ма из фи ли ја ла ПФ ПИО ко ји 
оба вља ју ове по сло ве и од 
њих при хва та све ко ри сне са-
ве те у ци љу по бољ ша ња ефи-
ка сно сти про гра ма. 

Ве сна Ка дић
Ми ро слав Мек те ро вић

Синиша Мали
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између два броја

Тра же де сет рад ни ка
Швед ска ком па ни-

ја „Икеа” рас пи са ла 
је кон курс за де сет 
рад них ме ста у роб-
ној ку ћи у Бу бањ 
по то ку у Бе о гра ду 
и цен трал ној кан-
це ла ри ји ком па ни је 
„Икеа Ју го и сточ на Евро па” у Бе о гра ду. Кон курс је отво-
рен у скло пу при пре ма за отва ра ње пр ве роб не ку ће у 
Ср би ји, чи ја је град ња по че ла у апри лу ка да је на ја вље-
но да ће ту би ти за по сле но 300 љу ди.

„Икеа” са да тра жи рад ни ке за сек то ре људ ских ре-
сур са, од но са са куп ци ма, уну тра шњег ди зај на, гра-
фич ких и веб-ко му ни ка ци ја, ло ги сти ке, про да је и хра-
не. Ком па ни ја је са оп шти ла да је ово пр ви од не ко ли ко 
ве ћих та ла са за по шља ва ња ко ји ће усле ди ти у на ред-
ном пе ри о ду, а за ин те ре со ва ни мо гу да се ин фор ми шу 
и при ја ве на сај ту www.ikea.rs. 

Ру ма: три из ло жбе  
у За ви чај ном му зе ју 

За ви чај ни му зеј у Ру ми укљу чио се у ма ни фе ста ци-
ју „Му зе ји Ср би је 10 да на од 10 до 10” и по се ти о ци-
ма по ну дио за ни мљи ве са др жа је. Нај пре је 12. ма ја 
отво ре на из ло жба „Ис точ ни Срем – ар хе о ло ги ја и 
кар то гра фи ја”, а ка сни је још две, „Ет но ло шко на сле-
ђе” и „умет нич ко на сле ђе”.

у За ви чај ном му зе ју Ру ма су од лу чи ли да про ду же 
тра ја ње све три из ло жбе и то ком ју на, ка ко због ин-
те ре со ва ња гра ђа на, та ко и због ве ли ког тру да ко ји 
су за по сле ни уло жи ли да би се оне на шле пред рум-
ском пу бли ком.

И Тр сте ник има сво га Ни ко лу Те слу
Иако је не бо би-

ло тмур но, мрач но и 
пљу шта ла ки ша, пр ви 
мо бил ни те ле фо ни 
и та бле ти су пу ње ни 
на со лар ној ста ни ци 
у цен тру гра да. Ову 
тех но ло шку ино ва ци-
ју по кло нио је сво јој 
оп шти ни и свом гра ду 
дипл. инж. елек тро-
тех ни ке Ду шан Алек-
сић из Ми лу тов ца. 
Овај мла ди ге ни је ни је 
на пу стио свој град да 
би унов чио про на ла-
зач ки ум. Сво је иде је и зна ње по кло нио је при ја те љи ма, гра ду и бу ду ћим по се-
ти о ци ма тр сте ни ка. 

Пр ва со лар на ста ни ца (со лар ни пу њач) на пра вље на је уз ве ли ку по моћ оп-
шти не тр сте ник и Ди рек ци је за пла ни ра ње и ур ба ни зам гра да.

– Сва ка част на шем ге ни ју, са мо не ка на ста ви та ко, ово је за и ста из у зе тан 
изум, на пу ни ла сам мо бил ни, хва ла из у ми те љу – ре кла је Мир ја на Пе шић из 
Гло бо де ра ко ја се слу чај но на шла у цен тру гра да, a изум су по хва ли ли и оста ли 
при сут ни гра ђа ни ко ји су че ка ли да на пу не сво је те ле фо не.

Про сеч на за ра да у апри лу 
49.249 ди на ра

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у апри лу ове го ди не из но си 49.249 ди на-
ра. у по ре ђе њу са про сеч ном не то за ра дом ис пла ће ном у мар ту 2016. го ди не, 
но ми нал но је ви ша за 7,4 а ре ал но за 7,0 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у овом пе ри о ду из но си 67.464 ди на ра. у 
од но су на про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у мар ту ове го ди не, но ми нал но је ви-
ша за 7,0 а ре ал но за 6,6 од сто.

Раст за ра да ис пла ће них у апри лу у од но су на март 2016. го ди не ре зул тат 
је ка ко ди на ми ке ис пла та, та ко и ис пла те го ди шњих и квар тал них бо ну са. На-
и ме, због ус кр шњих и пр во мај ских пра зни ка, кра јем апри ла су ис пла ће не и 
за ра де ко је би ина че би ле ис пла ће не по чет ком ма ја.

Пр ви фе сти вал ба ло на
Под сло га ном „Кру ше вац кроз обла ке” од 

20. до 22. ма ја у том гра ду је одр жан Пр ви 
ме ђу на род ни фе сти вал ба ло на, на ко ме су, 
осим је ди ног ба ло на из Ср би је, уче ство ва ла 
и три ба ло на из Сло ве ни је.

По сле не ко ли ко по ку ша ја и два да на че-
ка ња да се не бо над Баг да лом раз ве дри, 
по са де су у не де љу ко нач но ус пе ле да се 
по диг ну и оду ше ве број не по се ти о це Пр-
вог ме ђу на род ног фе сти ва ла ба ло на. Су за на 
Ми ло са вље вић, ди рек тор ка ту ри стич ке ор-
га ни за ци је Кру ше вац, ка за ла је да су нај ве ће 
ин те ре со ва ње иза зва ли про мо тив ни ле то ви 
ба ло ни ма и да ма ни фе ста ци ја тре ба да по-
ста не тра ди ци о нал на. 

у окви ру Фе сти ва ла, ко ји је одр жан у град ском пар ку Баг да ла из ве ден је 
и де фи ле бај ке ра и би ци кли ста и пер фор манс мо де ла ра аеро клу ба „Ми хај-
ло Жи вић”.

Го лу бац: мај ка ма ко је 
ро де тре ће де те пла та  
на ред них 15 го ди на

Оп шти на Го лу бац од ове го ди не сва кој мај ци ко ја 
ро ди тре ће де те ис пла ћи ва ће из бу џе та фи нан сиј-
ска сред ства и до при но се за пен зиј ско оси гу ра ње од 
25.000 ди на ра до де те то ве 15. го ди не. Ова од лу ка је 
од ве ли ког зна ча ја и за град и за мај ке, јер је у не раз-
ви је ној оп шти ни све те же на ћи по сао, а број ста нов-
ни ка у Го луп цу се ве ли ком бр зи ном сма њу је. 

Пре ма ва же ћем За ко ну о ПИО, мај ке са тро је и ви-
ше де це у оп шти ни Го лу бац на овај на чин сте ћи ће и 
ми ни мал ни рад ни стаж за до би ја ње пен зи је ка да на-
пу не про пи са не го ди не жи во та.
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Не де ља Цр ве ног кр ста

Обе ле жен Де сан кин дан
Под по кро ви тељ ством ту ри стич ке ор га ни за ци је Вр њач ка Ба ња, пред 

ве ли ким бро јем Врњ ча на и њи хо вих го сти ју, одр жа на је че твр та ма ни фе-
ста ци ја „На Де сан кин дан”. 

Одр жа на тринаеста 
Ноћ му зе ја

у пе де се так гра до ва и ме ста ши ром Ср би је 
одр жа на је 13. Ноћ му зе ја. Му зе ји, га ле ри је и 
дру ге ин сти ту ци је кул ту ре би ли су отво ре ни 21. 
ма ја од 17 ча со ва до је дан сат по сле по но ћи. 

у Но вом Са ду ма ни фе ста ци ји су се, из ме ђу 
оста лих, при кљу чи ла три му зе ја, три га ле ри је, 
По кра јин ски за вод за за шти ту при ро де, Ар хив 
Вој во ди не, као и Огра нак СА Ну у Но вом Са ду.

Као и ра ни јих го ди на, у Но ћи му зе ја уче ство-
ва ла су и удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том. 
удру же ње дис тро фи ча ра Ју жно бач ког окру га 
у сво јим про сто ри ја ма из ло жи ло је и ра до ве 
чла но ва парт нер ских удру же ња из Но вог Са да, 
Дру штва за по моћ МНРО, удру же ња ди ја ли зи-
ра них и тран сплан ти ра них бу бре жних бо ле-
сни ка, удру же ња за це ре брал ну и деч ју па ра-
ли зу, као и сли ке са ли ков не ко ло ни је удру же-
ња ин ва ли да ра да Бе о чин. 

Спо мен-збир ка Па вла Бе љан ског тра ди ци о-
нал но има до бру са рад њу са ор га ни за ци ја ма и 
удру же њи ма ОСИ. Ове го ди не су у Но ћи му зе-
ја са ра ђи ва ли са мла ди ма из умет нич ке гру пе 
Пер.Арт, као и са ШО СО „Ми лан Пе тро вић”, чи је 
су ра до ве из ло жи ли у га ле ри ји.

У Хе мо фар му нај бо љи  
усло ви за рад

На све ча но сти у Ате љеу 212, ко јој је при су ство вао и 
ре сор ни ми ни стар Алек сан дар Ву лин, упра ва за без-
бед ност и за шти ту на ра ду до де ли ла је при зна ња прав-
ним ли ци ма, пред у зет ни ци ма и по је дин ци ма по во дом 
Свет ског да на без бед но сти и здра вља на ра ду.

Ком па ни ја Хе мо фарм до бит ник је На ци о нал ног при-
зна ња „28. април” за пре да ност вред но сти ма без бед но-
сти и здра вља на ра ду и ши ре њу кул ту ре пре вен ци је. 
Ово је дру га го ди на за ре дом да Хе мо фарм до би ја при-
зна ње за бри гу о 2.600 за по сле них у јед ној од нај о се-
тљи ви јих и нај зах тев ни јих ин ду стри ја.

Ге не рал ни ди рек тор Хе мо фар ма Ро налд Зи ли гер ис-
та као је да ова ком па ни ја сва ке го ди не у еду ка ци је из 
ове обла сти уло жи ви ше од три ста хи ља да евра и да се 
сва ки евро ис пла ти.

Ве ли ка срп ска пе сни ки ња је во ле ла Вр њач ку Ба њу и у њу је ре дов но 
до ла зи ла, на пи са ла је тим по во дом и јед ну од сво јих нај леп ших пе са ма 
„Мо ли тва за љу бав”. Го сти ово го ди шње ма ни фе ста ци је би ли су пе ва чи ца 
Бе ти Ђор ђе вић, пи сци Сло бо дан Ста ни шић, Ми о драг Јак шић, Не бој ша 
Лап че вић и Љу би ша Ђи дић, ко ји је пред ста вио и сво ју но ву књи гу „Мо ја 
Де сан ка”. уче ни це вр њач ке уго сти тељ ско-ту ри стич ке шко ле Маг да ле на 
Је здић, Ми ле на Ди ми три је вић, Мар та Ми лу но вић и Је ле на Џа мић ка зи-
ва ле су сти хо ве из Де сан ки них пе са ма, а при пре ми ла их је про фе сор ка 
Да ни је ла Ва со вић. Про грам су упот пу ни ле пред став ни це би бли о те ке „Др 
Ду шан Ра дић”, Мир ја на Ђу ра ше вић и Ви шња Ко стић.

у окви ру обе ле жа ва ња ово го ди шње Не де ље Цр ве ног кр ста, од 8. до 15. ма ја, у 
Ки кин ди је одр жан и IX фе сти вал „Мла дост, ху ма ност, ле по та и љу бав”. По ру ка ме-
ђу на род ног пра зни ка Цр ве ног кр ста гла си ла је „Сву да за сва ког”, а на еду ка тив ним 
и за бав ним пунк то ви ма ор га ни зо ва ним у Ки кин ди уче ство ва ли су број ни чла но ви 
ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је, пре те жно основ ци. Во лон те ри ЦК су, као и прет ход-
них го ди на, по се ти ли не ка да шње ак ти ви сте, са да ста ре љу де, чи ју до бро вољ ност 
и по жр тво ва ње су на сле ди ли. Они су им пре не ли ко ри сна ис ку ства из свог не ка-
да шњег де ло ва ња. При ре ђен је и при јем за ђа ке пр ва ке, но во при мље не чла но ве 
Цр ве ног кр ста.
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поводи

уни ја по сло да ва ца Вој во ди не (уПВ) 
одр жа ла је сво ју че твр ту Скуп шти ну у 
Срп ском Ите бе ју, се лу у оп шти ни Жи-

ти ште. уПВ бро ји око 28.000 чла но ва, при-
вред ни ка ко ји за по шља ва ју бли зу 90.000 
рад ни ка.

Пре ма ре чи ма Го ра на Не ши ћа, пред сед-
ни ка управ ног од бо ра ло кал не кан це ла ри-
је уПВ у Зре ња ни ну, од лу чи ли су се да ор-
га ни зу ју ово го ди шњу Скуп шти ну на се лу с 
ци љем да при ка жу шта на ше се ло има и да 
по ка жу да има до ма ћи на као што је то по-
ро ди ца Мрк шић из Срп ског Ите бе ја ко ја је 
све за ра ђе но уло жи ла у сво је се ло и сво ју 
оп шти ну. На тај на чин је по мо гла да број не 
по ро ди це из Срп ског Ите бе ја оста ну да жи-
ве, ра де и шко лу ју де цу у свом се лу, без об-
зи ра на то што је оп шти на Жи ти ште јед на од 
нај не ра зви је ни јих у Ср би ји.

Скуп шти ни су при су ство ва ли, осим 38 
чла но ва Скуп шти не и ру ко вод ства уПВ, и 
мно го број ни по слов ни при ја те љи и со ци-
јал ни парт не ри ме ђу ко ји ма и Ду шан Ши јан, 
на чел ник Сред њо ба нат ског окру га, Не бој-
ша Ата нац ко вић, пред сед ник уни је по сло-
да ва ца Ср би је, Че дан ка Ан дрић из Со ци јал-
но-еко ном ског са ве та Ре пу бли ке Ср би је и 
Ми ли на туш јак, ње на ко ле ги ни ца из по кра-
јин ског СЕС-а, то ми слав Ста јић, се кре тар 
Ве ћа СССВ, и оста ли мно го број ни го сти.

Стан ко Кр стин, пред сед ник уПВ, у рад-
ном де лу Скуп шти не го во рио је о то ме ко ји 
су то про бле ми ко ји оп те ре ћу ју по сло дав-
це у Вој во ди ни и це лој Ре пу бли ци и ко је је 

ме ре по треб но спро ве сти да би се ство рио 
бо љи по слов ни ам би јент за њи хо во при-
вре ђи ва ње.

Не бој ша Ата нац ко вић је ре као да је Вла-
да Ср би је ову го ди ну про гла си ла за го ди ну 
пред у зет ни штва и да уни ја по сло да ва ца 
же ли да то ис ко ри сти и оства ри што бо љу 
са рад њу на ло ка лу и са син ди ка ти ма и са 
ло кал ним вла сти ма ка ко би се при вре да на 
том ни воу уна пре ди ла. По што 99 од сто на-
ше при вре де чи не ми кро и ма ла пред у зе ћа 
по треб но је да им се обез бе ди по бољ ша ње 
по слов ног ам би јен та. 

Ду шан Ши јан обра тио се при сут ни ма 
на све ча ном де лу Скуп шти не и ис та као да 
Сред њо ба нат ски округ већ по ма же по сло-
дав ци ма кроз ко ор ди ни ра но ан га жо ва ње 
ре пу блич ких, по кра јин ских и ло кал них ин-
спек ци ја у бор би про тив си ве еко но ми је у 
окру гу, да би по сло дав це из ре ги о на ре ши-
ли ба ла ста не ло јал не и не ле гал не кон ку-

рен ци је. По сло дав ци из Зре ња ни на Ми ро-
слав Ђу рић и Дра ган Ви да ко вић озна чи ли 
су си ву еко но ми ју као ве ли ки про блем ко ји 
их оме та у до бром по сло ва њу и по зва ли су 
и син ди ка те да за јед но, уз по моћ др жа ве, 
уче ству ју у ре ша ва њу тог про бле ма.

Пред сед ник Скуп шти не др Ду шан Ри стић 
ис та као је да су се чла но ви уПВ из ја сни ли 
да је по треб но да др жа ва про гла си де це ни-
ју пред у зет ни штва. 

На Скуп шти ни су под не ти из ве шта ји о ра-
ду у прет ход ној го ди ни и усво је ни пла но ви 
ра да за на ред ну го ди ну, из вр ше на је и за-
ме на чла но ва Скуп шти не ко ји ма је ис те као 
ман дат пре ро ка, а на њи хо во ме сто име но-
ва ни су Го ран Не шић из Зре ња ни на, Сми ља 
Сто ја но вић из Бе о чи на и Жив ко Шер бић из 
Но вих Ба но ва ца, док је за пот пред сед ни-
ка уПВ за под руч је Сре ма по но во иза бран 
Вла ди мир Ла ло ше вић.

Ми ро слав Мек те ро вић

Да би рад но спо соб ни ко ри-
сни ци нов ча не со ци јал не по-
мо ћи до би ли шан су да са ми за-
ра де пла ту, На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње рас пи са ла је 
јав ни по зив по сло дав ци ма за 
до де лу суб вен ци ја де ла за ра да. 
Суб вен ци ја се одо бра ва по сло-
дав ци ма ко ји при па да ју при-
ват ном сек то ру и за по шља ва ју 
ко ри сни ке нов ча не со ци јал не 
по мо ћи са еви ден ци је не за по-
сле них НСЗ.

НСЗ суб вен ци о ни ше део за-
ра де у из но су до 15.000 ди на ра 
ме сеч но, за пун фонд рад них 

ча со ва, у тра ја њу од го ди ну 
да на од за сни ва ња рад ног од-
но са. По сло да вац има оба ве зу 
и да ли це за др жи у рад ном од-
но су нај ма ње још по ла го ди не 

на кон ис те ка пра ва на суб вен-
ци ју. 

Пре ма ре чи ма ре сор ног ми-
ни стра Алек сан дра Ву ли на, циљ 
ове ме ре је сте ак ти ва ци ја не за-

по сле них, здра вих и спо соб них 
ко ри сни ка нов ча не со ци јал не 
по мо ћи и њи хо ва рад но-со ци-
јал на ин те гра ци ја и сма ње ње 
за ви сно сти од да ва ња из си сте-
ма со ци јал не за шти те.

Јав ни по зив за до де лу суб вен-
ци ја отво рен је до утро шка рас-
по ло жи вих сред ста ва, а нај ка-
сни је до 30. но вем бра ове го ди не. 
Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се 
до би ти у сва кој ор га ни за ци о ној 
је ди ни ци На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, пу тем По зив ног 
цен тра НСЗ: 0800/300-301 и на 
сај ту www.nsz.gov.rs. Р. М.

ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

За јед нич ки про тив си ве
еко но ми је

ПОД СТИ ЦАЈ ПО СЛО ДАВ ЦИ МА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ КО РИ СНИ КА НОВ ЧА НЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО МО ЋИ

При ја вљи ва ње до кра ја но вем бра

Већинанетражипосао
Ви ше од 250.000 ли ца при ма со ци јал ну по моћ од др жа ве, а 
го то во по ло ви на њих је рад но спо соб на. Ре пу бли ка Ср би ја је 
про шле го ди не из дво ји ла око 13,88 ми ли јар ди ди на ра нов ча-
не со ци јал не по мо ћи за 128.355 рад но спо соб них ко ри сни ка. 
Ме сеч но је у про се ку из два ја но ви ше од 1,2 ми ли јар де ди на ра, 
што је ве ли ки из нос за др жа ву, али и не до во љан за за шти ту 
по је ди на ца и по ро ди ца од си ро ма штва. Ипак, тек сва ки пе ти 
при пад ник ове ка те го ри је гра ђа на ак тив но тра жи по сао, од но-
сно при ја вљен је на еви ден ци ју НСЗ.

Обилазак објеката ЗЗ Мркшићеви салаши
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у ци љу под сти ца ња ме ђу ге не ра циј ске 
то ле ран ци је и ем па ти је, Днев ни цен-
три и клу бо ви Ге рон то ло шког цен тра 

Бе о град, тре ћу го ди ну за ре дом ор га ни зо ва-
ли су Фе сти вал ме ђу ге не ра циј ске са рад ње 
„Океј”. Фе сти вал је отво рен 25. ма ја у Деч јем 
кул тур ном цен тру, у при су ству над ле жних 
из Ре пу бли ке и гра да Бе о гра да.

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, 
ис та као је да Ср би ја мо же и мо ра да бу де 
зе мља ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. 

– Ми смо на род ко ји зна шта зна чи од-
ра сти у до ма ћин ству са три, па не ка да и 
че ти ри ге не ра ци је. то смо не где за бо ра ви-
ли, жи ве ћи у ве ли ким гра до ви ма, али то је 
не што што не сме мо да за бо ра ви мо и че му 
тре ба да се вра ти мо. Бар се ћа њу, ко ли ко 
смо зна чи ли јед ни дру ги ма и ко ли ко мо ра-

мо да по шту је мо јед ни дру ге – ре као је ми-
ни стар Ву лин.

Фе сти вал је тра јао до 27. ма ја. За хва љу ју ћи 
уче сни ци ма, кроз пре да ност и ак тив но уче-
шће и се ни о ра и нај мла ђих, из ло жба ма, пред-
ста ва ма, су сре ти ма сту де на та и пен зи о не ра, 

ра ди о ни ца ма и ша хов ским так ми че њи ма по-
ка зао је зна чај ме ђу ге не ра циј ске са рад ње. Са-
мо јед на од број них ак тив но сти би ла је и ре-
ви ја фри зу ра ка да су уче ни ци Шко ле за не гу 
ле по те Бе о град фри зи ра ли чла ни це клу бо ва 
за ста ри је „Вра чар” и „Во ждо вац”. Ј. О. 

ТРЕ ЋИ ФЕ СТИ ВАЛ МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СА РАД ЊЕ

Океј за ме ђу ге не ра циј ско 
дру же ње

ОТВО РЕН ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД У ВЛА СО ТИН ЦУ

Праведна расподела помоћи

у не ка да шњем ин тер на ту тех нич ке шко ле у Вла со тин цу сме штен је Цен-
тар за со ци јал ни рад ва ро ши на оба ла ма ре ке Вла си не, а у ре но ви ра ње 
згра де уло же но је око 15 ми ли о на ди на ра.

Обје кат је у дру штву број них зва нич ни ка оп шти не Вла со тин це и Ја бла-
нич ког управ ног окру га 26. ма ја отво рио над ле жни ми ни стар Алек сан дар 
Ву лин.

у овај про стор, по ред Цен тра за со ци јал ни рад оп шти не Вла со тин це, усе-
ље ни су и  Са ве то ва ли ште за брак и по ро ди цу, Днев ни бо ра вак за де цу са 
по себ ним по тре ба ма, као и Цен тар за де цу и омла ди ну школ ског уз ра ста 
са игра о ни цом.

– Ве о ма је озбиљ на уло га цен та ра за со ци јал ни рад да нас, у вре ме ну хро-
нич не не за по сле но сти. Ваш за да так је да у са рад њи са ло кал ном са мо у пра-
вом оби ђе те све под но си о це зах те ва за со ци јал ну по моћ, на те ре ну, и ту из вр-
ши те се лек ци ју оних ко ји ма је та ква по моћ ствар но нео п ход на да се не би сте 
о не ког огре ши ли – ис та као је из ме ђу оста лог ми ни стар Ву лин у обра ћа њу 
ди рек то ри ма цен та ра за со ци јал ни рад на ју гу Ср би је.  Т. Сте ва но вић   

СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

При о ри тет – по моћ 
нај у гро же ни ји ма

Град ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра да (ГОП) 
одр жа ла је 26. ма ја ре дов ну Скуп шти ну, на ко јој су 
усво је ни из ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу. 
По сле плод не рас пра ве за кљу че но је да, у гра ни ца ма 
сво јих увек су же них ма те ри јал них мо гућ но сти, али бо-
га те иде ја ма и ам би ци ја ма, по ла ко и упор но ства ра ја-
ку со ци јал но ху ма ни тар ну ор га ни за ци ју.

Оце њу је се да ће ГОП би ти спо со бан да по мог не удру-
же њи ма пен зи о не ра оп шти на (уПО) и гран ским удру же-
њи ма пен зи о не ра (ГуП), у ци љу ре ша ва ња њи хо вих ор-
га ни за ци о них, ма те ри јал них и дру гих про бле ма, а пре 
све га да би се по мо гло нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма са 
под руч ја њи хо вог де ло ва ња. ГОП је и то ком 2015. го ди не 
ре а ли зо вао свој про грам и про јек те, пру жао ма те ри јал ну 
по моћ за уПО и ГОП. Све ове ак тив но сти су ре а ли зо ва не 
уз ан га жо ва ње ве ли ког бро ја пен зи о не ра – во лон те ра, 
ко ји ма ГОП ду гу је ве ли ку за хвал ност. В. Б. 

Василије Белобрковић (десно), председник  
ГОП Београд



у ор га ни за ци ји Фон да за раз вој по љо-
при вре де оп шти не Свр љиг по во дом 
8. ма ја, пра зни ка оп шти не, ко ји се сла-

ви у знак се ћа ња на 8. мај 1833. го ди не ка да 
је свр љи шка на хи ја при по је на Кне же ви ни 
Ср би ји, одр жа на је два де се та оп штин ска 
из ло жба ова ца. 

три де сет од га ји ва ча из свр љи шког кра ја 
из ло жи ло је око 200 гр ла свр љи шке пра-
мен ке од 12.000 ко ли ко се тре нут но га ји. 
у ка те го ри ји ова ца 21 ко лек ци ја, од но сно 
око 105 ова ца, у ка те го ри ји дви ски шест 
ко лек ци ја – 30 гр ла, и у ка те го ри ји ов но ва 
22 гр ла. у ре ви јал ном де лу из ло же не су две 
вр сте ко за: ал пи но и бал кан ска.

Свр љиг ула же зна чај на сред ства и по-
ма же сто ча ри ма да би уве ћа ли сво ја ста да, 
јер је пре по зна то да је сто чар ство раз вој на 
шан са оп шти не. Вла да Кр стић, пред сед ник 
Фон да за раз вој по љо при вре де, ка же да 
је са мо за хва љу ју ћи сти му ла тив ним сред-
стви ма за у ста вље но сма ње ње бро ја ова ца. 
Са да и мла ди љу ди уз од ре ђе не сти му ла ци-
је ула зе у по сао и по ве ћа ва ју сво ја ста да од 
ко јих да нас со лид но жи ве. 

На ово го ди шњој два де се тој, ју би лар ној 
из ло жби до де ље но је ви ше на гра да у кон-
ку рен ци ји ова ца, ов но ва и дви ски. Пр ву на-
гра ду за нај ве ћи број сто ке до био је три де-

сет че тво ро го ди шњи Ма ли ша Ни ко ди је вић 
из Дра јин ца код Свр љи га, ко ји има око 150 
ова ца, пет кра ва и три ко ња. Це ла ње го ва 
по ро ди ца се ба ви сто чар ством. Нај бо ља 
млеч ност из ме ре на је код ова ца вла сни ка 
Ми ла на Ста но је ви ћа из Свр љи га. Ста но је-
вић је до био и пр ву на гра ду за из ло же ну 
ко лек ци ју ова ца. у кон ку рен ци ји дви ски 

нај бо ља је ко лек ци ја Ра до ва на Ар си ћа из 
Гр бав ча, а нај ква ли тет ни ји ован је гр ло вла-
сни ка Хра ни сла ва Јо ва но ви ћа из се ла Плу-
жи на. По ред оп штин ске смо тре, свр љи шки 
сто ча ри ре дов но уче ству ју и на мно гим сај-
мо ви ма и ма ни фе ста ци ја ма са ко јих до но се 
зна чај на при зна ња.

С. Ђор ђе вић
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поводи

На осно ву уред бе Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је о рас-
по де ли под сти ца ја у по-
љо при вре ди и ру рал ном 
раз во ју у 2016. го ди ни, 
Ко мер ци јал на бан ка је по-
че ла да при ма зах те ве за 
суб вен ци о ни са не кре ди-
те. Кре ди ти се одо бра ва ју 
у са рад њи са Ми ни стар-
ством по љо при вре де, а 
на ме ње ни су ре ги стро-
ва ним по љо при вред ним 
га здин стви ма у ак тив ном 
ста ту су. 

Кре ди ти се одо бра ва-
ју у ди на ри ма, без ва лут не 
кла у зу ле, уз фик сну ка мат-
ну сто пу од три од сто на го ди-
шњем ни воу. Рок от пла те за ове 

кре ди те је до три го ди не, уз мо-
гућ ност ко ри шће ња грејс-пе ри-
о да до го ди ну да на.

Ове по зај ми це на ме ње не су 
за раз вој сто чар ства и на бав ку 
хра не за жи во ти ње, раз вој по-

вр тар ства, во ћар ства, ви но-
гра дар ства и цве ћар ства, 
као и за ула га ња у но ву по-
љо при вред ну ме ха ни за ци ју 
и опре му. Мак си ма лан из нос 
кре ди та је пет ми ли о на ди-
на ра за фи зич ка ли ца, пред-
у зет ни ке и прав на ли ца, од-
но сно 15 ми ли о на ди на ра за 
зе мљо рад нич ке за дру ге.

Де таљ ни је ин фор ма ци је за-
ин те ре со ва ни мо гу да до би-
ју по зи вом на број те ле фо на 
кон такт цен тра 011/2018-600 
или 0700/800-900, као и сла-
њем и-мејл по ру ке на адре су 
kon takt.cen tar @kom bank.com 
или на сај ту Ко мер ци јал не 

бан ке www.kom bank.com.
 Р. М.

СВР ЉИГ: ДВА ДЕ СЕ ТА ОП ШТИН СКА ИЗ ЛО ЖБА ОВА ЦА

Сто чар ство, раз вој на шан са 
оп шти не

СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КРЕ ДИ ТИ

У ди на ри ма са фик сном ка ма том

Власници награђених грла са својим пуленима
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Ово го ди шњи 83. Ме ђу на род ни по љо-
при вред ни са јам одр жан је на Но во-
сад ском сај му од 14. до 20. ма ја и на 

ње му се пред ста ви ло 1.500 из ла га ча из 60 
зе ма ља. то ком се дам са јам ских да на по се-
ти ло га је око 125.000 љу ди.

Пред сед ник Ср би је то ми слав Ни ко лић 
при ли ком све ча ног отва ра ња По љо при-
вред ног са ја ма ре као је да је 
то не са мо ме сто где се по ве-
зу ју по љо при вред ни ци, већ и 
ме сто где се су сре ћу зе мље. 
Ис та као је да о зна ча ју овог 
сај ма го во ри и чи ње ни ца да 
не ма зна чај ни је ком па ни је за 
про из вод њу по љо при вред-
них ма ши на, сад ног ма те ри-
ја ла, се ме на, ђу бри ва или за-
шти те ко ја ни је ма кар јед ном 
на сту пи ла на ње му. С дру ге 
стра не Ђу зе пе Ман цо, ам ба са-
дор Ита ли је – зе мље парт не ра 
ово го ди шњег Сај ма, из ја вио 
је да по љо при вре да има по-
себ но ме сто у од но си ма на ше 
две др жа ве, јер је из воз у тој 
обла сти до сти гао 37 ми ли јар ди евра у 2015. 
го ди ни, а оче ку је се да ће та ци фра у овој 
го ди ни из но си ти и 50 ми ли јар ди евра. 

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, ре кла је том при ли ком да је по-

љо при вре да је дан од нај ва жни јих сек то ра 
за Ср би ју. Срп ска вла да „ве о ма до бро пре-
по зна је по тен ци јал по љо при вре де и сто ји 
чвр сто уз овај сек тор, да ју ћи му по др шку 
али и по ста вља ју ћи све ви ше ци ље ве”, ре-
кла је ми ни стар ка.

– Про шле го ди не за бе ле жен је нај ве ћи 
из воз и су фи цит у раз ме ни по љо при вред-

них про из во да вре дан 1,25 ми ли јар ди евра 
– до да ла је ми ни стар ка по љо при вре де ко ја 
је са Жељ ком Сер ти ћем, ми ни стром при-
вре де, из ме ђу оста лих број них го сти ју при-
су ство ва ла све ча ном отва ра њу По љо при-
вред ног сај ма у Но вом Са ду.

Већ тра ди ци о нал но и на ово го ди шњем 
По љо при вред ном сај му нај зна чај ни је су би-
ле из ло жбе по љо при вред не ме ха ни за ци је. 
Пред ста вље но је око 1.500 по љо при вред-
них ма ши на и опре ме ме ђу ко ји ма је био и 
ком бајн гу се ни чар ко ји ко шта по ла ми ли о-
на евра. На из ло жби из обла сти сто чар ства 
из ло же ни су и ре кор де ри на Сај му: ован Бе-

ли Гру ја од 180 ки ло гра ма и бик Ко-
кан те жак 1.601 ки ло грам. Одр жа не 
су и мно ге дру ге пра те ће ма ни фе-
ста ци је као што су тр ке за пре га на 
Ма ње жу, а но ви на је так ми че ње у 
упра вља њу по љо при вред ном ме-
ха ни за ци јом на Агро по ли го ну где 
је нај у ме шни ји био Жи во јин Фел-
баб из Ба ша и да. На Сај му су одр-
жа ни и број ни еду ка тив ни ску по ви, 
три би не, окру гли сто ло ви, по слов-
ни и струч ни са стан ци.

Број не су би ле и из ло жбе хра-
не и про из во да пре храм бе не ин-
ду стри је, а ови про из во ди су и 
оце њи ва ни, па су про из во ђа чи ма 
на „Ве че ри шам пи о на” до де ље на 
и нај ви ша при зна ња за ква ли тет 

про из во да из раз ли чи тих роб них гру па. 
На рав но, већ тра ди ци о нал но нај срећ ни-
јем по се ти о цу са ку пље ном ула зни цом на 
кра ју ове ма ни фе ста ци је при пао је трак-
тор у по клон-игри. Ову вред ну на гра ду 
при ли ком из вла че ња на сај му осво јио је 
Арон Ка ни жаи из Без да на.

Пре ма оце ни Сло бо да на Цвет ко ви ћа, ди-
рек то ра Сај ма, ово го ди шњи Ме ђу на род-
ни по љо при вред ни са јам успе шни ји је за 
10 од сто у од но су на про шло го ди шњи: по 
бро ју из ла га ча, ме ђу на род ним ак тив но-
сти ма, бро ју по се ти ла ца, ве ћем из ла гач ком 
про сто ру и пре ма фи нан сиј ском ре зул та ту 
што га и да ље свр ста ва ме ђу нај ва жни је по-
слов не до га ђа је у обла сти агра ра у овом де-
лу Евро пе. По себ но је на гла сио и зна чај но 
при су ство из ла га ча из ино стран ства јер су 
се, по ред Ита ли је, зе мље парт не ра, пред-
ста ви ле и Хо лан ди ја, Аустри ја, Ма ђар ска, 
Шпа ни ја, тур ска, Ре пу бли ка Срп ска и Ки на, 
ко ја је по себ но у окви ру про јек та „Са јам у 
Сај му” пред ста ви ла сво је нај зна чај ни је про-
из во де из обла сти агра ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ 
СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ 

Ве ћи број 
из ла га ча и 
по се ти ла ца

Највишетуристичкихваучера
преузелипензионери
На штан ду Град ске упра ве за при вре ду Но вог Са да на По љо-
при вред ном сај му ор га ни зо ва на је па нел-ди ску си ја „Зна чај 
еко и га стро ту ри стич ког про из во да у ло кал ном еко ном ском 
раз во ју”. Том при ли ком др Лу кре ци ја Ђе ри, др жав на се кре-
тар ка у Ми ни стар ству тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, 
из ја ви ла је да је ове го ди не већ из да то 17.500 ту ри стич ких ва-
у че ра за од мор у на шој зе мљи. Од тог бро ја ви ше од 60 од сто 
пре у зе ли су пен зи о не ри. Нај тра же ни је де сти на ци је су Ба ња 
Ко ви ља ча, Про лом ба ња, Лу ков ска ба ња, Ко па о ник и Зла ти-
бор. Др Ђе ри је ис та кла да се од ове го ди не ва у че ри из да ју, 
осим за уго сти тељ ске објек те, и за при ја вље на се о ска га здин-
ства ко ја се ба ве ту ри змом.

Рекордер сајма бик Кокан тежак 1.601 килограм
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на лицу места

Ко ри сни ци и за по сле ни у 
рум ском Ге рон то ло шком цен-
тру „Срем“ обе ле жи ли су сла ву, 
Св. Ва си ли ја Остро шког у при-
су ству са рад ни ка уста но ве и 
све штен ства, а у го сте им је до-
шао и Не над Ива ни ше вић, др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња.

На кон се че ња слав ског ко ла-
ча, чла но ви сек ци ја из ве ли су 
при го дан про грам за го сте и 
дру ге ко ри сни ке.

Ива ни ше вић је из ра зио за-
до вољ ство хи ги је ном у рум ској 
уста но ви и на сме ја ним ко ри-
сни ци ма ко је је ви део.

– Ми ни стар ство је у овај 
дом у про те кле две го ди не 
уло жи ло ви ше од пет ми ли о-
на ди на ра, ко ји су на мен ски 
по тро ше ни. у уста но ве со ци-
јал не за шти те у Ср би ји уло же-
но је око ми ли јар ду ди на ра и 
ми же ли мо да сти му ли ше мо 
оне ко ји до бро ра де. Са да је 
ак ту ел но ли цен ци ра ње, ко-
јим ће мо утвр ди ти ква ли тет 
и на пра ви ти дис тан цу пре ма 
они ма ко ји не ра де до бро, а 
уве шће мо ред и у при ват не 
до мо ве за ста ре. Це ни мо све 
оно што је до са да ура ђе но у 
ГЦ „Срем” – ре као је у Ру ми Не-
над Ива ни ше вић.

Да ни ца Је ре мић, ди рек тор ка 
рум ске уста но ве, ис та кла је на 
сла вљу да је те шко до сти ћи ви-
сок ни во у ра ду, одр жа ва ти га и 
раз ви ја ти, те да су да нас по но-

сни и због то га што у ГЦ „Срем” 
по сто је рад но оку па ци о не те-
ра пи је, то ком ко јих ко ри сни ци 
на кре а ти ван на чин упот пу њу ју 
сло бод но вре ме. Г. В.

Ни шки Ге рон то ло шки цен-
тар је од не дав но на ли-
сти уста но ва за сме штај 

и бри гу о ста ри ма ко је има ју 
по треб ну ли цен цу за пру жа ње 
услу га на за ко ном пред ви ђен 
на чин. До ку мент је ди рек то ру 
Цен тра Алек сан дру Ми ло ше ви-
ћу пре дао ми ни стар за рад и со-
ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву-
лин ко ји је на гла сио да су кри те-
ри ју ми за до би ја ње ли цен це за 
услу гу дом ског сме шта ја ве о ма 
ви со ки и да је те шко до би ти је. 
Ву лин је ис та као да све што се 
ра ди у до мо ви ма на про сто ру 
Ре пу бли ке има за циљ да сви 
ко ри сни ци бу ду на исти на чин 
за шти ће ни и збри ну ти без об зи-
ра на то у ком де лу Ср би је жи ве. 
Они мо ра ју да жи ве у скла ду са 
нај ви шим мо гу ћим стан дар ди-
ма пред ви ђе ним за ко ном ко ји 
су пре у зе ти из Евро пе.

– Цен тар у Ни шу до био је у 
про те кле две го ди не бли зу се-
дам ми ли о на ди на ра, ко ли ко 
и сва ки дом и цен тар за со ци-
јал ни рад у Ср би ји. то го во ри 
ко ли ко је др жа ви ста ло до то га 
и да бри га о нај ста ри ји ма ни-

је не што што се мо ра, већ је то 
не што што сма тра мо на шом 
ци ви ли за циј ском оба ве зом. Ли-
цен ца тра је пет го ди на и на кон 
то га сле ди ре ви зи ја. Не ким до-
мо ви ма ко ји су ли цен це до би-
ли по ста рим стан дар ди ма оне 
су већ од у зе те, иако су ра ди ли 
ре гу лар но. Ме ђу тим, про ве ром 
је утвр ђе но да не ис пу ња ва ју 
тра же не усло ве. Бор ба про тив 
иле гал них до мо ва се на ста вља 

јер је њи хо во по сто ја ње ап со-
лут но не при хва тљи во – ис та као 
је Алек сан дар Ву лин.

Ко ли ко се рев но сно ра ди на 
том пла ну по твр ђу је по да так да 
је за де вет го ди на ин спек ци ја за-
тво ри ла 37 до мо ва за ста ре, исто 
ко ли ко за по след ње две го ди не.

До би ја ње ли цен це зна чи да 
уста но ва ис пу ња ва низ ком-
плек сних усло ва и услу га дом-
ског сме шта ја у по гле ду ка дро-

ва, тех нич ке опре мље но сти 
про грам ских ак тив но сти. Ди-
рек тор Ге рон то ло шког цен тра 
у Ни шу Алек сан дар Ми ло ше вић 
ка же да за слу ге за до би ја ње ли-
цен це при па да ју за по сле ни ма у 
Цен тру ко ји са ве сно и од го вор-
но оба вља ју свој по сао. уста но-
ва има ве о ма ви сок ква ли тет 
сме шта ја и сва ку вр сту бри ге о 
ко ри сни ци ма. Да би ис пу ни ли 
усло ве за до би ја ње ли цен це, 
струч ну и фи нан сиј ску по моћ 
има ли су од над ле жног ми ни-
стар ства. 

Ге рон то ло шки цен тар у Ни шу 
има 280 ко ри сни ка што зна чи 
да је ис пу ње ност ка па ци те та 
ве ћа од 95 од сто. До би ја ње ли-
цен це је под стрек за да ље уна-
пре ђи ва ње услу ге дом ског сме-
шта ја али и оста лих услу га ко је 
Цен тар пру жа: при хва ти ли ште, 
по моћ у ку ћи, по де ла хра не на 
точ ко ви ма. Ипак, нај ва жни ји за-
да так за ру ко вод ство и за све 
за по сле не је сте да се ко ри сни-
ци осе ћа ју баш као код сво је ку-
ће, на гла ша ва ди рек тор Алек-
сан дар Ми ло ше вић.

Љ. Гло го вац

МИ НИ СТАР ВУ ЛИН ПРЕ ДАО ЛИ ЦЕН ЦУ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ У НИ ШУ

Бри га о ста ри ма по  
европ ском стан дар ду

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“ У РУМИ

Обе ле же на сла ва

Директор ГЦ Ниш Александар Милошевић примио лиценцу 
од ресорног министра

Да ни ца Је ре мић и Ненад Иванишевић
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то ком ма ја у Ре ги о нал ној 
при вред ној ко мо ри (РПК) у За-
је ча ру одр жа ни су са стан ци са 
пред у зет ни ци ма срп ског по ре-
кла, за ин те ре со ва ним за ула га-
ња и по кре та ње при ват ног по-
сла на под руч ју ис точ не Ср би је. 
При вред ни ци из Ли о на, Де нис 
и Да вид Ста нис, по ре клом из 
Не го ти на, са ста ли су се са Де-
ја ном то ши ћем, ди рек то ром 
РПК, и ње го вим са рад ни ци ма 
ко ји су им пред ста ви ли мо гућ-
но сти за ула га ња у ис ток Ср би-
је. том при ли ком уго во ре ни су 
и са стан ци са пред став ни ци ма 
фран цу ских ком па ни ја, ко ји би 
уско ро тре ба ло да по се те Ср-
би ју. 

у окви ру ре а ли за ци је про јек-
та ко ји је су фи нан си ра ла упра ва 
за са рад њу са ди ја спо ром и Ср-
би ма у ре ги о ну, пред став ни ци 
РПК За је чар су про шле го ди не 
по се ти ли Ли он и об и шли фир ме 

на ших љу ди из ди ја спо ре, та ко 
да је мај ска по се та би ла уз врат-
на и пред ста вља на ста вак већ 
ус по ста вље не са рад ње. 

у Ре ги о нал ној при вред ној 
ко мо ри За је чар ових да на одр-
жан је и са ста нак са пред став-
ни ци ма на ше ди ја спо ре у Аме-
ри ци. Ме ђу њи ма је био и Бо ки 

Ра ду ло вић, по ре клом из Не го-
ти на, ко ји већ го ди на ма жи ви у 
тој зе мљи. И то ком ове по се те 
је ре че но да је на ша ди ја спо-
ра у Аме ри ци за ин те ре со ва на 
за ула га ње у ис точ ну Ср би ју, 
а обла сти ко је се на во де као 
при о ри тет не су об но вљи ви из-
во ри енер ги је (енер ги ја сун ца, 

ве тра и би о ма са) и гра ђе ви-
нар ство.

то ком раз го во ра у Ко мо ри За-
је чар, при вред ни ци из ди ја спо-
ре су до би ли ко ри сне ин фор ма-
ци је о мо гућ но сти ма ко је пру жа 
ис точ на Ср би ја, а до го во ре ни 
су и да љи прав ци са рад ње.

Ва жну уло гу у мај ским по слов-
ним кон так ти ма имао је Цен тар 
за ди ја спо ру РПК За је чар, ко ји 
већ ду жи низ го ди на оства ру је 
успе шну са рад њу са пред став-
ни ци ма на ше ди ја спо ре, а са ра-
ђу је и са зва нич ним др жав ним 
ин сти ту ци ја ма ко ји ма је та ко ђе 
пр во бит ни ин те рес по бољ ша-
ње са рад ње са срп ском ди ја-
спо ром у ино стран ству. Цен тар 
за ди ја спо ру РПК За је чар сво јим 
де ло ва њем до при но си по слов-
ној са рад њи са ра се ја њем ко ја 
се ба зи ра на обо стра ном еко-
ном ском ин те ре су.

Јо ван ка Ста но је вић

Цен трал на све ча ност по во дом обе ле-
жа ва ња Да на Вој ске Ср би је и Да на 
по бе де над фа ши змом, 9. ма ја, ове 

го ди не одр жа на је у Зре ња ни ну. На па ра-
ди су уче ство ва ле нај бо ље је ди ни це свих 
ро до ва и ви до ва Вој ске Ср би је са око 1.300 
при пад ни ка, а нај ви ше па жње при ву као је 
ег зер цир Гар де, као и пре лет ва зду хо пло-
ва: хе ли коп те ра „га зе ла” и бор бе них ави о на 
„су пер га леб Г-4”, ло ва ца бом бар де ра „орао”, 
као и гру пе од три су пер со нич на лов ца 
МИГ 29.  

то ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ре пу бли-
ке Ср би је и вр хов ни ко ман дант Вој ске Ср-
би је, том при ли ком је пред ве ли ким бро јем 
оку пље них гра ђа на, го сти ју, пред став ни ка 
ди пло мат ских и вој но-ди пло мат ских ми си-
ја, ви со ких зва ни ца (од др жав ног до ло кал-
ног ни воа вла сти) и при пад ни ка Вој ске Ср-
би је, обра ћа ју ћи се при пад ни ци ма Вој ске 
Ср би је, из ме ђу оста лог, ре као: 

– у пе ри о ди ма ве ли ких иза зо ва и кри за, 
ви сте пру жа ли пу ну по др шку ја ча њу ми ра, 
без бед но сти и ста би ли за ци је у ре ги о ну, а у 
ми си ја ма ши ром све та до би ја те број не по-
хва ле и при мер сте про фе си о на ли зма и по-
све ће но сти. Пред у слов за та ко до бру опе-
ра тив ну и функ ци о нал ну спо соб ност на ше 

вој ске је мо дер ни за ци ја је ди ни ца, што је 
Вла да Ср би је омо гу ћи ла чак и у го ди на ма 
ве ли ких од ри ца ња. Од вас оче ку јем је дин-
ство и по што ва ње прин ци па и очу ва ње ин-
те гри те та Ср би је и ње не вој ске...  

На кон па ра де гра ђа ни ма је на зре ња нин-
ском тр гу сло бо де омо гу ће но да раз гле да ју 
бор бе на сред ства и си сте ме ко ји ма је опре-
мље на Вој ска Ср би је.

М. М.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ДИ ЈА СПО РЕ ИЗ АМЕ РИ КЕ И ЛИ О НА У РАД НОЈ ПО СЕ ТИ ЗА ВИ ЧА ЈУ

Ула га ња у ис точ ну Ср би ју

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ ДАН ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ И ДАН ПО БЕ ДЕ НАД ФА ШИ ЗМОМ

Вој на па ра да у Зре ња ни ну

Дијаспора у узвратној посети сарадницима у РПК Зајечар
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кроз Србију

На ка пи ји Ста ре пла ни не, у се лу Бал та 
Бе ри ло вац и ове го ди не је одр жа на 
тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Ђур-

ђев дан ски су сре ти „Мо ли тва под Ми џо ром”. 
Фе сти вал на род них оби ча ја, тра ди ци о нал-
не хра не, игре и пе сме, ор га ни зо ва ла је по 
17. пут ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Кња же вац .

Пла нин ски вр хо ви и реч ни из во ри од вај-
ка да су сма тра ни све тим ме сти ма, ста ни шти-
ма бо жан ских и мит ских би ћа. у Бу џа ку (13 
се ла са ва ро ши цом Кал на) под но Ми џо ра, 
Ђур ђев дан за по чи ње бер бом цве ћа и би ља 
на биљ ани пе так, ри ту ал ним пле те њем ве-
на ца на ре ци и ни зом ма гиј ских рад њи из 
ра зних пре хри шћан ских кул то ва. Пра зно-
ва ње се на ста вља пр вом му жом ова ца, а на 
сам дан сла ве об ред ном по вор ком – ли ти-
јом и осве ће њем си ра и ки ће њем пла нин-
ке, же не ко ја пред ста вља дух при ро де.

Пр ви део ма ни фе ста ци је одр жан је на Ђур-
ђев дан, 6. ма ја у Вр тов цу, под Ста ром пла-
ни ном где се ве ко ви ма о Ђур ђев да ну не гу је 
оби чај за вет не мо ли тве. Се о ска за ве ти на већ 
17 го ди на је све ча ност ко ја оку пља не са мо 
ме шта не, већ и број не го сте. Сва ког ше стог 
ма ја у ра но ју тро Вр тов ча ни од ла зе до Ка ла-
ва та и ка пе ли це по све ће не све том Ђор ђу. ту, 
где је на те ме љи ма пре хри шћан ског оби ча ја 
при но ше на ко лек тив на жр тва ис пред ка ме-
ног кр ста, ро ђе на је „Мо ли тва под Ми џо ром”. 

Дру ги део ма ни фе ста ци је, Ђур ђев дан ски 
су сре ти одр жа ни су у су бо ту сед мог ма ја у 
се лу Бал та Бе ри ло вац, ка да ожи вља ва тра-
ди ци ја сто ча ре ња и ка да нај ста ри ји чо ба-
нин, и ове го ди не Звон ко Пав ко вић, у име 
оста лих по ла же за кле тву да ће се увек и у 
сва ко вре ме чу ва ти ста да на Ста рој пла ни-
ни. Он да је знак за по че так Ђур ђев дан ских 
су сре та, ка да пред пу бли ку из ла зе чу ва ри 
ста рих је ла, за на та, го во ра, пе сме, чо бан-
ских ига ра да по ка жу бо гат ство на род них 
оби ча ја, тра ди ци је, ко ја се, упр кос про то ку 
вре ме на, не гу би и не за бо ра вља.

Пр ви пут се на „Мо ли тви под Ми џо ром” 
све до Ста ре пла ни не раз ле гао звук фру-

ле Бо ре Ду ги ћа, уче ство ва ли су и нај мла-
ђи чла но ви шко ле фол кло ра, ма ли ша ни 
из вр ти ћа „На ша ра дост”, КуД Оро из Ни ша, 
тру бач ки ор ке стар „ти мо ча ни”. Ста ром пла-
ни ном раз ле гла се и пе сма Да ни це Кр стић 
ко ја не гу је тра ди ци о нал ну му зи ку Бал ка на. 
Слу ша ле су се и из вор не пе сме и му зи ка.

На ово го ди шњем са бо ру би ло је ви ше од 
три ста уче сни ка у про гра му, око 400 из ла-
га ча из Кња жев ца, окол них се ла, гра до ва и 
оп шти на из ре ги о на. Са ли ва да крај ти мо ка 
слу ша ле су се пе сме, му зи ке, ми ри са ла јаг-
ње ти на са ра жња, бел муж и све мо гу ће ђа-
ко ни је ко је се од вај ка да на ла зе на тр пе за ма 
Ста ро пла ни на ца. Д. Ђор ђе вић

удру же ње пен зи о не ре гра-
да Ни ша уго сти ло је ко ри-
сни ке ни шког Ге рон то ло шког 
цен тра. Ви ше сат но дру же ње, 
над ме та ње у ша ху и дру штве-
ним игра ма оста ће у ле пој 
успо ме ни и јед ни ма и дру ги ма 
уз  обо стра ну же љу да се ова-
кви и слич ни су сре ти че шће 
ор га ни зу ју. 

– На ша је на ме ра да са рад ња 
са ко ри сни ци ма Ге рон то ло шког 
цен тра по ста не тра ди ци о нал на 
јер има мо мно го за јед нич ких 
те ма и слич на ин те ре со ва ња. 
Му че нас исто вет не бри ге и 
про бле ми а дру же ње, раз го вор, 
раз ме на ис ку ста ва, си гур но ће 
до бро до ћи и јед ни ма и дру-
ги ма – ка же Вла сти мир Го цић, 
пот пред сед ник удру же ња пен-
зи о не ра гра да Ни ша.

Пре ма го ди шњем пла ну ак тив-
но сти, удру же ње је озна чи ло мај 
за ме сец су сре та па су, има ју ћи то 
у ви ду, с по себ ним за до вољ ством 
уго сти ли ге не ра циј ске ко ле ге из 
Ге рон то ло шког цен тра.

Да ова ква дру же ња и су сре-
ти мно го зна че ста ри јој по пу-
ла ци ји, сма тра Ми ро слав Ко-
стић, ко ри сник Ге рон то ло шког 
цен тра, ко ји на во ди да они у 
Цен тру има ју сва ко днев не ак-
тив но сти и дру штве ни жи вот 
али сва ки бо ра вак у дру гој 
сре ди ни је за њих при ли ка за 
упо зна ва ње но вих љу ди. Као 
и прет ход них го ди на удру же-
ње пен зи о не ра гра да Ни ша у 
апри лу и ма ју ор га ни зу је из ле-
те и екс кур зи је за сво је чла но-
ве. Ин те ре со ва ње је и ове го ди-
не би ло ве ли ко. Пре ма ре чи ма 

Вла сти ми ра Го ци ћа, не ће из о-
ста ти ни тра ди ци о нал на по де-
ла па ке та са нај не оп ход ни јим 
на мир ни ца ма со ци јал но угро-
же ним пен зи о не ри ма. План је 
да ове го ди не бу де по де ље но 
пет хи ља да па ке та, хи ља ду ви-
ше не го про шле го ди не.   

Ина че, ни шко удру же ње пен-
зи о не ра ове го ди не обе ле жа ва 
ве ли ки ју би леј, 70 го ди на ра да и 
по сто ја ња. Мај је, пре ма пла ну, 
вре ме за фор ми ра ње ор га ни за-
ци о ног од бо ра, па су при пре ме 
за про сла ву у ок то бру зва нич но 
већ по че ле. Љ. Г.

СЕ ДАМ НА Е СТИ ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ „МО ЛИ ТВА ПОД МИ ЏО РОМ” 

Чу вар на род них оби ча ја

НИ ШКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ УГО СТИ ЛИ КО РИ СНИ КЕ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА 

Дру же ње вр шња ка
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Је да на е сти са јам ме да и ви на у Не го ти ну 
под сло га ном „Они ви де мед и ви нО” оку пио 
је и ове го ди не број не из ла га че из де се так 
срп ских гра до ва, из Бу гар ске, Ру му ни је и Ма-
ке до ни је. На до бро уре ђе ним штан до ви ма, у 
цен тру гра да, они су по се ти о ци ма ове при-
вред но-ту ри стич ке ма ни фе ста ци је по ну ди ли 

да де гу сти ра ју ви на из го то во свих ва жних 
вин ских ре јо на Ср би је и су сед них зе ма ља, а у 
по ну ди су би ли и мед и про из во ди од ме да. 

На ово го ди шњем Ме ђу на род ном сај му 
ме да и ви на у Не го ти ну, на ко ме су при ре ђе-
не из ло жбе су ве ни ра и до ма ће ра ди но сти, 
про мо ви са на је књи га „Ви но Град”, про фе со-

ра Зо ра на Ђу ка но ви ћа са Ар хи тек тон ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, а по се бан ет но звук 
му је дао и бо гат му зич ки про грам у ко ме су 
уче ство ва ли ло кал ни из во ђа чи, као и го сти 
из Бе о гра да и Кња жев ца. 

Здра ви чар је био Ра до мир Ве лич ко вић 
Су ри, пр ви жуп ски ви тез ви на и мај стор два 
ви те шка ре да. 

Под по кро ви тељ ством оп шти не Не го тин, 
ор га ни за то ри Ме ђу на род ног сај ма ме да 
и ви на би ли су: ту ри стич ка ор га ни за ци ја, 
Дру штво пче ла ра „Хај дук Вељ ко” и удру же-
ње ви на ра и ви но гра да ра.

ти ту лу ап со лут ног по бед ни ка 11. Ме-
ђу на род ног сај ма ме да и ви на у Не го ти ну 
рав но прав но су по не ле: Ви на ри ја ма на сти-
ра Бу ко во и Ви на ри ја „Јо вић” из Кња жев ца. 
Ове две ви на ри је су се оки ти ле злат ним 
ме да ља ма. За нај бо љи штанд про гла шен је 
„Вин зу ма ре” из Ру му ни је. 

На Сај му је би ло 120 из ла га ча, а узор ко-
ва но је 16 бе лих ви на, 36 цр ве них, 13 ро зе 
и осам де зерт них. у Ко ми си ји за оце њи ва-
ње би ли су проф. др Алек сан дар Пе тро вић, 
Ђур ђа Ка тић и Ма ја По по вић, ди пло ми ра ни 
ин же ње ри.  Ј. Ста но је вић

у вре ме ну број них при ред-
би, так ми че ња и оста лих 
ра зних ма ни фе ста ци ја, 

углав ном за бав ног ка рак те ра, 
у ужи цу га је јед ну ори ги нал ну 
иде ју ко ја све ви ше при вла чи 
па жњу јав но сти. На и ме, удру-
же ње гра ђа на под на зи вом „Же-
на за сва вре ме на” го ди на ма 
ор га ни зу је ма ни фе ста ци ју ко ја 
је је дин стве на по свом са др жа ју 
и на ме ни, а има и про дај ни ка-
рак тер. Реч је о из ло жби ста рих 
за на та где се мо гу ви де ти ра до-
ви из ла га ча из ужи ца и окол них 
ме ста.

та ко је и ове го ди не из ло жба 
би ла отво ре на у глав ној ули-
ци и, су де ћи по ин те ре со ва њу 
гра ђа на гра да на Ђе ти њи, али и 
ту ри ста ко ји ов де бо ра ве, ма ни-
фе ста ци ја је пот пу но оправ да ла 
одр жа ва ње. Циљ је да се са чу-
ва ју од за бо ра ва ста ри за на ти и 
из ра да ра зних пред ме та у кућ-
ној ра ди но сти, с на ме ром да се 

вра ти мо при ро ди. Би ли су за сту-
пље ни обу ћар ски и грн чар ски 
про из во ди, тка ни ра до ви, ра зна 
др ве на ри ја, де ку паж, пред ме ти 
од гип са, при род на ко зме ти ка – 
са пу ни, кре ме и на ма зи, за тим 
ли ци дер ски про из во ди, слат ки 

об лик на шта пи ћу, ли за ли це и 
ше ћер на ву на, мед и ле ко ви ти 
про из во ди од ме да и слич но. 

удру же ње „Же на за сва вре-
ме на” до са да је ре а ли зо ва ло 
де се так слич них из ло жби ста-
рих за на та и ру ко тво ри на у 

ра зним кра је ви ма Ср би је. За 
ужич ки спе ци ја ли тет за ин те ре-
со ва ни су и у не ка да шњим ју го-
сло вен ским ре пу бли ка ма па ће 
ужи чан ке кре ну ти и пре ко гра-
ни це. уско ро ће са сво јим ру ко-
тво ри на ма го сто ва ти у Мо ста ру 
ода кле је сти гао по зив од та мо-
шњег удру же ња же на. 

Пла ни ра но је да се у на ред-
ном пе ри о ду по све ти ви ше па-
жње по пу ла ри са њу ста рих за на-
та и већ за бо ра вље них из ра да 
пред ме та у кућ ној ра ди но сти. у 
ужи цу на ме ра ва ју да ор га ни зу ју 
и кре а тив не ра ди о ни це на ко ји-
ма би се за ин те ре со ва ни мо гли 
об у чи ти за из ра ду ра зних ру ко-
тво ри на, а нај мла ђи упо зна ти 
са тра ди ци о нал ним на чи ном 
из ра де број них пред ме та ко је 
ко ри сти мо у сва ко днев ном жи-
во ту. На тај на чин же ле да све то 
са чу ва ју од за бо ра ва и за бу ду-
ће ге не ра ци је.

М. Па вло вић

У УЖИ ЦУ ОР ГА НИ ЗО ВА НА ЈЕ ДИН СТВЕ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА 

Про из во ди ста рих за на та

У НЕ ГО ТИ НУ ОДР ЖАН 11. МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ МЕ ДА И ВИ НА

У по ну ди све ква ли тет ни ја ви на
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погледи

Од мах да се зна, то ни-
је рад ња за со ци јал но 
угро же не, во ле да на-

гла се но си о ци про јек та у ко јем 
је ху ма ни тар ни аспект тек је дан 
од еле ме на та. Је сте да су це-
не ни же од 30 до 50 од сто не го 
дру где, али ни је јев ти но ћа оно 
што ову са мо у слу гу, отво ре ну 
кра јем фе бру а ра у Ко пен ха ге ну, 
чи ни по себ ном не са мо у Дан-
ској, већ у це лој Евро пи.

Опи су ју ћи је у по лу ша љи вом 
то ну, је дан но ви нар је на пи сао 
да је то про дав ни ца са ро бом 
ко ју ни ко не ће. Ни је баш са свим 
тач но, али ни да ле ко од исти не. 
Реч је о на мир ни ца ма са да ту-
мом ко ји кад ку пац ви ди обич-
но се на мр шти и кре не да ко па 
по ви три ни, не би ли на шао не-
што све жи је. 

Не по вер љив је пре ма си ру, 
са ла ми, мле ку, кек су, би ло че-
му чи ји рок тра ја ња са мо што 
ни је ис те као. И по што ве ћи на 
по тро ша ча ре а гу је слич но, сви 
ар ти кли са да ту мом „на иви ци”, 
ина че пот пу но ис прав ни и упо-
тре бљи ви, оста ју не про да ти.

та ко се, из ме ђу оста лог, ства-
ра ју и го ми ла ју ви шко ви ко ји 
по том за вр ша ва ју на де по ни ји 
или се уни шта ва ју. Не го во ри 
се ов де о по је ди нач ним при-
ме ри ма. Про блем про па да ња и 
ба ца ња хра не је оп шти, са њим 
се су о ча ва ју и бо га те и си ро ма-
шне зе мље, са мо што су узро ци 
раз ли чи ти.

у слу ча ју бо га те Евро пе, нај-
че шће по ми ња ни раз лог је сте 
из бир љи вост и раз ма же ност 

ку па ца. До дво ра ва ње тр го ва ца 
по тро ша чи ма, огром на по ну да, 
че сте ак циј ске атрак ци је („пла-
ти је дан, ку пи два” и слич но) за 
по сле ди цу има ју ме га ло ман ску 
ку по ви ну, го ми ла ње за ли ха, на-
кр ца ва ње фри жи де ра из ко јих 
по за ма шне ко ли чи не ни кад и 
не стиг ну на сто већ не про ба не 
до спе ва ју у кон теј нер.

По да ци го во ре да од укуп-
не го ди шње ма се ба че не хра не 
(у Дан ској је то 700.000 то на, у 
Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни-
ји чак се дам ми ли о на, а ни оси-
ро ма ше на Ср би ја ни је „ло ша” са 
250.000 то на) да ле ко нај ве ћи 
по сто так иде на ду шу по тро ша-
ча – ви ше од три пе ти не, а оста-
так от па да на ре сто ра не и про-
дав ни це.

С дру ге стра не, ве ли ка кон-
фу зи ја вла да око мар ки ра ња 
на мир ни ца, од но сно ис ти ца ња 

ро ка упо тре бљи во сти. Све ви-
ше се чу ју при мед бе да би не-
што мо ра ло да се ме ња, по што и 
ту ле жи је дан од раз ло га ола ког 
од ба ци ва ња хра не.

„Нај бо ље упо тре би ти до...” ни-
ка ко не зна чи да је већ су тра дан 
по сле тог да ту ма на мир ни ца 
не ис прав на, већ про из во ђач га-
ран ту је да су до да тог да на и ме-
се ца сва ње на свој ства са чу ва на 
као у тре нут ку па ко ва ња. Али 
мно ги ову на по ме ну по гре шно 
схва та ју као крај њу до пу ште ну 
гра ни цу ко ри шће ња и оно што 
не упо тре бе до тад и тад, од мах 
ба ца ју.

Слич но по сту па ју и су пер мар-
ке ти. Ро ба се по вла чи са ра фо ва 
че сто још пре озна че ног да ту ма 
и спре ма за от пад, уни шта ва ње.

Го ди на ма уна зад ту је био 
крај. Сре ћом, све је ви ше ак ци-
ја пре у сме ра ва ња ове хра не у 
ко ри сни јем прав цу. Мно го број-
не ху ма ни тар не ор га ни за ци је у 
ди рект ним аран жма ни ма са тр-
го вин ским лан ци ма пре у зи ма ју 
ви шко ве и уз по моћ во лон те ра 
да ље је ди стри бу и ра ју. Под ра-
зу ме ва се да је све на до бро-
вољ ној ба зи.

у Фран цу ској, ме ђу тим, суд-
би на ви шко ва ви ше ни је ствар 
из бо ра тр гов ца. Пре ма за ко ну 
ко ји је зи мус сту пио на сна гу, 
ве ли ким мар ке ти ма се за бра њу-
је ба ца ње и уни шта ва ње не про-
да тих ар ти ка ла већ су у оба ве зи 
да на мир ни це до ни ра ју ху ма ни-

тар ним ор га ни за ци ја ма 
или бан ка ма хра не.

Кам па ња у Фран цу ској 
про пра ће на је сву да са 
ве ли ким одо бра ва њем, 
а ху ма ни тар ци ши ром 
Евро пе са да аги ту ју да 
слич но ре ше ње уђе у 
за ко но дав ство свих чла-
ни ца уни је. Жак Ба и ле из 
глав не фран цу ске бан ке 
хра не по хва лио се да ће 
им по ну да, за хва љу ју ћи 
до на ци ја ма, би ти бо га-
ти ја и ра зно вр сни ја, са 
ве ћим ко ли чи на ма ме са, 
во ћа и по вр ћа. 

Ве ли ки по сао, ме ђу-
тим, са да пред сто ји око 
ор га ни за ци је пре у зи-

ма ња и рас по де ле по ве ћа них 
ко ли чи на. убр за но се тра же 
во лон те ри, тран спорт на сред-
ства, но ви ма га цин ски про сто-
ри, рас хлад ни ка па ци те ти, све 
што је по треб но да све же и ква-
ли тет не на мир ни це стиг ну до 
оних ко ји ма су на ме ње не.

Иде ја из Ко пен ха ге на иза ко је 
сто ји не вла ди на лу те ран ска ор-
га ни за ци ја за бри гу о си ро ма-
шни ма у Дан ској и ван ње зна-
чи и ко рак да ље. Не по сред на 
по моћ и олак ши це не вољ ни ма 
се под ра зу ме ва ју, али ра чу на се 
за пра во са мно го ши рим сло јем 
по пу ла ци је ко ји ће у ову са мо-
у слу гу до ла зи ти не ис кљу чи во 
ра ди уште де.

Ку по ви на на овом ме сту ви ди 
се и као на чин да се сма њи ра си-
па ње и улу до ба ца ње хра не и са-
мим тим убла же не са гле ди ве по-
сле ди це по еко но ми ју, жи вот ну 
сре ди ну и енер гет ске ре сур се. 

то је већ пи та ње дру штве не 
осве шће но сти и по ли тич ке ко-
рект но сти, пре не ли су ме ди ји 
ре чи Пе ра Би је ра, пред став ни-
ка НВО, за до вољ ног сли ком ве-
ли ког ре да ис пред рад ње уочи 
по чет ка ра да. А ко ли ко се у Дан-
ској при да је зна чај све му што 
зна чи уште ду и очу ва ње при-
род них до ба ра, го во ри по да так 
да је отва ра њу при су ство ва ла и 
пред став ни ца кра љев ске по ро-
ди це, прин це за Ма ри.

Д. Дра гић 

ОП ШТА МО БИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ТИВ БА ЦА ЊА ХРА НЕ

Ми ли јар де у кон теј не ру

На ме ње на сви ма: гу жва уочи отва ра ња са мо у слу ге у Ко пен ха ге ну

Трећинасветске
производњепропада
Од че ти ри ми ли јар де то на свет ске про из вод ње хра не у јед ној 
го ди ни ба ци се, уни шти или упро па сти тре ћи на, 1,3 ми ли јар де 
то на. Нај ви ше стра да во ће и по вр ће, чак 45 од сто укуп не ко ли-
чи не. Тај по сто так код ри бе и мор ских пло до ва из но си 35 од сто, 
код жи та ри ца 30 од сто, млеч них про из во да 20 про це на та, исто 
то ли ко и код ме са. Сма ње њем ра си па ња и бо љом пре ра спо де-
лом, не са мо што би се убла жио про блем гла ди, већ би се ти ме 
оства ри ле знат не енер гет ске уште де. То би се опет по вољ но од-
ра зи ло на ком плет ну еко ло шку сли ку, по го то во кад су у пи та њу 
еми си је штет них га со ва и кли мат ске про ме не. Пре ма по да ци ма 
УН, го ди шња ште та од гло бал ног уни шта ва ња хра не из но си 
хи ља ду ми ли јар ди до ла ра. 
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у уоби ча је ном де ко ру ма-
сов них де мон стра ци ја, ге-
не рал ног штрај ка и спо ра-

дич них су ко ба са по ли ци јом, у 
Ати ни је по чет ком ма ја усво јен 
но ви па кет за ко на чи ји је циљ 
да по ве ћа др жав не при хо де и 
сма њи бу џет ску став ку ко ја је у 
по след њих шест го ди на та мо-
шње кри зе нај ви ше на уда ру – 
из дат ке за пен зи је.

Грч ке за и ста бол не ре фор ме 
– од из би ја ња та мо шње фи скал-
не кри зе ко ја се по ја ви ла 2009. и 
до слов но екс пло ди ра ла го ди ну 
да на ка сни је, бру то на ци о нал ни 
про из вод је сма њен за че твр ти-
ну, а пен зи је за 40 од сто – због 
ово га по ста ју још бол ни је.

то ме ма ло по ма жу уве ра ва ња 
пре ми је ра Алек си са Ци пра са да 
но ви па кет ме ра ко је је из ну ди-
ла кре ди тор ска трој ка (Европ-
ска цен трал на бан ка, ММФ и 
Европ ска ко ми си ја) „не по га ђа 
ве ћи ну пен зи о не ра”. Оно што је 
та мо, су де ћи по свим по ка за те-
љи ма, је ди но из ве сно, то је да 
ће, пре не го што Гр ци ма бу де 
бо ље – би ти го ре.

Пре ма ре ле вант ним прог но-
за ма, БДП ће ове го ди не би ти 
у ми ну су од је дан од сто. Грч ка 
тре ба да до би је још је дан па кет 
по мо ћи од око 86 ми ли јар ди 
евра, али за то са сво је стра не 
др жав ну по тро шњу тре ба да 
сма њи за око пет ми ли јар ди 
евра. Ни је за то из не на ђе ње што 
су но ве ме ре усво је не са те сном 

ве ћи ном – „за” је гла са ло са мо 
153 по сла ни ка вла да ју ће Си ри-
зе, у пар ла мен ту ко ји има 300 
ме ста.

Опо зи ци ја је, оче ки ва но, при-
ли ку ис ко ри сти ла да Ци пра са, 
ко ји је по пу лар ност и пре ми-
јер ско ме сто сте као су прот ста-
вља ју ћи се ме ра ма штед ње и 
бу џет ских кре са ња, оп ту жи да 
је из дао би ра че, ко ји су га по 
дру ги пут иза бра ли про шлог 
де цем бра, по што им је прет-
ход но обе ћао да ће би ти ма ње 
сте за ња ка и ша и да ће пен зи-
је би ти за шти ће не. „Го спо ди не 
пре ми је ру, обе ћа ли сте на ду, а 
он да сте је пре тво ри ли у без на-
ђе”, сар ка стич но му је по ру чио 
во ђа опо зи ци о не пар ти је со ци-
ја ли ста Па сок.

Но ве ме ре под ра зу ме ва ју 
уво ђе ње „по ре за со ли дар но-
сти” и ра ни је на ја вље не „на ци-
о нал не пен зи је” – не ке вр сте 
пен зиј ског „ми ни мал ца” од 384 
евра, за шта је услов нај ма ње 20 
го ди на рад ног ста жа.

Оно што је, ме ђу тим, и по сле 
ово га је ди но из ве сно, то је да се 
не ви ди крај грч ке еко ном ске, 
по ли тич ке и со ци јал не дра ме. 
Са да се, до ду ше, ма ње по ми-
ње „грег зит”, из ла зак зе мље из 
евро зо не и из Европ ске уни је, 
али ход по иви ци бан кро та др-
жа ве се на ста вља.

у сре ди шту овог ви ше стра-
ног за пле та су пен зи је. Већ на 
са мом по чет ку се по ка за ло да је 

др жа ва у овом по гле ду би ла ве-
о ма да ре жљи ва: у си сте му ко ји 
је по чи вао на мно штву фон до-
ва, пен зи је јав ног сек то ра би ле 
су не ре ал но ви со ке, чак и за 
зе мљу са мно го здра ви јим фи-
скал ним си сте мом од грч ког. 
у це лом ме ха ни зму, по ло ви ну 
укуп ног из но са за пен зи је под-
ми ру је др жа ва, што од но си и до 
17 од сто БДП-а, нај ви ше у Еу.

С дру ге стра не, грч ки по ре ски 
си стем је био та ко ђе пре ви ше 
ми ло стив: по рез је опра штан и 
они ма ко ји жи ве у рас ко шним 
ме ди те ран ским ви ла ма. то је сво-
је вре ме но сли ко ви то при ка за но 
сним ци ма из ва зду ха бо га та шких 
на се ља у око ли ни Со лу на, где је 
ба зен у сва ком дво ри шту и по-
дат ком да је по ре ски об ве зник 
њи хов тек сва ки пе ти вла сник.

те шка си ту а ци ја је са до ла-
ском кри зе по гор ша на. Са по-
ве ћа ва њем не за по сле но сти, 
сма њен је и број оних ко ји 
упла ћу ју у пен зиј ске фон до-
ве. До при но си су за тим ума-
ње ни – са 24 ми ли јар де евра 
на 17 ми ли јар ди у по след њих 
пет го ди на – и због сма њи ва-
ња пла та у јав ном сек то ру (са 
13.300 евра про сек је опао на 
10.300). Сал до је да да нас та мо 
тро је за по сле них из др жа ва три 
пен зи о не ра, чи ји се број ина-
че по ве ћа ва и због син дро ма 
свој стве ног свим европ ским 
еко но ми ја ма – де мо граф ског 
ста ре ња ста нов ни штва. 

По ста ром пра ви лу да не во-
ља ни кад не до ла зи са ма, грч ке 
фи нан си је се но се и са уда ром 
из бе гли ца и ми гра на та без пре-
се да на. то де ли мич но убла жа ва 
по моћ Еу за ову свр ху, али то 
про блем не ре ша ва, не го га са-
мо до не кле убла жа ва, из ме ђу 
оста лог и за то што „трој ка” овај 
про блем ни је узе ла у об зир ка-
да је Ати ни ис по ста вља ла нај-
но ви ји спи сак зах те ва за сте за-
ње фи скал ног ка и ша.

Грч кој су до ду ше до сад не-
ко ли ко пу та пред ви ђа ли ка та-
стро фич ни сце на рио и у свим 
слу ча је ви ма про ро ци ни су 
би ли у пра ву. Пр ви пут у про-
ле ће 2010, ка да је у ор га ни-
за ци ји „трој ке” из ве де на пр ва 
опе ра ци ја спре ча ва ња ко лап-
са ње ног фи скал ног си сте ма. 
то је ре при зи ра но сре ди ном 
2012. и у ле то про шле го ди не. у 
свим слу ча је ви ма, ме ђу на род-
ни кре ди то ри су, спа са ва ју ћи 
Грч ку, спа са ва ли и евро зо ну и 
европ ски бан кар ски си стем, с 
об зи ром на са свим ре ал ну мо-
гућ ност да бан крот Грч ке иза-
зо ве „ефе кат до ми на”.

Грч ким пен зи о не ри ма и дру-
ги ма да кле не пре о ста је ни шта 
дру го не го да де мон стри ра ју – и 
да тр пе. Још ни је на ви ди ку из-
лаз из овог за ча ра ног кру га, а 
ис ку ство из по след њих го ди на 
их је на у чи ло да и од ло шег мо-
же да бу де го ре.

М. Бе кин

У ГРЧ КОЈ УСВО ЈЕ НА НО ВА ФИ СКАЛ НА И ПЕН ЗИЈ СКА РЕ ФОР МА

Још у за ча ра ном кру гу
Вла да Алек си са 
Ци пра са ни је 
мо гла да се  
од у пре  
кре ди то ри ма: 
усво јен но ви 
па кет бу џет ских 
од ри ца ња  
ко ји  
под ра зу ме ва 
и но ве из ме не 
пен зиј ског  
си сте ма
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хроника

Го ди шњи збор Ме сне ор га-
ни за ци је пен зи о не ра у Ба нат-
ској то по ли, нај ма њем од де-
вет се ла у оп шти ни Ки кин да, 
про те као је ма хом у по нов ном 
ука зи ва њу на ду го трај но не ре-
ше не про бле ме. Као и ве ћи на 
ру рал них на се ља, ни ово ни је 
обез бе ди ло сва ко днев но са-
ста ја ли ште за пен зи о не ре. Ве-
те ра ни ра да у Ба нат ској то по ли 
твр де да би њи хо ва ор га ни за-
ци ја има ла ви ше учла ње них од 
78, ко ли ко их је са да. Иако им 
Ме сна за јед ни ца усту па про-
сто ри је за одр жа ва ње са ста-
на ка, ипак је то не до вољ но, с 
об зи ром на то да им је нео п-
ход но за днев ни бо ра вак, али 
и скла ди ште ра ди ор га ни зо ва-
ног снаб де ва ња на мир ни ца ма. 
За на бав ку огре ва је лак ше, 
по што се на ру че не ко ли чи не 
ис по ру чу ју на адре се ко ри сни-
ка. Ла не је на бес ка мат ни и ду-
го роч ни кре дит до ба вље но 28 
то на угља.

Пред сед ник удру же ња пен-
зи о не ра ки кинд ске оп шти не 
Ве ли зар Сил ве стер упо знао је 
при сут не са чи ње ни цом да се 
про сто ри је ко је се до де љу ју пен-
зи о не ри ма по пра ви лу опре ма ју 
из раз ли чи тих из во ра, по чев од 
ло кал не са мо у пра ве, до на то ра 
и дру ге пот по ре. По се до ва ње 

про сто ри је омо гу ћу је из ра ду 
про је ка та на осно ву ко јих се до-
би ја ју на мен ска сред ства ра ди 
уна пре ђи ва ња де лат но сти пен-
зи о нер ских ор га ни за ци ја.

Ми ле Сти је ља, члан Из вр шног 
од бо ра Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра, на гла сио је да 
је свр ха ове асо ци ја ци је да по-

ма же чла но ви ма, а про сто ри је 
су по треб не и због то га да чла-
но ве отрг не од са мо ће. у ра ду 
збо ра пен зи о не ра уче ство ва ли 
су пред сед ник и се кре тар МЗ 
Ба нат ска то по ла Не дељ ко Ци-
ме ша и Јо ван Бр кљач. Ко ли ко 
мо гу у окви ру сво јих над ле жно-
сти они по ма жу пен зи о нер ској 
ор га ни за ци ји. Овај скуп фи нан-
си ра ла је Ме сна за јед ни ца.

Про гра мом ра да пред ви ђе-
но је на ста вља ње снаб де ва ња 
чла но ва под по вољ ним усло ви-
ма, ор га ни зо ва ње дру же ња са 
вр шња ци ма из дру гих ме ста и 
уче шће у екс кур зи ја ма у ре жи ји 
удру же ња.

За пред сед ни ка Ме сне ор га-
ни за ци је иза бран је по но во Јо-
ван Ба њац, ко ме је већ че твр ти 
уза стоп ни ман дат по ве ре на ова 
функ ци ја. Се кре тар је Ра до сав 
Ву ко вић, бла гај ник Ели да Мр ђа, 
а чла но ви од бо ра су Ста на ту-
бин и На да Па нић.

С. За ви шић

Оп штин ско удру же ње 
пен зи о не ра Пи рот, за-
јед но са сво јим при-

ја те љи ма – пен зи о не ри ма из 
Ди ми тров гра да, Ба бу шни це, 
Бе ле Па лан ке, Свр љи га, Ни ша, 
Про ку пља, Ме ро ши не и Вра-
ња, све ча но је уз пе сму и игру 
обе ле жи ло ју би лар ну, 70. го ди-
шњи цу ра да и по сто ја ња Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је и кр сну сла-
ву Ђур ђев дан.

Про сла ви је при су ство ва ло 
око 300 пен зи о не ра и пен зи-
о нер ки, као и пред став ни ци 
Фи ли ја ле РФ ПИО Пи рот, ме ђу 
ко ји ма и Оли ве ра Ан тић, ди рек-
тор ка, и Ли ди ја Ђо рић, струч ни 
са рад ник у пи рот ској фи ли ја ли 
Фон да ПИО.

При јат но из не на ђе ње за пен-
зи о не ре оку пље не на све ча но-
сти би ло је при су ство гра до-
на чел ни ка Пи ро та мр Вла да на 
Ва си ћа ко га су апла у зом по-
здра ви ли.

О се дам де се том ро ђен да ну 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је и 
сла ви Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра крат ко је го во рио 
Ве ли мир Пеј чић, пред сед ник 
Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра. При сут ни ма се обра-
тио и мр Вла дан Ва сић, ко ји је 
Оп штин ском удру же њу по же-
лео успе шан рад уз обе ћа ње 

да ће, као и до са да, по ма га ти 
рад пен зи о нер ске ор га ни за-
ци је. За тим је пре се чен слав-
ски ко лач, а Ве ли мир Пеј чић је 
уру чио при зна ња – за хвал ни це 
нај ак тив ни јим по је дин ци ма у 
Оп штин ском удру же њу пен зи-
о не ра и за хвал ни це удру же-
њи ма Ни ша, Вра ња, Свр љи га, 
Ме ро ши не, Про ку пља, Ди ми-

тров гра да, Ба бу шни це и Бе ле 
Па лан ке за оства ре ну пу ну са-
рад њу и до при нос на за јед нич-
ким по сло ви ма у оп штин ским 
удру же њи ма.

За ду го го ди шњи рад и успе-
шно во ђе ње удру же ња на гра-
ђен је Ве ли мир Пеј чић руч но 
иза тка ном ико ном Св. Ђор ђа.

С. Па на ки јев ски

ПИРОТ: ПРО СЛА ВЉЕ НА ЈУ БИ ЛАР НА ГО ДИ ШЊИ ЦА

За хвал ни це за нај ак тив ни је

МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА БА НАТ СКА ТО ПО ЛА

Не до ста је сва ко днев но са ста ја ли ште

Збор пен зи о не ра одр жан у ме сном Ва тро га сном до му
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Све ча ном сед ни цом Скуп шти не и при-
год ном ака де ми јом, Оп штин ска ор-
га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске 

Па лан ке про сла ви ла је 69. го ди шњи цу по-
сто ја ња и ра да. О ак тив но сти ма од ма ја до 
ма ја, го во рио је Сло бо дан Б. Пан тић, пред-
сед ник па ла нач ких пен зи о не ра.

– Од два на ест хи ља да пен зи о не ра у оп-
шти ни Сме де рев ска Па лан ка, у на шу ор га ни-
за ци ју учла ње но је 3.200 љу ди тре ћег до ба, 
ко ји ма по ку ша ва мо да олак ша мо жи вот де-
ле ћи им ху ма ни тар ну по моћ, пру жа ју ћи им 
услу ге у обла сти здрав стве не за шти те, обез-
бе ђе ња огре ва, жи вот них на мир ни ца и др., 
по нај по вољ ни јим усло ви ма, на от пла ту у ви-
ше ме сеч них ра та. За чла но ве ор га ни зу је мо 
из ле те, дру же ња, за ба ве... Овом при ли ком 
по хва љу јем до бар рад сек ци је за кул тур но-
за бав ни жи вот и пен зи о нер ски КуД „До ња 
Ја се ни ца”, ко ји на сту па у до мо ви ма за ста ра 
ли ца и на ра зним смо тра ма фол кло ра. До бро 
је ра ди ла и спорт ска – ша хов ска сек ци ја ко ја 
је за де сет го ди на по сто ја ња уче ство ва ла на 
ви ше од 30 тур ни ра, где је углав ном осва ја ла 
пр ва и дру га ме ста, о че му све до че осво је ни 
пе ха ри – ис та као је Пан тић.

Је ди ним жи вим пред сед ни ци ма од осни-
ва ња ор га ни за ци је до да нас, Ра до сла ву Ма-

ри са вље ви ћу и Жи во ми ру Сте ва но ви ћу, 
пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра уру-
чио је ди пло ме. За хвал ни це су до де ље не 
ОО СуБ НОР-а Сме де рев ске Па лан ке, Ми о-
дра гу За гор чи ћу, пред сед ни ку Зту „Ви до-
ва ча”, Дру штву глу вих и на глу вих Сме де-
рев ске Па лан ке, пен зи о не ри ма Сто ја ди ну 
Ђор ђе ви ћу, Дра ги ци Пе тро вић, Рад ми ли 
Пан тић, Дра га ну Ла зи ћу и Дра га ни Мир чев-
ски. По за вр шет ку све ча не сед ни це у са ли 

град ског по зо ри шта Кул тур ног цен тра Сме-
де рев ске Па лан ке, по во дом 69. ро ђен да на 
одр жа на је све ча на ака де ми ја под на зи вом 
„До ђи, дра ги, ве че рас у се ло”. Чла но ви пен-
зи о нер ског КуД-а „До ња Ја се ни ца” игра ли 
су, глу ми ли, пе ва ли, и на отво ре ној сце ни 
из ма ми ли апла у зе. Про сла ва је за вр ше на 
за ба вом, где се уз иће, пи ће, игру, ша лу и 
пе сму оста ло до ка сних са ти.

Сл. Ко стан ти но вић

Де се та школ ска олим пи ја да 
одр жа на је од од 9. до 15. ма ја у 
Вра њу. Овај град тих да на је био 
цен тар спор та, мла до сти и бу-
ду ћих шам пи о на, а по се ти ло га 
је око 10.000 љу ди, што је би ла 
до бра при ли ка за афир ма ци ју 
ње го вих по тен ци ја ла.

Ма ни фе ста ци ја је оку пи ла 
6.500 уче ни ка основ них и сред-
њих шко ла из 26 окру га у Ср би ји 
ко ји су се так ми чи ли у 15 ди сци-
пли на у че ти ри ка те го ри је. Осим 
Вра ња, уче сни ке нај ма сов ни јих 
спорт ских ига ра у зе мљи у овој 
го ди ни уго сти ли су и Бу ја но вац, 
Вла ди чин Хан и Ниш. 

Школ ску олим пи ја ду ор га ни-
зо ва ли су Ми ни стар ство омла-
ди не и спор та, Са вез за школ-
ски спорт Ср би је и град Вра ње 
уз по др шку Европ ске уни је. 
Зна ча јан до при нос успе ху ове 
ма ни фе ста ци је дао је и ве ли-

ки број во лон те ра. у при пре му 
школ ских обје ка та и спорт ских 
те ре на град Вра ње је уло жио 
11,5 ми ли о на ди на ра.

За уче сни ке 10. Школ ске 
олим пи ја де број ни спон зо ри 

су обез бе ди ли при год не на гра-
де. та ко ће Фа кул тет за ин же-
њер ски ме наџ мент сти пен ди-
ра ти два нај бо ља так ми ча ра, а 
Ком па ни ја „Фри ком” шко ла ма и 
спорт ским клу бо ви ма по кло ни-

ла је 2.000 ко шар ка шких, од бој-
ка шких и фуд бал ских лоп ти.

На ред на, је да на е ста олим пи-
ја да одр жа ће се за че ти ри го ди-
не у Пи ро ту.

Р. М.

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ ПРО СЛА ВИ ЛА РО ЂЕН ДАН

До ђи, дра ги, ве че рас у се ло

У ВРА ЊУ ОДР ЖА НА ДЕ СЕ ТА ШКОЛ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА

Не де ља дру же ња и спор та
Александровац
расадник
рукометаша
На ово го ди шњој Школ ској 
олим пи ја ди уче ни це Сред-
ње шко ле „Све ти Три фун” 
из Алек сан дров ца, под 
вођ ством про фе со ра Аце 
Ми ле ва, осво ји ле су злат ну 
ме да љу у ру ко ме ту, и тај 
успех је нај ве ћа на гра да 
про фе со ру на кра ју ње го ве 
рад не ка ри је ре. Уче ни ци 
ове шко ле, ко је је пред во-
дио проф. Бо бан Ми ли ће-
вић, осво ји ли су сре бр ну 
ме да љу. Сви они су сво је 
пр ве ру ко мет не ко ра ке на-
пра ви ли у РК Жу па.

Ј. П.
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пензионерски кутак

БЕ О ГРАД

Ше зде сет го ди на од 
ве ли ке ма ту ре

КИ КИН ДА

Пе ти на ступ 
у Те ми шва ру 

КуД „Сун ча на је сен”, ко ји де лу је у са ста ву Оп штин ског удру-
же ња пен зи о не ра Ки кин де, на сту пио је и ове го ди не у те ми-
шва ру при ли ком обе ле жа ва ња Да на по бе де и Евро пе.

КРА ЉЕ ВО

Ре дов ни ле кар ски
пре гле ди 

Днев ни цен тар за ста-
ре на Бе ра нов цу код 
Кра ље ва во ди ра чу на о 
здра вљу сво јих ко ри сни-
ка. Сва ког по не дељ ка, 
сре де и пет ка у Цен тру 
ра де ле кар и ме ди цин-
ска се стра ко ји ме ре ста-
ри ји ма при ти сак и ни во 
ше ће ра у кр ви. 

Ле ка ри ре дов но др же пре да ва ња о ра зним бо ле сти ма и на-
чи ну ле че ња. По след ње пре да ва ње, о бо ле сти ма ко је иза зи-
ва ју по ви шен при ти сак и ше ћер у кр ви, одр жа ла је др Са ња 
Ку јун џић. Она је де ли ла и пи са не ма те ри ја ле о ра зним обо-
ље њи ма а из ла га ње је пра тио ве ли ки број ко ри сни ка ко ји су 
до би ли од го вор на сва ко по ста вље но пи та ње. И. Ш. 

ЛЕ СКО ВАЦ

Плес као игра жи во та
Ле ско вач ко удру же ње обо ле лих од кар ци но ма, у са рад њи 

са удру же њем „Си нер ги ја”, као и удру же њем ста ро сних пен-
зи о не ра гра да Ле сков ца, ор га ни зо ва ло је му зич ко-по ет ски 
пер фор манс „Плес као игра жи во та”. Ово је дин стве но ве че у 
част Све тог про ро ка Је ре ми је ор га ни зо ва но је 14. ма ја у ов-
да шњем клу бу До ма пен зи о не ра на де сној оба ли Ве тер ни це.

у пер фор ман су су уче ство ва ли и ле ско вач ки сред њо школ-
ци, већ афир ми са ни у сво јим сек ци ја ма.

– Овом при ред бом зва нич но по чи ње мо за јед нич ки рад 
на шег клу ба и клу ба обо ле лих од кар ци но ма. Они су у про-
сто ри ја ма клу ба ових да на ор га ни зо ва ли из ло жбу руч них ра-
до ва, али и умет нич ких ра до ва про ис те клих из до са да шњих 
ра ди о ни ца на ших чла но ва – ре кла је Ми ра До бре но вић, члан 
упра ве удру же ња ста ро сних пен зи о не ра Ле сков ца. Т. С.

Ма ту ран ти ло знич ке гим на зи је, ге не ра ци је ро ђе не од 1931. 
до 1938 (по шли су за јед но у пр ви раз ред основ не шко ле док 
је рат још тра јао), про сла ви ли су 19. ма ја 60 го ди на од ве ли ке 
ма ту ре.

Из ове по мно го че му спе ци фич не и не по но вљи ве ге не ра-
ци је по те кли су мно ги шко ло ва ни љу ди ра зних про фе си ја. Ге-
не ра ци ја је да ла пет док то ра на у ка, а је дан од њих је и ака де-
мик Мом чи ло Спре мић (на слици са Вером Папић). 

На све ча но сти ко ја је одр жа на у бе о град ској Ска дар ли ји 
оку пи ло се три де се так вре ме шних ма ту ра на та из Ва ље ва, Ло-
зни це, Ба ње Ко ви ља че, Шап ца, Кру шев ца и Бе о гра да. По сле 
не из бе жне про зив ке по оде ље њи ма и пред ста вља ња књи ге 
проф. Спре ми ћа са пот пи си ма ма ту ра на та (ло знич кој гим на-
зи ји на дар), усле ди ло је дру же ње уз му зи ку, ру чак и при сно 
под се ћа ње на ми ну ле го ди не.

Јер, ка ко ре че јед на од сла вље ни ца, ве ли ка је за блу да да 
по сто ји про шло, са да шње и бу ду ће вре ме. Вре ме је јед но, ре-
као је Ајн штајн. В. П.

Би ло је то пе то го сто ва ње у Ру му ни ји тим по во дом, а Ки кин-
ђа не је при мио и гра до на чел ник те ми шва ра Ни ко лау Ро бу. 
Дру же ње је на ста вље но са чла но ви ма град ске Асо ци ја ци је 
се ни о ра, са ко јом Оп штин ско удру же ње из Ки кин де са ра ђу је 
го ди на ма. И на овом су сре ту раз ме ње не су здра ви це и по-
кло ни. До бро до шли цу је при ја те љи ма по же лео пред сед ник 
та мо шње пен зи о нер ске ор га ни за ци је Влад Ни ку.

Са 54 уче сни ка ове екс кур зи је пу то ва ла је и Бо сиљ ка Ср-
дић, на чел ни ца дру штве них де лат но сти гра да Ки кин де, ко ји 
је обез бе дио ауто бус за ову по се ту. С. З.
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ПРО Ку ПЉЕ

Злат на свад ба
Ане и Ра до сла ва

у по ро ди ци Јо ва но вић у Про ку пљу 9. ма ја је про сла вље на 
злат на свад ба Ра до сла ва (70) и Ане (69). Пре по ла ве ка за по-
чео је њи хов за јед нич ки жи вот и та да ни су раз ми шља ли о то-
ме шта ће би ти пе де сет го ди на ка сни је. Из љу ба ви и за јед нич-
ког жи во та Ра де та и Ане на свет су до шла де ца: Ми ло рад (49), 
Мир ја на (48) и бли зна ци Бра ти слав и Бра ни слав (46).

– Пре срећ ни смо јер су нам де ца здра ва, за сно ва ли су по-
ро ди це и има ју сво је на след ни ке. Ми, два уну ка, че ти ри уну ке 
и два пра у ну ка – по но сан је Ра де.

Злат ну свад бу Јо ва но ви ћи су обе ле жи ли са сво јом де цом, 
ку мо ви ма, ро ђа ци ма, при ја те љи ма... Би ло је ве се ло, са му зи-
ком и сла вље нич ком тор том. Ж. Д.

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Ве те ра ни пред  
Тра ја но вом та блом

По ла ве ка по сле из ме шта ња тра ја но ве та бле дво ји ца уче-
сни ка ове из у зет но сло же не гра ђе вин ске опе ра ци је на шла су 
се по но во пред им по зант ним исто риј ским обе леж јем. Дво ји-
ца Аран ђе лов ча на, Дра го слав Па вло вић (88) и Ми ло рад Јо ва-
но вић (73) пр ви пут су по се ти ли ме сто где су, ка ко ка жу, сте-
кли нај ве ће жи вот но и про фе си о нал но ис ку ство.

– Ка да су по че ли ра до ви на из град њи ХЕ „Ђер дап” би ло је 
про бле ма ко ји су се мо ра ли ре ши ти. та кав по сао до та да ни ко 
ни је из во дио. Из бор је пао на „Вен чац”. По ди гли смо тра ја но-
ву та блу у ко ма ду од око 300 то на на ви си ну од 22 ме тра и 
по но во је угра ди ли. то је по сао због ко га је вре де ло жи ве ти 
– ка же ин же њер Дра го слав Па вло вић, ру ко во ди лац ра до ва 
на из ме шта њу та бле. 

За хва љу ју ћи ру ко вод ству оп шти не Кла до во и пред у зи мљи-
вој ди рек тор ки тО Не вен ки Бол до рац, ве те ра ни овог гра ђе-
вин ског ре мек-де ла по сле 49 го ди на по но во су се на шли на 
ме сту до га ђа ња. М. М.

тР СтЕ НИК

Не за бо рав но ве че  
фол кло ра 

По сле кон цер та КуД „Пр ва пе то лет ка” и фол клор ног ан сам-
бла „Ко ло“ из Мо скве, љу би те љи фол кло ра има ли су још јед-
ну при ли ку да на сце ни тр сте нич ког Домa кул ту ре ви де не-
ко ли ко дру шта ва и ан сам ба ла са ко ре о гра фи ја ма из срп ског 
под не бља. 

у кр ца тој са ли До ма кул ту ре одр жан је Фе сти вал „Сви ма на 
ра дост“. Бур ним апла у зи ма на гра ђе ни су фол кло ри сти из Зре-
ња ни на, Аран ђе лов ца, Ко стол ца, Со ко ба ње, Кра ље ва, Вр њач ке 
Ба ње, Алек сан дров ца и Гло бо де ра. Ор га ни за тор овог фе сти ва-
ла био је КуД „тра ди ци ја” са сво јим фол клор ним гру па ма из тр-
сте ни ка, то бол ца, Ја си ко ви це, Ома шни це, Ве лу ћа и Бог да ња. 

Пре по чет ка фе сти ва ла за го сте је при ре ђен све ча ни при-
јем у оп шти ни тр сте ник. До бро до шли цу су им упу ти ли по-
моћ ни ца пред сед ни ка оп шти не тр сте ник Ју ли ја Јо ва но вић и 
пред сед ник МЗ тр сте ник Иван Пе тра ши но вић. Д. И.

ВР ЊАЧ КА БА ЊА – БРА ту НАЦ

Го ди шњи ца  
бра ти мље ња

удру же ње пен зи о не ра Вр њач ка Ба ња ор га ни зо ва ло је 
по се ту ко ле га ма из Бра тун ца чи ме је обе ле же на го ди шњи-
ца пот пи си ва ња По ве ље о бра ти мље њу ова два удру же ња. 
Осим 115 вр њач ких пен зи о не ра, пре ко Дри не се упу ти ло и 
50 ве те ра на из Алек сан дров ца па су су сре ти тра си ра ли но ве 
пу те ве са рад ње.

Ко ли ки су зна чај до ма ћи ни да ли овом ску пу ви ди се и по 
то ме што су при сут не по здра ви ли чел ни ци Вла де Ре пу бли ке 
Срп ске и пред став ни ци су сед них оп шти на. 

– Бра ти мље ње је сим бол ху ма но сти, пле ме ни то сти, а циљ 
му је упо зна ва ње, дру же ње, до го ва ра ње уз за јед нич ко ре ша-
ва ње про бле ма и не да ћа ко је до но се жи вот и сва ко дне ви ца 
– ре као је том при ли ком др Све то лик Ми ле кић, пред сед ник 
вр њач ког удру же ња.

Сле де ћи су сре ти за ка за ни су у Вр њач кој Ба њи. Ж. М.

Дра го слав Па вло вић и Ми ло рад Јо ва но вић
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конкурси

удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ-
ства – Ами ти” и ове го ди не нас је об-
ра до ва ло но вим из да њем Збор ни ка 

нај бо љих пу то пи сних, пе снич ких и про зних 
за пи са, иза бра них на кон кур су за Дра га но-
ву на гра ду. Кон курс за нај бо љи пу то пис, на 
ко ме су уче ство ва ли по го ди на ма ста ри ји а 
по ду ху мла ђа ни ауто ри, рас пи са ло је удру-
же ње „Сна га при ја тељ ства – Ами ти” у са рад-
њи са пор та лом Пен зин, а на гра ду је уста-
но ви ла Ја сми на Бе ба Ку ка као успо ме ну на 
свог оца Дра га на.

На све ча но сти 19. ма ја у про сто ри ја ма 
удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
„Дра га но ва на гра да” за нај бо ље пу то пи се 
осо ба ста ри јих од 60 го ди на до де ље на је 
ауто ри ма из Вој во ди не ко јих је на кон кур-
су уче ство ва ло 35 из 12 вој во ђан ских ме-
ста. Две пр ве на гра де, пу то ва ње у Вр њач ку 
Ба њу, до би ли су Алек сан дар Да мја но вић 
и Би ља на Бе нић. При ча Би ља не Бе нић из 
Апа ти на „На ша екс кур зи ја у Ба њу Ко ви ља-
чу” осво ји ла је пр во ме сто у ка те го ри ји Нај
бо ља при ча о пу то ва њу у Ср би ји, а при ча 
Алек сан дра Да мја но ви ћа из Но вог Са да „На 
гро тлу при та је ног вул ка на” осво ји ла је пр во 
ме сто у ка те го ри ји Нај бо ља му шка пу то пи
сна при ча.

у ка те го ри ји Нај бо ља при ча о пу то ва њу 
по Ср би ји уче сни ци из Вој во ди не осво ји ли 
су и дру го и тре ће ме сто: Ми ло рад Мар ти-
нов из Зре ња ни на дру го ме сто за при чу „Се-
ло Бо рач у ср цу Шу ма ди је” и Ма рин ко Ча вар 
из Но вог Са да тре ће ме сто за при чу „Но ви 
Сад – Но ви Сад пре ко Вр њач ке Ба ње”.

у ка те го ри ји Нај бо ља жен ска пу то пи сна 
при ча на гра де су до би ле На да Да мја но вић 
из Но вог Са да – дру го ме сто за при чу „Ке-
ни ја из два угла”, и Ол ги ца Ћур чин из Зре-
ња ни на – тре ће ме сто за при чу „Јеф ти но 
пу то ва ње”. Пе ро Бу ла то вић из Но вог Са да 

до био је тре ћу на гра ду у ка те го ри ји Нај бо
ља при ча о пу то ва њу у ино стран ство за 
при чу „тра гом оче ве при че”. На гра де су до-
де ли ле Ма ри ја Ку ка, Бе би на мај ка и су пру-
га по кој ног Дра га на, по ко ме на гра да но си 

име, мр На де жда 
Са та рић, пред-
сед ни ца управ-
ног од бо ра удру-
же ња гра ђа на 
„Сна га при ја тељ-
ства – Ами ти”, и 
Алек сан дра Јо ва-
но вић, уред ни ца 
пор та ла Пен зин.

Рим ска дво ра-
на Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да 
баш као и про шле 
го ди не би ла је пу-
на 20. ма ја ка да су 
уру чи ва не на гра-
де. Све ча но сти је 
при су ство ва ла и 

део на гра да уру чи ла Бран ки ца Јан ко вић, 
по ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
ко ја је по др жа ла овај кон курс ис ти чу ћи да 
је ово је дан од на чи на бор бе про тив со ци-
јал не ис кљу че но сти и мар ги на ли за ци је нај-
ста ри јих су гра ђа на.

уру че не су пр ве на гра де: Љи ља ни Стје љи 
из Бе о гра да за при чу „Мој град за гле дан у ре-
ку” у ка те го ри ји Нај бо ља жен ска пу то пи сна 
при ча и Бран ки Ри бар Бра јић из Бе о гра да за 
при чу „Пут у зе мљу сви ле” у ка те го ри ји Нај
бо ља при ча о пу то ва њу у ино стран ство. За 
дру го ме сто у ка те го ри ји Нај бо ља му шка пу

то пи сна при ча на гра да је при па ла Сло бо да-
ну Бо ци Ба ји ћу из Ба ња лу ке за при чу „Пу то ва-
ње” и у ка те го ри ји Нај бо ља при ча о пу то ва њу 
у ино стран ство – Ми ли ци Ми ми Дми тро вић 
за при чу „у Егип ту”. Ми ло ван Де спо то вић из 
Бе о гра да до био је на гра ду за пе сму „Ве се ло 
кроз Цр ну Го ру” за осво је но дру го ме сто у ка-
те го ри ји Нај бо ља пу то пи сна пе сма.

И у Бе о гра ду, баш као и на дру же њу у Но-
вом Са ду, би ло је мно го емо ци ја и ле пих ре-
чи. Ка ко увек ис ти че мр На де жда Са та рић, 
уче сни ци овог кон кур са углав ном ни су „љу-
ди од пе ра”.

– Раз ли чи тим по сло ви ма су се ба ви ли то-
ком рад ног ве ка, до ла зе из нај ра зли чи ти јих 
сре ди на, а сви има ју шта да ка жу. Њи хо ве 
при че тре ба чи та ти, њи хов глас тре ба чу ти. 
Ауто ри пу то пи сних при ча и пе са ма су нај-
ра зли чи ти јих за ни ма ња и ин те ре со ва ња: 
до ма ћи це, слу жбе ни ци, ле ка ри, про фе со-
ри, сли ка ри, пси хо ло зи, док то ри на у ка... 
Нај мла ђи има 60 а нај ста ри ји 91 го ди ну – 
ре кла је На да Са та рић.

Њи хо ви ра до ви су мно го ви ше од пу-
то пи са, те се и пу бли ка ци ја у ко јој су ове 
го ди не штам па ни на гра ђе ни ра до ви зо ве 
„Су ве ни ри из ду ше”. у њој су об је ди ње ни 
пр во на гра ђе ни пу то пи си из пет ка те го ри-
ја и по је дан рад ко ји је у сва кој ка те го ри ји 
за у зео че твр то ме сто, као и из во ди из опи-
сних оце на чла но ва жи ри ја.

Кра јем ме се ца дру же ње је на ста вље но 
у Ни шу и Кра гу јев цу, а за пр во на гра ђе не и 
њи хо ве пра ти о це ор га ни зо ван је на град ни 
бо ра вак у Вр њач кој Ба њи.

Је ле на Оцић
Дра ган Ко раћ

ПРЕД СТА ВЉЕН ЗБОР НИК СА КОН КУР СА „ДРА ГА НО ВА НА ГРА ДА” ЗА НАЈ БО ЉИ ПУ ТО ПИС СТА РИ ЈИХ 2016.

Кад ду ше пи шу, реч нас ве зу је

Награђени аутори најбољих путописних прича
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ВИ ПИтАтЕ 
„ГЛАС 

ОСИГуРАНИКА” 
ОДГОВАРА?М. Х., Ба тај ни ца: У пен зи ју сам оти шао 19. де цем бра 2000. 

го ди не по та да ва же ћем ста ром за ко ну, 10 нај по вољ ни јих 
го ди на ста жа. Пет го ди на ста жа ми ни је при зна то, по што 

до уво ђе ња сте ча ја ни су упла ће ни до при но си Фон ду ПИО за 
тај пе ри од. По сло да вац је из ми рио сво је оба ве зе 2007. У ви-
ше на вра та тра жио сам пи са ним пу тем ко рек ци ју и да ми се 
на пи ше но во ре ше ње, по вољ ни је по ме не. За ни ма ме по ком 
за ко ну тре ба да се ура ди об ра чун, да ли по ста ром, ка да сам 
ја оти шао у пен зи ју, или по но вом ко ји је сту пио на сна гу 2003. 
го ди не? 

?П. Н., Гроц ка: Имам ре ги стро ва но по љо при вред но га здин-
ство и пла ни рам да су пру гу при ја вим у Фонд ПИО по што 
ја тре нут но ра дим по уго во ру о ра ду. Да ли је и на ко ји на-

чин мо гу ће да су пру га иза ђе из оси гу ра ња за две-три го ди не 
по што ће нам ста ри ји син за вр ши ти шко лу и пла ни ра да се 
при ја ви и оста не на га здин ству? 

?Л. С., Јун ко вац: Мој су пруг је пре дао па пи ре за пен зи ју 6. 
ју ла 2014. го ди не, а ре ше ње о пен зи о ни са њу до био у де-
цем бру 2015. У над ле жној фи ли ја ли са зна ли смо да иако 

је био 12 го ди на на би роу, да га по сло да вац ни је од ја вио и да 
се још ра чу на да је за по слен. На и ме, по сло да вац, ко ји га је от-
пу стио 2001, во дио га је на по слу до 2014. У ПИО су нас са ве то-
ва ли да га ту жи мо. Та ко ђе, ни оп шти на То по ла му ни је упла ти-
ла де вет ме се ци ста жа, па смо се за ду жи ли 60.000 ди на ра да 
то упла ти мо. Та ко је он до био нај ни жу пен зи ју. Да ли по сто ји 
на чин да се то ис пра ви и ка ко? 

?А. П., Бе о град: Мој су пруг је пре ми нуо и ја сам на сле ди ла 
ње го ву пен зи ју. Имам шест го ди на рад ног ста жа па ме за-
ни ма да ли мо же овај стаж да се до да на по ро дич ну пен зи-

ју ка ко би се она уве ћа ла не ки про це нат?

?Б. М., Су бо ти ца: Да ли ПИО фонд из да је ши фру – пин код 
са мо лич но на шал те ри ма сво јих фи ли ја ла или се зах тев 
мо же по сла ти елек трон ски? 

?Ј. В., Кра гу је вац: За вр шио сам не дав но фа кул тет и пла ни-
рам да упи шем ма стер. За ни ма ме да ли имам пра во на 
по ро дич ну пен зи ју и за вре ме ма стер сту ди ја.

На кнад ни об ра чун пен зи је

Пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка 
по љо при вред ни ка

По ре ска упра ва над ле жна  
за до при но се

Ни је мо гу ће спа ја ње ста жа
два оси гу ра ни ка

Пин код се не до ста вља елек трон ски

По ро дич на пен зи ја де те ту ко је се 
шко лу је до 26 го ди на

Од го вор: Пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња оства ру ју се по од ред ба ма 
За ко на о ПИО ко ји ва жи у мо-
мен ту под но ше ња зах те ва. у 
Ва шем слу ча ју то зна чи да би 
се по сто је ћи из нос пен зи је 
ко ри го вао за до дат них пет го-

ди на ста жа оси гу ра ња за ко је 
је по сло да вац на кнад но упла-
тио до при но се. Го то во у свим 
слу ча је ви ма на кнад ни об ра-
чун пен зи је је не по вољ ни ји. 
За кон ска оба ве за Фон да је да 
Вам ис пла ћу је по вољ ни ји из-
нос пен зи је.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, оси гу ра ње по осно ву оба-
вља ња по љо при вред не де лат-
но сти је оба ве зно за но си о ца 
по љо при вред ног до ма ћин ства 
и но си о ца по ро дич ног по љо-
при вред ног га здин ства, од но-
сно нај ма ње за јед ног чла на 
до ма ћин ства. Оста ли чла но ви 
до ма ћин ства, по ро дич ног по-
љо при вред ног га здин ства, од-
но сно ме шо ви тог до ма ћин ства 
мо гу се оси гу ра ти под усло ви-
ма про пи са ним за ко ном. 

Раз ло зи за пре ста нак свој-
ства оси гу ра ни ка по љо при-
вред ни ка су: за сни ва ње рад ног 
од но са, оба вља ње са мо стал не 

де лат но сти, оства ри ва ње пра-
ва на пен зи ју, од ла зак на при-
вре ме ни рад, од но сно бо ра вак 
у ино стран ству, од ла зак на од-
слу же ње вој ног ро ка, смрт, раз-
вод бра ка, рас кид еко ном ске 
за јед ни це и оту ђе ње имо ви не 
и због про ме не пре би ва ли шта.

Ли це ко је же ли да ис ту пи из 
оси гу ра ња, од но сно код ко га 
по сто ји је дан од на пред на-
ве де них раз ло га за пре ста нак 
оси гу ра ња, под но си зах тев за 
исту па ње из оси гу ра ња, од но-
сно зах тев за пре ста нак оси гу-
ра ња по осно ву оба вља ња по-
љо при вред не де лат но сти, нај-
бли жој фи ли ја ли Фон да ПИО. 

Од го вор: За ко ном о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње утвр ђе но је да об ве-
зни ци до при но са (оси гу ра ник, 
по сло да вац или ис пла ти лац 
при хо да на чи ји те рет се пла ћа 
до при нос) не мо гу би ти осло-
бо ђе ни оба ве зе об ра чу на ва ња 
и пла ћа ња до при но са. Бу ду ћи 
да сте упла ти ли не из ми ре не до-
при но се за од ре ђе ни пе ри од, 
има те пра во да тра жи те по вра-
ћај сред ста ва, на кон што бив-
ши по сло да вац из ми ри сво ју 
оба ве зу и упла ти до при но се за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње. 

За ко ном о до при но си ма за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
84/04,…5/15) про пи са но је да об-
ра чун и пла ћа ње до при но са кон-
тро ли ше По ре ска упра ва. Сход но 
то ме, ра ди ин фор ми са ња о свим 
пи та њи ма ко ја се од но се на упла-
ту до при но са, сто пе до при но са, 
осно ви це до при но са, об ра чу на-
ва ња ка ма те у слу ча ју ка шње ња 
упла те до при но са, као и на оста-
ла пи та ња у ве зи са до при но си-
ма, тре ба ло би да се обра ти те 
По ре ској упра ви ко ја ће Вам да ти 
де таљ не од го во ре и пру жи ти по-
треб ну струч ну по моћ.

Од го вор: За кон о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу не 
пред ви ђа мо гућ ност спа ја ња 

ста жа оси гу ра ња два оси гу ра-
ни ка, па стога не можете да на 
тај начин увећате пензију.

Од го вор: Пин код омо гу ћа ва 
увид у лич не по дат ке оси гу ра-
ни ка ко је, у скла ду са За ко ном 
о за шти ти по да та ка о лич но сти, 
Фонд мо же да ти са мо на лич ни 
зах тев или на зах тев овла шће-
ног ли ца, при че му је по треб но 
оба ви ти од го ва ра ју ћу иден ти-
фи ка ци ју. По што ни је мо гу ће на 
од го ва ра ју ћи на чин иден ти фи-
ко ва ти ли ца ко ја се Фон ду обра-
ћа ју пу тем меј ла, пин код се не 

до ста вља елек трон ским пу тем. 
Ова ква про це ду ра је нео п ход на 
због евен ту ал них зло у по тре ба 
и за шти те лич них по да та ка на-
ших ко ри сни ка, на шта нас оба-
ве зу је за кон. Зах тев за до би ја ње 
пин ко да под но си се на шал те ру 
би ло ко је фи ли ја ле Фон да ПИО, 
цео по сту пак не тра је ду го, те се 
бр зо и ла ко, уз лич ну кар ту и по-
пу њен зах тев, мо же до би ти при-
ступ на ши фра ко ја ва жи трај но.

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
За ко на о ПИО, де те има пра во на 
по ро дич ну пен зи ју до на вр ше-
них 26 го ди на жи во та ако по ха ђа 

ви со ко школ ску уста но ву, би ло да 
су у пи та њу основ не ака дем ске 
сту ди је, по сле ди плом ске сту ди је 
– ма стер или док тор ске сту ди је. 
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

МЕСТО У 
ЦРНОЈ ГОРИ

ГОРЊИ ДЕО 
ТЕЛА (МН.)

ТИП ФРАНЦ. 
АУТОМО-

БИЛА

НЕПРЕВРЕЛО 
ВИНО

РАНИЈИ  
ТУРСКИ 

ДРЖАВН. 
ИСМЕТ

ВРСТА  
ПУЖИЋА, 

ОГРЦ (МН.)

ГРАЂЕВИНА 
У БРИСЕЛУ

СИТНА 
ЗЕМЉА, 

ПРАХ

ВЕШТАЧКА 
ПОДНА 
ОБЛОГА

СМИРЕНО, 
УТИШАНО

8. И 7. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

СТ. ИМЕ 
ВИЈЕТНАМА

ПОЗА, 
ПОЛОЖАЈ

АМЕРИЧКИ 
РЕЖИСЕР, 

ТОМАС

ЈЕЗЕРО У 
СЕРВЕР. 

АМЕРИЦИ
ПТИЦА (ЛАТ.)

НАТАЛИЈА 
ОДМИЛА

ИНТЕРПЛАНЕ-
ТАРНА УНИЈА

КАРИКА

ОЗНАКА  
ЗА ЕНЕРГИЈУ

ИМЕ ГЛУМ. 
ГАРДНЕР

ДЕО  
МЕХАНИКЕ

ОЗНАКА  
ЗА МЕТАР

ПРВО СЛОВО

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ФИНА  
ТКАНИНА

ВРСТА  
БИЉКЕ

ПОЉОПР. 
ДОБРО У 

АМЕРИЦИ

КИЛОТОНА 
(СКР.)

СПОРТСКИ 
КЛУБ (СКР.)

УКРАСИ

СИМБОЛ 
ФЛУОРА

ДЕО ЛИЦА

ПОСАО

ГРУБО СУКНО

РАСКОШ. 
ЗГРАДА

ВРСТА ИГРЕ
ИСТА СЛОВА

ВЕСЕО

ЕНГ.  
ПЕВАЧИЦА, 

ТАНИТА

ВРСТА 
ВИТИЧАСТЕ 

ЗАГРАДЕ

ВРСТА  
ЗАГОНЕТКЕ

МОРСКИ 
ГУСАР

ОЗНАКА 
ИНТЕНЗИ-

ТЕТА

ИМЕ  
ХИРОБУМИЈА

КОКОШКЕ 
ОДМИЛА

ОЗНАКА ЗА 
ПОНД

ИМЕ ГЛ. 
САВАЛАСА

ЦРВЕНИ  
КРСТ (СКР.)

ГРАД У 
ИТАЛИЈИ
ОЗНАКА 

ТЕМПА(МУЗ.)

СИН  
ПОСЕЈДОНОВ

КАТРАН

НОТА СОЛМИ-
ЗАЦИЈЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ИНДИЈСКА 
ДРЖАВА
ОЗНАКА  
ЗА СЕВЕР

ЗАМИШЉ. 
СТАНОВНИК 

МЕСЕЦА

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: прашина, ламинат, умирено, же, Анам, Инс, Ири, Ната, иу, е, Ава, м, свила, кт, ск, ф, рад, аба, степ, рр, 
тикарам, аколада, шарада, и, Ито, п, цк, Асти, Аон, тер, Керала, селенит. СУДОКУ: 615, 932, 784 - 798, 465, 231 - 432, 187, 956 - 967, 218, 
345 - 123, 754, 869 - 584, 396, 172 - 271, 543, 698 - 849, 671, 523 - 356, 829, 417. ОСМОСМЕРКА: југ.

СКАНДИНАВКА

1 9 2 4

9 8 6 2 1

4 2 1 5

9 8 3 5

1 3 7 6

3 6 7

7 1 4 9

6 1 5 3

3 2 4

СуДОКу
табелу треба испунити бројевима од 1 до 9 тако да 
се у сваком водоравном реду, усправној колони, и у 
квадратима 3x3 поља, бројеви не понављају.

ОСМОСМЕРКА
у лику са словима треба пронаћи све доле наведене речи 
у осам смерова. На крају ће остати три слободна слова, 
која читана редом, дају назив једне стране света.

АФЕКт, АФРИКА, ВЕРАНДА, ДЕЛОВОДНИК, 
ЗДРАВКО, КАРЛО, КАСАРНА, КЕтОН, КРАЈНИК, 
КРБАВА, КРМАК, МРКВА, НАСтАВА, НИКОЛА, 
ОДЕЛО, ОПЕКАР, РЕВЕР, САВЕтА, САКСИЈА, 
СКАут, тИНтА, тРАКА, уНИКАт, ФАКИР, ФАРАОН, 
ФЕРИБОт, ФРОНт, ЦИЈАНИД.

З О А В К Р М А К

А Д Н А Р Е В Е Р

Ф Е Р И Б О т Н А

Р Л А А А П Ј О Ј

О О С А В Е т А Н

Н В А Ф А К И Р И

т О К Р т А О А К

у Д С И С Р Г Ф О

у Н И К А т А Е Л

Ц И Ј А Н И Д К А

С К А у т И Н т А



Да ли сте зна ли ... Фар ми ран про грам
Стао ми ауто. Сад ћу мо ра ти да пла ћам по рез на не крет ни ну.
Још не раз ми шљам о ле то ва њу. Има ћу вре ме на да раз ми-

шљам у ју лу и ав гу сту.
Ди нар је не ста би лан. Бр зо ми се из ми го љи из џе па.
Не мам фир ми ра ну гар де ро бу, али имам фар ми ран ТВ про-

грам.
у мар ке ти ма би на ак ци ји тре ба ло оба ве зно да бу ду ле ко ви за сми-

ре ње.
По сле сма ње ња пен зи ја, пен зи о не ри ви ше не пе ва ју онај хит 

„До жи ве ти сто ту”.
Рок за пла ћа ње елек трич не енер ги је по ме рен је на 28. у ме се цу, 

та ко да ме стру ја сад дрм не три да на ка сни је.
Вре ме је но вац, али ка лен да ре ни ко не при зна је као пла те жно 

сред ство.
От кад је у до му здра вља мо ју мла ду ле кар ку за ме ни ла не ка ба ба, 

пулс ми је ви ше не го нор ма лан.
Де јан Па та ко вић

Об но вљи ва енер ги ја
Пи та ње на шег ју тра: где да нас (за)ра ди ти? 
Прав да се уле њи ла. Не др жи ко рак са пра вом.
Ко не слу жи сво ме здра вљу, ни оно ње му не мо же да по слу жи. 
По при ро ди сам оп ти ми ста, али при ро да је све пе си ми стич ни ја. 
За по шља вај мо мла де, струч не и оста ле не за по сле не рад ни ке. то је 

на ша об но вљи ва енер ги ја. 
Сло бо дан Ду чић

Па ме то ва ње
Ку пуј ди пло му! Ми сли на сво ју бу дућ ност.
Из ла ја вих уста увек по те че мед и мле ко.
Скра ћи ва ње за ми сао је увод за скра ћи ва ње за гла ву.
Вла дам со бом 48 од сто. Зна чи, ма њин ски сам вла сник се бе.
Мно ги ма нај ви ше од го ва ра там на стра на да на. Хла до ви на.
Да ми је ова па мет би ла, не бих ви ше ула гао у па мет.
Ме ни ни ко ви ше не мо же да ски не осмех с ли ца. Шло ги рао сам се.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Чо ве ко ви при ја те љи
Ка ко то да је чо век на стао од мај му на, а не чо век од чо ве ка?!
Чо век се кри је ме ђу љу ди ма. Уто ли ко га је те же пре по зна ти.
И не чо век је чо век, са мо је то те шко до ка за ти.
Рад је од чо ве ка ство рио пен зи о не ра. 
Чо век је ре ка ко ја те че из ме ђу две оба ле: по но са и оча ја.
Ма лим љу ди ма нај ве ћа ка зна је соп стве на ве ли чи на.
Нај ве ћи чо ве ко ви при ја те љи не при па да ју људ ској вр сти.

Рад ми ло Мић ко вић

На след на ве ре си ја
Ни смо кри ви, али ни не ду жни. На ша оте жа ва ју ћа окол ност је 

што смо кре дит но пре за ду же ни.
у ве ћи ни пен зи о нер ских по ро ди ца се са ко ле на на ко ле но је ди но 

пре но си жи вот на ве ре си ју. 
Не за хвал но је би ти по ве ри лац, а још гро зни је је на ћи се у ко-

жи ду жни ка.
Не сти дим се да за тра жим по зај ми цу. Ме ђу тим, ве ли ка је бру ка та 

што не мам од ко га.
Са ва За ви шић
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– да је пр ви трам вај на коњ ску 

– да је Храм Све тог Са ве у Бе-

– да се на пр вом са те лит ском пре-

Ста рог кон ти нен та и Аме ри ке са др жао је ме ђу ка дро ви ма и 

ву чу у Ср би ји пу штен у са о бра-

о гра ду је дан од нај ве ћих пра во-

но су из ме ђу Се вер не Аме ри ке и Евро-

ми ле шев ску фре ску из 13. ве ка, као по се бан по здрав Евро-

ћај 1894. го ди не у Бе о гра ду на 

слав них хра мо ва на све ту? Храм је 

пе, 1963. го ди не, на ла зи ла фре ска „Бе-

пља на љу ди ма на дру гом кра ју све та.

ли ни ји Ка ле мег дан–Сла ви ја? та-

гра ђен од до бро вољ них при ло га и до на ци ја и ма да још ни је 

ли ан ђео” из ма на сти ра Ми ле ше ва? 

да су „коњ ски трам ва ји” би ли сво је вр сна атрак ци ја у глав ном 

за вр шен је дан је од нај зна чај ни јих сим бо ла Бе о гра да. укуп-

Ова фре ска као оте ло тво ре ње нај ва жни јег хри шћан ског 

гра ду. Пре Бе о гра да „коњ ски трам вај” има ли су са мо Њу јорк, 

на ви си на хра ма је 82 ме тра, са ку по лом ви си не 70 ме та ра и 

трој ства, љу ба ви, ве ре и на де, упи са ла се та ко и у мо дер ну 

Па риз, Лон дон и Бер лин. 

по зла ће ним кр стом од 12 ме та ра.

исто ри ју. тај пр ви са те лит ски пре нос ви део сиг на ла из ме ђу 

– да у Ср би ји по сто ји му зеј по све ћен 

– да је Ср би ја ме ђу во де ћим из во зни-

– да је те ри то ри ја Ру ске им пе ри-

хле бу? Срп ски му зеј хле ба пре два де се так 

ци ма ма ли на на све ту? Го то во 95 од сто 

је, сме ште на у да на шњој укра ји ни, 

го ди на у Пе ћин ци ма је осно вао сли кар Сло-

овог цр ве ног бла га на свет ском тр жи-

но си ла на зив Но ва Ср би ја? Област 

бо дан Је ре мић Је ре ми ја по сле ви ше го ди шњег при ку пља ња 

шту до ла зи из на ше зе мље. у Ср би ји је 

је до би ла име по Ср би ма ко ји су се 

пред ме та, ма ши на и ору ђа. На про сто ру од 1.200 ква драт них 

око три на ест хи ља да хек та ра под за са дом ове воћ ке, што на-

на се ли ли 1752. го ди не у Ру си ју из 

ме та ра сме ште не су збир ке са око 2.000 пред ме та за об ра ду 

шу зе мљу свр ста ва у свет ски врх по про из вод њи ма ли на, а ве-

Аустриј ског цар ства (углав ном са те ри то ри ја да на шње Вој-

зе мље, пре ра ду пше ни це и ку ку ру за, ме ше ње и пе че ње хле ба, 

ћи на про из вод ње се из во зи на за пад но е вроп ско тр жи ште.

во ди не). Ру ске вла сти су да ле срп ским на се ље ни ци ма зе мљу 

жа ла ста ре на зи ве, али ста нов ни ци су ру си фи ко ва ни Ср би.

при пре ма ње хра не, као и збир ка об ред них хле бо ва. 

а Ср би су у но вој до мо ви ни осно ва ли мно га се ла са истим 
име ни ма као и у ста рој. Мно га од тих се ла су и до да нас за др-


