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Ср би ја оби лу је кул тур ним и ту ри стич ким 
де ша ва њи ма то ком ле та. Ско ро сва ки град 
ор га ни зу је раз не ма ни фе ста ци је да би сво-

јим жи те љи ма убла жио лет ње вру ћи не или им 
обо га тио од мор и до ко ли цу.

Кад је реч о на шем глав ном гра ду, тра ди ци о-
нал на ма ни фе ста ци ја „Ле то на ке ју” одр жа ва се 
у Зе му ну од пр ве не де ље ју на. На и ме, на Лет њој 
по зор ни ци ше та ли шта крај Ду на ва сва ког че тврт-
ка, пет ка и су бо те од 17 до 20 ча со ва Зе мун је цен-
тар „Уни кат не за ни ма ци је”.

Уче сни ци ових сво је вр сних „за ни ма ци ја” усва ја ју 
раз ли чи те ве шти не и уче ка ко да се кре а тив но за-
ба вља ју и ка ко да осми сле сво је сло бод но вре ме. 
Слу ша ју ћи при че о древ ним ци ви ли за ци ја ма пу ту-
ју зе мља ма све та и уче ка ко да „про бу де” ма шту, да 
бу ду кре а тив ни и ра зо но де се уз лет њи плес.

Ма ни фе ста ци ја „Ле то на ке ју” омо гу ћа ва дру же-
ње са кре а тив ним и ве штим умет ни ци ма и во ди-
те љи ма ра ди о ни ца из свет ских кул тур них цен та-
ра. то је ујед но и при ли ка да уче сни ци на у че ка ко 
да ства ра ју и да ис ко ри сте сво је иде је. Шта ра ди-
ти с кр пи ца ма, дуг ми ћи ма и тра чи ца ма, ка ко по-
сту па ти са при род ним ма те ри ја ли ма, као што су 
шкољ ке, пер је или су во ли шће и цве ће, ка ко на ћи 
ин спи ра ци ју у пред ме ти ма ко ји нас окру жу ју, ка-
ко осми сли ти ве се ле пра зни ке... Кроз кре а тив не 
ра ди о ни це гра ђа ни има ју при ли ку да на у че тех-
ни ке сли ка ња на раз ли чи тим ма те ри ја ли ма. На 
кра ју овог „пу то ва ња по све ту”, у ав гу сту, уче сни-
ци ће на ис тој лет њој сце ни из ло жи ти уни кат не 
за ни ма ци је, а жи ри ће на гра ди ти нај бо ље.

Ра зно вр стан је и про грам на Гар до шу, ко ји об у-
хва та кон цер те, дра ме, ка ба ре, деч је пред ста ве и 
ко ме ди је. У слу ча ју ки ше, про грам се са Гар до ша 
се ли у са лу До ма ва зду хо плов ства у Зе му ну. 

„Бој чин ско ле то” је ма ни фе ста ци ја ко ја се од 
2009. го ди не при ре ђу је у Про га ру, у пре ле пом 
ам би јен ту Бој чин ске шу ме, за шти ће ног при род-
ног до бра на чи јем ула зу је сме ште на лет ња, нат-
кри ве на сце на са 500 ме ста за се де ње. 

У про грам ском де лу за сту пље не су сцен ске и 
му зич ке умет но сти, од џе за, ро ка, елек трон ске и 
ет но му зи ке до по зо ри шних пред ста ва и раз ли-
чи тих ви до ва из ра жа ва ња: „стенд ап” ко ме ди је, 
деч је пред ста ве, ре но ми ра не пред ста ве бе о град-
ских и ло кал них по зо ри шта... 

Ове го ди не „Бој чин ско ле то” тра је до 3. сеп тем-
бра, а од пла ни ра них де ша ва ња у ав гу сту из два-
ја мо кон церт Звон ка Бог да на и на сту пе гру па ва-
лен ти но и Ле ген де. Улаз на све кон цер те и пред-
ста ве је бес пла тан.

Кул тур но-ин фор ма тив ни цен тар „Мла дост” из 
Фу то га од ју на па до кра ја ав гу ста већ го ди на ма 
ор га ни зу је „Фу то шко ле то”, про грам на ме њен нај-
мла ђим су гра ђа ни ма. „Фу то шко ле то” чи ни низ 
раз ли чи тих, углав ном бес плат них про гра ма ко ји 
се од ви ја ју ви кен дом. Ор га ни зу ју се ра ди о ни це, 
про јек ци је фил мо ва, кон цер ти, по зо ри шне пред-
ста ве и слич но, с ци љем да се омо гу ћи де ци да 
кре а тив но осми сле сло бод но вре ме то ком рас-
пу ста. 

Де спо то вац тра ди ци о нал но ор га ни зу је Да не 
срп ско га ду хов ног пре о бра же ња, од 19. до 28. ав-
гу ста, на ко ји ма ће би ти при ка за не број не пред-
ста ве, из ло жбе и кон цер ти у част де спо та Сте фа-
на Ла за ре ви ћа.

И то по ла је сво јим гра ђа ни ма омо гу ћи ла да им 
ле то бу де ис пу ње но кул тур ним са др жа ји ма ко ји 
ће тра ја ти до кра ја ав гу ста. „то пол ско ле то” об у-
хва та из ло жбе сли ка, фо то гра фи ја, ра ди о ни це 
мо за и ка, књи жев не ве че ри, спорт ске ви кен де, 
се о ске са бо ре, ша хов ски тур нир, му зич ке ве че-
ри, ет но и драм ске про гра ме...

ту је, на рав но, и јед на од нај по се ће ни јих ту ри-
стич ких ма ни фе ста ци ја у Ср би ји – Дра га чев ски 
са бор тру ба ча у Гу чи, 56. по ре ду, ко ји се ове го-
ди не одр жа ва од 10. до 14. ав гу ста. 

Свој лет њи про грам осми сли ли су и кул тур ни 
по сле ни ци Ужи ца, Ки кин де, Ру ме, Но вог Са да, По-
жа рев ца, Ја го ди не, Ни ша... и број них дру гих гра-
до ва. Г. О.

ле то у 
ср би ји
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На сед ни ци Управ ног од бо ра Ре пу-
блич ког фон да ПИО, одр жа ној 14. 
ју ла, ре и за бра ни су, на пе ри од од 

две го ди не, пред сед ник Управ ног од бо ра 
Бра ни слав Ми тро вић и за ме ни ца пред сед-
ни ка Сла ви ца Са ви чић, ко ји ма пр ви ман дат 
у тра ја њу од две го ди не ис ти че 10. сеп тем-
бра 2016. го ди не. У скла ду са За ко ном о 
ПИО, пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра би ра и раз ре ша ва Управ-
ни од бор на две го ди не, док се чла но ви 
Управ ног од бо ра име ну ју на пе ри од од че-
ти ри го ди не.

По во дом ре и збо ра пред сед ни ка и за-
ме ни це пред сед ни ка УО, ди рек тор ка Фон-
да ПИО Дра га на Ка ли но вић из ја ви ла је да 
је ре и збор ви ше не го за слу жен, из ра зи ла 
за хвал ност пред сед ни ку, за ме ни ци пред-
сед ни ка и оста лим чла но ви ма Управ ног 
од бо ра на до број са рад њи, по др шци и 
успе шном ра ду и ис та кла да су се за хва љу-
ју ћи то ме у прет ход не две го ди не, по ред 
оста лог, ре ши ла два кључ на про бле ма, ко ја 
су го ди на ма по сто ја ла у Фон ду – ван ред но 
ускла ђи ва ње пен зи ја про фе си о нал них вој-
них ли ца и ис пла та раз ли ке нов ча не на кна-
де за по греб не тро шко ве по осно ву смр ти 
по љо при вред них пен зи о не ра, чи јим је ре-
ша ва њем из вр ше на уште да у укуп ном из-
но су од око 12 ми ли јар ди ди на ра.

На сед ни ци су раз ма тра на и пи та ња у 
ве зи са имо ви ном Фон да у скла ду са Пра-
вил ни ком о рас по ла га њу не по крет но сти ма 
Ре пу блич ког фон да ПИО. У том кон тек сту, 
усво јен је пред лог од лу ке о одо бра ва њу за-
кљу че ња уго во ра о ко ри шће њу не по крет-

но сти РФ ПИО у Но вом Са ду са Са ве зом 
пен зи о не ра вој во ди не, као и о одо бра ва њу 
про ду же ња уго во ра о за ку пу не по крет но-
сти Фон да у Ки кин ди са Ге рон то ло шким 
цен тром Ки кин да. та ко ђе су усво је ни пред-
ло зи од лу ка о по кре та њу по сту па ка да ва ња 
у за куп не по крет но сти РФ ПИО, по слов них 
про сто ра у Ле сков цу и Ни шу.

Управ ни од бор је усво јио и пред ло же не 
из ме не Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га-
ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у РФ 
ПИО, спро ве де не ра ди при ла го ђа ва ња од-
лу ка ма Ко ми си је вла де РС и За ко ну о ви со-
ком обра зо ва њу.

На сед ни ци су пред ста вље ни и из ве шта ји 
о из вр ше њу пла на јав них на бав ки РФ ПИО 
за 2015. и пр вих шест ме се ци 2016. го ди не, 
на ко је су чла но ви Управ ног од бо ра да ли 

са гла сност. При ли ком пред ста вља ња из ве-
шта ја, ис так ну то је да је по осно ву из вр ше-
ња пла на јав них на бав ки у 2015. го ди ни из-
вр ше на уште да од око 20 од сто утро ше них 
сред ста ва у од но су на прет ход ну го ди ну.

На кра ју сед ни це, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Бра ни слав Ми тро вић за хва лио је 
чла но ви ма УО на тим ском ра ду у про те кле 
две го ди не, као и ди рек тор ки Фон да, свим 
са рад ни ци ма и струч ним слу жба ма на успе-
шној са рад њи. Пред сед ник УО је ис та као да 
Управ ни од бор пред ста вља спо ну из ме ђу 
Фон да и вла де, да увек сто ји на рас по ла-
га њу, као и да, уз до бра обра зло же ња, не 
по сто ји пре пре ка за ре а ли за ци ју би ло че га 
што мо же да по бољ ша рад Фон да и што је 
до бро за ко ри сни ке и оси гу ра ни ке.

В. К.

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

Ре и за бра ни пред сед ник и 
за ме ни ца пред сед ни ка УО

ОСНОвИцЕ %
ОД ПРОСЕЧНЕ 

ЗАРАДЕ
26%

1 35 22.400 5.824,00

2 40 25.600 6.656,00

3 54 34.560 8.985,60

4 65 41.601 10.816,26

5 80 51.201 13.312,26

6 87 55.681 14.477,06

7 115 73.601 19.136,26

8 127 81.281 21.133,06

9 155 99.202 25.792,52

10 200 128.002 33.280,52

11 300 192.003 49.920,78

12 400 256.004 66.561,04

13 500 320.005 83.201,30

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа гра-
ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за 
пен зи је да од упла те за ав густ 2016. 
ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко-
је су у од но су на прет ход ни пе ри од 
ви ше за 6,6 од сто (због ускла ђи ва-
ња са кре та њем за ра да у прет ход-
ном квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за 
јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не-
за ви сно од струч не спре ме ко ју има-
ју. По За ко ну о до при но си ма за оба-

ве зно со ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа 
осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не 
ре пу блич ке за ра де из прет ход ног 
тро ме сеч ја, што је 22.400 ди на ра, а 
нај ви ша пет про сеч них пла та, од но-
сно 320.005 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње је 26 од сто, што 
зна чи да ће се ме сеч ни из да так кре-
та ти у ра спо ну од 5.824 до 83.201,30 
ди на ра. Ови из но си при ме њи ва ће 
се на упла те до при но са за ав густ, 
сеп тем бар и ок то бар 2016.  Г. О.

Но ве осно ви це 
од августа
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Успе шно су окон ча не све 
пре дак тив но сти у ве зи са 
ово го ди шњим кон кур сом 

за бес плат ну ре ха би ли та ци ју, 
ко је је би ло по треб но оба ви ти 
у скла ду са Пра вил ни ком о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја РФ ПИО, па су по че ли да 
сти жу и по зи ви из ба ња пен зи о-
не ри ма ко ји су се на шли на ранг 
ли ста ма. Ме ђу пр вим пен зи о не-
ри ма ко ји ма је упу ћен по зив и 
до го во рен тер мин де се то днев-
не бес плат не рехабилитације, 
на шло се и два де се так ко ри-
сни ка пен зи ја ко ји су упу ће ни у 
Спе ци јал ну бол ни цу за бо ле сти 
шти та сте жле зде и бо ле сти ме-
та бо ли зма „Зла ти бор”.

тим по во дом, 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 
и ди рек тор ка Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње Дра га на Ка ли но вић, 
са пред став ни ци ма ру ко вод ства 
Фон да, об и шли су 13. ју ла ову 
спе ци јал ну бол ни цу. У зла ти бор-
ској „Чи го ти” до кра ја го ди не ће 
по овом осно ву бо ра ви ти око 
600 ко ри сни ка пен зи ја.

Пре ма ре чи ма пен зи о не ра 
ко ји су бо ра ви ли у „Чи го ти” сре-
ди ном ју ла, све је би ло у нај бо-
љем ре ду, ве о ма су за до вољ ни, 
ка ко про пи са ним те ра пи ја ма 
и љу ба зно шћу осо бља, та ко и 
при ро дом и ам би јен том у ко-
јем се ова спе ци јал на бол ни ца 
на ла зи.

На кон оби ла ска „Чи го те”, ди-
рек тор ка Фон да ПИО Дра га на 

Ка ли но вић об ја сни ла је да сви 
ко ри сни ци пен зи је, без об зи ра 
на то у ко ју ба њу бу ду упу ће ни, 
има ју исти обим услу га, што га-
ран ту ју уго во ри пот пи са ни са 
25 ба ња.

– Сви на ши пен зи о не ри у це-
лој Ср би ји има ју пот пу но исти 
трет ман, сва ки пен зи о нер без 
об зи ра на то у ко јој је ба њи до-
би ће нај ма ње три фи зи кал не 

те ра пи је, сме штај у дво кре вет-
ним со ба ма и пот пу но струч-
но ме ди цин ско по кри ће за све 
вре ме бо рав ка – ре кла је Дра га-
на Ка ли но вић.

Број ко ри сни ка ко ји ће пра во 
на де се то днев ну ре ха би ли та ци-
ју о тро шку Фон да ПИО ис ко ри-
сти ти ове го ди не је око 12.000, 
што је за го то во 1.000 ви ше у 
од но су на прет ход ну го ди ну. 
Ово по ве ћа ње ми ни стар ву лин 
је об ја снио уве ћа њем при хо да 
од до при но са ко ји су за кључ но 
са 11. ју лом ове го ди не за се дам 
ми ли јар ди ди на ра ве ћи у од но-
су на исти пе ри од 2015. го ди не.

– Од 7. де цем бра 2013. го-
ди не, ка да је уве де на за бра на 
за по шља ва ња, јав ни сек тор је 
на пу сти ло 51.245 ли ца. У ме ђу-
вре ме ну, у при ват ном сек то-
ру за по сли ло се 119.979 љу ди. 
Број од пре ко 68.000 чи ни ту 
раз ли ку због ко је др жа ва упла-
ћу је ма ње за пен зи је и због ко-
је мо же мо у овом слу ча ју ви ше 
пен зи о не ра да по ша ље мо на 
рехабилитацију – об ја снио је 
ми ни стар Алек сан дар ву лин.

В. К.

У ва љев ској Фи ли ја ли пу ште на је у функ-
ци ју вер ти кал на по крет на плат фор ма за 
осо бе са ин ва ли ди те том. На овај на чин омо-
гу ћен је без бе дан, ква ли те тан, хи ги јен ски и 
ху ман улаз оси гу ра ни ка и ко ри сни ка у по-
слов ну згра ду. Сва ка ко су нај за до вољ ни ји 
они ко ји до ла зе на пре глед код ле ка ра ве-
шта ка јер су сте пе ни ште и ра ни ја стр ма ко-
са ра ван би ли ри зич на и те шко са вла ди ва 
пре пре ка. Уз аси стен ци ју стал но де жур ног 
слу жбе ног ли ца у фи ли ја ли, осо бе са ин ва-
ли ди те том се сме шта ју у слу жбе на ин ва лид-
ска ко ли ца (или у сво јим ко ли ци ма ко ји ма 
су до шли) и упо тре бом лиф тов ске плат фор-
ме без ика квог на по ра са вла ђу ју по сто је ће 
сте пе ни ште.

У са мом ра ду фи ли ја ле на пра вље на је та-
ква ор га ни за ци ја да су сви по сло ви при је ма 
стра на ка сме ште ни у јед ној рав ни у ви со ком 

при зе мљу. На овај на чин, без ика квих ар хи-
тек тон ских ба ри је ра ко ри сни ци при сту па-
ју со би за ве шта че ње, де жур ном прав ни ку, 
ли кви да ту ри и пи сар ни ци. Ства ра њем ових 
но вих усло ва пот пу но су ис по што ва не све 
за ко ном про пи са не оба ве зе. 

Ру ко вод ство Фон да је по сту пи ло по пре по-
ру ци ре сор ног ми ни стар ства и пре ко пред у-
зе ћа „За ста ва ин про“ из Кра гу јев ца ре а ли-
зо ва ло из град њу плат фор ме и са вре ме них 
ула зних вра та.

– Ако на гла си мо да до ма ћи из во ђач и сам 
за по шља ва осо бе са ин ва ли ди те том и да је 
овим ан га жо ва њем тро шак знат но ма њи не-
го на бав ком из уво за, мо же мо за кљу чи ти да 
је код свих уче сни ка и ко ри сни ка при сут но 
оп ште за до вољ ство – на гла сио је Љу би ша 
Дам ња но вић, ди рек тор Фи ли ја ле ва ље во.

Љ. Д.

У ФИ ЛИ ЈА ЛИ ВА ЉЕ ВО ПО СТА ВЉЕ НА ПО КРЕТ НА РАМ ПА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Без на по ра уз сте пе ни ште

КО РИ ШЋЕ ЊЕ БЕС ПЛАТ НЕ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈЕ

По се та пен зи о не ри ма
на Зла ти бо ру

Дра га на Ка ли но вић
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Струч но са ве то ва ње о 
про фе си о нал ној ре ха би-
ли та ци ји и за по шља ва њу 

осо ба са ин ва ли ди те том (ОСИ) 
и о ре ша ва њу по ло жа ја ин ва-
ли да ра да ко ри сни ка на кна де 
од 50 по сто ин ва лид ске пен зи-
је кроз из ме не у За ко ну о ПИО 
одр жа но је 11. ју ла у цен тру за 
при вред но-тех но ло шки раз вој 
вој во ди не „цеп тор“ на Ан дре-
вљу. Ор га ни за то ри су би ли Са-
вез ин ва ли да ра да вој во ди не и 
По кра јин ски фонд ПИО 

Обра ћа ју ћи се уче сни ци-
ма овог струч ног ску па Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца СИР 
вој во ди не, за хва ли ла је Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
на по др шци у одр жа ва њу са-
ве то ва ња. та ко ђе, и вла ди ми ру 
Пе ши ћу, по моћ ни ку ми ни стра 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, и та тја ни 
При јић, ру ко во ди о цу у Сек то-
ру за уна пре ђе ње за шти те ОСИ 
у овом Ми ни стар ству, ко ји су, 
уз Слав ка Имри ћа, ди рек то ра 
ПФ ПИО, и др Ми ло ра да Ор ло-
ви ћа, на чел ни ка Оде ље ња за 
ме ди цин ско ве шта че ње у Ди-
рек ци ји ПФ ПИО у Но вом Са ду, 
и уче ство ва ли у Са ве то ва њу на 
Ан дре вљу. За хва ли ла је и Пре-
дра гу ву ле ти ћу, по кра јин ском 
се кре та ру за со ци јал ну по ли ти-
ку, де мо гра фи ју и рав но прав-
ност по ло ва, ко ји је и отво рио 
ово са ве то ва ње.

– Одр жа ва ње ова квих са ве то-
ва ња је при ли ка да се упо зна мо 
са спро во ђе њем за ко на ко ји ма 
се, пре све га, уре ђу ју ег зи стен-
ци јал на пи та ња нај у гро же ни јих 
ка те го ри ја на шег ста нов ни штва. 
За По кра јин ски се кре та ри јат ве-
о ма је зна чај но да стек не увид, 
не са мо у ста ти сти ку ко ја ука зу-
је да се од до но ше ња за ко на по-
ве ћао број за по сле них ОСИ, већ 
и у ква ли тет тих рад них ме ста. 
За нас као део си сте ма зна чај но 
је да чу је мо да ли се у за по шља-
ва њу ОСИ мо же ути ца ти на ква-
ли тет рад них ме ста, при ма ња и 
низ дру гих ства ри ко је ути чу на 

ква ли тет ни ји жи вот ОСИ – ис-
та као је по кра јин ски се кре тар 
ву ле тић.

вла ди мир Пе шић, по моћ ник 
ми ни стра за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња, на гла сио је да је на ша др жа-
ва у про те клом пе ри о ду до не ла 
три за и ста ва жна за ко на за ОСИ: 
За кон о упо тре би зна ков ног је-
зи ка, За кон о ко ри шће њу па са 
во ди ча и Из ме не за ко на о спре-
ча ва њу дис кри ми на ци је ОСИ 
ко јим је омо гу ће но ко ри шће ње 
фак си ми ла за она ин ва лид на 
ли ца ко ја ни су у мо гућ но сти да 
се са ма пот пи шу. Он је ин фор-
ми сао при сут не и о из ра ди но-
ве Стра те ги је за уна пре ђе ње 
по ло жа ја ОСИ у Ре пу бли ци Ср-
би ји до 2020. го ди не, и по звао 
их да се, као и до сад, укљу че у 
са ве то ва ња на ову те му ко ја ће 
ор га ни зо ва ти ре сор но Ми ни-
стар ство да би се чу ли и њи хо ви 
пред ло зи и су ге сти је. 

Ди рек тор ПФ ПИО Слав ко 
Имрић у ве о ма ис црп ном и све-
о бу хват ном увод ном из ла га њу 
пре до чио је при сут ни ма оби ље 
ажур них и ком па ра тив них ста-
ти стич ких по да та ка из Фон да 
ПИО, НСЗ и УИПС о ре зул та ти ма 
до са да шње при ме не За ко на о 
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ. Пред ста вио је и ге не зу 

за кон ске ре гу ла ти ве о ПИО од 
1. ју на 1992. до 9. апри ла 2003. 
го ди не ко јо м су, из ме ђу оста-
лог, ре гу ли са не и ка те го ри је 
ин ва лид но сти ка да су ко ри-
сни ци пра ва по осно ву дру ге и 
тре ће ка те го ри је ин ва лид но сти 
пре ве де ни у на кна ду у ви си ни 
50 по сто ин ва лид ске пен зи-
је. На вео је да се ове на кна де 
ускла ђу ју на исти на чин као и 
све пен зи је и да ве ћи на ових 
ко ри сни ка при ма из у зет но ни-
ске на кна де и на ла зи се у ве о ма 
те шком ма те ри јал ном по ло жа-
ју. Кон ста то вао је и да су ис кљу-
че ни од мно гих бе не фи та ко је 
др жа ва пру жа оста лим ка те го-
ри ја ма пен зи о не ра, ре ци мо, не 
мо гу да иду на ре ха би ли та ци ју у 
РХ цен три ма и ба ња ма Ср би је о 
тро шку Фон да ПИО. 

– Пре ма по да ци ма за јун 2016. 
го ди не, РФ ПИО вр ши ис пла ту 
на кна де у ви си ни 50 од сто ин-
ва лид ске пен зи је за 15.918 ко-
ри сни ка, а од тог бро ја ПФ ПИО 
ис пла ћу је 5.651 и ре фун ди рао 
је и ис пла ће не на кна де за 266 
за по сле них ин ва ли да ра да. Ли-
ни ја пра ва из ин ва лид ског оси-
гу ра ња има, пра те ћи за кон ске 
про пи се, стал ну си ла зну пу та-
њу, што је ре зул тат и све ма ње 
мо гућ но сти за фи нан сиј ско 
сер ви си ра ње оства ре них пра ва 

у Фон ду ПИО. Си стем ме ђу ге не-
ра циј ске со ли дар но сти у оства-
ри ва њу пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња, ва же ћи у Ср би ји, 
за пао је у озбиљ ну кри зу због 
на ру ше ног од но са бро ја оси гу-
ра ни ка и бро ја ко ри сни ка, као 
и због по зи тив не де мо граф ске 
по ја ве про ду же ња жи вот ног 
ве ка, ко ју ни је на вре ме пра ти ла 
ре ак ци ја про ду же ња рад ног ве-
ка. та си ту а ци ја се у по след ње 
вре ме по ла ко по бољ ша ва, по-
себ но ка да се има у ви ду да се 
по ве ћа ва фи нан сиј ска ди сци-
пли на у по гле ду пла ћа ња до-
при но са за ПИО, и тренд по ве-
ћа ња за по сле но сти, што има за 
ре зул тат знат но бо ље фи нан си-
ра ње пра ва из ПИО из из вор них 
при хо да – на гла сио је Имрић.

Го во ре ћи о по зи тив ним 
стра на ма по сто је ће Стра те ги је 
о уна пре ђе њу по ло жа ја ОСИ, 
та тја на При јић је у свом из ла-
га њу ис та кла да је њо ме омо-
гу ће но да се ско ро пот пу но 
ускла ди за кон ски оквир из ове 
обла сти са ЕУ (осим још два 
про пи са). та ко ђе, и да су учи-
ње ни ве ли ки по зи тив ни ко ра-
ци да се са чи сто ме ди цин ског 
мо де ла ка да се утвр ђи ва ла 
рад на не спо соб ност пре ђе 
на мо дел утвр ђи ва ња рад не 
спо соб но сти код ОСИ, и да се 

СТРУЧ НО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ И ПФ ПИО

За јед нич ким де ло ва њем 
по бољ ша ти по ло жај ОСИ

Слав ко Имрић, Пре драг Ву ле тић, Ста на Сви ла ров (сто ји), Вла ди мир Пе шић и Та тја на При јић
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актуелно

На кон што је од ове го ди не 
Ре пу блич ки фонд ПИО омо гу-
ћио по сло дав ци ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји да елек трон ским пу тем 
под но се при ја ве за М-4 обра-
зац и та ко им уште део вре ме и 
но вац за оба вља ње овог по сла, 
од 8. ју на се гра ђа ни ма и при-
вред ним су бјек ти ма, а и др жа ви, 
до дат но ште ди вре ме и но вац. 
Од тог да ту ма је, на и ме, по че ла 
при ме на од ред би За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку ко ји ма 
је про пи са но да Фонд ПИО, у са-
рад њи са дру гим ин сти ту ци ја ма, 
по слу жбе ној ду жно сти уме сто 
гра ђа на бес плат но при ба вља 
до ку мен та ци ју нео п ход ну за 
оства ри ва ње не ког од пра ва из 
ПИО. Но вим за ко ном о оп штем 
управ ном по ступ ку од ре ђе не су 
и ка зне за овла шће на слу жбе на 
ли ца ако та кву раз ме ну по да та ка 
ме ђу ин сти ту ци ја ма не оба ве у 
про пи са ном ро ку од 15 да на. На-
рав но, гра ђа ни има ју мо гућ ност 
да до ку мен та ци ју при ба вља ју и 
са ми та ко што ће при ли ком под-
но ше ња зах те ва за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО по пу ни ти из ја ву у 
ко јој ће на ве сти ко ја ће до ку мен-
та са ми при ба ви ти и бла го вре ме-
но их до ста ви ти Фон ду.

Фонд ПИО је већ пред у зео низ 
ак тив но сти да би се по ме ну та 
са рад ња и ме ђу соб на раз ме на 
по да та ка на свим ни во и ма – од 
ре пу блич ког до ло кал ног, са др-
жав ним ин сти ту ци ја ма, ор га ни-
за ци ја ма и ор га ни ма упра ве, што 
ефи ка сни је оства ри ва ла. Ди рек-

то ри и на чел ни ци у фи ли ја ла ма 
РФ ПИО ини ци ра ли су та кву са-
рад њу на ни воу ло кал них са мо-
у пра ва за ко је су те ри то ри јал но 
над ле жни. 

та ко је и ди рек тор ка Фи ли ја ле 
РФ ПИО Зре ња нин Ја сми на Жи-
во вић Се љин, за јед но са Ми ли-
ја ном Жи ва но вић, на чел ни цом 
Оде ље ња за фи нан сиј ске и оп ште 
по сло ве у Фи ли ја ли, већ одр жа ла 
нео п ход не са стан ке са пред став-
ни ци ма по је ди них уста но ва. Раз-
го ва ра ле су са Ја сми ном Ма ли-
нић, на чел ни цом Град ске упра ве 
Зре ња нин, та тја ном Ми ја то вић, 
ди рек тор ком Фи ли ја ле НСЗ у 
Зре ња ни ну, и ру ко вод ством По-
ре ске упра ве у Зре ња ни ну ра ди 
до го во ра о што успе шни јој ме-
ђу соб ној са рад њи у ве зи са слу-
жбе ном раз ме ном по да та ка по-
треб них за оства ри ва ње пра ва 
гра ђа на у овим ин сти ту ци ја ма. 
Са Де сан ком Еми нов ски, пред-

став ни цом цен тра Ми ни стар ства 
од бра не Зре ња нин, са чи ни ле су 
и за пи сник ко јим је пре ци зно ре-
гу ли са на ме ђу соб на до ста ва по-
да та ка из слу жбе не еви ден ци је.  

Са рад ња са ор га ни ма упра ве 
у оп шти на ма ко је по кри ва Фи ли-
ја ла РФ ПИО Зре ња нин – Се чањ, 
Жи ти ште, Но ва цр ња и Но ви Бе-
чеј – пре ма ре чи ма Ја сми не Жи-
во вић Се љин, и ра ни јих го ди на је 
до бро функ ци о ни са ла, а слу жбе-
на до ку мен та ци ја је ме ђу соб но 
до ста вља на у ве о ма крат ком ро-
ку. На по ме ну ла је, та ко ђе, да се са 
не ким ор га ни ма ло кал не са мо у-
пра ве раз ме на слу жбе них по да-
та ка од ин те ре са за оства ри ва-
ње пра ва гра ђа на оба вља пу тем 
ку рир ских слу жби, јер ни су ин-
фор ма тич ки умре же ни са њи ма. 
Ме ђу тим, то не оме та ажур ност 
њи хо ве до ста ве јер, ре ци мо, из 
Град ске упра ве Зре ња нин по-
треб на слу жбе на до ку мен та ша-

љу пу тем ку ри ра по не дељ ком и 
че тврт ком, а из град ских ме сних 
кан це ла ри ја до ста ва је днев на. 
та ко ђе, и са Фи ли ја лом НСЗ има ју 
днев ну ме ђу соб ну раз ме ну по да-
та ка из слу жбе них ба за по да та ка, 
као и по треб них до ку ме на та за 
ре ша ва ње о пра ви ма гра ђа на, 
јер ре фе рент из ма тич не еви ден-
ци је слу жбе но од ла зи код њих 
сва ки дан.

Ди рек тор ка Фи ли ја ле Зре ња-
нин ка же да су гра ђа ни, по инер-
ци ји, од по чет ка при ме не За ко на, 
као и ра ни је, при ли ком под но ше-
ња зах те ва за оства ри ва ње пра-
ва у Фи ли ја ли РФ ПИО Зре ња нин 
и да ље пре да ва ли сву по треб ну 
до ку мен та ци ју, али оче ку је да 
ће они убр зо уви де ти да и Фонд 
ПИО то ефи ка сно, ква ли тет но и 
ажур но ра ди уме сто њих. 

– Нај ви ше до пи са за до ста ву 
по да та ка из слу жбе не еви ден ци-
је до би ли смо о лич ном ста ту су 
гра ђа на. Кон крет но, у Фи ли ја ли 
Зре ња нин из да ли смо нај ви ше 
по твр да са по да ци ма о за по сле-
њу ро ди те ља ко ји же ле да оства-
ре пра во на деч ји до да так код 
Град ске упра ве. тре нут но нај ви-
ше по сла има мо око из да ва ња 
по твр да за по тре бе цен тра за со-
ци јал ни рад Зре ња нин – ре кла је 
Ја сми на Жи во вић Се љин. Она је 
на ја ви ла да ће уско ро ор га ни зо-
ва ти са ста нак и са цен тром за со-
ци јал ни рад у Зре ња ни ну ка ко би 
се и са њи ма оства ри ла још бо ља 
раз ме на слу жбе них по да та ка.   

М. Мек те ро вић 

ФИ ЛИ ЈА ЛА ЗРЕ ЊА НИН: ЕЛЕК ТРОН СКА РАЗ МЕ НА ПО ДА ТА КА НА ЛО КА ЛУ 

Пот пи са ни про то ко ли о са рад њи

на кон то га осо бе са ин ва ли-
ди те том укљу чу ју у све аспек-
те дру штве ног жи во та пре ко 
услу га со ци јал не за шти те.

– Сви за јед но мо ра мо са гле-
да ти ка ко по је ди нац мо же да 
се укљу чи у дру штве не то ко ве, 
шта му је то по треб но од ар-
хи тек тон ске и ин фор ма ци о не 
при сту пач но сти, шта од услу га 
со ци јал не за шти те, шта од ма-
те ри јал них да ва ња и од кул тур-
них, спорт ских и дру гих са др-
жа ја. На осно ву тих ре зул та та 
ми смо са да у про це су из ра де 
но ве стра те ги је. Не по сред но 
са ра ђу је мо са ти мом за со ци-
јал но укљу чи ва ње и сма ње ње 

си ро ма штва, са На ци о нал ном 
ор га ни за ци јом ОСИ и са Са-
ве том за ОСИ вла де РС где су 
пред став ни ци свих ре со ра и 
ми ни стар ста ва. Ка да рад на вер-
зи ја бу де го то ва ићи ће мо на 
јав ну рас пра ву – де таљ ни је је 
об ја сни ла по сту пак до но ше ња 
но ве Стра те ги је за уна пре ђе ње 
по ло жа ја ОСИ до 2020. го ди не 
та тја на При јић.

О ре ви зи ји сте че них пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју од 1. ја ну а-
ра 1990. до 5. сеп тем бра 2014. 
го ди не, ко ја се спро во ди у РФ 
ПИО на осно ву ини ци ја ти ве ре-
сор ног Ми ни стар ства, го во рио 
је др Ми ло рад Ор ло вић. Он је 

на вео да је до сад пре гле да но 
52.338 до си јеа. Од тог бро ја је, 
по већ од ре ђе ним кри те ри ју-
ми ма, ре ви зи ја ура ђе на у 4.578 
пред ме та и на осно ву то га је 
об у ста вље на ис пла та 380 ин ва-
лид ских пен зи ја (180 ко ри сни ка 
ни је се ода зва ло на пре глед).

По окон ча њу ди ску си је за-
кљу че но је да је им пе ра тив ни 
за да так отва ра ње ди ја ло га о 
ста ту сним пи та њи ма ве за ним за 
ко ри сни ке на кна де у ви си ни 50 
по сто ин ва лид ске пен зи је и из-
на ла же ње објек тив но мо гу ћих 
ре ше ња за њих. По др жа ва се 
што ско ри је до но ше ње За ко на 
о со ци јал ном пред у зет ни штву 

и за по шља ва ње у со ци јал ним 
пред у зе ћи ма, што би тре ба ло 
да омо гу ћи и за по шља ва ње ве-
ћег бро ја ин ва лид них ли ца са 
НСЗ. На гла ше но је, та ко ђе, да 
кроз кон крет ну са рад њу са ре-
сор ним Ми ни стар ством за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, По кра јин ским 
се кре та ри ја том за со ци јал ну 
по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав-
но прав ност по ло ва и ло кал ним 
са мо у пра ва ма тре ба да се де лу-
је на по бољ ша њу по ло жа ја ин-
ва лид них ли ца кроз за јед нич-
ке ак тив но сти и фи нан си ра ње 
кон крет них про је ка та.

Ми ро слав Мек те ро вић

Ја сми на Жи во вић Се љин
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По крет тре ћег до ба Ср-
би је, у са рад њи са Са ве-
зом пен зи о не ра Ср би је, 

Спорт ским са ве зом Ср би је и 
оп шти ном вр њач ка Ба ња ор-
га ни зу је IX Олим пи ја ду спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба 
ко ја ће се одр жа ти од 30. сеп-
тем бра до 4. ок то бра 2016. у вр-
њач кој Ба њи. 

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

– Из го ди не у го ди ну ова ма-
ни фе ста ци ја ра сте по бро ју 
уче сни ка и по ква ли те ту так ми-
чар ског про гра ма. Ове го ди не 
оче ку је мо из у зет но ве ли ки број 
уче сни ка за хва љу ју ћи Ре пу блич-
ком фон ду ПИО, од но сно но вом 
Пра вил ни ку о дру штве ном стан-
дар ду ко ри сни ка пен зи ја ко ји је 
усво јио Управ ни од бор ове ин-

сти ту ци је 31. мар та ове го ди не. 
На и ме, из ме на ма Пра вил ни ка 
пр ви пут је пред ви ђе но да се 
сред стви ма за дру штве ни стан-
дард пен зи о не ра фи нан си ра и 
уче шће по три чла на оп штин-
ских удру же ња на Олим пи ја ди, 

и то из сва ког од 169 оп штин-
ских удру же ња пен зи о не ра у 
Ср би ји. На овај на чин је пр ви 
пут омо гу ће но уче шће свих оп-
штин ских удру же ња, што до са-
да ни је био слу чај јер обич но је 
уче ство ва ло око 90 удру же ња. 

то зна чи да је за 540 пен зи о не-
ра обез бе ђе но уче шће, та ко да 
ове го ди не оче ку је мо око 1.200 
уче сни ка на Олим пи ја ди, што је 
за и ста ја ко ве ли ки број и из и-
ску је још бо љу ор га ни за ци ју и 
мно го ан га жо ва ња свих нас да 

све про тек не у нај бо љем ре ду. 
Још јед на но ви на је то што ће 
то ком тра ја ња Олим пи ја де ове 
го ди не би ти ор га ни зо ван и скуп 
свих пред сед ни ка оп штин ских 
удру же ња пен зи о не ра са ру ко-
вод ством Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је. Скуп на те му „До кле смо 
сти гли и шта да ље у на шем за-
јед нич ком ра ду” има ће око 200 
уче сни ка. Има ће мо и го сте из 
ино стран ства, и то из Ру си је, 
Швед ске, Аме ри ке, Не мач ке, са 
Ки пра и из зе ма ља у окру же њу 
– ис ти че ва си ли је Бе ло бр ко вић, 
пред сед ник Из вр шног од бо ра 
По кре та тре ћег до ба Ср би је и 
чел ни чо век Ор га ни за ци о ног 
од бо ра Де ве те олим пи ја де. 

Пре ма ори јен та ци о ном про-
гра му, у окви ру ово го ди шње 
Олим пи ја де, 1. ок то бра би ће 
одр жа на и све ча на сед ни ца 
по во дом Ме ђу на род ног да на 
ста рих, а у так ми чар ским да ни-
ма еки пе ће од ме ри ти сна ге у 
бр зом хо да њу (шта фе та), ша ху, 
стре ља штву, пи ка ду, фуд ба лу, 
ко шар ци и ри бо ло ву, по прет-
ход но де фи ни са ним про по зи-
ци ја ма. 

У скло пу не го ва ња са рад ње 
мла дих и ста ри јих осо ба, на 
Олим пи ја ди ће би ти ор га ни зо-

ва ни и Ме ђу ге не ра циј ски су-
сре ти се ни о ра и омла ди на ца, 
а за јед но ће уче ство ва ти и на 
спорт ским так ми че њи ма и на 
ли ков ној ра ди о ни ци и књи жев-
ним су сре ти ма. Би ће ту, као и 
ра ни је, и ак тив но сти у ко ји ма 
мла ди мо гу да по мог ну ста ри ји-
ма (ко ри шће ње мо бил них те ле-
фо на, обу ка за рад на ра чу на ру), 
а ста ри ји ће има ти при ли ку да 
мла ди ма пре не су сво ја про фе-
си о нал на ис ку ства.

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

Из обла сти кул ту ре ор га ни-
зо ва ће се из ло жба сли ка са 
про шло го ди шње олим пиј ске 
сли кар ске ко ло ни је, а би ће об-
ја вље на и књи га са књи жев них 
су сре та упри ли че них на про-
шлој Олим пи ја ди. Као и ра ни-
је, одр жа ће се ве че та ле на та, а 
сва ке ве че ри уче сни ци Олим-
пи ја де мо ћи ће да се дру же уз 
му зи ку и ани ма то ре. 

В. А.

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

Кре а тив ни и ак тив ни се ни о ри

Важне информације
Аран жман за уче сни ке Олим пи ја де об у хва та че ти ри пу на пан-
си о на у хо те ли ма „Зве зда”, „Фон та на” и дру гим објек ти ма исте 
ка те го ри је и ко шта 9.500 ди на ра по осо би. Ове го ди не еки пе ће 
пла ћа ти за по два чла на, док ће три ићи о тро шку Фон да ПИО. 
Ов де тре ба на по ме ну ти да они ко ји та ко до ла зе то пра во мо гу 
ис ко ри сти ти са мо јед ном – на ред не го ди не то пра во ће мо ћи 
да ко ри сте три дру га чла на еки пе. Тро шко ве ор га ни за ци је так-
ми че ња, на бав ке ма ји ца, ме да ља, пе ха ра, при зна ња и на гра да 
сно си ор га ни за тор у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти. При ја ве и 
ре зер ва ци је сме шта ја мо гу се оба ви ти нај ка сни је до 15. сеп тем-
бра. Удру же ња пен зи о не ра и дру га удру же ња ста рих од лу чу ју 
о бро ју и са ста ву так ми чар ских еки па. Сва ко удру же ње мо же 
да при ја ви нај ви ше две еки пе од по пет чла но ва.
Ви ше ин фор ма ци ја о про гра му Олим пи ја де мо же се на ћи на 
ин тер нет стра ни ца ма www.olim pi ja da3d.org, www.po kret tre ceg 
do ba.rs или на тел. 011/2030-758 и 011/2030-756 (По крет тре ћег 
до ба Ср би је).  
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између два броја

„Бош” ин ве сти ра 
у Ср би ју

„Бош” Ср би ја за по слио је око 
800 са рад ни ка у 2015. го ди ни, што 
је дво стру ко ви ше у по ре ђе њу са 
2014, а ком па ни ја пла ни ра да на ста-
ви са по ве ћа њем бро ја за по сле них 
и у 2016. го ди ни. У „Бо шу” пла ни ра ју 
да ову го ди ну за вр ше са 1.300 са-
рад ни ка на обе ло ка ци је, у цен тра-
ли на Но вом Бе о гра ду и про из вод-
ном по го ну у Пе ћин ци ма. У пла ну је 
про ши ре ње про из вод ног по го на, 
пре све га опре ме, за шта ће би ти из-
дво је но око де сет ми ли о на евра. 

Ком па ни ја је до са да ин ве сти ра-
ла у Ср би ју 35 ми ли о на евра. По-
ред отва ра ња по го на у Пе ћин ци ма, 
ме ђу успе хе ове фир ме убра ја се и 
уво ђе ње си сте ма ду ал ног обра-

зо ва ња за по зи ци ју ин ду стриј ски 
ме ха ни чар, у Сред њој тех нич кој 
шко ли у Пе ћин ци ма, у че му су би-
ли ме ђу пр вим ком па ни ја ма у Ре-
пу бли ци. „Бош” у Ср би ји оства ру је 
нај ве ћи при ход кроз про из вод њу 
ко ја је 100 од сто на ме ње на из во зу, 
и то углав ном куп ци ма из обла сти 
ауто мо бил ске ин ду стри је.

Мла ди Ариљ ци на так ми че њу 
у Лу цер ну 

Уз по др шку При вред не 
ко мо ре Ср би је и ком па ни је 
„Флај флај тре вел”, уче нич-
ка ком па ни ја „План та ге нет” 
из Сред ње шко ле „Све ти 
Ахи ли је” у Ари љу пред ста-
вља ла је Ср би ју на так ми-
че њу нај бо љих уче нич ких 
ком па ни ја Евро пе ко је је 
ове го ди не одр жа но у Лу-
цер ну, у Швај цар ској. 

так ми чар ски про из вод 
ариљ ских уче ни ка је „Еко-
ло шки ком плет” за кућ но 
уз га ја ње за чин ског би ља и 
ча је ва. Иде ја ком пле та је-
сте да омо гу ћи љу ди ма ко ји 
жи ве у ур ба ним сре ди на ма 
да про из во де за се бе здра ву хра ну, а ариљ ски сред њо школ ци 
су се так ми чи ли са вр шња ци ма из 36 ком па ни ја.

Иако ни су осво ји ли на гра ду, Ариљ ци су осво ји ли сим па ти је 
жи ри ја и пу бли ке сјај но осми шље ним на сту пом на так ми че њу. 
Ком па ни ја „План та ге нет” је у ма ју осво ји ла пр во ме сто на на-
ци о нал ном так ми че њу нај бо љих уче нич ких ком па ни ја ко је је 
ре а ли зо ва ла ор га ни за ци ја „До стиг ну ћа мла дих” у Ср би ји.

Сти пен ди је за 
ни шке сту ден те 

Ми ни стар омла ди не и спор та 
у вла ди Ре пу бли ке Ср би је ва ња 
Удо ви чић до де лио је сти пен ди-
је Фон да за мла де та лен те за 205 
сту де на та Уни вер зи те та у Ни шу. 

Ис ти чу ћи да је ве о ма ва жно 
да мла ди кон стант но про ши ру ју 
сво ја зна ња, Удо ви чић је ука зао 
на то да др жа ва и те ка ко це ни и 
пре по зна је њи хов труд и рад и да 
же ли да про мо ви ше нај ква ли тет-
ни је мла де љу де у зе мљи.

Од укуп но 205 ни шких сту де на-
та ко ји су до би ли ове вред не сти-
пен ди је вла де Ср би је, у вред но-
сти од по 30.000 ди на ра ме сеч но, 
чак 21 има у ин дек су све де сет ке.

Од 2008. до да нас, Фонд за мла-
де та лен те сти пен ди рао је 1.103 
сту ден та са Уни вер зи те та у Ни шу, 
а на ста вак сту ди ја у ино стран ству 
омо гу ћен је за 78 сту де на та са 
пре би ва ли штем у Ни шу.

Кра гу је вац: 
стар ту је 
про грам  
па ли ја тив не  
не ге 

Ге рон то ло шки цен тар у Кра гу-
јев цу, у са рад њи са Удру же њем 
„вик то ри ја” и уз по др шку Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
по чи ње ре а ли за ци ју про гра ма 
пру жа ња па ли ја тив не не ге и 
збри ња ва ња у Кра гу јев цу.

Ове услу ге ће би ти ор га ни-
зо ва не за осо бе ста ри је од 26 
го ди на ко је су у нај те жој фа зи 
бо ле сти. За њих ће би ти обез-
бе ђе на не га у ре кон стру и са ном 
бло ку Ге рон то ло шког цен тра, 
ка па ци те та 25 кре ве та, али и код 
ку ће као по др шка по ро ди ци ко-
ја се ста ра о обо ле лом чла ну.

По ред здрав стве не, не га 
обухвата и пси хо ло шку, ду хов-
ну и емо ци о нал ну по др шку за 
па ци јен та и ње го ву по ро ди цу. 
Овај про грам па ли ја тив не не ге 
у Кра гу јев цу тра ја ће осам на ест 
ме се ци, а ње го ва вред ност је 
око 253.000 евра. Про грам је део 
ши рег про јек та Европ ске уни је 
за по др шку ин клу зив ном дру-
штву у Ср би ји ко ји се фи нан си ра 
са око 4,3 ми ли о на евра.

По хва ла ра ду Фон да ПИО 
По кра јин ски ом буд сман Ани-

ко Му шки ња Хајн рих кон ста то-
ва ла је у свом из ве шта ју да је 
учи њен ве ли ки на пре дак у са-
рад њи По кра јин ског ом буд сма-
на са ор га ни ма По ре ске упра ве 
и Ре пу блич ког фон да ПИО – по-
себ но ка да је реч о по ве зи ва њу 
ста жа и уво ђе њу по љо при вред-
ни ка у си стем. Из ве штај По кра-
јин ског за штит ни ка гра ђа на за 
2015. го ди ну до био је по др шку 
скуп штин ских од бо ра АП вој во-
ди не и из ло жен je по сла ни ци ма 
Скуп шти не АП вој во ди не на 
сед ни ци одр жа ној 18. ју ла.

Мла ди ма уру че ни уго во ри  
за по кре та ње по сла

На скром ној све ча но сти у са ли СО вр њач ка Ба ња де се-
то ри ци мла дих љу ди са под руч ја оп шти не вр њач ка Ба ња, 
ко ји су на еви ден ци ји НСЗ, уру че ни су уго во ри о са мо за по-
шља ва њу. Они су до би ли по 180.000 ди на ра не по врат них 
сред ста ва за по кре та ње по сла, а про јек ти ко је су при ло-
жи ли од но се се на про из вод њу пар ке та, ко ла ча, по љо при-
вред них ма ши на, за отва ра ње фо то граф ских рад њи и дру-
ге обла сти при вре ђи ва ња. До де ли уго во ра при су ство ва ли 
су пред став ни ци На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње фи-
ли ја ла Кра ље во и вр њач ка Ба ња.

Ани ко Му шки ња Хајн рих (у сре ди ни) на сед ни ци Од бо ра за кул-
ту ру и ин фор ми са ње Скуп шти не АПВ
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Про сеч на не то пла та у 
ју ну 46.450 ди на ра

У Ср би ји је про сеч на не то пла та ис пла ће-
на у ју ну ове го ди не из но си ла 46.450 ди на-
ра, што је но ми нал но за 5,7 од сто, а ре ал но 
за 5,6 про це на та ви ше не го прет ход ног ме-

се ца, об ја вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку.

Про сеч на јун ска не то за ра да је у од но су 
на исти ме сец про шле го ди не но ми нал но 
би ла ви ша за 4,2 про цен та, а ре ал но за 3,9 
од сто.

Бру то за ра да ис пла ће на у ју ну ове го ди не 
у про се ку је из но си ла 64.019 ди на ра, што је 
у од но су на мај но ми нал но ви ше за 5,8 а ре-
ал но за 5,7 од сто, док је у по ре ђе њу с ју ном 
про шле го ди не но ми нал но ви ша за 4,4 а ре-
ал но за 4,1 про це нат.

И про сеч на бру то, као и про сеч на не то за-
ра да ис пла ће на у пр вих шест ме се ци 2016. 
го ди не та ко ђе бе ле же раст у од но су на упо-
ред ни лањ ски пе ри од, и то за иден ти чан 
про це нат – но ми нал но за 4,3 и ре ал но за 3,3 
од сто, на во ди се у са оп ште њу РЗС.

Ки кин да: отво ре на „Те ра” 
Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум о те ра ко ти „те ра”, 35. по ре-

ду, по чео је на ки кинд ском Град ском тр гу. При сут ни ма је при-
ка за на из ло жба ра до ва са про шло го ди шњег са зи ва скулп-
то ра. Ову ме ђу на род ну ма ни фе ста ци ју отво рио је проф. др 
Ми ро слав Штат кић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру, јав но 

ин фор ми са-
ње и од но се 
са вер ским 
за јед ни ца ма. 
Гра до на чел-
ник Ки кин де 
Па вле Мар-
ков ис та као 
је да је оба-
ве за ло кал не 
с а  м о у  п р а  в е 
да по др жа ва 
овај кул тур-
ни до га ђај и 

да оства ри дав на шњи циљ да се ство ри му зеј „те ре” где би 
се из ло жи ле скулп ту ре из ва ја не у ате љеу „те ра”. До сад је ви-
ше од 200 ства ра ла ца из 36 зе ма ља са пет кон ти не на та ов де 
оста ви ло сво ја де ла. Овог ле та ва ја шест ауто ра, по је дан из 
Фран цу ске, тур ске, Ја па на, Пољ ске и дво ји ца из Ср би је.

„Искра” до ступ на  ко ри сни ци ма
У Кра гу јев цу је све-

ча но отво рен Спорт-
ски цен тар за осо бе 
са ин ва ли ди те том 
„Искра”. Спорт ски 
обје кат – за ду жби на 
Дел та хол дин га, из-
гра ђен на по вр ши ни 
од 660 ква драт них 
ме та ра, ком плет но је 
опре мљен и при ла го-
ђен свим ге не ра ци ја-
ма. цен тар ће би ти од ве ли ког зна ча ја, не са мо за осо бе са ин ва ли ди те-
том из Кра гу јев ца, већ и из око ли не. У име бу ду ћих ко ри сни ка кљу че ве 
но вог објек та при мио је Ми ки ца Бу ди ми ро вић, пред сед ник Са ве за ко-
шар ка ша у ко ли ци ма Ср би је.

У цен тру „Искра” мо же да бо ра ви 88 ко ри сни ка, од че га је ка па ци тет 
ре ха би ли та ци о ног де ла 21 ме сто, сме штај ног пет на ест и 52 ме ста у мул-
ти функ ци о нал ном де лу. Осим че ти ри апарт ман ске је ди ни це и ре ха би ли-
та ци о ног де ла, у цен тру „Искра” по сто ји и те ре та на, као и ви ше на мен ска 
са ла за се ми на ре, еду ка ци ју и дру же ње. У дво ри шту објек та на ла зе се 
атлет ска ста за, те рен за тре нинг ори јен та ци је осо ба са оште ће њем ви да 
и те рен за бо ћа ње. Из во ђач ра до ва се по бри нуо и да обје кат са др жи так-
тил не ста зе, ин дук ци о ну пе тљу, од го ва ра ју ће озна ке и свла чи о ни це.

По моћ по кра јин ске вла де 

Пре драг Ву ле тић, Ђор ђе Ми ли ће вић и Ра до мир Ку ко бат уру чу ју уго во ре

Пот пред сед ник По кра јин ске вла де Ђор ђе Ми ли ће вић и по кра јин ски се кре тар за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва Пре драг ву ле тић до де-
ли ли су 91 из бе глич кој и ра се ље ној по ро ди ци на се ље ној у вој во ди ни уго во ре за на-
бав ку гра ђе вин ског ма те ри ја ла. За 44 по ро ди це из по кра јин ског бу џе та обез бе ђе на 
су сред ства за на бав ку ала та, ме ха ни за ци је, ма ши на и опре ме за раз ли чи те про-
из вод не, за нат ске и услу жне де лат но сти, док је 47 по ро ди ца до би ло гра ђе вин ски 
ма те ри јал за за по че ту из град њу и адап та ци ју стам бе них обје ка та. Укуп на вред ност 
по мо ћи је 18 ми ли о на ди на ра.

До де ли уго во ра из бе глич ким и ра се ље ним по ро ди ца ма из вој во ди не, ко ју је ор-
га ни зо вао Фонд за пру жа ње по мо ћи из бе глим, прог на ним и ра се ље ним ли ци ма 
АПв је осим Ра до ми ра Ку ко ба та, ди рек то ра овог Фон да, при су ство вао и Иван Гер ги-
нов, по моћ ник ко ме са ра за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је.  



31. јул 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

поводи

Ге рон то ло шки цен тар у Ле сков цу у два 
сме штај на бло ка има ка па ци тет за збри ња-
ва ње 180 ли ца ста ри је до би, не моћ них и 
бо ле сних и по не кад на жа лост „за бо ра вље-
них” од бли жњих. Ме ђу тим, ова ле ско вач ка 
уста но ва пре тр па на је но вим зах те ви ма ко-
ри сни ка па је тре нут но у њој сме ште но 195 
ли ца, ма хом пен зи о не ра.

– На ша уста но ва је у по след ње две-три 
де це ни је из ра сла у нај ве ћу овог ти па на ју-
гу Ср би је, са из ван ред ним сме штај ним ка-
па ци те ти ма и ван дом ским услу га ма а све 
за хва љу ју ћи на по ри ма за по сле них и раз у-
ме ва њу ло кал не са мо у пра ве. Уско ро ће мо 

уз по моћ ло кал не са мо у пра ве ре но ви ра ти 
лиф то ве за пре воз хра не и ко ри сни ка до 
со ба за сме штај, а уре ди ће мо и про стор за 
днев ни сме штај оста ре лих, док су им бли-
жњи на по слу – ка же др Гор да на Са вић, ди-
рек тор ка ове уста но ве.

Сва ког ме се ца у овој уста но ви, као и у клу-
бу пен зи о не ра, а у са рад њи са ле ско вач ким 
шко ла ма, До мом здра вља, Кул тур ним цен-
тром и цен тром за еко но ми ку до ма ћин ства 
у Ле сков цу и дру ги ма, ор га ни зу је се не ко 
дру же ње ко ри сни ка, здрав стве не кон тро-
ле, ра ди о ни це и три би не, или ко лек тив не 
про сла ве ро ђен да на, ис ти че Ива на ве лич-

ко вић Јан ко вић, за ду же на за од но се с јав-
но шћу у ле ско вач кој Уста но ви за ста ри ја и 
од ра сла бо ле сна ли ца.

– На ши ко ри сни ци услу га у за по сле не 
цен тра гле да ју као у нај ро ђе ни је, њи ма по-
ве ра ва ју сво је успо ме не и же ље али и на ду 
за без бри жну ста рост. ве ћи на њих сме штај 
фи нан си ра за хва љу ју ћи сво јим пен зи ја ма 
или по мо ћи по ро ди це, док је ма њи број 
сме штен уз по моћ цен тра за со ци јал ни рад 
и ло кал не са мо у пра ве у Ле сков цу – при ча-
ју Сто ле и Ја го да, со ци јал ни рад ни ци овог 
цен тра.

Т. Сте ва но вић

У Ср би ји је 19,8 од сто ста-
ри јих до жи ве ло не ки об-
лик зло ста вља ња то ком 

тре ћег жи вот ног до ба, а у по-
след њих го ди ну да на на си ље 
је до жи ве ло 11 од сто ста ри јих 
су гра ђа на, ре че но је на окру-
глом сто лу „Не за тва рај мо очи: 
за у ста ви мо зло ста вља ње ста-
ри јих”, одр жа ном по во дом Ме-
ђу на род ног да на бор бе про тив 
на си ља над ста ри јим осо ба ма 
у Све ча ној са ли цр ве ног кр ста 
Ср би је.

Ис тра жи ва ње ко је су кра јем 
про шле го ди не спро ве ли цр-
ве ни крст Ср би је и ин сти ту ци ја 
По ве ре ни ка за за шти ту рав но-
прав но сти, уз по др шку По пу ла-
ци о ног фон да УН, по ка за ло је и 
да је ви ше стру ко зло ста вља ње, 
од но сно ком би на ци ју ви ше ти-
по ва зло ста вља ња, до жи ве ло 
5,5 од сто ста ри јих, ре кла је ге-
не рал ни се кре тар цр ве ног кр-
ста Ср би је ве сна Ми ле но вић.

Пре ма ње ним ре чи ма, нај но-
ви ја ис тра жи ва ња су по ка за ла и 
да је ви ше од 75 од сто ста ри јих 
ко ји су би ли из ло же ни на си љу у 
по ро ди ци жен ског по ла, да на-
си ље над ста ри ји ма нај че шће 
вр ше њи хо ва де ца и уну ци, да 
47 од сто ста ри јих свој еко ном-
ски по ло жај сма тра не за до во-
ља ва ју ћим, да је 40 од сто ис пи-

та ни ка да ло чла но ви ма по ро-
ди це овла шће ња да рас по ла жу 
њи хо вим фи нан си ја ма...

ве сна Ми ле но вић је ре кла да 
је цК Ср би је под нео над ле жним 
ми ни стар стви ма од ре ђе не пре-
по ру ке да би се та ста ти сти ка 
по пра ви ла, а ти чу се, пре све га, 
уна пре ђе ња за кон ског окви ра 
за ефи ка сни ју за шти ту од на си-
ља над ста ри ма, као и до но ше-
ња стра те ги је са ја сним ак ци о-
ним пла ном.

Го во ре ћи на окру глом сто лу, 
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 на ја вио је да 
ће то ми ни стар ство пред ло жи-
ти вла ди Ср би је усва ја ње стра-
те ги је за бор бу про тив на си ља 
над ста ри ма и да иду ћа го ди на 

бу де про гла ше на го ди ном ме-
ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. 
Он је упо зо рио да, на осно ву 
ис тра жи ва ња, нај ве ћи број жр-
та ва на си ље до жи вља ва ско ро 
као за слу же ну ка зну и при хва та 
као не ми нов ност, и да на си ље 
над нај ста ри ји ма по сто ји пр вен-
стве но уну тар са ме по ро ди це.

– У пр вих пет ме се ци ове го ди-
не при ја вље но је 543 слу ча ја на-
си ља у по ро ди ци над ста ри ји ма 
од 65 го ди на – на гла сио је ву лин .

Из ин сти ту ци је По ве ре ни ка за 
за шти ту рав но прав но сти ску пу 
се обра ти ла Еми ла Спа со је вић. 
Она је ре кла да је та ин сти ту ци-
ја од луч на да на си ље би ло ко је 
вр сте пре ста не и да ско ро два 
ми ли о на ста ри јих гра ђа на мо-
ра да бу де у фо ку су, бу ду ћи да је 

сва ка че твр та осо ба да нас у Ср-
би ји ста ри ја од 65 го ди на.

– У по след ње вре ме све ви ше 
се го во ри о на си љу над ста ри ји-
ма, али у нај бли жем окру же њу 
има још ба ка и де ка ко ји на си ље 
пре ћут ку ју – упо зо ри ла је Спа-
со је вић, под се ћа ју ћи да по ве-
ре ни ца Бран ки ца Јан ко вић већ 
ду же вре ме го во ри да тре ба 
нај пре да уна пре ди мо за ко но-
дав ни оквир, од но сно да тре ба 
што хит ни је до не ти за кон о за-
шти ти од на си ља у по ро ди ци.

Окру глом сто лу у цр ве ни кр-
сту Ср би је при су ство ва ла је 
и ди рек тор ка Ге рон то ло шког 
цен тра Бе о град Су за на Ми шић, 
др Ели за бет Пи тер ман, пред-
став ни ца за пи та ња здрав ства 
Са ве за пен зи о не ра Аустри је, 
На та ша то до ро вић из цр ве ног 
кр ста Ср би је, Ма ри ја Ра ко вић 
из По пу ла ци о ног фон да УН и др 
Сла ви ца Го лу бо вић из Ге рон то-
ло шког цен тра Бе о град.

За кљу чак са овог ску па је сте 
да је нео п ход но бо ри ти се про-
тив не га тив не сли ке, сте ре о ти-
па и пред ра су да о нај ста ри ји ма, 
а то зна чи да на сва ком ни воу 
тре ба по кре ну ти ши ре ње пра ве 
сли ке о ста ри ји ма ко ја би про-
бу ди ла ви ше са о се ћај но сти са 
овом по пу ла ци јом. 

Г. О.

ОКРУ ГЛИ СТО ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА БОР БЕ ПРО ТИВ НА СИ ЉА НАД СТА РИ ЈИМ ОСО БА МА 

Пе ти на ста ри јих до жи ве ла 
не ки вид зло ста вља ња

УСТА НО ВА ЗА СТА РА И БО ЛЕ СНА ЛИ ЦА У ЛЕ СКОВ ЦУ ПРЕ ТР ПА НА ЗАХ ТЕ ВИ МА

На да за без бри жну ста рост
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Пре ма зва нич ним по да ци-
ма фи ли ја ле На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње 

у Ле сков цу, на под руч ју Ја бла-
нич ког управ ног окру га то ком 
ју на 2016. ре ги стро ва но је 327 
ли ца са ма њим или ве ћим ин ва-
ли ди те том. Од тог бро ја 239 је 
на еви ден ци ји гра да Ле сков ца. 

У ле ско вач кој фи ли ја ли НСЗ 
еви ден ти ра но је укуп но око 
20.000 не за по сле них, нај ви ше 
са за вр ше ном „осмо љет ком” и 
че твр тим сте пе ном струч но сти. 
На рав но да се на ме ће озбиљ но 
пи та ње ка кве су шан се за за по-
шља ва ње ОСИ у то ли ком бро ју 
не за по сле них, углав ном мла дих 
у Ле сков цу.  

– За по шља ва ње осо ба са ин-
ва ли ди те том у пр вих шест ме-
се ци ове го ди не од ви ја ло се пу-
тем ди рект ног за по шља ва ња, а 
због стрикт не при ме не За ко на 
о за по шља ва њу и про фе си о-
нал ној ре ха би ли та ци ји ин ва-
лид них ли ца уз при ме ну ме ра 
ак тив не по ли ти ке за по шља ва-
ња по сред ством ове фи ли ја ле 
– ис ти че Ма ри ја Сте ва но вић, 
ру ко во ди лац слу жбе и ПР фи ли-
ја ле НСЗ у Ле сков цу.

Пре ма рас по ло жи вим по да-
ци ма Ре пу блич ког фон да здрав-
стве ног оси гу ра ња, ре ги стро-
ва но је 206 при ја ва на оси гу ра-
ње осо ба са ин ва ли ди те том са 
под руч ја Ја бла нич ког управ ног 
окру га, од но сно 109 та квих 
при ја ва за ова ли ца са уже те ри-
то ри је гра да Ле сков ца, под се ћа 
Ма ри ја Сте ва но вић.

Пре ко јав них ра до ва, а пре ма 
рас по ло жи вим по да ци ма ове 
фи ли ја ле, ан га жо ва но је 78 не-

за по сле них ОСИ са еви ден ци је, 
а по про гра му за по шља ва ња 
ка те го ри ја ко је се те же за по-
шља ва ју, са те жим ин ва ли ди-
те том, за по сле но је осам ли ца, 
углав ном са тре ћим и че твр тим 
сте пе ном струч но сти.

Ло кал на са мо у пра ва ће учи ни-
ти све да се по бољ ша за по шља-
ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
кроз раз не ме ре суб вен ци ја и 
по мо ћи пред у зет ни ци ма ко ји 
за по шља ва ју ОСИ, а где већ по-

сто ји ин те ре со ва ње, као у ле ско-
вач ком „Уни вер за лу”, ис та као је 
то ком по се те овој спе ци ја ли зо-
ва ној ком па ни ји др Го ран цве та-
но вић, гра до на чел ник Ле сков ца.

У пр вих шест ме се ци у ле ско-
вач кој Фи ли ја ли НСЗ под не то је 
80 зах те ва за про це ну пре о ста-
ле рад не спо соб но сти не за по-
сле них са од ре ђе ним ин ва ли-
ди те том. До 30. ју на над ле жна 
ко ми си ја ме ди цин ски је об ра-
ди ла 37 ли ца и до не ла ре ше ња 
о про це ње ној пре о ста лој рад-
ној спо соб но сти.

– Шан су за бр же за по шља ва-
ње осо ба са ин ва ли ди те том тре-
ба по тра жи ти и у бо љим про јек-
ти ма са мо за по шља ва ња ОСИ, 
и др жа ва ће у сва ком слу ча ју те 
про јек те по др жа ти – на гла сио је 
и Алек сан дар ву лин, над ле жни 
ми ни стар у вла ди Ср би је, то ком 
по след ње по се те Ле сков цу.

На жа лост, про грам са мо за по-
шља ва ња у пр вом по лу го ђу те-
ку ће го ди не ко ри сти ла је са мо 
јед на осо ба са ин ва ли ди те том и 
за по че ла са мо стал ну де лат ност, 
ре че но нам је овом при ли ком у 
Фи ли ја ли НСЗ Ле ско вац. 

Т. Сте ва но вић  

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Нај ви ше по сло ва пу тем 
јав них ра до ва

У УЗИ ЋИ МА КОД ПО ЖЕ ГЕ ГРА ДИ СЕ ФА БРИ КА МУ НИ ЦИ ЈЕ

Но вих 350 рад них ме ста
На Ше ва ри ца ма, у се лу Уз и ћи, не да ле ко 

од По же ге, у то ку је из град ња пр ве фа зе фа-
бри ке стре љач ке му ни ци је ма лог ка ли бра, 
у ко ју ће би ти уло же но бли зу 100 ми ли о на 
евра, а це ла ин ве сти ци ја би ће ис пла ће на из 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. По же шка ло кал-
на са мо у пра ва ће да ти свој до при нос кроз 
из град њу де ла ин фра струк ту ре, а до за вр-
шет ка фа бри ке у По же ги ће би ти за вр шен 
и по слов но-стам бе ни обје кат за сме штај 
бу ду ћих струч ња ка, нео п ход них за про из-
вод њу. 

Пла ни ра но је да пр ва и дру га фа за из-
град ње фа бри ке бу ду за вр ше не до ју ла 
на ред не го ди не, ка да ће у про из вод ним 
по го ни ма по сао до би ти око 350 рад ни ка 
из по же шке, се вој нич ке и ужич ке оп шти не. 

Пр ва гру па рад ни ка ући ће у по го не већ у 
де цем бру, а на кон тре ће фа зе из град ње, чи-
је се окон ча ње пла ни ра за 2020. го ди ну, фа-
бри ка на мен ске ин ду стри је ће за по шља ва-
ти знат но ве ћи број рад ни ка. За за по сле ње 
у фа бри ци са ве ли ком пер спек ти вом већ се 
при ја ви ло око 2.000 осо ба, нај ви ше са сред-
њом струч ном спре мом, али и фа кул тет ски 
обра зо ва них. 

По ла га њу ка ме на те мељ ца за но ву фа-
бри ку у Узи ћи ма при су ство вао је и пре ми-
јер Алек сан дар ву чић ко ји је ис та као да 
ће фа бри ка про из во ди ти му ни ци ју ма лог 
ка ли бра, са го ди шњим ка па ци те том про из-
вод ње од 140 ми ли о на ко ма да. та му ни ци ја 
је ве о ма тра же на у све ту.

М. Па вло вићСа по ла га ња ка ме на те мељ ца у Узи ћи ма

Филијала НЗС Лесковац – бољи приступ за ОСИ
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на лицу места

већ тра ди ци о нал но, Оп штин-
ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра-
да из Срем ских Кар ло ва ца ор га-
ни зо ва ла је 21. ју ла, у част сво је 
кр сне сла ве Све тог Про ко пи ја, 
из ло жбу руч них ра до ва и сли ка 
са ла не одр жа них ли ков них ко-
ло ни ја СИР вој во ди не.

Слав ски об ред у Са бор ној 
цр кви у цен тру гра да оба вио је 
отац Јо ван, док су ово го ди шњи 
ку мо ви сла ве би ли Је ро ним вр-
лић и Зо ри ца Ми ло са вље вић.  

Ме ђу број ним го сти ма кар ло-
вач ких ин ва ли да ра да би ли су и 
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР вој во ди не, Стан ко Ним че-
вић, пот пред сед ник СИР Ср би-
је, Сте ван Ра ди шић, пот пред-
сед ник СИР вој во ди не, Љи ља на 
Ма ро вић и Све тла на Ђу ре тић, 
из Ка би не та ди рек то ра ПФ ПИО, 
као и Мир ја на Ба бин и Сла ви ца 
Ко пи ло вић, са рад ни це Ста не 
Сви ла ров у По кра јин ском са ве-

зу. По сле оба вље ног слав ског 
об ре да го сти и до ма ћи ни об и-
шли су из ло жбе руч них ра до ва 
и сли ка у хо те лу „Ду нав”, где је 
по слу жен и слав ски ру чак.

Ста на Сви ла ров је ис та кла 
да је ову про грам ску ак тив-
ност кар ло вач ких ин ва ли да 
ра да де ли мич но фи нан си ра ло 

и ре сор но Ми ни стар ство, а по-
хва ли ла је пред сед ни цу кар ло-
вач ких ин ва ли да На ду Пер шић 
и са му ООИР Срем ских Кар ло-
ва ца за успе шно ду го го ди шње 
ши ре ње са рад ње и дру гар ства 
ме ђу ин ва ли ди ма ра да из оп-
штин ских ор га ни за ци ја ши ром 
вој во ди не.

По ре чи ма На де Пер шић, осим 
пред став ни ка из 15 оп штин ских 
ор га ни за ци ја СИР вој во ди не, на 
кр сну сла ву су им ове го ди не 
зва нич но пр ви пут до шли и ин-
ва ли ди ра да из ву ко ва ра, а ово-
го ди шња из ло жба обо га ће на је 
и руч ним ра до ви ма у др ве ту јед-
ног њи хо вог чла на.  

Стан ко Ним че вић је и ово га 
пу та ис та као до бру и плод ну 
са рад њу СИР-а са Фон дом ПИО, 
ко ја им је по себ но дра го це на у 
ви ду струч не по мо ћи код при-
пре ме за кон ских пред ло га ко ји 
се од но се на ин ва ли де ра да.      

На да Пер шић је уз то пле ре-
чи за хвал но сти на кра ју уру-
чи ла и при зна ња и за хвал ни це 
ор га ни за ци ја ма и по је дин ци-
ма за са рад њу и по моћ у њи-
хо вим ак тив но сти ма, из ме ђу 
оста лих и Ре дак ци ји „Гла са 
оси гу ра ни ка”.

М. Мек те ро вић 

У Ге рон то ло шком цен тру 
„Срем” про гла ше ни су по-
бед ни ци ли те рар ног так-

ми че ња за ко ри сни ке уста но ва 
со ци јал не за шти те на под руч ју 
Ср би је, ко је jе у Ру ми одр жа но 
де ве ти пут. Ста нов ни ци из 23 
уста но ве за збри ња ва ње ста рих 
и ово га пу та су се так ми чи ли у 
пи са њу по е зи је и про зе, а ква-
ли тет ра до ва пре ма оце ни жи-
ри ја био је на за вид ном ни воу. 

Они су на кон курс по сла ли 103 
по ет ска и 22 про зна ра да.

О тра ди ци ји одр жа ва ња так-
ми че ња го во ри ла је ди рек-
тор ка Да ни ца Је ре мић, ко ја је 
ис та кла да за по сле ни у ге рон-
то ло шким цен три ма па жњу по-
кла ња ју и ле пој пи са ној ре чи, 
јер је то ду хов на по тре ба сва-
ког ко ри сни ка.

У струч ном жи ри ју би ле су 
ве сна Ши јач ки, Леј ла Ај да ри и 

На та ша До дић, ко је су про гла-
си ле нај бо ље ра до ве, а по том 
су пр во на гра ђе ни ауто ри чи та-
ли сво ју по е зи ју и про зу.

Пр ву на гра ду за про зни рад 
по де ли ли су Дра го љуб Стој шић 
из Но вог Бе че ја и Љу бин ко Ду-
дић из Ја го ди не. Дру го ме сто 
за у зе ли су ве сиљ ка Ни ко лић из 
Ру ме и  то ми слав Си ли из Пан-
че ва, а тре ће пла си ра ни су би-
ли Ка ти ца Ме лар из Су бо ти це и 
вељ ко Ан ту но вић из Апа ти на.

По е зи ја је оби ло ва ла сти хо-
ви ма о љу ба ви, сре ћи, ту зи... 
Нај леп ше пе сме на пи са ле су 
Мар це ла Ба нић из Гц Но ви Сад 

и Ко са ра Ба ла ба но вић из Гц Бе-
о град, док су дру го ме сто по де-
ли ле На та ли ја Не дић из Шап ца, 
Ја го да Ста ној чић из Фу то га и 
Па ва Мар ти но вић из Зре ња ни-
на. три тре ће на гра де осво ји ле 
су ву ка дин ка Ива њац из Про-
ку пља, Бо сиљ ка Ђор ђе вић из 
Ру ме и Да ни ца Смиљ ко вић из 
Пан че ва.

За уче сни ке и го сте при ре-
ђен је при го дан про грам, у ко-
јем су уче ство ва ли ко ри сни ци 
Гц „Срем” и хор уче ни ка рум ске 
ОШ „Ду шан Јер ко вић” са на став-
ни цом Сун чи цом Ја ко вић.

Г. Ву ка ши но вић

ООИР СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ ПРО СЛА ВИО СВ. ПРО КО ПИ ЈА

Из ло жба руч них ра до ва за кр сну сла ву

Све тла на Ђу ре тић, Љи ља на Ма ро вић, На да Пер шић,  
Стан ко Ним че вић и Ста на Сви ла ров раз гле да ју екс по на те

ГЦ „СРЕМ” – ЛИ ТЕ РАР НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ЗА КО РИ СНИ КЕ УСТА НО ВА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Про гла ше ни 
нај бо љи ра до ви

Ли ков на ко ло ни ја, 18 пут
Умет ни ци са под руч ја Сре ма оку пи ли су се и ове го ди не на 
Ли ков ној ко ло ни ји у Ге рон то ло шком цен тру „Срем”, ко ји им је 
обез бе дио ма те ри јал за рад, као и сме штај.
У ко ло ни ји су ра ди ла 22 сли ка ра, а њи ма су се при дру жи ли и 
ко ри сни ци, чла но ви ли ков не сек ци је. Они су че ти ри да на ства-
ра ли у дво ри шту рум ске уста но ве, на за до вољ ство ста на ра. 
Те ма ово го ди шње ко ло ни је би ла је „Сли ка из на шег до ма”.
Ор га ни зо ва ње 18. ли ков не ко ло ни је по мо гли су За ви чај ни му-
зеј Ру ма и Пре драг Јо во вић, пред сед ник Удру же ња ли ков них 
ства ра ла ца Ру ме, ко ји је био и је дан од уче сни ка.
Пре ма ре чи ма ди рек тор ке Да ни це Је ре мић, умет ни ци су оста ви ли 
по два ра да, та ко да се са да у уста но ви на ла зи ви ше од 200 сли ка.
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На пла нин ском пре во ју Ка ди-
бо газ, на про сто ру из ме ђу Но-
вог ко ри та са срп ске и Са ла ша 
са бу гар ске стра не, 22, 23. и 24. 
ју ла одр жан је 16. Са бор у зна ку 
91 го ди не од уста но вље ња, од-
но сно одр жа ва ња пр вог са бо ра 
дав не 1925. го ди не и 16 го ди на 
од об на вља ња са бо ра.

Са бор су зва нич но отво ри ли 
Бо рис Ни ко лов, кмет оп шти не 
Бе ло град чик, и Ми лан Ђо кић, 
пред сед ник оп шти не Кња же-
вац. 

– Све ве ћи број љу ди ко-
ји се оку пља ју на Ка ди бо га-
зу нај бо ље све до чи о то ме да 
ни јед на гра ни ца не мо же да 
по де ли два на ро да. Же ља нам 
је да се на род на ше две др жа-
ве оку пља на овом ме сту не 
са мо јед ном го ди шње, већ да 
из град њом гра нич ног пре ла за 
мо гу да оства ре сва ко днев ну 
са рад њу. На ша два на ро да на 
овим про сто ри ма ве ко ви ма 

жи ве за јед но, дру же се, са ра-
ђу ју и крај ње је вре ме да ов де 
бу де отво рен гра нич ни пре лаз 
– ка же Ђо кић.

Бо рис Ни ко лов, кмет оп шти-
не Бе ло град чик, ре као је да је 
овај ме ђу на род ни са бор ва жан 
за оп шти ну Бе ло град чик, али и 
за чи тав ре ги он се ве ро за пад-

не Бу гар ске, као и за др жа ву 
Бу гар ску. 

– Иако ова ква ма ни фе ста ци ја 
не мо же да ре ши не ке круп не, 
др жав не или фи нан сиј ске про-
бле ме, она је ве о ма ва жна јер 
омо гу ћа ва кон такт ме ђу љу ди-
ма, ме ђу два на ро да, ства ра ју 
се при ја тељ ства, раз ви ја ко му-

ни ка ци ја, што је ве о ма зна чај но 
– из нео је Ни ко лов.

Са бор је при вред на и кул тур на 
ма ни фе ста ци ја на ко јој се при-
ка зу је на род но кул тур но ства-
ра ла штво и при вред на по ну да 
на се ља са обе стра не др жав не 
гра ни це. По се ти о ци са бо ра и ове 
го ди не мо гли су да раз гле да ју 
бо га ту по ну ду на мно го број ним 
из ло жбе ним и про дај ним штан-
до ви ма, да ужи ва ју у је лу и пи ћу 
уз му зи ку под број ним ша тра ма, 
при ре ђен је бо гат кул тур но-умет-
нич ки про грам, а ни је из о стао ни 
ре дов ни спорт ски тур нир у фуд-
ба лу на ма ле го ло ве.

Са бор на Ка ди бо га зу по се ти-
ло је ви ше де се ти на хи ља да љу-
ди. У ор га ни за ци о ном од бо ру 
ка жу да су пре све га за до вољ ни 
из у зет ном по се ће но шћу, као и 
чи ње ни цом да ма ни фе ста ци-
ја ужи ва не по де ље ну по др шку 
зва нич ни ка две др жа ве.

Д. Ђ.

Кња же вац је овог ле та цен тар кул тур-
них де ша ва ња ти моч ке кра ји не и це ле 
Ср би је, ре као је пред сед ник оп шти не 

Ми лан Ђо кић отва ра ју ћи 55. смо тру ства ра-
ла штва мла дих Ср би је 9. ју ла 2016. го ди не. 
Фе сти вал про мо ви ше и кул ту ру и мла де и 
Кња же вац као град спо со бан да бу де но си лац 
кул тур ног раз во ја чи та ве ис точ не Ср би је.

У ве ли кој га ле ри ји До ма кул ту ре по ста-
вље на је из ло жба фо то гра фи ја ко је под се-
ћа ју на фе сти вал ске го ди не, на уче сни ке и 
пу бли ку и Кња же вац од пре пет де це ни ја. 
Мно го љу ди је ста ја ло на фе сти вал ским по-
зор ни ца ма, мно го их је про шло фе сти вал-
ским да ска ма и то су да нас свет ска име на, 
се ћа се је дан од уче сни ка, а ка сни је и ор га-
ни за то ра, Сла ви ша Ра ден ко вић. 

Основ на иде ја и ово го ди шњег фе сти ва ла 
је сте – да се про мо ви шу мла ди, пер спек тив-
ни ства ра о ци, бу ду ћи но си о ци кул тур ног 
ства ра ла штва у Ср би ји. Уче сни ци фе сти ва-
ла су мла ди љу ди до 30 го ди на ста ро сти, ко-
ји се ба ве вр хун ским ама те ри змом.

У окви ру Да на фил ма, на 55. Фе сти ва лу 
кул ту ре мла дих Ср би је ор га ни зо ва не су 
филм ске ра ди о ни це. О ви зу ел ном при по-
ве да њу не кад и сад раз го ва рао је ре ди тељ 
Зо ран Б. Пе тро вић 

– ва жно је да мла ди ства ра ју кул ту ру, а не 
да им се она на ме ће. Од 8. до 12. ју ла пу бли-
ка је по гле да ла 21 филм у ве ли кој га ле ри ји 
До ма кул ту ре и на пла тоу До ма, а то су фил-
мо ви ко је су се лек ти ра ли чла но ви фе сти-
вал ског жи ри ја – ка же Пе тро вић.

У окви ру Де ве тог ме ђу на род ног сту дент-
ског фе сти ва ла фол кло ра на пла тоу До ма 
кул ту ре 19. ју ла на сту пи ли су ан сам бли из 
Бу гар ске, Изра е ла, Ко ста ри ке, Ма ђар ске, 
Ру му ни је, Сло ве ни је и Ср би је. Ор га ни за тор 
фе сти ва ла био је Сту дент ски кул тур ни цен-
тар Ниш.

Пред сед ник Скуп шти не фе сти ва ла Јо ван 
Иса ков под се тио је за „Глас оси гу ра ни ка” 

да је Фе сти вал кул ту ре мла дих Ср би је тра-
ди ци о нал на мул ти кул тур ална ре пу блич ка 
смо тра, ко ја се од 1962. го ди не одр жа ва у 
Кња жев цу. Фе сти вал омо гу ћа ва из во ђе ње 
и пре зен та ци ју ства ра ла штва у обла сти му-
зи ке, хор ског пе ва ња, књи жев но сти, ре ци-
та тор ства, дра ме, фил ма, фол кло ра, мо дер-
ног пле са, ба ле та, умет нич ке фо то гра фи је... 

По ред Кња жев ча на, фе сти вал пра те и го-
сти из су сед них оп шти на (Пи рот, За је чар, Бо-
ље вац, Со ко ба ња, Свр љиг, Ниш). Од че твр тог 
ав гу ста по чи ње му зич ко-по ет ски про грам и 
кон цер ти у Гур гу со вач кој ку ли, док ће се так-
ми че ње омла дин ског по зо ри шта одр жа ти 
кра јем ав гу ста у До му кул ту ре и ку ли.

По кро ви те љи фе сти ва ла су оп шти на 
Кња же вац и Ми ни стар ство кул ту ре Ср би је, 
а из вр шни ор га ни за тор Дом кул ту ре Кња-
же вац.

Кња жев ча ни као до бри до ма ћи ни до че-
ку ју уче сни ке и го сте из ско ро свих гра до ва 
Ср би је и дру гих др жа ва и омо гу ћа ва ју им 
до бар од мор, про вод и пра вед но так ми-
че ње. Сам град Кња же вац до бро до шлом 
го сту ну ди сво је ули це и чар ши је, сво је мо-
сто ве на ти мо ку (се дам), по ко ји ма је до био 
на ди мак „Ма ла ве не ци ја”.

Дра гић Ђор ђе вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА БОР НА КА ДИ БО ГА ЗУ 2016.

Гра ни ца не раз два ја, већ спа ја два на ро да

КЊА ЖЕ ВАЦ: 55. ФЕ СТИ ВАЛ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ СР БИ ЈЕ 

Про грам пре ко це лог ле та
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ЧЕ ТВР ТИ „ДА НИ СУ ВА ЧЕ”  
У КИ КИН ДИ 

У сла ву  
бра шна

Ки кинд ски На род ни му зеј ор га
ни зо вао је че твр те „Да не су ва че”. 
Још јед ном је одр жан про грам у 
сла ву бра шна, без ко јег не ма, по
ред „хле ба на су шног” ни ко ла ча као 
што је чу ве ни ку глоф. Ту не мач ку 
по сла сти цу има ли су при ли ку да 
при пре ме и оку се уче сни ци ове 
при ред бе. Ни су из о ста ле ни ме ки ке 
ко је у Мо кри ну зо ву „вру ћевру ће”. 
Удру же ње же на „Сло га” из тог се ла 
би ло је до ма ћин овог ску па. Сва ке 
го ди не у уло зи ре ду ша сме њу ју се 
се ла из око ли не ко ја пред ста вља
ју оби ча је сво је сре ди не ве за не за 
бра шно, те сто и оста ле спе ци ја ли
те те сво је тр пе зе.

Пр ви дан је био по све ћен еду ко
ва њу мла дих а су тра дан су од ра сли 
пред ста ви ли сво ја уме ћа.  С. З.

Дру га по ло ви на ју ла, из ме ђу Пе тров
да на и Па влов да на, у Ко сје ри ћу је 
сва ке го ди не ре зер ви са на за тра ди

ци о нал ну ет ноту ри стич ку и за бав ну ма ни
фе ста ци ју „Чо бан ски да ни”, нај ве ће де ша ва
ње те вр сте у Зла ти бор ском окру гу. Већ три 
и по де це ни је ов де се оку пља ве ли ки број 
уче сни ка и по се ти ла ца, чу ва ју ћи од за бо
ра ва на род ну ба шти ну и тра ди ци ју. И ове 
го ди не 15, 16. и 17. ју ла ор га ни за то ри су на
сто ја ли да, по 36. пут, са око 400 уче сни ка, 
до ча ра ју ле по ту и ду хов но бо гат ство на ро
да на ше зе мље.

На аутен ти чан на чин при ка за на је на род
на ба шти на кроз тра ди ци о нал не чо бан ске 
спорт ске игре, ку ва ње ста рих срп ских је ла, 
пе ва ње из ви ка, из бор нај леп ше чо ба ни це и 
чо бан ског па ра и слич но. На по чет ку „чо ба
ни ја де” отво ре на је из ло жба руч них ра до ва 
ко ји су не ка да кра си ли се о ске до мо ве. Под 
на зи вом „Злат не ру ке” одр жа но је так ми че
ње у при пре ма њу тра ди ци о нал них је ла и 
нај леп шег ко ла ча од ма ли не. Ор га ни зо ва не 
су из ло жбе пче лар ских про из во да и по љо
при вред не ме ха ни за ци је. За ни мљив је био 
и све ча ни де фи ле уче сни ка, уз не из бе жне 
зву ке ду вач ког ор ке стра. 

Тра ди ци о нал но, нај ви ше па жње је по бу
дио из бор нај леп ше чо ба ни це и нај леп шег 

чо бан ског па ра. Од три де сет кан ди дат ки ња 
жи ри је за нај леп шу чо ба ни цу про гла сио 
Ми ли цу Си мић из За се ља, код По же ге, ти
ту ла нај леп шег чо бан ског па ра до де ље на је 
Ма ри ји Ко ла ши нац из Но ве Ва ро ши и Сте

фа ну Мо ро ви ћу из Хер цег Но вог. Ме ђу 250 
уче сни ка у так ми че њу „Ста ро пе ва ње у Ср
ба” нај бо љи со ли ста би ла је Со фи ја Те шић 
из Шта вља, код Сје ни це, а ду е ти из По же ге 
и Но ве Ва ро ши. У нат пе ва ва њу по бе де су 
сла ви ле жен ска пе вач ка гру па КУД „Мак сим 
Мар ко вић” из Ко сје ри ћа и му шка пе вач ка 
гру па из За глав ка, код Ужи ца.

По себ на атрак ци ја би ле су „Чо бан ске 
спорт ске игре” на бо ри ли шту по крај ре ке 
Скра пеж. Не ма ња Цви јић из Ко сје ри ћа по
бе дио је у ско ко ви ма увис и удаљ, у над вла
че њу клип ка Ми лан Бла го је вић, та ко ђе из 
гра да до ма ћи на, а ка мен с ра ме на нај да ље 
је ба цио Не над Мар ти но вић из Ча је ти не. У 
над вла че њу ко ноп цем по бе ди ла је еки па из 
Се вој на. Др во се че су се так ми чи ле у бр зи
ни и уме шно сти стру га ња бал ва на и по ка
зи ва њу спрет но сти у ру ко ва њу мо тор ном 
те сте ром. 

Ор га ни за то ри су оп штин ска ло кал на са
мо у пра ва Ко сје ри ћа, Ту ри стич ка ор га ни за
ци ја и На род на би бли о те ка „Сре тен Ма рић”, 
уз по др шку ве ли ког бро ја спон зо ра, во лон
те ра, удру же ња, ор га ни за ци ја и по је ди на
ца. Ово го ди шњи по кро ви тељ би ло је Ми
ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му
ни ка ци ја Ре пу бли ке Ср би је.

Ми лан Па вло вић

У Град ском 
по зо ри шту у 
Сме де рев ској 
Па лан ци одр
жан је осми 
Фе сти вал деч
јег ства ра ла
штва „Ма за”. 
Фе сти вал, у 
ор га ни за ци ји 
КУД „Абра ше
вић”, осми пут 
по ре ду сла вио 
је де тињ ство 
и успо ме ну на 
ду го го ди шњег 
чла на и пе ва ча 
овог КУДа Ми ро љу ба Пр ву ло ви ћа, ко га су сви 
из ми ло ште зва ли Ма за.

У знак се ћа ња на Ми ро љу ба Пр ву ло ви ћа, 
чо ве ка до бро тво ра ко ји је све сво је на след
ство и имо ви ну оста вио КУД „Абра ше вић”, сва
ке го ди не оку пља ју се де ца из Ср би је, ко ја на 

фе сти ва лу пред ста вља ју сво је ча ри и вра го ли
је на ше кул тур не ба шти не.

Де ца из Кра гу јев ца, Ку сат ка, Зе му на, Сме де
рев ске Па лан ке и дру гих гра до ва Ср би је, за 
сво је игре и кул тур ноумет нич ко уме ће из ма
ми ла су апла у зе. Сл. К.

ОДР ЖА НИ ТРИДЕСЕТ ШЕСТИ  „ЧО БАН СКИ ДА НИ” У КО СЈЕ РИ ЋУ 

Чу ва ју на род ну тра ди ци ју

Нај леп ше чо ба ни це

ФЕ СТИ ВАЛ ДЕЧ ЈЕГ СТВА РА ЛА ШТВА У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Још јед на „Ма за”, још јед на ра дост
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Удру же ње же на из Кра ље-
ва ца, се ла у рум ској оп-
шти ни, ор га ни зо ва ло је и 

ове го ди не, по сле за вр ше не же-
тве, ма ни фе ста ци ју на ко јој се 
оку пи ло 18 удру же ња из Ср би-
је и јед но из Ре пу бли ке Срп ске. 
Под ге слом „Без жи та не ма жи-
во та” же не су по ка за ле уме ће у 
ме ше њу хле ба и штру дле, а на 
ле по укра ше ним штан до ви ма 
при ка за ле су и руч не ра до ве и 
пред ме те ко ји су се не ка да ко-
ри сти ли у до ма ћин ству. 

Оку пи ле су се же не из Дво ро-
ва, Зре ња ни на, Ме ле на ца, Сур-
чи на, па Сре ми це из Пе ћи на ца, 
Ку пи но ва, Ши ма но ва ца, Де ча, 
ви шњи ће ва, Ја ме не, Го лу би на ца, 
Клен ка... По ну ди ле су штру дле 
са ма ком, ора си ма, ро га чем, ви-
шња ма, си ром... ва ни ли це, штан-
гли це, хле бо ве сла не и слат ке. 

Чла ни ца ма жи ри ја ни је би ло 
ла ко да од лу че ко су нај бо ље 
уче сни це. Нај леп ши хлеб уме-
си ле су Мо ро ви ћан ке, а пр ву 
на гра ду за нај ве ћу ко ли чи ну 
из ло же ног хле ба до би ле су же-

не из Ку по ви на. Нај бо љу сла ну 
штру длу на пра ви ле су Ири жан-
ке, а нај леп шу слат ку штру длу 
же не из Зре ња ни на.

Пен зи о нер ка На да Бе рар, 
пред сед ни ца зре ња нин ског 
удру же ња „Град ну лич ки би се-
ри”, ка же да су у Ср би ји по зна те 
по нај леп шим штру дла ма. Да ни-
ца Са бо до да је да ки се ло те сто 
во ли мла ко мле ко, то пле ру ке, 

мо ра да од сто ји, да се пре ме си 
и да се штру дла пе че нај ма ње 
45 ми ну та.

Пр ва на гра да за нај леп ши 
штанд до де ље на је сим па тич-
ним Бо сан ка ма из Дво ро ва.

– На ше удру же ње оку пља 30 
же на ко је ве зу, тка ју, штри ка ју 
и ра де дру ге руч не ра до ве ко-
је смо из ло жи ле у Кра љев ци ма. 
Ба ви мо се очу ва њем тра ди ци је, 

па смо до не ле и пред ме те ка-
рак те ри стич не за наш крај – ка-
за ла је за на ше но ви не Ра дин ка 
то дић, пред сед ни ца Удру же ња 
„Бе ли ан ђео” из Дво ро ва. 

Же не су би ле ве се ле јер је све 
вре ме сви ра ла му зи ка, слу ша ле 
су сти хо ве о Сре му, а уче сни це 
и оку пље не ме шта не за ба вља-
ли су и чла но ви кул тур но-умет-
нич ког дру штва из Кра ље ва ца. 
Пе ва ле су и го шће из Зре ња-
ни на, ко је у свом удру же њу већ 
две де це ни је чу ва ју од за бо ра ва 
из вор не ба нат ске пе сме. 

Свој до при нос да ли су и му-
шкар ци из Кра ље ва ца. Же ле ћи 
да очу ва ју тра ди ци ју, до ма ћи ни 
су, од ла зе ћи са ко њи ма и ко ли-
ма у по ље, при ка за ли ка ко се не-
ка да ко си ло и са ку пља ло жи то, 
те шта су же те о ци је ли на њи ви.

– Пре за до вољ ни смо ка ко 
је све про те кло, због ве ли ког 
бро ја уче сни ца и ле по те ко ју су 
при ка за ле – ис та кла је на кра ју 
Сне жа на Бог да но вић, пред сед-
ни ца Удру же ња „Кра љев чан ке”.        

Г. Вукашиновић

НАД МЕ ТА ЊЕ У МЕ ШЕ ЊУ ШТРУ ДЛЕ И ХЛЕ БА У КРА ЉЕВ ЦИ МА

Без жи та не ма жи во та

тра ди ци о нал на ту ри стич ко-ре кре а тив на 
ма ни фе ста ци ја „Дрин ска ре га та 2016” одр-
жа на је ове го ди не де ве тог ју ла. Усло ви су 
би ли по вољ ни – тем пе ра ту ра 30 сте пе ни, 
во до стај ре ке сред њи, ни је би ло ве тра, а 
во да је, ка ко уче сни ци ка жу, би ла та ман за 
осве же ње. Као и ра ни јих го ди на пло ви ло се 
ста зом од Ро га чи це до Љу бо ви је ду гом 40 

ки ло ме та ра. Ову атрак тив ну и ве о ма до бро 
по се ће ну ма ни фе ста ци ју успе шно је ор га-
ни зо ва ла ту ри стич ка ор га ни за ци ја „Љу бо-
ви ја”, под по кро ви тељ ством СО Љу бо ви ја.

У 1.050 ча ма ца и по до ста дру гих ра зно-
вр сних пло ви ла би ло је ви ше од 10.000 уче-
сни ка ме ђу ко ји ма и по до ста пен зи о не ра 
из Ср би је и бив ших ре пу бли ка Ју го сла ви је, 

али и из Не мач ке, Аустри је, Ен гле ске, Ита-
ли је Швај цар ске, Ма ђар ске и Бу гар ске. О 
без бед но сти уче сни ка бри ну ли су рад ни ци 
МУП-а, као и са ни тет ске еки пе са не ко ли ко 
ле ка ра спе ци ја ли ста из До ма здра вља у Љу-
бо ви ји и спа си о ци. Ко ман дант ре га те био је 
мор на рич ки офи цир ду ге пло вид бе Зо ран 
во ји но вић из Љу бо ви је, а нај ста ри ји уче-
сник ре га те Жи во рад Пе тро вић Жи ка (85), 
пен зи о нер из Шап ца.

По ис пло вља ва њу на во де ној мар шру ти 
фор ми ра на је ко ло на пло ви ла ду га осам ки-
ло ме та ра. По сле пет са ти пло вид бе ре га та ши 
су за ста ли код се ла Гор ња тре шњи ца да би 
пре дах ну ли и осве жи ли се со ко ви ма, азбу-
ко вач ком ра ки јом шљи во ви цом, пи вом и 
бес плат но по слу же ним вој нич ким па су љом, 
ко ји је при јао број ним ре га та ши ма. Уз пе сму 
и свир ку, ве ли ка фло та ча ма ца по сле де сет 
са ти пло вид бе упло ви ла је у при ста ни ште 
на ушћу Љу бо ви ђе у Дри ну из оп ште оду ше-
вље ње свих уче сни ка ре га те ле по том ре ке и 
кра јо ли ка и успе шном ор га ни за ци јом.

М. Ма ли шић

„ДРИН СКА РЕ ГА ТА 2016” ЉУ БО ВИ ЈА

Ко ло на ча ма ца ду га осам ки ло ме та ра

Де та љ са овогодишње пловидбе

Нај леп ши хлеб уме си ле Мо ро ви ћан ке
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кроз Србију

У се лу Љу би чев цу код Кла до ва и овог 
ју ла одр жан је тра ди ци о нал ни Са-
бор ди ја спо ре ко ји је оку пио ви ше од 

1.000 по се ти ла ца, љу ди до бре во ље и на-
ших зе мља ка ко ји го ди на ма већ жи ве и ра-
де у Дан ској, Не мач кој, Аустри ји и дру гим 
европ ским зе мља ма. Европ ски Љу би че вац 
је епи тет ко ји ово се ло на Ду на ву го ди на ма 
но си бу ду ћи да је ви ше од 90 од сто ро ђе них 
у том кра ју већ де це ни ја ма у Скан ди на ви ји, 
а нај ве ћи број њих у Дан ској.

Пре ма ре чи ма Љу бо ми ра Гу ша то ви ћа, 
пред сед ни ка Са ве та МЗ Љу би че вац и пред-
сед ни ка Срп ско-дан ског удру же ња „ти мок 
98” у Хи ле ро ду, ина че уте ме љи ва ча ове ма-
ни фе ста ци је, 25. Са бор ди ја спо ре је уго стио 
ви ше од 250 уче сни ка из Ру му ни је, Бу гар-
ске, али и из Си па, Бре зо ни ка, то пол ни це, 
цр нај ке. Гу ша то вић по но сно ис ти че да се ло 
с пра вом но си епи тет европ ског Љу би чев ца 
јер се ме шта ни тру де да све оно што има ју 
у ино стран ству оства ре и у за ви ча ју, по чев, 
на рав но, од ин фра струк ту ре ко ја је нај ве ћи 
про блем у ве ћи ни се ла ис точ не Ср би је. 

– Има мо ас фал ти ра не ули це, во до вод, ка на-
ли за ци ју, прак тич но све – ис ти че Гу ша то вић. 

Са бор ди ја спо ре у Љу би чев цу је пра во 
ме сто до бре за ба ве то ком јул ских спар них 
да на. Бо гат про грам је при ре ђен и ове се-
зо не, а по себ но атрак ти ван је био из бор 
нај леп ше да ме зре лих го ди на, од 36 до 65 
го ди на „мла до сти”. ти ту лу нај леп ше кра јин-
ске да ме 25. Са бо ра ди ја спо ре у Љу би чев цу 
по не ла је та ма ра ца ра но вић из то пол ни-
це код Мај дан пе ка ко јој је, из ме ђу оста лог, 

при пао и сед мо днев ни бо ра вак на Ко па о-
ни ку. За пр ву пра ти љу је иза бра на Ми ли ца 
Ма ли че вић из Бо ра, а дру га је Ал бе на Бо ри-
со ва из ви ди на у су сед ној Бу гар ској. 

Нај леп шу фри зу ру има ла је Сла ђа на Ми-
ле но вић из Бо ра, док је за мис шар ма про-
гла ше на Ру мун ка Ла де вла де ску Ма ри не ла. 
ње на зе мља ки ња Ђур шан Кри сти ја на Си-
ми на из Ор ша ве по не ла је ти ту лу нај леп ше 
чла ни це кул тур но-умет нич ког дру штва, ко-
ја се би ра ла из ре до ва уче сни ка Са бо ра.

ти ту лу ово го ди шње кра јин ске ле по ти це 
по не ла је Ани та Пе тро вић (17) из то пол ни-
це код Мај дан пе ка. Уз број не на гра де Ани та 
је до би ла и сед мо днев но пу то ва ње у Ко пен-
ха ген. Пр ва пра ти ља је Ма ри ја Бар бу ло вић 

из Под вр шке, а лен том дру ге пра ти ље оки-
ти ла се Дра га на Би бе ско вић из Ор ша ве.

На гра да за нај бо љу му шку но шњу до де-
ље на је ан сам блу из ру мун ског Ши ше шти-
ја, док је пе хар за нај леп шу жен ску но шњу 
осво ји ла Ди ја на Па вло вић из Бо ра. Жи ри 
25. Са бо ра ди ја спо ре у Љу би чев цу јед но-
гла сно је од лу чио да ти ту лу нај бо љег ин-
стру мен та ли сте по не се по зна ти гај даш из 
Кња жев ца, Јор дан ва си ље вић.

Са став ни део ма ни фе ста ци је у Љу би чев-
цу, ко ја је оби ло ва ла бо га тим му зич ким про-
гра мом, био је и са бор за нат ства, су ве ни ра, 
тра ди ци о нал них ин стру ме на та и до ма ћих 
спе ци ја ли те та.

Јованка Ста но је вић

ЧЕ ТВРТ ВЕ КА СА БО РА ДИ ЈА СПО РЕ У ЉУ БИ ЧЕВ ЦУ КОД КЛА ДО ВА

Јул – ме сец са бо ро ва ња 
кра јин ских исе ље ни ка 

У Свр љи гу је одр жа на три на е ста ли ков-
на ко ло ни ја „Арс ти ма кум” са 14 уче сни ка, 
ака дем ских сли ка ра из свих кра је ва Ср би је. 
До ма ћин умет ни ци ма био је цен тар за ту-
ри зам, кул ту ру и спорт Свр љиг у чи јем про-
сто ру су они ства ра ли но ва умет нич ка де ла. 
Уче сни ци, сли ка ри по се ти ли су и древ ни 
град Свр љиг – Ба њи цу у Ни шев цу и би ли су 
оду ше вље ни при род ним ле по та ма и мо ти-
ви ма за но ве са др жа је. 

О зна ча ју ли ков не ко ло ни је и ка ко се она 
ор га ни зу је и жи ви у ма лим сре ди на ма го во-
рио је Сла ви ша Ми ли во је вић, ру ко во ди лац 
ко ло ни је при цен тру за ту ри зам, кул ту ру и 

спорт Свр љиг. Ми ли ца Ми лен ко вић, мла да 
свр љи шка књи жев ни ца, на отва ра њу из ло-
жбе сли ка из про шле го ди не ка за ла је да су 
умет ни ци про шлог ле та ства ра ли не са мо са 
мо ти ви ма из Свр љи га већ и из кра ја ода кле 
до ла зе што је обо га ти ло до са да шњи фонд 
умет нич ких де ла. Сва ки уче сник оста вио је 
по два плат на и му зеј ска збир ка ра чу на ју ћи 
све до са да шње ко ло ни је бро ји око 300 умет-
нич ких де ла, пра во бо гат ство за јед ну ма лу 
сре ди ну. Све сли ке на ћи ће сво је ме сто у но-
вом му зе ју у кру гу цен тра за ту ри зам, кул ту-
ру и спорт Свр љиг.

С. Ђор ђе вић

ТРИ НА Е СТА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „АРС ТИ МА КУМ” У СВР ЉИГУ

Збирка од 300 уметничких дела

Избор нај леп ше кра јин ске да ме 25. Са бо ра ди ја спо ре
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Од 10. до 17. ју ла вр њач ка 
Ба ња је би ла јед на ве ли-
ка по зор ни ца, на ко јој су 

се сме њи ва ле број не пред ста-
ве, кон цер ти, пле сни спек та кли, 
мод не ре ви је... али су и де ца 
има ла свој про грам на овом, 12. 
по ре ду Ме ђу на род ном вр њач-
ком кар не ва лу. Пре ма ре чи ма 
Го ра на Ка ра ве со ви ћа из ту ри-
стич ке ор га ни за ци је вр њач ка 
Ба ња, по сло бод ној про це ни, 
бо гат и са др жа јан про грам кар-
не ва ла пра ти ло је око 250.000 
гле да ла ца. Кар не вал је све ча но 

отво рен пре да јом кар не вал-
ских кљу че ва ди рек то ру Кар-
не ва ла Не бој ши Бо ги ће ви ћу, а 
по сле то га је по чео про грам ски 
део.

– И овај кар не вал под се ћао је 
на Рио, осе ти ло се за до вољ ство 
по се ти ла ца, би ло је за и ста за 
сва ког по не што. Као и увек до 
са да, фи нал ни део је био нај ин-
те ре сант ни ји јер га је за чи ни ла 
ве ли ка ме ђу на род на кар не вал-
ска по вор ка, у ко јој је уче ство-
ва ло ви ше од 30 кар не вал ских 
гру па са око хи ља ду кар не ва-

ли ста, ко ји су про де фи ло ва ли 
про ме на дом пред во ђе ни гру-
пом из Ри ја. По вор ку су са чи-
ња ва ли уче сни ци из Ср би је, Хр-
ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је, 
цр не Го ре и дру гих зе ма ља у 
окру же њу. Овај кар не вал за у зи-
ма зна чај но ме сто у ка лен да ру 
свет ских де ша ва ња и уз Гу чу и 
Ег зит је нај ве ћа ту ри стич ка ма-
ни фе ста ци ја у Ср би ји. Он пред-
ста вља кру ну де ша ва ња то ком 
ту ри стич ке се зо не у вр њач кој 
Ба њи. У име ор га ни за то ра, по-
кро ви те ља и број них спон зо-

ра, за хва љу јем по се ти о ци ма и 
свим уче сни ци ма овог кар не-
ва ла, врњ ча ни ма и вр њач ким 
го сти ма – ре као је тим по во дом 
Го ран Ка ра ве со вић.

По ред број них уче сни ка – 
кар не ва ли ста, про грам су уве-
ли ча ли „Пар ни ва љак”, „Ма њи-
фи ко”, „цр ве на ја бу ка”, Ле он ти на 
и ње не зве зди це, Са ша Ма тић, 
Да ра Бу ба ма ра, Де јан Пе тро-
вић, „Биг бенд” и дру ги ко ји су 
оду ше ви ли ве ли ки број по се ти-
ла ца на вр њач кој Про ме на ди.

Д. Ива но вић

ДВА НА Е СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ КАР НЕ ВАЛ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Про ме на дом про де фи ло ва ло 
ви ше од хи ља ду уче сни ка

У дво ри шту по ро ди це Ива-
но вић, у се лу Ба шин крај Сме-
де рев ске Па лан ке, одр жа ни су 
тра ди ци о нал ни се дам на е сти 
ли ков ни су сре ти „Ду шом на 
плат ну”. У ра ду ових су сре та – 
ли ков не ко ло ни је уче ство ва ло 
је де сет сли ка ра, из вој во ди не, 
Го лу би на ца, Сме де ре ва, Ка ћа, 
Сме де рев ске Па лан ке... Ово-
го ди шње ли ков не су сре те са 
пред ста вом „До ђи, дра ги, ве че-
рас у се ло”, где је би ло игре, пе-
сме, глу ме у ре жи ји пен зи о нер-
ке Дра га не Мир чев ске, отво ри-
ли су чла но ви пен зи о нер ског 
КУД „До ња Ја се ни ца” Оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-
де рев ске Па лан ке. За све уче-
сни ке ко ло ни је ор га ни зо ван је 
из лет до ма на сти ра Ма на си је и 

Ли син ских во до па да, што је по-
себ но би ло за ни мљи во сли ка-
ри ма из вој во ди не, ко ји су пр ви 
пут по се ти ли овај део Ср би је.

Сли ка ри су за тре ну так оста-
ви ли бо је, чет ки це, шта фе ла-
је и за јед но са ор га ни за то ром 
сли кар ских су сре та „Ду шом на 
плат ну” Би ља ном Ива но вић и 
ме шта ни ма Ба ши на до че ка ли 
вла ди ку Јо ва на ко ји је по се тио 
ово се ло крај Сме де рев ске Па-
лан ке. то ком тра ја ња ли ков не 
ко ло ни је сли ка ри су има ли при-
ли ке да у До му кул ту ре Ба шин 
ви де и вен ча ње јед ног ром ског 
па ра. Ово го ди шња ли ков на ко-
ло ни ја за вр ше на је из ло жбом 
сли ка са свих ше сна ест про те-
клих сли кар ски су сре та. 

Сл. Ко стан ти но вић 

СЕ ДАМ НА Е СТИ ЛИ КОВ НИ СУ СРЕ ТИ У БА ШИ НУ КРАЈ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Ду шом на плат ну

Учесници ликовне колоније
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погледи

У Аме ри ци ра сте по пу лар ност 
лет њих кам по ва са мо за
од ра сле сми шље них као  
по вра так у мла да лач ко до ба 
без бри жно сти, игре и  
нео б у зда не ра до сти

„За бо ра ви те на де цу, за бо ра ви те на по-
сао, са да је на вас ред да се ре лак си ра те, 
из ду ва те...”

Ко не би по же лео баш то, да бре ме сва-
ко днев них бри га оста ви иза се бе и рас те-
ре ћен и опу штен удах не ва здух пу ним плу-
ћи ма, осе ти за до вољ ство и да шак све же 
ене р ги је?

По треб но је то сви ма, али онај ко при том 
по ми шља на лен ча ре ње и ле шка ре ње не-
ма шта да тра жи у по ру ка ма по пут ова кве 
на ме ње не од ра слој по пу ла ци ји у ши ро ком 
ста ро сном ра спо ну, од ка сних два де се тих 
до ше зде се тих го ди на.

то су ге не ра ци је ко је у свом емо тив ном 
пр тља гу из школ ских да на по пра ви лу но-
се и успо ме не на уз бу дљи ве да не у лет њим 
кам по ви ма и нај леп ши про вод на све ту.

Деч ји кам по ви у САД пред ста вља ли су, 
по го то во ра ни јих де це ни ја, нео дво јив део 
од ра ста ња и спа да ју у аме рич ку тра ди ци-
ју (ма да, но стал ги ја је уни вер за лан по јам, 
па у не ком сми слу мо же да се од но си и на 
ов да шња по ко ле ња и се ћа ња на из ви ђач ка 
и пи о нир ска ло го ро ва ња), та ко да сам њи-
хов по мен код ве ћи не Аме ри ка на ца иза зи-
ва асо ци ја ци ју на уз бу ђе ње, ак ци ју, до бар 
про вод. 

Од лич ног не за бо рав ног ис ку ства кре-
нуо је у про ле ће 2013. и Ка на ђа нин Адам 
ти ха у ер (33), за по слен у њу јор ку у ком пју-
тер ском би зни су, ка да је по же лео да оку пи 

ста ро дру штво. За по че так, био му је по тре-
бан аде ква тан про стор и у ту свр ху за ку пио 
је на три да на је дан кла си чан деч ји камп, у 
том тре нут ку за тво рен, јер још ни је би ла се-
зо на.

Иде ја је би ла не са мо да се са ста ну, већ 
да се под се те не ка да шњих ига ра и за ба ва, 
„про бу де де те у се би”, ка ко се овај кам пер-
ски пред у зет ник из ра зио у не дав ном раз го-
во ру за Би-Би-Си. 

Од зив је био пре ко сва ког оче ки ва ња, до-
шло је бли зу сто љу ди, а не ко ли ко ме се ци 
ка сни је у дру гом оку пља њу, још ви ше. та да 
је схва тио да би то мо гао да бу де озби љан 
би знис и то ме се пот пу но по све тио. У ме-
ђу вре ме ну раз вио је по сао, та ко да да нас 
по слу је на 30 ло ка ци ја у не ко ли ко др жа ва 
Аме ри ке и Ка на де.

Прин цип је сву да исти, сме штај кла си-
чан кам пер ски, спа ва о ни це са кре ве ти ма 
на спрат, це ло днев не фи зич ке ак тив но сти, 
при че му пред ња че пли ва ње, ве сла ње, спо-
рт ско пе ња ње, беј збол, ра зна так ми че ња у 
бр зи ни, сна зи, спрет но сти, све у све му ис-
пу њен је сва ки ми нут. Је ди но што у ова квом 
кам пу, за раз ли ку од деч јег и омла дин ског, 
ни је за бра њен ал ко хол. Про грам је тро-
днев ни, а це на „ол ин клу зив” из но си 575 
до ла ра.

Али, нај ва жни је че га не ма у кам пу је вај-
фај мре жа. Ка ко кон ста ту је ти ха у ер, љу ди су 
јед но став но при ну ђе ни да се од рек ну те ле-
фо на, за бо ра ве на оба ве зе и са мо гле да ју 
да се за ба ве и стек ну но ве по знан ства.

Даф не Ка срил Алек сан дер, кон сул тант 
Еуро мо ни то ра, та ко ђе за Би-Би-Си при ме-
ћу је да се све ви ше љу ди опре де љу је за 
ак ти ван бо ра вак у лет њем кам пу и то об ја-
шња ва же љом да се под се те на де тињ ство 
и да не ла ко ће жи вље ња, али и по тре бом 
ис кљу чи ва ња, осло ба ђа ња од не пре кид ног 

стре са, као и по сле ди ца пре те ра ног се де-
ња.

Да је у пи та њу тренд ко ји не ће би ти крат-
ког да ха, го во ри по да так из нет сво је вре ме-
но у „вол стрит џор на лу”, да је у про те клој 
де це ни ји број кам по ва ра стао за 10 од сто 
го ди шње а да је 2012. у њи ма бо ра ви ло око 
ми ли он Аме ри ка на ца.

Ме ђу тим, ка ко ра сте по пу лар ност, ме ња 
се и раз ви ја у без број пра ва ца сам про фил 
ових спе ци фич них оку пља ли шта. Док је, с 
јед на стра не, и да ље ви дљи ва основ на по-
кре тач ка иде ја по врат ка у „до ба не ду жно-
сти” и ожи вља ва ња деч јих ма шта ри ја, с 
дру ге је све сна жни ја кон цеп ци ја те мат ских 
кам по ва.  

Мо гућ но сти су, ре кло би се, нео гра ни че-
не. Шта би год не ка осо ба по ми сли ла или 
по же ле ла да са зна, ис пр о ба или на у чи, ну-
ди јој се при ли ка да то и учи ни.

Да ли је у пи та њу спра вља ње ви на, ја ха-
ње, по сма тра ње пти ца, кре а тив но пи са ње, 
сви ра ње са про фе си о нал ним му зи ча ри ма, 
умет ност, за нат ство, аван ту ра, по зо ри ште, 
фо то гра фи са ње, све је до ступ но.

Је ди но што ту он да од ори ги нал не иде је 
пре о ста је са мо тер мин „камп”, док су ор га-
ни за ци ја, на чин ра да, сме штај и све оста ло 
спе ци фич ни, под ре ђе ни свр си и са мим тим 
раз ли чи ти јед ни од дру гих. 

Па та ко, уз јед но став на и скром на ре ше-
ња, мо гу да се на ђу екс клу зив не, лук су зне 
ва ри јан те и сра змер но то ме и це не.

Али, ни је ни чуд но, ако се узме у об зир 
да се (пре ма топ ли сти ко ју је про шлог ле та 
об ја вио „вог”) ча со ви сур фин га ор га ни зу ју 
на Мал ди ви ма, ку ва ње се учи на Ба ли ју, а 
астр о ном ски камп је сме штен у На ми би ји, 
јер ниг де зве зде ни су та ко сјај не као на не-
бу из над за пад но а фрич ке пу сти ње. 

Д. Дра гић

МО јЕ лЕ тО, МО ји сНО ви

Деч ји 
рас пуст 
за ве ли ке
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Пр ве про це не су да 
ће пен зи о не ри  
Ује ди ње ног  
Кра љев ства би ти ме ђу 
глав ним гу бит ни ци ма 
„брег зи та”

Са те сном ве ћи ном – 52 
пре ма 48 од сто – Бри тан-
ци су на јун ском ре фе-

рен ду му из гла са ли из ла зак из 
Европ ске уни је, што је био по-
ли тич ки шок, ка ко за њих, та ко 
и за оста так Евро пе.

Пре ма на кнад ним ана ли за ма, 
пи та ње да ли оста ти или иза ћи 
по де ли ло је Бри тан це: за из ла-
зак из Уни је, у чи јем члан ству 

су од са мог по чет ка, гла са ли су 
углав ном ма ње обра зо ва ни и 
ста ри ји би ра чи, док је обра зо-
ва на мла да ге не ра ци ја би ла за 
оста нак – и за др жа ва ње мо гућ-
но сти да се на се ља ва ју и за по-
шља ва ју ши ром кон ти нен та, у 
сва кој од чла ни ца ЕУ.

Зва нич на про це ду ра раз во да 
још ни је по че ла, а кад јед ном 
поч не, Бри сел ски уго вор, ко ји 
је устав ЕУ, на ла же да се за вр-
ши нај ка сни је за две го ди не. А 
у ме ђу вре ме ну се пра ве мно ге 
ра чу ни це – и већ осе ћа ју пр ве 
по сле ди це.

Не ке од њих по ка зу ју да ће се 
пен зи о не ри ко ји су за о кру жи ли 
оп ци ју „из ла зак” по ка ја ти, јер ће 
се но ви ста тус Ује ди ње ног Кра-
љев ства ве ли ке Бри та ни је и Се-
вер не Ир ске – под усло вом да 

оста не ује ди ње но, јер је Шкот-
ска већ на ја ви ла да ће по но во 
гла са ти о свом оса мо ста ље њу – 
и те ка ко осе ти ти на пен зи ја ма.

Реч је о пен зи ја ма и пен зиј-
ским до да ци ма из др жав ног бу-
џе та. Пр ви удар у том по гле ду 
већ се збио: од мах по сле про-
гла ше ња ре зул та та вред ност 
фун те у од но су на евро и дру ге 
свет ске ва лу те сро за ла се за де-
сет од сто, што ће и те ка ко осе-
ти ти не ма ли број бри тан ских 
пен зи о не ра ко ји су се од лу чи ли 
да пен зи о нер ске да не про во де 
у не ком ино стра ном „пен зи о-
нер ском ра ју”.

Дру ге кал ку ла ци је о бу дућ но-
сти пен зи ја су у кон тек сту про це-
на ста ња це ло куп не еко но ми је. 

Прог но зе у том по гле ду ни су оп-
ти ми стич не, јер је пре о вла ђу ју ће 
уве ре ње да ће но ве ве зе Бри та-
ни је са ЕУ по ње ну еко но ми ју би-
ти не по вољ ни је од оних ко је јој је 
обез бе ђи ва ло члан ство.

већ се ра чу на са ви шом ин-
фла ци јом и ни жим сто па ма ра-
ста. Пр во ће од мах ума њи ти 
вред ност пен зи ја, а дру го по-
сте пе но. Пре ма нај не по вољ ни-
јем сце на ри ју, пен зи о не ри са 
пу ном основ ном пен зи јом ко ју 
до би ја ју од др жа ве, већ до кра-
ја иду ће го ди не мо гли би да бу-
ду при кра ће ни за сво ту од 142 
фун те го ди шње.

Пр ва ис тра жи ва ња спро ве-
де на од мах по сле „брег зи та” на 
узор ку од 4.000 љу ди по ка за ла 
су да је два тре ћи на пен зи о не ра 
(32 од сто) ве ру је да не ће пре-

тр пе ти ште ту: оста ли си уве ре-
ни да хо ће. Је ди ни амор ти зер 
у том по гле ду мо гли би да обез-
бе де по ли ти ча ри: сва ка вла да 
на и ме мо ра да во ди ра чу на о 
пен зи о не ри ма из јед но став ног 
раз ло га – што су јој по треб ни 
њи хо ви гла со ви.

Глав на пен зи о нер ска бри га 
та мо са да је суд би на „тро стру ког 
обез бе ђе ња”: си сте ма ускла ђи-
ва ња по ко јем се пен зи је ин дек-
си ра ју или по сто пи ин фла ци је, 
или по ра сту про сеч них за ра да 
или јед но став но по сто пи од 2,5 
од сто, при че му се при ме њу је 
онај про це нат ко ји је у ове три 
ка те го ри је нај ви ши.

На рав но, ди ле ма је и да ли ће 
оста ти и три дру ге по вла сти це 

на ко је су се бри тан ски пен зи о-
не ре на ви кли: осло ба ђа ње од тв 
прет пла те, бес пла тан јав ни пре-
воз и зим ски до да так за гре ја ње.

Раз лог за бри гу су и већ иза-
зва ни по ре ме ћа ји на бер за ма, 
што је гла во бо ља за оне ко ји за 
пен зи о нер ске да не ула жу пре-
ко фон до ва ко ји се опло ђа ва ју 
на ин ве сти ци о ним тр жи шти ма, 
уз под ра зу ме ва ју ћи ри зик. 

Су де ћи пре ма бер зан ским 
до га ђа њи ма у пр вих ме сец да-
на по сле ре фе рен дум ског шо-
ка, ни ов де не ма осно ва за оп-
ти ми зам.

По себ но стре пе они пен зи о-
не ри ко ји су ис ко ри сти ли мо-
гућ ност сло бо де кре та ња и ода-
бра ли да се на се ле у не кој од 
зе ма ља ЕУ – обич но на ју жној 
пе ри фе ри ји Уни је (Шпа ни ја, 

Пор ту га ли ја), та квих је око ми-
ли он – где су тро шко ви жи во та 
ни жи, па сход но то ме њи хо ве 
пен зи је ис пла ћи ва не у фун та ма, 
вре де ле ви ше. Раз лог за бри гу 
ни је са мо курс фун те, не го и не-
из ве сност да ли ће им, по но вом 
спо ра зу му из ме ђу Бри та ни је и 
ЕУ, би ти до зво ље но да оста ну 
та мо где су се на се ли ли.

За го вор ни ци из ла ска ме ђу-
тим твр де да су сва ова стра хо-
ва ња или нео сно ва на или пре-
те ра на, да ће то ком пре го во ра 
о раз дру жи ва њу би ти не ких 
по тре са, али да је упр кос то ме 
бу дућ ност оса мо ста ље не Бри-
та ни је све тла.

При том ис ти чу да су бри тан-
ске пен зи је го то во ухва ти ле ко-

рак са при ма њи ма за по сле них, 
као и да не по сто ји про блем 
„пен зиј ског си ро ма штва”.

У при лог ово ме ис ти чу се по-
да ци по ко ји ма је пре са мо две 
де це ни је про се чан пен зи о нер-
ски при ход био чак за 38 од сто 
ни жи од при ма ња про сеч ног 
за по сле ног, док је у фи скал ној 
2014/15, тај јаз све ден на са мо 
се дам од сто.

Пен зи о не ри ма се из овог та-
бо ра та ко ђе по ру чу је да не па-
ни че и да, ако има ју не ке ди ле-
ме, по тра же про фе си о нал ни 
са вет ка ко да са чу ва ју вред ност 
сво јих при ма ња, по го то во с об-
зи ром на све ве ћу из ве сност да 
ће у пен зи ја ма ужи ва ти ду же 
не го прет ход на пен зи о нер ска 
ге не ра ци ја.

М. Бе кин

ПО СЛЕ ШО КАНТ НЕ ОД ЛУ КЕ О ИЗ ЛА СКУ ВЕ ЛИ КЕ БРИ ТА НИ ЈЕ ИЗ ЕУ

Гла са ли па се по ка ја ли
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Град ско удру же ње пен зи о не ра Зре ња-
нин одр жа ло је 20. ју ла ре дов ну го ди-
шњу скуп шти ну. Сед ни ци су, из ме ђу 

оста лих, при су ство ва ли и Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра вој во ди-
не, Ја сми на Жи во вић Се љин, ди рек тор ка 
Фи ли ја ле РФ ПИО Зре ња нин, Стан ко Бла-
го је вић, пот пред сед ник Град ског од бо ра 
ПУПС-а и од бор ник у Скуп шти ни гра да Зре-
ња ни на, и Ми лу тин Стев шић из Оп штин ског 
од бо ра вој них пен зи о не ра.

Љи ља на Пе тров, пред сед ни ца овог удру-
же ња ко је бро ји око 7.000 чла но ва учла-
ње них у 33 ме сне ор га ни за ци је, ис та кла је 
овом при ли ком да је ГУП Зре ња нин и у 2015. 
го ди ни од лич но по сло вао оства рив ши до-
бит од 62.000 ди на ра. На гла си ла је, та ко ђе, 
да су цео план и про грам ра да за про шлу 
го ди ну успе шно из вр ши ли, а да им је при-
о ри тет у ра ду би ла по моћ пен зи о не ри ма 
чла но ви ма – ко ји ве ћи ном жи ве у те шким 
ма те ри јал ним усло ви ма. По моћ се огле да-
ла у на бав ци огре ва и жи вот них на мир ни ца 
по по вољ ни јим це на ма и уз от пла ту на ра те. 
Као ве ли ки успех ГУП-а Зре ња нин Љи ља на 
Пе тров је ис та кла и по стиг ну те ре зул та те 
еки пе спор ти ста се ни о ра на лањ ској Олим-
пи ја ди, спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег 
до ба у вр њач кој Ба њи. ГУП је том при ли ком 
део сред ста ва обез бе дио од Град ске упра-
ве Зре ња ни на, а Град ска упра ва им је, из-
ме ђу оста лог, по мо гла и да обез бе де ви ше 

од 1.800 па ке та по мо ћи за си ро ма шне и бо-
ле сне пен зи о не ре из ме сних ор га ни за ци ја. 
Ове го ди не оче ку ју по моћ ло кал них вла сти 
у ре кон струк ци ји сво јих про сто ри ја.

ГУП Зре ња нин се успе шно до го во рио и 
са Ми ни стар ством за тр го ви ну, ту ри зам и 
те ле ко му ни ка ци је да ко ри сни ци ту ри стич-
ких услу га њи хо вог од ма ра ли шта у вр њач-
кој Ба њи од ове го ди не има ју пра во на ко-
ри шће ње сти му ла тив них ту ри стич ких ва у-
че ра вла де Ре пу бли ке Ср би је.

Удру же ње је оства ри ло до бру са рад њу и 
са РФ ПИО око сла ња пен зи о не ра на ре ха-
би ли та ци ју о тро шку Фон да ПИО у РХ цен-
тре и ба ње Ср би је. Из овог ре ги о на од 434 
при ја вље на пен зи о не ра свих ка те го ри ја 

пут ба ња је оти шло њих 229. Пре ма ре чи-
ма Пе тра Ђор ђе ви ћа, се кре та ра Удру же-
ња, ни је би ло при мед би на ко ри шће ње ове 
услу ге Фон да, већ на про тив, сви чла но ви су 
би ли за до вољ ни. Ја сми на Жи во вић Се љин 
ин фор ми са ла је при сут не да су пр ве гру пе 
пен зи о не ра из Фи ли ја ле РФ ПИО Зре ња нин 
већ оти шле у ба њу Ру сан ду и у За вод за ре-
ха би ли та ци ју „тер мал” у врд ни ку.

Скуп шти на је усво ји ла све под не те фи-
нан сиј ске из ве шта је, из ве штај о ра ду и план 
ра да за ову го ди ну, а Ми лан Не на дић је на 
кра ју по хва лио рад ГУП Зре ња нин и њи хо ву 
до бру са рад њу са Са ве зом пен зи о не ра вој-
во ди не и Ср би је.

М. Мек те ро вић

Град ско удру же ње пен зи о-
не ра Срем ске Ми тро ви це не-
дав но је све ча но обе ле жи ло 70 
го ди на по сто ја ња. Про сла ви су 
при су ство ва ли Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра 
вој во ди не, Бог дан Ку змић, за-
ме ник гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це, пред став ни ци 13 
удру же ња пен зи о не ра из вој во-
ди не, као и број ни са рад ни ци и 
спон зо ри Удру же ња. Сви го сти 
су до би ли при год ни беџ са бро-
јем 70.

Мир ја на тре ска ни ца, пред-
сед ни ца Град ског удру же ња 
пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви-

ца, до де ли ла је том при ли ком 
за хвал ни це за ду го го ди шњу са-
рад њу Ми ла ну Не на ди ћу, као 
и са рад ни ци ма и до на то ри ма 
Удру же ња.

Пред сед ник СПв до де лио је 
пред сед ни ци удру же ња до ма-
ћи на По ве љу за ду го го ди шњи 
рад и успе шну са рад њу, у име 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, и 
по же лео чла но ви ма још пу но 
го ди на успе шног ра да. 

У про гра му све ча но сти уче-
ство ва ли су, хор „Срем ци“, там бу-
ра ши „ве се ли Срем ци“, пе сни ки-
ња Зла та За хор јан ски, као и глу-
мац ама тер Лу ка Ан то ни је вић.

Ово ак тив но удру же ње осно-
ва но је 1946. го ди не са 220 чла-
но ва, а да нас има 11 ме сних ор-

га ни за ци ја са ви ше од пет хи ља-
да чла но ва.

Д. Ко раћ

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИ НА

Ва у че ри за од ма ра ли ште 
Зре ња ни на ца

Љи ља на Пе тров (сто ји) под но си из ве штај о ра ду

ГУП СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про сла вљен ју би леј
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Не дав но одр жа ној сед-
ни ци Скуп шти не Са ве за 
ин ва ли да ра да вој во-

ди не при су ство ва ли су Бо жи-
дар це кић, пред сед ник Са ве за 
ин ва ли да ра да Ср би је, Стан ко 
Ним че вић, пот пред сед ник Са-
ве за ин ва ли да ра да Ср би је, 
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР вој во ди не, Че до мир Фран-
цу ски, за ме ник ди рек то ра ПФ 
ПИО, Или ја Ша кић, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, као 
и Љи ља на Ма ро вић, шеф Ка би-
не та ди рек то ра ПФ ПИО.

Бо жи дар це кић и Стан ко 
Ним че вић го во ри ли су, из ме ђу 
оста лог, о за по шља ва њу, пра-
ви ма и ма те ри јал ном по ло жа ју 
ин ва ли да ра да, о са рад њи два 
са ве за, као и о ра ду оп штин ских 
ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да.

Че до мир Фран цу ски је, од-
го ва ра ју ћи на пи та ња чла но ва 
Скуп шти не, го во рио о зах те ви ма 

Са ве за и оп штин ских ор га ни за-
ци ја упу ће них Фон ду ве за но за 
спи ско ве са по да ци ма о ин ва ли-
ди ма ра да са те ри то ри је вој во-
ди не, и о ко ри сни ци ма на кна де 
50 од сто ин ва лид ске пен зи је.

Или ја Ша кић је го во рио о Пра-
вил ни ку о дру штве ном стан дар-

ду ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО и 
о про бле ма ти ци уче шћа у ра ду 
ко ми си ја за упу ћи ва ње ко ри-
сни ка пен зи ја на ре ха би ли та ци-
ју о тро шку Фон да ПИО.

На сед ни ци су при хва ће ни из-
ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ском 
по сло ва њу Са ве за у 2015. го ди-

ни, као и пред ло зи Про гра ма и 
пла на ра да и Фи нан сиј ског пла на 
Са ве за за 2016. го ди ну. та ко ђе су 
усво је не и из ме не и до пу не Ста-
ту та Са ве за, а до не та је и Од лу ка 
о обе ле жа ва њу 3. де цем бра, Ме-
ђу на род ног да на осо ба са ин ва-
ли ди те том. Дра ган Ко раћ

Че тр де сет че твр те „Жуп ске јул-
ске игре” одр жа не су по чет ком 
ју ла у Ми тро вом по љу, по зна том 
из ле ти шту на па ди на ма Го ча и Же-
љи на, на спорт ским те ре ни ма од-
ма ра ли шта цр ве ног кр ста „Ми лу-
тин Ан дре јић”.

Ова ма ни фе ста ци ја спорт ског и 
ту ри стич ког ка рак те ра одр жа ва 
се под по кро ви тељ ством оп шти не 
Алек сан дро вац а ове го ди не оку-
пи ла је ви ше од 5.000 гле да ла ца. 
При су ство ва ли су спор ти сти и кул-
тур ни ства ра о ци из Жу пе, тр сте ни-
ка, Кра ље ва, Бру са и Ћи ћев ца.

На Жуп ским игра ма, на ко ји ма 
све про ти че у зна ку мла дих, так ми-
ча ри су се над ме та ли у ма лом фуд-
ба лу, од бој ци, ко шар ци, сто ном те-
ни су, ша ху, пли ва њу и у на род ном 
ви ше бо ју – над вла че њу ко ноп ца и 
ба ца њу ка ме на с ра ме на. Одр жа на 
је и про мо ци ја бо ри лач ких спор-
то ва и рит мич ке гим на сти ке.

Сви по бед ни ци су до би ли при-
год не по кло не. Еки па из Бру са, нај-
бо ља у над вла че њу ко ноп ца, до би-
ла је – пе че но пра се као на гра ду!

Ј. П.

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пра ва и по ло жај ве те ра на ра да

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Жуп ске јул ске игре
ЗА ЈЕ ЧАР

Одр жан пе ти 
фе сти вал „Ја 
имам та ле нат” 

Фе сти вал пен зи о не ра Ср би је 
под на зи вом „Ја имам та ле нат”, 
пе ти по ре ду, одр жан је у За је-
ча ру. Про грам је по чео све ча-
ним де фи ле ом од за је чар ског 
по зо ри шта до тр га осло бо ђе ња 
где је од и гра но за јед нич ко ко-
ло, а на кон то га су се уче сни-
ци вра ти ли у по зо ри ште, где је 
при ре ђен кул тур но-умет нич ки 
про грам и так ми че ње.

так ми чар ски про грам об у хва-
тио је на род не игре, пе сме, ша ле, 
ре ци то ва ње, со ло пе ва ње… Жи-
ри су чи ни ли пред став ни ци свих 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва, 
а ово го ди шњи по бед ни ци у За-
је ча ру сти чу пра во да на ред не 
го ди ну бу ду до ма ћи ни. У окви-
ру ма ни фе ста ци је одр жа на је и 
из ло жба ко ју су при ре ди ли за је-
чар ски пен зи о не ри ства ра о ци.

Ор га ни за тор фе сти ва ла „Ја 
имам та ле нат” био је KУД „Пен-
зи о нер”, по кро ви те љи град За-
је чар и цен тар за кул ту ру и ту-
ри зам цЕ КИт.  Г. О.



31. јул 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА22

пензионерски кутак

ПРО КУ ПЉЕ

Су сре ти пен зи о не ра 
То плич ког окру га

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Про ку пље би ла је до-
ма ћин 13. ви дов дан ских су сре та пен зи о не ра то плич ког окру-
га. Ску пу је при су ство ва ло око 300 го сти ју из Про ку пља, Бла-
ца, Кур шу мли је, Жи то ра ђе, Кру шев ца и Ни ша.

У скло пу су сре та одр жан је кул тур но-умет нич ки про грам 
у До му кул ту ре у Про ку пљу, а оку пље ни ма се обра тио пред-
сед ник Окру жног од бо ра пен зи о не ра то плич ког окру га Ми-
ло ван ву чи ће вић. Он је на гла сио да је ор га ни за ци ја пен зи о-
не ра у то пли ци јед на од ак тив ни јих – ско ро 80 од сто пен зи о-
не ра учла ње но је у не ко од удру же ња с ци љем по бољ ша ња 
свог ма те ри јал ног и со ци јал ног ста ту са. Са рад ња са су сед-
ним ор га ни за ци ја ма са ју га Ср би је ве о ма је до бра, као и са 
ло кал ном са мо у пра вом, а по себ но са до мо ви ма здра вља 
чи ји ле ка ри чла но ви ма удру же ња ре дов но ме ре при ти сак и 
ни во ше ће ра у кр ви.

Су сре ти ма су при су ство ва ли пред став ни ци ло кал не са мо у-
пра ве Про ку пља и пред сед ни ци град ских удру же ња пен зи о-
не ра Ни ша и Кру шев ца. Г. О.

СМЕ ДЕ РЕв СКА ПА ЛАН КА

Ра до ви ћу трон

БЕ О ГРАД – ООИР САв СКИ вЕ НАц

Уго сти ли при ја те ље 
из Мо дри че

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Сав ски ве нац, 
МЗ топ чи дер ско бр до/Се њак, уго сти ла је 2. ју ла 120 чла но-
ва Удру же ња пен зи о не ра из Мо дри че (Ре пу бли ка Срп ска). 
Основ ни но си лац ак тив но сти овог про јек та био је Ме ђу ге не-
ра циј ски во лон тер ски цен тар.

СвР ЉИГ

Ак тив ни ин ва лид ски 
пен зи о не ри

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Свр љиг по сто ји од 
ок то бра 2010. го ди не. Бро ји ви ше од 130 чла но ва, а у окви ру 
ње ан га жо ва ни су и дру ги пен зи о не ри из рад ног од но са, по-
љо при вред ни пен зи о не ри, као и вој ни и мир но доп ски ин ва-
ли ди из по след њих ра то ва.

– Ор га ни за ци ја се за ла же за по бољ ша ње усло ва жи во та и 
оства ри ва ње пра ва ин ва ли да ра да, а ор га ни зу ју и број не дру-
ге ак тив но сти, као што су оби ла сци ма на сти ра и ту ри стич ких 
де сти на ци ја ши ром Ср би је – об ја шња ва Ми ле ве лич ко вић 
пред сед ник ОУП Сур ду ли ца.

Ово удру же ње ор га ни зу је и за бав не ма ни фе ста ци је, дру-
же ња ра ди, на ко ји ма су при сут ни и пен зи о не ри из дру гих 
оп шти на са ко ји ма су ус по ста ви ли ве о ма бли ску са рад њу, из 
Ле сков ца, вра ња, Ди ми тров гра да, Ба бу шни це, Бе ле Па лан ке, 
Пи ро та, Ни ша, Кња жев ца...  Г. О.

Ша хов ска сек ци ја Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 
Сме де рев ске Па лан ке ор га ни зо ва ла је тра ди ци о нал ни ви-
дов дан ски, ово га пу та по је ди нач ни тур нир, ко ји је оку пио 
два на ест љу ди тре ћег до ба, за љу бље ни ка у игру на 64 цр но-
бе ла по ља.

По бед ник тур ни ра је пен зи о нер Пре драг Ра до вић, док је 
ње гов ко ле га Жар ко Бу ку ми рић осво јио дру го, а Жи во рад 
Ђор ђе вић тре ће ме сто. Ди пло ме и ме да ље по бед ни ци ма је 
уру чио Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о-
не ра. Сл. К.

По сле до че ка код Са ва цен тра, ко ји је при ре ди ла гру па во-
лон те ра Ме ђу ге не ра циј ског во лон тер ског цен тра, кре ну ло 
се у оби ла зак гра да. Го сти су по се ти ли Ка ле мег дан, Храм Све-
тог Са ве, ма на стир Ра ко ви цу и гроб па три јар ха Па вла, за тим 
Ку ћу кра ља Пе тра Пр вог. У скло пу по се те Ку ћи кра ља Пе тра 
го сти из Ре пу бли ке Срп ске мо гли су да раз гле да ју и Фе сти вал 
ки не ске кул ту ре. 

За успех ове по се те по бри нуо се тим за ор га ни за ци ју ко ји 
је чи ни ло пет на е стак агил них чла но ва, ка же Спо мен ка Маљ-
ко вић, пред сед ни ца ООИР Сав ски ве нац. С. М.
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СвР ЉИГ

Уло ви ли тре ће ме сто 
Ри би ло вач ка еки па Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр-

љиг на не дав ном так ми че њу ри бо ло ва ца у окви ру РСИ Свр-
љиг 2016. у укуп ном пла сма ну за у зе ла је ви со ко тре ће ме сто. 
У кон ку рен ци ји 11 еки па ис ку сних ри бо ло ва ца, је ди на да ма 
у ти му Сев ди ја Ив ко вић, за тим Са ша Сте вић и Дра ган Мар-
ко вић има ли су до бар улов до во љан да се оки те пе ха ром и 
бон за ном ме да љом. Бо ри во је Ив ко вић, во ђа еки пе, пре за-
до вљан је и до да је да сва ко осво је но ме сто за пен зи о не ре 
зна чи мно го и чи ни их срећ ним. У удру же њу по о дав но раз-
ми шља ју да фор ми ра ју и ри бо ло вач ку сек ци ју. С. Ђ.

АЛЕК САН ДРО вАц

Дан пен зи о не ра Жу пе
Пен зи о не ри из оп шти не Алек сан дро вац све ча но су обе ле-

жи ли свој дан и про сла ви ли ви дов дан. Оку пље ни ма се обра-
тио то ми слав Стај ко вац, пред сед ник Удру же ња алек сан дро-
вач ких пен зи о не ра. Он је на гла сио да ово удру же ње спа да 
ме ђу нај бо ље о нај ак тив ни је у Ра син ском окру гу.

За хвал ни це за ан га жо ва ње у про те клом пе ри о ду до би ли су 
Ју го слав Жар ко вић, Гво зден Ра до ва но вић и то ми слав Об ра-
до вић, нај ста ри ји члан ко ји има 89 го ди на.

Овој про сла ви при су ство ва ли су и пред став ни ци из Кру-
шев ца, тр сте ни ка, Кра ље ва и Ћи ћев ца, са ко ји ма алек сан дро-
вач ко удру же ње одр жа ва при ја тељ ске од но се.

По сле зва нич ног и про то ко лар ног де ла пен зи о не ри су се 
дру жи ли уз пе сму и игру до ду бо ко у ноћ.  Ј. П.

РУ МА

Вен чи ћи за Ивањ дан

ЗРЕ њА НИН

Са оба ла Бе ге ја на 
оба ле Ду на ва

Ге рон то ло шки клуб у Зре ња ни ну не дав но је за сво је чла но-
ве ор га ни зо вао из лет до Ба нат ске Па лан ке. та ко је 44 чла на 
клу ба, са со ци јал ном рад ни цом Да ни цом Ђор ђе вић, кре ну ло 
на оба ле Ду на ва. Нај пре су свра ти ли у вр шац, где их је до че-
ка ла ди рек тор ка та мо шњег Ге рон то ло шког цен тра, па су се 
из гра да пре бо га те исто ри је и ле по те, на до мак су сед не Ру му-
ни је, упу ти ли на ушће ка на ла Ду нав–ти са–Ду нав у Ба нат ској 
Па лан ци. Убр зо су сти гли до ма ћи ни из при ја тељ ског вр шач-
ког клу ба, па се гру па од сто ти ну из лет ни ка укр ца ла на сплав. 
Усле ди ло је тро ча сов но кр ста ре ње по ле пом пла вом Ду на ву, 
све до Ра ма, твр ђа ве ко ју су тур ци по ди гли у 15. ве ку.

На кон  кр ста ре ња Ду на вом, Зре ња нин ци су са до ма ћи ни ма 
ру ча ли у ре сто ра ну на оба ли Ду на ва, а из у зет но са др жа јан дан 
упот пу ни ли су од ла ском у Бе лу цр кву, на обли жња је зе ра. 

За хва љу ју ћи пре див ним фо то гра фи ја ма на чи ње ним то га да-
на, овај из лет оста ће сви ма у див ном се ћа њу, јер мно ги ста нов-
ни ци ба нат ске рав ни це ни су ни зна ли за све ове ле по те. И. П. 

Сло бо дан ка Ди шић, се кре тар Удру же ња, во ди  
пен зи о нер ско ко ло

Ста нов ни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” из Ру ме и овог 
ју ла су пле ли вен чи ће од цве ћа, ка ко то по тра ди ци ји чи не 
за Ивањ дан. При дру жи ли су им се пред став ни ци оп штин ских 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Срем ске Ми тро ви це и Ру ме, а 
до ма ћи не и го сте уве се ља ва ли су чла но ви хо ра са про фе-
со ром му зи ке Дар ком Ђо ки ћем. Као и за сва ки дру ги вер ски 
пра зник у Гц „Срем”, при су ство вао је и про то је реј ста вро фор 
Јо ван Јо ви чић.    Г. В.
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конкурси

Че тр на е сти фе сти вал „Злат но до ба” 
би ће одр жан од 27. до 29. сеп тем бра 
2016. го ди не. циљ ове је дин стве не 

ма ни фе ста ци је је сте да афир ми ше, про мо-
ви ше и ак ти ви ра ама тер ско ства ра ла штво 
ста ри јих љу ди.

По кре тач и ор га ни за тор фе сти ва ла су бе-
о град ски клу бо ви за ста ри је. Уз по др шку 
гра да Бе о гра да и Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
„Злат но до ба” ре а ли зу је про гра ме из кул-
ту ре за се ни о ре у скла ду са про це сом со-
ци јал не ин клу зи је осе тљи вих дру штве них 
гру па.

У окви ру XIV Фе сти ва ла ства ра ла штва ста-
ри јих „Злат но до ба” у ор га ни за ци ји Днев них 
цен та ра и клу бо ва Уста но ве Ге рон то ло шки 

цен тар Бе о град (УГцБ) рас пи са на су два на-
град на кон кур са, По ет ски кон курс и „Дра-
ма ти чан” кон курс. 

На По ет ски кон курс мо гу да се при ја ве 
пе сни ци се ни о ри (60 го ди на и ста ри ји), ко-
ји жи ве у Ре пу бли ци Ср би ји, под усло вом 
да ни су чла но ви Удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је.

те ма кон кур са је сло бод на. Уче сни ци мо-
гу да до ста ве нај ви ше две нео бја вље не пе-
сме на ста ле у „злат ном до бу жи во та”, ко је 
ни су ду же од 25 сти хо ва.

Пе сме се до ста вља ју у три при мер ка и 
пот пи су ју – ши фром. Уко ли ко уче сник кон-
кур са до ста вља две пе сме, сва ку пот пи су је 
истом ши фром и ша ље их у јед ној ко вер ти. 

Ре ше ње ши фре са по да ци ма: име и пре зи-
ме, го ди на ро ђе ња, адре са и број те ле фо на 
до ста вља се у по себ ној, за тво ре ној ко вер ти 
и уз при ло же ни пе снич ки рад.

Ра до ви се до ста вља ју до 5. сеп тем бра 
2016. го ди не на адре су: РЈ Днев ни цен три 
и клу бо ви, Ма ри је Бур саћ бр. 49, 11080 Зе-
мун, са на зна ком „За По ет ски кон курс”.

Пе сни ци ко ји су на пи са ли сво ју пр ву пе-
сму ове го ди не, то по себ но на зна ча ва ју. Пе-
сме се не вра ћа ју ауто ри ма.

Нај у спе шни ји ма ће би ти до де ље не на-
гра де и при зна ња. Глав на на гра да је ста ту е-
та „Злат ни стих”, рад ака дем ског ва ја ра. До-
дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти од ве ре 
ви те зо вић, ко ја је осо ба за кон такт, пу тем 
и-меј ла: vi te zo vi cve ra @ugcb.rs или на те ле-
фон број 011/2698-089. 

За ово го ди шњи фе сти вал ства ра ла штва 
ста ри јих „Злат но до ба” рас пи сан је и „Дра-
ма ти чан” кон курс – за по зо ри шну пред ста-
ву у из во ђе њу се ни о ра – глу ма ца. На гра-
ђе на пред ста ва би ће при ка за на за вре ме 
тра ја ња Фе сти ва ла у не ком од ре пре зен та-
тив них бе о град ских по зо ри шта.

Че тр на е сти фе сти вал „Злат но до ба” фо ку-
си ран је на је дан по се бан сег мент ства ра-
ла штва – пред ста вља ње глу мач ког уме ћа 
број них се ни о ра ко ји на сту па ју у по зо ри-
шним тру па ма, драм ским сту ди ји ма или по-
зо ри шти ма.

На во ди мо при мер драм ског сту ди ја ПА-
КУД „Ан ђел ка тр на вац” Уста но ве Ге рон то-
ло шки цен тар Бе о град и по зо ри шне тру пе 
„Пи та лу да: ку да?” ко ја оку пља три де се так 
глу ма ца ама те ра из бе о град ских ге рон то-
ло шких клу бо ва, ко ји су за се дам го ди на 
има ли ви ше од осам де сет на сту па. Си гур но 
по сто је и дру ги по зи тив ни при ме ри и за-

то је овај кон курс осми шљен да се пру жи 
при ли ка се ни о ри ма ко ји до са да ни су би ли 
у фо ку су ме диј ске и по зо ри шне сце не, по-
ру чу ју ор га ни за то ри кон кур са, Днев ни цен-
три и клу бо ви УГцБ.

Пра во уче шћа на „Дра ма тич ном” кон кур-
су има ју све по зо ри шта, драм ска сту ди ја, 
по зо ри шне тру пе и по зо ри шне пред ста ве 
по про јек ту из ло кал не сре ди не у ко јој на-
сту па ју глум ци, ама те ри или пен зи о ни са ни 
глум ци ко ји су ста ри ја ли ца (60 го ди на и 
ста ри ји) и жи ве у Ср би ји. Аутор драм ског 
тек ста, ре ди тељ и дру ги ан га жо ва ни по зо-
ри шни рад ни ци мо гу би ти мла ђи од 60 го-
ди на.

те ма кон кур са је сло бод на. Драм ски 
текст ко ји се из во ди мо же би ти при ка зан 
цео или у сег мен ту (јед на, две сце не итд.), 
али у скла ду са огра ни че ним тра ја њем по-
зо ри шне пред ста ве од 20 до 45 ми ну та.

Уче сни ци кон кур са до ста вља ју сни мак 
пред ста ве у DVD-фор ма ту (два иден тич на 
ди ска за чла но ве жи ри ја). Мо гу да по ша љу 
нај ви ше две сни мље не пред ста ве.

Сни мље ни ди ско ви до ста вља ју се уз 
текст са основ ним по да ци ма о драм ском 
тек сту, ауто ру тек ста, о ре ди те љу и о глум-
ци ма и њи хо вим го ди на ма ро ђе ња, са кон-
такт адре сом, елек трон ском адре сом и бро-
јем те ле фо на.

Кон курс ни ма те ри јал до ста вља се до 5. 
сеп тем бра 2016, на исту адре су: РЈ „Днев ни 
цен три и клу бо ви”, Ма ри је Бур саћ бр. 49, 
11080 Зе мун, са на зна ком „За Дра ма ти чан 
кон курс”. Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа. 

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти пу-
тем и-меј ла: ste va no vic n@ugcb.rs или на те-
ле фон број 011/2698-089.

При ре ди ла: Р. М.

У СУ СРЕТ ЧЕ ТР НА Е СТОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ „ЗЛАТ НО ДО БА”

Кон кур си за по е те и глум це 
се ни о ре

О ор га ни за то ру
Днев ни цен три и клу бо ви за ста ри је су 
град ски сер вис за по др шку ста ри јим Бе-
о гра ђа ни ма у си сте му УГЦБ. Ови клу бо-
ви су оазе за ста ри је осо бе, ко је пру жа ју 
ра зно вр сне мо гућ но сти за ква ли тет но 
и кре а тив но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на уз по др шку про фе си о нал них и 
струч них рад ни ка. У клу бо ви ма се ни о ри 
има ју пра во на ак тив ност, на ства ра ла-
штво, на со ли дар ност, на во лон ти ра ње, 
пра во да се из ра зе и да бу ду ви дљи ви.
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вИ ПИтАтЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОвАРА

?А. М., Ниш: Ка ква пра ва има ван брач на су пру га кад је реч 
о по ро дич ној пен зи ји? Кон крет но, ако ван брач ни дру го ви 
има ју де цу и жи ве ли су на ис тој адре си ско ро цео жи вот, 

иако то зва нич но ни је при ја вље но, да ли ван брач на су пру га 
има пра во на по ро дич ну пен зи ју? 

?Д. М., Ниш: Ра дим као на став ник у основ ној шко ли осам 
го ди на. Пла ни рам уско ро да дам от каз ра ди од ла ска у 
ино стран ство па ме за ни ма да ли по сто ји мо гућ ност да са-

мо стал но упла ћу јем до при нос за пен зиј ско оси гу ра ње. 

?Ј. М., Вр шац: Да ли ко ри сник ин ва лид ске вој не пен зи је ко-
ји се по но во за по сли има пра во по пре стан ку тог за по сле-
ња на по нов но од ре ђи ва ње ви си не пен зи је по ис пу ње њу 

оп штих усло ва за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју, од но сно 
да ли мо же да оства ри пра во на ста ро сну пен зи ју по оп штим 
про пи си ма? 

?Љ. М., Бе о град: На пу ни ла сам 35 го ди на ста жа и по кре ну-
ла по сту пак за оства ре ње пра ва на пен зи ју. Ме ђу тим, кон-
ста то ва но је да фир ма ни је упла ти ла до при но се за пе ри од 

од ју на 1993. до ју на 1994. го ди не и пет ме се ци у 1995. го ди ни. 
Фир ма је у сте ча ју. Да ли је мо гу ће да са ма упла тим не до ста ју-
ће ме се це и ко ли ко би ме то ко шта ло? 

?Д. Ћ., Ја го ди на: Да ли осо бе ко је оба вља ју при вре ме не и 
по вре ме не по сло ве пре ко омла дин ских за дру га, а има ју 
ви ше од 26 го ди на, од но сно без об зи ра на го ди не жи во та 

ако ни су на шко ло ва њу, сти чу свој ство оси гу ра ни ка? Да ли им 
се вре ме ра да пре ко омла дин ске или сту дент ске за дру ге при-
зна је као рад ни стажу? 

?М. Х., Но ви Сад: У ма ју 2016. на пу ни ла сам 30 го ди на рад-
ног ста жа са ис пла ће ним за ра да ма и упла ће ним по ре зи-
ма и до при но си ма. Ка да нај ра ни је мо гу да оства рим би ло 

ка кву пен зи ју, ре дов ну, пре вре ме ну, би ло ко ју? Ро ђе на сам 15. 
5. 1966. го ди не.  

?В. С., Вр бас: Мај ка сам де те та са ин ва ли ди те том. Да ли имам 
пра во на ту ђу по моћ и не гу, ко ја је про це ду ра за оства ри ва-
ње овог пра ва и шта ми је по треб но од до ку ме на та? 

Ван брач на за јед ни ца и по ро дич на 
пен зи ја

Упла та до при но са по чл. 15  
За ко на о ПИО

По нов но одређивање висине  
вој не ин ва лид ске пен зи је

Упла та не до ста ју ћих до при но са

Рад пре ко омла дин ске за дру ге

Ка да у пен зи ју

Пра во ин ва лид ног де те та на ТПН

Од го вор: Основ за оства ри ва-
ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
је ис кљу чи во брач на за јед ни ца. 
ван брач ни су пру жни ци не мо гу 
да оства ре пра во на по ро дич-
ну пен зи ју у Ре пу бли ци Ср би ји, 

не за ви сно од то га ко ли ко је тра-
ја ла ван брач на за јед ни ца. Ово 
пра ви ло не ва жи за де цу ро ђе ну 
у ван брач ној за јед ни ци, ко ја су у 
пра ви ма пот пу но из јед на че на са 
де цом ро ђе ном у бра ку. 

Од го вор: До при но се за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње мо же те са мо стал но да 
упла ћу је те по чла ну 15 За ко на 
о ПИО, уз на по ме ну да се ове 
упла те вр ше ме сеч но на осно-
ви цу ко ју са ми ода бе ре те од 
13 по ну ђе них. Осно ви це се 
ускла ђу ју на сва ка три ме се ца 
о че му се са ми ин фор ми ше те 
на огла сној та бли у фи ли ја ли 
или пре ко на шег сај та www.
pio.rs  Уко ли ко се од лу чи те за 
овај вид оси гу ра ња, по треб но 

је да под не се те зах тев над ле-
жној фи ли ја ли Фон да ПИО, а 
обра зац зах те ва као и до дат не 
ин фор ма ци је о овом оси гу ра-
њу и осно ви ца ма мо же те да 
по гле да те на на шем сај ту.

С об зи ром на то да ни сте на-
ве ли да ли ће те у ино стран ству 
би ти рад но ан га жо ва ни, као и 
др жа ву у ко јој ће те бо ра ви ти, 
на по ми ње мо да је ово оси гу-
ра ње по чла ну 15 За ко на о ПИО 
мо гу ће са мо уко ли ко не бу де те 
у оси гу ра њу у ино стран ству. 

Од го вор: Ко ри сник ин ва-
лид ске пен зи је оства ре не по 
осно ву пот пу ног гу бит ка спо-
соб но сти за про фе си о нал ну 
вој ну слу жбу мо же по но во да 
се за по сли, да оба вља са мо-
стал ну или по љо при вред ну 
де лат ност, тј. мо же по но во 

би ти у оси гу ра њу без ика квих 
огра ни че ња, али не ма пра-
во на по нов но од ре ђи ва ње 
пен зи је по осно ву до при но са 
упла ћи ва них по на кнад ном 
оси гу ра њу, као ни пре во ђе ње 
вој не ин ва лид ске пен зи је у ци-
вил ну ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Оси гу ра ник мо же 
сам да пла ти до при но се за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
за пе ри о де кад је био у рад ном 
од но су, тј. у оси гу ра њу, а за ко-
је му по сло да вац ни је пла тио 
до при но се, и то са мо уко ли ко 
је тај пе ри од оси гу ра ња нео п-
хо дан за ис пу ња ва ње усло ва 
за пен зи ју. Оси гу ра ник мо же 
да из вр ши упла ту до при но са 

на кон по кре ну тог по ступ ка за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
о че му ће до би ти до дат не ин-
фор ма ци је од над ле жног ре фе-
рен та ко ји во ди по сту пак. 

С об зи ром на то да сте на ве ли 
са мо по да так о ста жу оси гу ра ња, 
на по ми ње мо да пра во на ста ро-
сну пен зи ју у 2016. го ди ни мо же-
те да оства ри те са мо ако има те 
на вр ше ну 61 го ди ну жи во та.

Од го вор: У стаж оси гу ра ња 
ра чу на се вре ме ко је оси гу ра-
ник про ве де у оба вља њу при-
вре ме них и по вре ме них по сло-
ва пре ко омла дин ских за дру га, 
под усло вом да је за тај пе ри од 
пла ћен до при нос за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње. Стаж 
по на ве де ном осно ву мо же се 
оства ри ти тек по чев од апри-
ла 2003. го ди не, ка да је на сна-

гу сту пио За кон о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу ко јим 
је про пи са на оба ве за упла те 
до при но са за ПИО за рад пре-
ко омла дин ских за дру га, од но-
сно за рад по осно ву уго во ра о 
де лу. Рад но ан га жо ва ње пре ко 
омла дин ске за дру ге, од но сно 
по уго во ру о де лу пре апри ла 
2003. го ди не не мо же се ре гу ли-
са ти као стаж оси гу ра ња. 

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
За ко на о ПИО, услов за оства-
ри ва ње пра ва на пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју у 2016. го ди ни 
же на сти че са 37 го ди на ста жа 
оси гу ра ња и нај ма ње 55 го ди на 
жи во та (гра ни ца се по ди же до 

2024. ка да је услов за оства ре ње 
овог пра ва 40 го ди на ста жа и 60 
го ди на жи во та и за же не и за му-
шкар це). Пра во на ста ро сну пен-
зи ју мо же те оства ри ти 2031. го ди-
не, ка да на пу ни те 64 го ди не и 10 
ме се ци жи во та. 

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за по моћ и не гу дру-
гог ли ца пре ко Фон да ПИО 
мо гу да оства ре оси гу ра ни-

ци и ко ри сни ци пен зи је. Де ца 
са ин ва ли ди те том ово пра во 
оства ру ју пре ко цен тра за со-
ци јал ни рад.
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РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: Леонида, акварел, заставе, авио, ек, рак, мтс, рц, цика, и, Дилан, скала, д, торинка, омак, ар, вак, кр, сд, 
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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.

АвРАМ, АЕРОСтАт, БАЧвА, вАтРА, вРАтАР, 
вЕтЕРИНА, вРАтИЛО, ГАРДА, ГРАДИНА, ДАГЛАС, 

ДИНАРА, ДРвОРЕД, ДРЕНИК, ДРУШтвО, ИНтЕРЕС, 
КвАДРАт, КвОтА, КЕСЕР, КЛИНт, КОКтА, КОтвА, 

ОРтАК, СКЕЛА, СЛАвА, тАтРА, тРОЈА.
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Да ли сте зна ли ... До ско ци
Све оно што о ва ма не зна мо, из ми сли ће мо у пред из бор ној 

кам па њи.
Ко е фи ци јент ин те ли ген ци је вам је у ми ну су? Па, ви сте као ро ђе ни 

за ула зак у ри ја ли ти про грам!
На мој те ку ћи ра чун бан ка стал но по ста вља рам пе.
Би ла је же на мо јих сно ва. Све док се јед ног да на ни сам про бу дио.
Не ки уред ни ци су све ви ше глав ни а све ма ње од го вор ни.
И не пи сме ни су при ме ти ли да нам се ло ше пи ше.

Ра де Ђер го вић

Скок с вот ком
Пи јан ци не би во ле ли да на уч ни ци из ми сле ал ко хол у пра ху. то због 

то га што би га за си гур но рас тва ра ли у во ди ко ју ал ко си не под но се.
Мој знак у хо ро ско пу је во до ли ја, а ја сам по во ка ци ји пи во-

пи ја.
Мо ја нај о ми ље ни ја ка фан ско-спорт ска ди сци пли на је скок с вот-

ком.
Ве ћи ни је пр во пи во не до вољ но, а дру го је ску по и не до сти-

жно.
У би феу пи је „хај дуч ку ка пљи цу”, а стре пи од же ни ног ја тач ког чан-

тра ња.
Са ва За ви шић

Ни је за при чу
Пра вим се луд. То је у овој си ту а ци ји нај па мет ни је.
Ја умем са же на ма. Ћу тим и слу шам.
Оно што ни је за при чу, на ћи ће те у афо ри зму.
Он је чо век отво ре ног ср ца. Упра во га опе ри шу.
Наш атле ти чар ни је под ба цио. Шта ви ше, пре сту пио је.
Бе бе за пла чу кад до ђу на свет. Ин стинк тив но зна ју шта их че ка.

Зо ран Т. По по вић

Ле ко ви те ми сли
Мо ра мо да раз го ва ра мо. Уко ли ко же ли те да слу ша те.
Ко се стал но бо ри са не да ћа ма, за ње га је и жи ве ти сре ћа.
Оп ти ми ста сам. Че кам да ме про ђе пе си ми зам.
При ве ли смо фа брич ке ра до ве кра ју. На ба ви ли смо ка та нац.
За час би смо иза шли из кри зе да онај ко је брз на је зи ку, та ко и на 

по слу гри зе.
Мо рал и за кон стал но игра ју не ре ше но.
Иако ци га ре оште ћу ју слух, мно ги се на то пра ве  глу ви.

Ду шан Стар че вић

Из род
Нај бо ље ви диш кад се по сти диш.
Не ко жи ви од ра та, не ко од кре дит них ра та.
Ис пи сао се из ро да и сад не глу ми из ро да.

Сте во Бзди лик

Мо лим за реч
С фи нан сиј ске стра не, у вре ме од мо ра, за пен зи о не ре је сва ко 

мо ре Цр но мо ре.
На же ле знич кој ста ни ци у Бе о гра ду пао пла фон. тог да на је и воз 

Бе о град–Бар сти гао на вре ме.
У Бе о гра ду осва ну ли кон теј не ри у бо ји. Али, дал то ни сти и да-

ље ба ца ју ке се са ђу бре том кроз про зор. 
Ла вор као ва ри јан та го ди шњег од мо ра ни је лош. Не мо ра те да се 

па ку је те.
Клин ци ма је ра ни је кућ ни љу би мац био хр чак, а да нас је миш 

од лап то па.
Др жа ва дра стич но сма њи ла пен зи је, али при зна је да су пен зи о не-

ри спа сли Ср би ју од бан кро та. По ру ка пен зи о не ра др жа ви: „Пам ти, 
па вра ти”.

Де јан Па та ко вић
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– да су ме ду зе нај ста ри је ви ше ор-

– да је Mar ti a lis he u re ka нај ста ри ја 

пип ци има ју во ше од 5.000 жар них ће ли ја. Ме ду за у об ли ку 

ра, а те жи на из ме ђу 200 и 600 ки ло гра ма. На жа лост, је се тре 

u re ka има бле ду бо ју, ду жи ну од три ми ли ме тра и не ма очи. 

ган ске жи во ти ње на све ту? Ево лу и-

– да су је се тре нај ста ри-

вр ста мра ва от кри ве на у Ама зон ској 

ки шо бра на мо же се на ћи у свим оке а ни ма све та.

су да нас на ли сти ве о ма угро же них вр ста. Је се тре пола жу 

огро ман број ја ја, али и људ ска по тра жња за њи ма је огром-

на што пред ста вља нај ве ћу прет њу по њих.

На вик ну ти су на жи вот под зе мљом.

ра ле су у оке а ни ма пре 550 ми ли о на 

је чла ни це по ро ди це ко-

пра шу ми? Име на ла тин ском зна чи 

го ди на. Не ма ју мо зак ни нер вни си-

шљо ри ба? Ево лу и ра ле су пре 200 ми ли о на го ди на. Жи ве на 

„мра ви са Мар са”, јер се вр ста пот-

стем. Ме ду зе има ју раз не об ли ке и бо је, а 90 од сто њи хо вог 

про сто ру Евро пе, Ази је и Се вер не Аме ри ке. Оне су та ко ђе 

пу но раз ли ку је по по на ша њу од дру-

те ла чи ни во да. та ко ђе су по зна те по то ме што је ду дру ге ме-

нај ве ће слат ко вод не ри бе у Се вер ној Аме ри ци. то ком зи ме 

гих мра вљих вр ста на Зе мљи. Про це њу је се да је ова вр ста 

ду зе. Коц ка ста ме ду за ва жи за нај о тров ни ју вр сту. њи хо ви 

ми гри ра ју ка уда ље ним ме сти ма. Ду жи на им је и до 1,7 ме та-

ево лу и ра ла на Зе мљи пре 120 ми ли о на го ди на. Mar ti a lis he-

– да су ци ја но бак те ри је или мо-

– да су се сун ђе ри (вр ста мор ских жи во-

дро зе ле не бак те ри је нај ста ри ји жи-

ти ња ко ја ли чи на биљ ке) по ја ви ли у свет-

ви си стем на све ту? Да ти ра ју од пре 

ским оке а ни ма пре 580 ми ли о на го ди на? 

2,8 ми ли јар ди го ди на и пред ста вља-

По сто ји око 5.000 раз ли чи тих вр ста сун-

ју пр ве ми кр о бе ко ји про из во де ки се о ник пу тем фо то син те-

ђе ра на све ту. Жи ве у ко ло ни ја ма у раз ли-

зе. У том сми слу, има ле су зна чај ну уло гу у ме ња њу Зе мљи не 

чи тим оке ан ским ду би на ма. Сун ђе ри не ма ју уну тра шње ор-

ат мос фе ре у ону са ки се о ни ком. 

га не, ру ке или гла ву. Они има ју по себ ну моћ ре ге не ра ци је 

мор ска би ћа.

из гу бље ног де ла те ла, а но ви сун ђер ра сте из ста рог. те ло 
сун ђе ра са др жи ка на ле ко ји по ста ју уто чи ште за мно га ма ла 


