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8-15h Ако сте се ика да пред по че-
так но ве школ ске го ди не 
за пи та ли од ка да по сто је 

шко ле и ко је уоп ште из ми слио 
шко ло ва ње, ево ма лог исто риј-
ског под сет ни ка.

Још пре не го што су по сто ја ла 
сло ва и пи смо, у та ко зва ној ери 
пра пи сме но сти, све што су љу ди 
на у чи ли пре но ше но је усме ним 
пу тем: од уста до ува, са ко ле на 
на ко ле но. От при ли ке око 3.000 
го ди на пре хри ста ја вља ју се еги-
пат ске „шко ле хра мо ви” у ко ји ма 
све ште ни ци под у ча ва ју ре ли ги ју, 
пи са ње, та да шње на у ке. Две хи-
ља де го ди на пре хри сто вог ро-
ђе ња осни ва ју се и пр ве зва нич-
не шко ле у ки ни. Пет сто го ди на 
ка сни је све ште ни ци у Ин ди ји 
под у ча ва ју ре ли ги ју, пи са ње, фи-
ло зо фи ју, при род не на у ке. 

По зна та еп ска де ла „Или ја да” 
и „Оди се ја”, ко ја има ју огро ман 
зна чај у из у ча ва њу грч ке умет-
но сти, исто ри је и ми то ло ги је, 
на ста ју 850 го ди на пре хри ста. у 
Грч кој су при ступ учи те љи ма у то 
вре ме има ли са мо сло бод ни љу-
ди (ни ка ко ро бо ви). 

со фи сти, лу та ју ћи учи те љи у 
Грч кој, под у ча ва ли су љу де 400 
го ди на пре хри ста ка ко да се 
рас пра вља ју ко ри сте ћи ло ги-
ку. со крат је др жао пре да ва ња 
на јав ним тр го ви ма сви ма ко ји 
же ле да слу ша ју или уче ству ју у 
рас пра ви. Пла тон и Ари сто тел су 
осни ва ли шко ле у Ати ни 355 го-
ди на пре но ве ере. 

ка да су 105 го ди на по сле хри-
сто вог ро ђе ња у ки ни из у ме ли 
па пир, све је по ста ло јед но став-
ни је за уче ње, али не и за сва ко-
га, јер је па пир био на вр ло ви со-
кој це ни.

та ко зва ни мо дер ни уни вер-
зи те ти по че ли су да се осни ва ју 
у 12. и 13. ве ку: 1150. го ди не у 
Па ри зу (сор бо на), 1209. го ди не 
осно ван је кем бриџ, 1249. го ди-
не Окс форд. 

Пр ва ма ши на за штам па ње па-
тен ти ра на је 1450. го ди не. Ово 
от кри ће ути ца ло је на раз вој и 
по бољ ша ње пи сме но сти ти ме 
што су књи ге по ста ле до ступ ни је 
и ши рим дру штве ним сло је ви ма.

Пр ва мо дер на основ на шко ла 
осно ва на је тек 1799. го ди не, а 
по том је Џо ан Пе ста ло ци, швај-
цар ски пре да вач, осни вао шко ле 
ши ром Швај цар ске и Не мач ке. 
Фри дрих Фран цу ски отво рио је 
1837. пр во об да ни ште као ме сто 
где су де ца мо гла да уче и на-
пре ду ју у раз во ју пре по ла ска у 
основ ну шко лу.

Школ ство у ср би ји да ти ра од 
17. ве ка. та да су осни ва не пр ве 
шко ле при ка то лич ким ма на-
сти ри ма у ти те лу и Ба чу у да-
на шњој вој во ди ни, ко ја је у то 
вре ме би ла део угар ске. Ме ђу-
тим, још у 11. и 12. ве ку љу ди су 
се обра зо ва ли у мно гим ма на-
сти ри ма срп ске пра во слав не 
цр кве, по пут со по ћа на, сту де-
ни це и у Пећ кој па три јар ши ји, о 
че му све до че и мно га књи жев-
на де ла на ста ла у том пе ри о ду 
(Ми ро сла вље во је ван ђе ље, на 
при мер). 

Пр вог ма ја 1778. Аврам Мра-
зо вић је у сом бо ру осно вао пр ву 
срп ску основ ну шко лу „Нор му“, и 
то је нај ста ри ја уста но ва за обра-
зо ва ње учи те ља за сло вен ско 
ста нов ни штво на ју гу Евро пе. 
кар ло вач ки ми тро по лит сте ван 
стра ти ми ро вић осно вао је 1791. 
у срем ским кар лов ци ма кар ло-
вач ку гим на зи ју.

Го ди не 1808, за слу гом Ива на 
Ју го ви ћа и До си те ја Об ра до ви-
ћа, у Бе о гра ду је по че ла да ра-

ди ве ли ка шко ла. (у згра ди не-
ка да шње ве ли ке шко ле да нас 
је ву ков и До си те јев му зеј.)

у кра гу јев цу је ок то бра 1838. 
осно ван Ли це ум кња же ства 
серб ског (Ли цеј), пр ва ви ша шко-
ла у ср би ји, ко ја је 1841. пре ме-
ште на у Бе о град (у ко нак кне ги-
ње Љу би це). Ли цеј је по сто јао 
до 1863. ка да пре ра ста у ве ли ку 
шко лу, ко ја је има ла три фа кул-
те та: Фи ло зоф ски, тех нич ки и 
Прав ни. 

Пре ма ар хив ским по да ци ма, 
у ср би ји су 1843. го ди не по сто-
ја ле 143 основ не шко ле у ко ји-
ма се обра зо ва ло 4.400 уче ни ка, 
док су 1858. ра ди ле 344 основ не 
шко ле (од то га 22 за де вој чи це) 
са укуп но 11.478 уче ни ка. Основ-
не шко ле тог вре ме на су би ле 
углав ном че тво ро го ди шње. у 
по лу гим на зи ја ма у Шап цу, Не го-
ти ну и Чач ку (у ко ји ма је шко ло-
ва ње тра ја ло две го ди не), 1843. 
би ло је 43 уче ни ка, док се 1858. у 
по лу гим на зи ја ма шко ло ва ло 507 
ђа ка. те исте, 1843. у гим на зи ји у 
Бе о гра ду би ло је 195 уче ни ка, а 
школ ске 1857/58. већ 458 ђа ка, 
што го во ри о све ве ћој те жњи ка 
обра зо ва њу. 

Бе о град ски уни вер зи тет осно-
ван је 1905. и та да је имао 16 ре-
дов них и 18 ван ред них про фе со-
ра и 778 сту де на та. По сле Дру гог 
свет ског ра та из Бе о град ског 
уни вер зи те та су на ста ли уни вер-
зи тет у ско пљу (1949), за тим уни-
вер зи те ти у Но вом са ду (1960), 
Ни шу (1965), При шти ни (1970), 
Под го ри ци (1974) и кра гу јев цу 
(1976).

В. А.

У су срет 
но вој 
школ ској 
го ди ни
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Фонд ПИО се, пре ма мо-
гућ но сти ма, од по чет ка 
укљу чио у ак ци ју ор га-

ни зо ва не и кон стант не бри ге о 
ста рим ли ци ма и пра ће ње ква-
ли те та услу га ко је до би ја ју сме-
шта јем у ге рон то ло шке цен тре. 
Ак ци ју спро во ди Ми ни стар ство 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња ка ко би, кроз 
кон стан тан над зор, обез бе ди ло 
усло ве за ле га лан, ху ман и ква-
ли те тан рад са ста ри ма. 

свој до при нос Фонд да је ан-
га жо ва њем рас по ло жи вих ле-
ка ра та ко што ле ка ри Фон да, 
ван рад ног вре ме на, оба вља ју 
оф тал мо ло шке, не у роп си хи ја-
триј ске, кар ди о ло шке пре гле де 
(са ЕкГ-ом) и ор то пед ске пре гле-
де ко ри сни ка ге рон то ло шких 
цен та ра у ср би ји. Прак са је по-
ка за ла да је ова ква са рад ња са 
ста ри јим осо ба ма, сме ште ним у 
до мо ве за ста ре, ве о ма по вољ-
на и олак ша ва ју ћа за њих.  

Ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Алек сан дар ву лин, за јед но са 
нај ви шим ру ко вод ством Фон да, 
об и шао је сре ди ном ав гу ста Ге-
рон то ло шки цен тар у Ја го ди ни 
где су ле ка ри Фон да оба ви ли 
пре гле де ко ри сни ка.

Го во ре ћи о са рад њи Фон да 
ПИО и ре сор ног Ми ни стар ства 
и ан га жо ва њу ле ка ра на пре гле-
ду ко ри сни ка ге рон то ло шких 
цен та ра у ср би ји, за ме ник ди-
рек то ра Фон да ПИО др Алек-
сан дар Ми ло ше вић оце нио је 
ову ак ци ју као ве о ма до бру и 
ко ри сну.

– Пре ви ше од го ди ну да на 
ус по ста вље на је до бра прак са 
да ле ка ри Фон да ПИО оба вља-
ју спе ци ја ли стич ке пре гле де 
ко ри сни ка у окви ру за јед нич ке 
ак ци је са уста но ва ма со ци јал-
не за шти те. то до при но си по-
бољ ша њу ква ли те та и оби ма 
по сто је ћих услу га у со ци јал ној 
за шти ти ста рих и хро нич но 
обо ле лих осо ба, као и дру гих 
осо ба у ста њу со ци јал не по-
тре бе. Фонд ПИО је пре по знао 
бри гу о сво јим ко ри сни ци ма 
и за то смо са ре сор ним Ми ни-
стар ством пре у зе ли овај за да-
так да за јед но бри не мо о ква-

ли те ту услу га у ге рон то ло шким 
цен три ма. Осим што ле ка ри 
Фон да пре гле да ју ко ри сни ке 
сме ште не у ге рон то ло шким 
цен три ма, они их и упу ћу ју на 
да ље спе ци ја ли стич ке пре гле-
де и исто вре ме но их са ве ту ју 
о пра ви ма ко ја мо гу да оства-
ре из пен зиј ског си сте ма. За-
да так Фон да ПИО је да се што 
ви ше при бли жи мо ко ри сни ци-
ма, да бу де мо што бли жи пен-
зи о не ри ма. За то смо у окви ру 
на ших ак ци ја отво ри ли и но ве 
цен тре за ве шта че ње, отво ри-
ли смо кон такт цен тар, Фонд је 
отво рио вра та и ко ри сни ци ма 
омо гу ћио да се ди рект но, бр-
зо и јед но став но ин фор ми шу о 
пра ви ма и оства ре сво ја пра ва 
– ис та као је др Ми ло ше вић.

Ми лан сто ја но вић, ди рек тор 
Ге рон то ло шког цен тра Ја го ди-
на, пред ста вља ју ћи ову уста-
но ву, на гла сио је да је њи хов 
ка па ци тет стал но по пу њен и 
да је 270 ко ри сни ка у це ли ни 
по кри ве но бри гом струч ног и 
ме ди цин ског осо бља. усло ви 
у овом ге рон то ло шком цен тру 
су из над про се ка, као и ква ли-
тет услу ге ко ју пру жа ју ко ри-
сни ци ма. Ди рек тор сто ја но вић 
за хва лио је ми ни стру ву ли ну и 
ру ко вод ству Фон да на ак ци ји 

пре гле да ко ри сни ка ко ја је тог 
да на спро ве де на у Ја го ди ни и 
на фи нан сиј ској по мо ћи ко ју су 
до би ли од Ми ни стар ства ра да 
за ку по ви ну ам бу лант ног во-
зи ла и опре ма ње ку хи ње и ве-
шер ни це.  

Обра ћа ју ћи се но ви на ри ма 
и при сут ни ма, ми ни стар ву лин 
је на гла сио да се по ли ти ка ове 
вла де, ка да је у пи та њу со ци јал-
на за шти та, не ће ме ња ти.

– то зна чи да ће мо да за др жи-
мо по сто је ћи ни во со ци јал них 
пра ва и со ци јал них да ва ња, а 
та мо где је мо гу ће про ши ри ће-
мо их во де ћи ра чу на да по моћ 
за и ста бу де до ступ на они ма 
ко ји ма је и по треб на. ка да су у 
пи та њу нај ста ри ји, на ста ви ће-
мо да по бољ ша ва мо ква ли тет 
жи во та на ших ко ри сни ка у уста-
но ва ма за ста ре. Др жа ва ср би ја 
је до вољ но бо га та да мо же да 
обез бе ди да у сва кој ње ној ин-
сти ту ци ји услу ге за и ста бу ду на 
нај ви шем ни воу. За то смо и по-
кре ну ли про грам ли цен ци ра ња 
до мо ва за ста ре. све услу ге у 
уста но ва ма овог ти па, без об-
зи ра на то да ли су при ват но 
или др жав но вла сни штво, мо-
ра ју би ти из јед на че не у сми слу 
ква ли те та услу га ко је пру жа ју. 
По ли ти ка ове вла де је ре ал на 

и мо же мо да по тр о ши мо са мо 
оно ли ко ко ли ко и за ра ди мо и 
да би би ло мо гу ће по бољ ша ти 
ква ли тет жи во та и у ова квим 
уста но ва ма и уоп ште со ци јал не 
за шти те, при вре да мо ра бо ље 
да функ ци о ни ше. Има мо по ве-
ћа ну на пла ту до при но са, са 11. 
ав гу стом за 4,4 ми ли јар де ди на-
ра, од но сно за два од сто ви ше 
је на пла ће них до при но са не го 
што је пла ни ра но. у од но су на 
исти пе ри од 2015. оства ре ни 
при хо ди од до при но са ве ћи су 
за 4,1 од сто, од но сно за де вет 
ми ли јар ди ди на ра. Из бу џе та 
за ис пла ту пен зи ја по ву че но је 
ма ње сред ста ва не го што је пла-
ни ра но, и ако се на ста ви ова ква 
на пла та до при но са, до кра ја го-
ди не ни во до та ци ја у укуп ним 
сред стви ма за ис пла ту пен зи ја 
и оста лих пра ва из ПИО из но си-
ће 35 од сто. Под се ћам вас да је 
2012. го ди не, ка да смо пре у зе ли 
од го вор ност за упра вља ње ср-
би јом, уче шће до та ци ја чи ни ло 
48 од сто укуп них при хо да Фон-
да. то је ап со лу тан до каз да при-
вре да бо ље ра ди и да има мо 
ви ше за по сле них – на гла сио је 
ми ни стар ву лин обра ћа ју ћи се 
но ви на ри ма у Ге рон то ло шком 
цен тру у Ја го ди ни.

Ј. Ти мо ти је вић

МИ НИ СТА Р СТВО ЗА РАД И ФОНД ПИО У ЗА ЈЕД НИЧ КОЈ АК ЦИ ЈИ

За ква ли те тнији жи во т ста рих

Др Александар Милошевић, заменик директора РФ ПИО
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За по ве зи ва ње ста жа за 
10.905 рад ни ка из дво је но 
укуп но 1,84 ми ли јар де ди на ра

По осно ву за кљу ча ка вла де Ре пу бли-
ке ср би је из ју на про шле и мар та ове 
го ди не, за по сле ни ма у 201 пред у зе-

ћу у ср би ји др жа ва је упла ти ла до при но се 
за пе ри о де за ко је им фир ма ни је упла ћи ва-
ла. Реч је бив шим за по сле ни ма у су бјек ти ма 
при ва ти за ци је и пред у зе ћи ма за про фе си о-
нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том, ко ји су на дан 13. ав гу-
ста 2014. го ди не у по слов ном име ну има ли 
озна ку „у ре струк ту ри ра њу”, ко ји су сте кли 
услов за пен зи ју, али им по сло да вац ни-
је упла тио до при но се за цео пе ри од ра да, 
као и о за по сле ни ма у по ме ну тим пред у зе-
ћи ма ко ји у 2016. го ди ни ис пу ња ва ју усло-

ве за пен зи ју и ко ји ма по том осно ву пре-
ста је рад ни од нос. стаж је по ве зан и свим 
бив шим за по сле ни ма у фир ма ма сте чај ним 
ду жни ци ма над ко ји ма је сте чај отво рен у 
2015. и 2016. го ди ни, без об зи ра на то да ли 
ис пу ња ва ју услов за пен зи ју и у ко ји ма је 
Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ-
ни ка име но ва на за сте чај ног управ ни ка.

Оно што је ве о ма ва жно и тре ба на гла-
си ти ка да је реч о овом по ве зи ва њу ста жа 
је сте да по сту пак не спро во де оси гу ра ни ци 
по је ди нач но, што зна чи да за по сле ни ко ји 
је у ова квој си ту а ци ји не мо же сам да пре да 
зах тев за по ве зи ва ње ста жа, већ то мо ра да 
се ура ди на сле де ћи на чин: у слу ча ју су бје-
ка та при ва ти за ци је и пред у зе ћа за про фе-
си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том по сту пак спро во-
ди по сло да вац, док за пред у зе ћа у сте ча ју 
над ко ји ма је сте чај отво рен у 2015. и 2016. 

го ди ни и у ко ји ма је Аген ци ја за ли цен ци ра-
ње сте чај них управ ни ка име но ва на за сте-
чај ног управ ни ка, по сту пак спро во ди Аген-
ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка.

Ина че, од по чет ка спро во ђе ња за кљу ча-
ка, ју на 2015. го ди не, до да нас, укуп но је по-
ве зан стаж за 10.905 рад ни ка, у тра ја њу од 
29.165 го ди на, пет ме се ци и је дан дан ста жа. 
За по ве зи ва ње ста жа за 10.905 рад ни ка из-
дво је но је укуп но 1,84 ми ли јар де ди на ра. 

По го ди на ма то из гле да ова ко: пре ма За-
кључ ку вла де Ре пу бли ке ср би је о по ве зи-
ва њу ста жа из ју на 2015, до кра ја те го ди не 
стаж је по ве зан у 59 при вред них су бје ка та 
(48 су бје ка та при ва ти за ци је, пет ин ва лид-
них пред у зе ћа и шест пред у зе ћа у сте ча ју), 
за 923 рад ни ка, у укуп ном тра ја њу од 2.479 
го ди на, де вет ме се ци и шест да на, у укуп ном 
из но су од 154,3 ми ли о на ди на ра. По За кључ-
ку вла де Ре пу бли ке ср би је од 3. мар та 2016. 
го ди не (ко ји ће се спро во ди ти до кра ја ове 
го ди не), до да нас је по ве зан стаж у 142 при-
вред на су бјек та (68 су бје ка та при ва ти за ци је, 
че ти ри ин ва лид на пред у зе ћа и 70 пред у зе ћа 
у сте ча ју), за 9.982 рад ни ка, у укуп ном тра ја-
њу од 26.685 го ди на, се дам ме се ци и 25 да на 
ста жа, у из но су од 1,69 ми ли јар ди ди на ра. 

Нај ве ћи број зах те ва и окон ча них по сту-
па ка по ве зи ва ња ста жа сти гао је из пред у-
зе ћа су бје ка та при ва ти за ци је – 116 пред у-
зе ћа, за тим пред у зе ћа ко ја су у сте ча ју – 76 
и нај ма њи број зах те ва и ре а ли зо ва них по-
сту па ка је са пред у зе ћи ма за про фе си о нал-
ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том – укуп но де вет пред у зе ћа. 

вла да Ре пу бли ке ср би је је 24. ма ја 2016. 
го ди не усво ји ла и За кљу чак ко јим се ре гу ли-
шу пи та ња на пла те сред ста ва на име от пи са 
ду га за до при но се за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње као ме ре рас те ре ће ња код 
при вред них су бје ка та код ко јих је окон чан 
про цес при ва ти за ци је. у пи та њу су сред ства 
не пла ће них до при но са за ПИО по по ре ским 
при ја ва ма ко је су под не те по сле 31. де цем-
бра по след ње по слов не го ди не, а од но се се 
на прет ход ни пе ри од, код су бје ка та при ва ти-
за ци је код ко јих је про дат ка пи тал, из вр ше-
на до ка пи та ли за ци ја од стра не стра те шког 
ин ве сти то ра или је до не то прав но сна жно 
ре ше ње ко јим се по твр ђу је усва ја ње уна-
пред при пре мље ног пла на ре ор га ни за ци је 
су бјек та при ва ти за ци је (уП ПР).

Пр ви по сту пак по ве зи ва ња ста жа по овом 
за кључ ку вла де о по ве зи ва њу ста жа за пред-
у зе ћа ко ја су се успе шно при ва ти зо ва ла и 
код ко јих је у скла ду са За ко ном от пи сан дуг 
пре ма др жа ви, био је за пред у зе ће „Ме тал 
Ре са ви ца” из Ћу при је у ко ме је по ве зан стаж 
за за по сле не у укуп ном из но су од 56 ми ли о-
на ди на ра. На овај на чин по ве зан је стаж за 
106 рад ни ка за пе ри од 2011–2014. го ди не, 
чи ме су рад ни ци у том пред у зе ћу за шти ће-
ни у по гле ду ко ри шће ња пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, без об зи ра 
на то што је дуг от пи сан.

Г. О.

ПО вЕ зи вА њЕ стА ЖА У 2015. и 2016. ГО Ди Ни

Др жа ва
за шти ти ла
рад ни ке
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Ме ђу на род ни са ве то дав ни да ни из ме ђу 
но си ла ца пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња ср би је и Не мач ке, пе ти пут по ре ду би ће 
одр жа ни у ср би ји – у кру шев цу, у фи ли ја ли 
Фон да, на адре си трг фон та не 2, 20. сеп тем-
бра од 9 до 16 ча со ва, и у Бе о гра ду, у слу жби 
1 Фи ли ја ле за град Бе о град, Бу ле вар умет но-
сти 10, 21. сеп тем бра од 9 до 17 ча со ва, као и 
22. сеп тем бра од 9 до 13 ча со ва.

ка ко је на гла си ла Алек сан дра Ба нић, са вет-
ник ди рек то ра РФ ПИО, за ду же на за ор га ни за-
ци ју ове вр сте ме ђу на род не са рад ње и ак тив-
но сти Фон да, са ве то дав ни да ни су из у зет на 
при ли ка да гра ђа ни ко ји има ју стаж оси гу ра-
ња оства рен у ино стран ству до би ју по треб не 
ин фор ма ци је и са ве те из пр ве ру ке.

– Ме ђу на род ни са ве то дав ни да ни, ко-
је Фонд већ не ко ли ко го ди на (тач ни је од 

2011) ор га ни зу је са ино стра ним но си о ци ма 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, на из-
ме нич но у ср би ји и у дру гој др жа ви, за и ста 
су до бра при ли ка да сви оси гу ра ни ци и 
ко ри сни ци ко ји има ју не до у ми це у ве зи са 
оства ри ва њем сво јих пра ва из ПИО при ме-
ном би ла те рал ног спо ра зу ма о со ци јал ном 
обез бе ђе њу, од но сно има ју пе ри о де оси гу-
ра ња на вр ше не у ср би ји и, у слу ча ју пред-
сто је ћих да на раз го во ра, у Не мач кој, до би ју 
нео п ход ну прав ну по моћ. све ин фор ма ци је 
и са ве те, у тер ми ну ко ји бу ду за ка за ли, гра-
ђа ни ће до би ти у ди рект ном раз го во ру са 
са ве то дав ци ма из Фон да ПИО ср би је, од-
но сно из но си о ца пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња Не мач ке – De utcshe Ren ten ver-
sic he rung. у ци љу до след ног по што ва ња 
прин ци па за шти те по да та ка о лич но сти, 

гра ђа ни ће раз го вор са са ве то дав ци ма оба-
вља ти у за себ ној кан це ла ри ји, уз по моћ 
пре во ди о ца. Ан ке те ко је, са да већ тра ди ци-
о нал но, спро во ди мо то ком да на раз го во ра 
по ка зу ју да је за до вољ ство гра ђа на са ве то-
дав ним да ни ма на вр ло ви со ком ни воу, што 
је сва ка ко под сти цај да са овом прак сом 
на ста ви мо, као и да ус по ста ви мо овај вид 
са рад ње и са но си о ци ма ПИО дру гих др жа-
ва – на во ди Алек сан дра Ба нић.

Гра ђа ни за ин те ре со ва ни за да не раз го-
во ра са Немачком, тре ба да за ка жу тер мин 
до ла ска на те ле фон број 011/2030-745, од 5. 
сеп тем бра сва ког рад ног да на од 8 до 15 ча-
со ва. При ли ком до ла ска, по треб но је по не-
ти сву до ку мен та ци ју у ве зи са оси гу ра њем, 
као и лич на до ку мен та.

В. К.

у Ди рек ци ји Ре пу блич ког 
фон да ПИО у Бе о гра ду 5. 
ав гу ста је одр жан са ста-

нак пред став ни ка Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, на че лу са ди-
рек тор ком Дра га ном ка ли но-
вић, За во да за со ци јал но оси-
гу ра ње Ре пу бли ке ср би је на 
чи јем је че лу ди рек тор Зо ран 
Па но вић и Фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
Ма ке до ни је, ко ји је пред во дио 
ди рек тор Ша ип Зе не љи. На са-
стан ку су раз ма тра на пи та ња 
спро во ђе ња спо ра зу ма из ме-
ђу са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је и Ре пу бли ке Ма ке до ни је 
о со ци јал ном оси гу ра њу, са 
на гла ском на ак ту ел на пи та-
ња. Пре све га је би ло ре чи о 
окон ча њу свих по кре ну тих 
по сту па ка за по нов но од ре ђи-
ва ње (пре ра чун) пен зи је, као 
и о из вр ша ва њу ме ђу соб них 
оба ве за но си ла ца оси гу ра ња 
по осно ву ис по ста вље них од-
штет них зах те ва.

Чла но ви де ле га ци ја ср би је 
и Ма ке до ни је кон ста то ва ли су 
да у спро во ђе њу би ла те рал ног 

спо ра зу ма не ма зна чај них те-
шко ћа и из ра зи ли за до вољ ство 
због до брих од но са ко ји по сто-
је из ме ђу две зе мље у обла сти 
со ци јал не си гур но сти. 

ка да је реч о по ступ ку пре-
ра чу на пен зи ја по чла ну 41 
спо ра зу ма, што је би ла јед на 
од кључ них те ма овог са стан-
ка, пред став ни ци фон до ва две 
др жа ве за јед нич ки су оце ни ли 
да је учи њен зна ча јан на пор у 
ре ша ва њу пред ме та код ко јих 
по ступ ци ду го тра ју. у ци љу 

да ље ефи ка сни је са рад ње по 
овом пи та њу, по ред раз ме не 
ур ген ци ја, од но сно спи ско ва 
не ре ше них по сту па ка пре ра-
чу на, на са стан ку су раз ме ње-
ни по да ци о кон такт осо ба ма 
са стра не оба фон да ка да је реч 
о по ступ ку пре ра чу на. та ко ђе, 
до го во ре но је да се пред ме ти 
у ко ји ма по сто ји ду жи за стој у 
по ступ ку, или про блем, ре ша-
ва ју у не по сред ној ко му ни ка-
ци ји, на ни воу ди рек то ра фон-
до ва.

Раз ма тра ју ћи про блем ре ша ва-
ња пи та ња на пла те по тра жи ва ња 
на ста лих по осно ву ис по ста вље-
них од штет них зах те ва у по ступ ку 
пре ра чу на пен зи ја, као и ви си ну 
по тра жи ва ња, пред став ни ци срп-
ског и ма ке дон ског фон да са гла-
си ли су се да у бу ду ћем пе ри о ду 
ин тен зи ви ра ју ак тив но сти ве за не 
за ре ша ва ње овог про бле ма и до-
го во ри ли кон крет не ко ра ке ко је 
ће у на ред ним ме се ци ма у том 
ци љу пред у зе ти.

В. К.

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ МЕ ЂУ НО СИ ЛА ЦА ПИО СР БИ ЈЕ И НЕ МАЧ КЕ

Три да на на рас по ла га њу гра ђа ни ма

СА СТА НАК НО СИ ЛА ЦА ПИО СР БИ ЈЕ И МА КЕ ДО НИ ЈЕ

До го во ре не ак тив но сти 
у ци љу још бо ље са рад ње
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Пре драг ву ле тић, 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 у 
вла ди АП вој во ди не, и ди рек тор 
По кра јин ског фон да ПИО слав-
ко Имрић по се ти ли су 1. ав гу ста 
пен зи о не ре ко ји у Ба њи Ју на ко-
вић бо ра ве на ре ха би ли та ци ји о 
тро шку РФ ПИО.

том при ли ком Пре драг ву ле-
тић је из ја вио да му је дра го што 
ће за хва љу ју ћи ус по ста вље ној 
бо љој на пла ти до при но са и ан-
га жо ва њу Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, из ме ђу оста лих, 
као и до ма ћин ском по на ша њу 
за по сле них у Фон ду ПИО, ове 
го ди не у на ше ба ње на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју оти ћи 12.000 
пен зи о не ра, од но сно за 1.000 
ви ше не го ла не. По хва лио је и 
РФ ПИО и ПФ ПИО због до бре 
са рад ње са ба ња ма у ин те ре су 
ко ри сни ка пен зи је.

– Ов де смо са же љом да се што 
ви ше при бли жи мо на шим нај-
ста ри јим су гра ђа ни ма, да чу је мо 
шта су њи хо ве по тре бе. та ко ђе 
же ли мо да им по ка же мо да ин-
сти ту ци је из си сте ма со ци јал не 
за шти те, Фонд ПИО, срп ске ба ње, 
ре сор но ми ни стар ство, наш се-
кре та ри јат и ло кал не са мо у пра ве 
са ра ђу ју и са ра ђи ва ће и убу ду ће 
да би им по мо гле и убла жи ле по-
те шко ће са ко ји ма се у овом жи-
вот ном до бу су сре ћу – по ру чио 
је по кра јин ски се кре тар ву ле тић. 

При ли ком за јед нич ког оби-
ла ска гру пе од 30 пен зи о не ра 
упу ће них из Фи ли ја ле РФ ПИО 
вр бас на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у Ба њу Ју на ко вић, слав ко 
Имрић, ини ци ја тор ове по се те, 
ис та као је да ће из вој во ди не у 
срп ске Рх цен тре и ба ње би ти 
упу ће но око 2.970 пен зи о не ра 
свих ка те го ри ја, а од то га око 
700 у Ба њу Ју на ко вић.

– Ова ба ња је јед на од во де-
ћих у по гле ду ква ли те та пру же-
них услу га на шим пен зи о не ри-
ма, у њу су уло же на и сред ства 
из Фон да ПИО, а има мо и ве о ма 
по зи тив на ми шље ња љу ди тре-

ћег до ба ко ји су већ бо ра ви ли 
на ре ха би ли та ци ји и здрав стве-
ним трет ма ни ма у Ба њи Ју на ко-
вић – ре као је ди рек тор ПФ ПИО 
Имрић. До дао је да је ово до бра 
при ли ка да ре сор ни по кра јин ски 
се кре тар ви ди на ли цу ме ста ка ко 
се спро во ди ре ха би ли та ци ја пен-
зи о не ра о тро шку Фон да, и ка кви 
су ути сци ко ри сни ка ове услу ге.

Ди рек тор спе ци јал не бол ни-
це за ре ха би ли та ци ју Ба ње Ју-
на ко вић др Рај ко Мај сто ро вић 
ре као је да је пр ва гру па од 27 
пен зи о не ра ко ји су бо ра ви ли у 
ба њи ове го ди не би ла упу ће на 
из Фи ли ја ле РФ ПИО Бач ка Па-

лан ка и они су се већ вра ти ли 
за до вољ ни ку ћа ма.

– ве ли ки део ба ње – но ви део 
објек та, из гра ђен је сред стви ма 
Фон да ПИО, па мо гу да ка жем 
да, ка да пен зи о не ри до ђу код 
нас, они до ла зе у сво ју ба њу 
– ре као је ди рек тор Мај сто ро-
вић кон ста ту ју ћи да са рад ња са 
Фон дом ПИО знат но по ма же Ба-
њи Ју на ко вић и у фи нан сиј ском 
по сло ва њу.

На кон оби ла ска бањ ског ком-
плек са Пре драг ву ле тић је ин-
фор ми сан о услу га ма, од но сно 
трет ма ни ма ко је до би ја ју пен-
зи о не ри на ре ха би ли та ци ји, али 
и о мо гућ но сти ма ко је ова ба ња 
пру жа и оста лим го сти ма. 

Пен зи о нер ке упу ће не на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју из Фи ли-
ја ле РФ ПИО вр бас – Зор ка Гра-
ча нин, Бо са ву јо вић, Ду шан ка 
Де ли ба шић и Ана Ми ки шић би-
ле су је дин стве не у по хва ла ма и 
по зи тив ним оце на ма за пру же-
ну услу гу Фон ду ПИО и осо бљу 
Ба ње Ју на ко вић.

у раз го во ру са Ра ди во јем се-
ку ли ћем, пред сед ни ком оп шти-
не Апа тин, слав ком Имри ћем 
и ди рек то ри ма уста но ва со ци-
јал не за шти те оп шти не Апа тин, 
ву ле тић се упо знао са ста њем у 
овој обла сти, ак тив но сти ма ко је 
се спро во де, као и са по тре ба-
ма ло кал не са мо у пра ве и са мих 
ко ри сни ка у ци љу уна пре ђе ња 
обла сти со ци јал не за шти те. 

Ми ро слав Мек те ро вић 

ОБИ ЛА ЗАК КО РИ СНИ КА НА БЕС ПЛАТ НОЈ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ У БА ЊИ ЈУ НА КО ВИЋ

Похвале за пружене услуге

Слав ко Имрић и Пре драг Ву ле тић са пен зи о нер ка ма  
из оп шти не Вр бас

Ан ке та ко ју смо по ста ви ли на сајт Фон да 
ПИО (www.pio.rs) с ци љем да про ве ри мо 
ми шље ње на ших чи та ла ца у ве зи са ква-
ли те том „Гла са оси гу ра ни ка” по ка за ла је да 
нас рав но прав но пра те чи та о ци оба по ла.

По ну ђе ну ан ке ту по пу ни ли су углав ном 
чи та о ци ко ји жи ве у гра ду, и то ста ро сти од 
51 до 65 го ди на, под јед нак број оси гу ра ни-
ка и ко ри сни ка пен зи је. 

Об ра ђе ни узо рак ан ке те по ка зу је да су на-
ши чи та о ци (уз на по ме ну да се због лет њег 
пе ри о да ода звао ре ла тив но ма ли број чи та-
ла ца), углав ном ви со ко о бра зо ва ни љу ди а 
нај ви ше их ин те ре су ју ак ту ел но сти о пра ви-

ма из ПИО. Нај ве ћи број чи та ла ца ко ји су по-
пу ни ли ан ке ту из ја снио се да чи та ин тер нет 
вер зи ју на ших но ви на на сај ту Фон да, и то у 
про се ку по след њих пет го ди на. 

На ро чи то нас ра ду је да је на пи та ње да ли 
сте за до вољ ни пру же ним ин фор ма ци ја ма у 
„Гла су оси гу ра ни ка”, око 60 од сто чи та ла ца 
од го во ри ло по тврд но (да, у пот пу но сти), 
до де лив ши нам про сеч ну оце ну 3,92.

Што се ти че су ге сти ја, ко мен та ра и пред-
ло га но вих ру бри ка, из два ја мо нај за ни-
мљи ви је

* Ви ше пи ши те о пра ви ма пен зи о не ра. 
По себ но на пи ши те ру бри ку о пра ви ма ин

ва ли да ра да ко ји су то пра во оства ри ли по 
ста ром, а и по но вом за ко ну. Пи ши те да ли 
је у пла ну про ме на за ко на.

* По хва ла за из у зет ну пи сме ност но ви на, 
на ста ви те та ко!

* Вра ти те ве ћи број стра на, јер Глас је 
про зор у свет за нас ко ји не мо же мо да ку пи
мо дру ге но ви не.

Оче ку је мо и да ље ва ша за па жа ња, ко ја 
мо же те упу ти ти пи смом, те ле фо ном, или 
лич но до ћи у на шу ре дак ци ју, јер нам је ве-
о ма ва жно ва ше ми шље ње ко је по шту је мо 
и ува жа ва мо де це ни ја ма.

 Г. О.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ АН КЕ ТЕ: ГЛА СУ ОСИ ГУ РА НИ КА ЈА КА „ЧЕ ТВОР КА” 

До бро до шле за ни мљи ве иде је чи та ла ца
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у си ту а ци ји ка да ни је 
мо гу ће утвр ди ти све 
чи ње ни це ко је  
су од зна ча ја за  
од ре ђи ва ње пен зи је, 
до но си се при вре ме но 
ре ше ње 

ве ћи на пен зи о не ра, ка да 
до би ју при вре ме но ре-
ше ње, пр во по ми сле да 

су по ста ли ко ри сни ци пен зи је 
на од ре ђе но вре ме, од но сно да 
њи хо во ре ше ње има „рок тра-
ја ња” и да ће им по про то ку тог 
ро ка пре ста ти ис пла та пен зи је.

тер мин „при вре ме но” ипак 
не ма та кво зна че ње у овом слу-
ча ју и озна ча ва да је ре ше ње о 
пен зи ји до не то у си ту а ци ји ка да 

ни је би ло мо гу ће утвр ди ти све 
чи ње ни це ко је су од зна ча ја за 
од ре ђи ва ње пен зи је. Ис пла та 
пен зи је се не до во ди у пи та ње и 
вр ши ће се по при вре ме ном ре-
ше њу све док се не стек ну усло-
ви да се но вим ре ше њем од лу-
чи о ко нач ном из но су пен зи је. 
За што се до но си при вре ме но 
ре ше ње?

Го ди не ко је су за на ма и еко-
ном ска си ту а ци ја у ко јој жи ви-
мо ути ца ли су и на ре ша ва ње 
зах те ва за пен зи је и у знат ној 
ме ри до при не ли ве ли ком бро ју 
при вре ме них ре ше ња. 

На и ме, ка шње ње и не ис пла-
ћи ва ње за ра да, не при ја вљи-
ва ње на оси гу ра ње и упла та 
до при но са на ни жу осно ви цу 
од ствар не, сва ко дне ви ца су ве-
ли ког бро ја за по сле них. упра во 
ова кав од нос по сло да ва ца пре-
ма сво јим оба ве за ма ути цао је 
на то да мно гим рад ни ци ма стаж 
ни је по ве зан, иако ни су има ли 
пре ки де у за по сле њу. Пре ма 
за ко ну ко ји се при ме њу је још 
од 2003. го ди не, из нос пен зи је 
од ре ђу је се на осно ву оства ре-
них за ра да у пе ри о ду од 1970. 
го ди не па све до да на од ла ска 
у пен зи ју. ка да оси гу ра ник под-
не се зах тев за пен зи ју, оба ве за 
је Фон да да утвр ди све те по дат-
ке, све ста же ве и све оства ре не 
за ра де. Да би се стаж и за ра де 
утвр ди ли, основ ни пред у слов је 

да је рад ник у од ре ђе ном пе ри-
о ду за по сле ња био при ја вљен 
на оси гу ра ње, да су за тај пе ри-
од пла ће ни до при но си, као и да 
је ње гов по сло да вац ре дов но 
пре да вао М-4 обра сце, од но-
сно по дат ке о ње го вом ста жу и 
оства ре ној за ра ди за сва ку ка-
лен дар ску го ди ну.

При од лу чи ва њу о зах те ву за 
пен зи ју, стаж се утвр ђу је са мо на 
осно ву по да та ка ре ги стро ва них 
у ма тич ној еви ден ци ји Фон да, 
због че га не мо же да се при зна 
стаж ко ји ни је на овај на чин по-
твр ђен. Рад на књи жи ца и из ја ве 

све до ка, иако мо гу да се ко ри сте 
као до ка зи ко ји у по ступ ку олак-
ша ва ју утвр ђи ва ње ста жа, не мо-
гу пред ста вља ти је ди ни до каз о 
ста жу, од но сно стаж не мо же да 
се при зна са мо на осно ву рад не 
књи жи це, или из ја ве.

Не до ста так по да та ка у ма тич-
ној еви ден ци ји за по је ди не пе-
ри о де не мо же да се за не ма ри 
чак ни ка да ти по да ци ни су услов 
за при зна ва ње пра ва и због то га, 
у по ступ ку ко ји се спро во ди по 
слу жбе ној ду жно сти, Фонд по ку-
ша ва да кон так ти ра по сло дав ца 
ко ји ни је бла го вре ме но ис пу нио 
сво ју оба ве зу и да на тај на чин 
до ђе до по да та ка ко ји не до ста ју. 
Не ка да се у по сту пак утвр ђи ва-
ња ста жа укљу чу је и са ма стран-
ка, ка ко би се што бр же и јед но-
став ни је при ба ви ли сви по да ци, 

а у по је ди ним слу ча је ви ма је 
по дат ке нео п ход но тра жи ти од 
исто риј ских ар хи ва. Не рет ко, 
по да ци се на ла зе код по сло да-
ва ца чи је је се ди ште у не кој од 
др жа ва на ста лих на те ри то ри ји 
бивше Ју го сла ви је и они се при-
ба вља ју уз по моћ ино стра них 
но си ла ца оси гу ра ња.

На жа лост, не ка да по дат ке ко-
ји не до ста ју ни је мо гу ће утвр-
ди ти у ра зум ном ро ку и та да се, 
у скла ду са за кон ским про пи си-
ма (члан 207 За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку), при бе га ва 
до но ше њу при вре ме ног ре ше-

ња, од но сно пен зи ја се од ре-
ђу је на осно ву по да та ка ко ји 
су у то ку по ступ ка утвр ђе ни, а 
у ре ше њу се оба ве зно на во де 
раз ло зи ова кве од лу ке, од но-
сно ко ји су то по да ци ко ји ни-
су мо гли да бу ду утвр ђе ни. На 
овај на чин омо гу ћа ва се бр жи 
по че так ис пла те пен зи је, ка ко 
се но ви пен зи о нер не би до вео 
у те шку ма те ри јал ну си ту а ци-
ју, од но сно ка ко би се пе ри од у 
ко ме он не ма ре дов не при хо де 
што ви ше скра тио.

До но ше њем при вре ме ног 
ре ше ња, оба ве за Фон да не пре-
ста је. При вре ме на ре ше ња за-
ме њу ју се по слу жбе ној ду жно-
сти, од но сно не по сто ји оба ве за 
ко ри сни ка пен зи је да под но си 
зах тев за до но ше ње ре ше ња 
о ко нач ном из но су пен зи је. 
Ипак, ка ко је број ко ри сни ка по 
при вре ме ним ре ше њи ма ре ла-
тив но ве ли ки, ни је на од мет да 
пен зи о нер по вре ме но про ве ри 
ста ње по да та ка у ма тич ној еви-
ден ци ји ка ко би се уве рио у то 
да ли је не ки од по да та ка ко ји 
су не до ста ја ли у ме ђу вре ме ну 
ре ги стро ван, а сво јим ин те ре-
со ва њем на шал те ри ма Фон-
да мо же и да, услов но ре че но, 
под се ти слу жбе ни ке на то да 
ко ри сти пен зи ју по при вре ме-
ном ре ше њу и да је по треб но 
да се про ве ри да ли је мо гу ће 
до не ти но во ре ше ње. Про ве ру 
по да та ка у ма тич ној еви ден ци-
ји пен зи о нер мо же да оба ви на 
шал те ри ма Фон да, а мо же и да 
за тра жи ЛИБ (лич ни иден ти фи-
ка ци о ни број, од но сно пин код) 
ко ји ће му по слу жи ти као при-
ступ на ши фра ка ко би убу ду ће 
мо гао да их про ве ра ва и од ку-
ће, пу тем ин тер не та. Прак са је 
по ка за ла да не ка да и не по сре-
дан кон такт са по сло дав цем мо-
же оси гу ра ни ку да по мог не да 
се сви по да ци што бр же утвр де.

Ми ро слав Ми рић

ПРИ ВРЕ МЕ НА РЕ ШЕ ЊА 

Ис пла та пен зи је се  
не до во ди у пи та ње

Ми ро слав Ми рић

реч струке
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између два броја

Клуб за тра же ње  
по сла на Чу ка ри ци

Још је дан клуб за тра-
же ње по сла, че твр ти на 
те ри то ри ји Бе о гра да, 
све ча но је отво рен 26. 
ав гу ста на Чу ка ри ци, у 
ули ци вла ди ми ра Ра-
до ва но ви ћа 2. клуб су 
у при су ству по ла зни ка 
обу ке за ак тив но тра же-
ње по сла отво ри ли Зо-
ран Мар ти но вић, ди рек-
тор На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње, и ср-
ђан ко ла рић, пред сед-
ник ГО Чу ка ри ца. 

Опре ма ње и рад ових клу бо ва фи нан си ра се сред стви ма Европ-
ске уни је, кроз про је кат „Еу по моћ те же за по шљи вим гру па ма“. клу-
бо ви за тра же ње по сла по ма жу не за по сле ни ма да стек ну зна ња и 
ве шти не по треб не за ак тив но тра же ње по сла. Не за по сле ни ов де 
мо гу да до би ју ин фор ма ци је о сло бод ним рад ним ме сти ма, да раз-
ме не ис ку ства, на у че ка ко да на пи шу CV (рад ну би о гра фи ју) и ка ко 
да се пред ста ве по сло дав цу.

За хва љу ју ћи ди рект ном гран ту Еу, чи ја укуп на вред ност из но си 
ви ше од 10 ми ли о на евра, ове го ди не отво ре но је 60 но вих клу бо ва 
за тра же ње по сла, 20 цен та ра за ин фор ми са ње и про фе си о нал но 
са ве то ва ње и 80 са мо у слу жних рад них ста ни ца.

Ефек ти обу ка у клу бо ви ма огле да ју се у чи ње ни ци да је око 22 
од сто од укуп ног бро ја не за по сле них ко ји су би ли укљу че ни у не ки 
од про гра ма убр зо на шло за по сле ње.

По моћ у ку ћи 
и кућ на не га 
у Сеч њу

Ре сурс ни цен тар за осо-
бе са ин ва ли ди те том ЕхО из 
Но вог са да и оп шти на се-
чањ пот пи са ли су спо ра зум 
о са рад њи ра ди спро во ђе ња 
про јек та „По моћ у ку ћи и кућ-
на не га”.

Циљ про јек та је уна пре ђе-
ње ква ли те та жи во та ста рих, 
осо ба са ин ва ли ди те том, као 
и де це са смет ња ма у раз во ју, 
пру жа њем услу ге по мо ћи у 
ку ћи и кућ не не ге, бо ља со-
ци јал на ин клу зи ја у дру штво, 
као и сма ње ње сто пе не за-
по сле но сти ан га жо ва њем 
не за по сле них ме ди цин ских 
се ста ра, не го ва те љи ца и ге-
рон то до ма ћи ца из оп шти не 
се чањ. На про јек ту је ан га-
жо ва но 12 ге рон то до ма ћи ца 
и не го ва те љи ца и је дан де-
фек то лог. Про је кат тра је од 1. 
ав гу ста до 31. де цем бра 2016. 
а укуп на вред ност је три ми-
ли о на ди на ра.

Осим Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, про је кат 
је фи нан сиј ски по др жа ла и 
Град ска упра ва за со ци јал ну 
и деч ју за шти ту гра да Но вог 
са да, као и до на то ри из Не-
мач ке и Швај цар ске.

Ре сор за 
уна пре ђе ње 
жи во та  
пен зи о не ра

Град ско ве ће кра гу јев ца 
пр ви пут ће до би ти ре сор 
за уна пре ђе ње жи во та пен-
зи о не ра. Из град ске ка се за 
фи нан си ра ње пред ло же них 
ак тив но сти но во фор ми ра-
ног ре со ра за 2017. го ди ну 
би ће из дво је но око 550.000 
ди на ра, јер се до ста сред-
ста ва већ упу ћу је пен зи о-
не ри ма кроз ре со ре ко ји се 
ба ве со ци јал ном за шти том. 

Ре сор за уна пре ђе ње жи-
во та пен зи о не ра ба ви ће се 
об је ди ња ва њем и ко ор ди-
на ци јом ра да свих удру же-
ња и ор га ни за ци ја ко је се 
ба ве ста ри јим су гра ђа ни ма.

У су срет Па ра о лим пи ја ди у Ри ју
На Па ра о лим-

пиј ским игра ма у 
Рио де жа не и ру, 
од 7. до 18. сеп-
тем бра, ср би ју ће 
пред ста вља ти 16 
спо р ти ста и спо р-
 тист ки ња у атле-
ти ци, сто ном те-
ни су, стре ља штву 
и ди за њу те го ва. 

Пре д вод ни ца 
срп ског ти ма би ће 
сто но те ни сер ка 
Бо ри сла ва Пе кић 
Ран ко вић, но си лац ви ше од 200 ме да ља, укљу чу ју ћи и сре бро на Па ра о лим пиј ским игра ма пре че ти-
ри го ди не у Лон до ну, због че га је про гла ше на за нај бо љу сто но те ни сер ку са ин ва ли ди те том у све ту.

По ред Бо ри сла ве, у сто но те ни ском ти му ср би је би ће и Ми тар Па ли ку ћа, На да Ма тић и Го ран Пер-
лић. 

Јак тим ће има ти и атле ти ча ри. Нај и ску сни ји ме ђу њи ма je жељ ко Ди ми три је вић, свет ски ре кор дер 
у ба ца њу чу ња и злат ни па ра о лим пи јац из Лон до на. у атлет ском ти му ср би је на сту пи ће и Не бој ша 
Ђу рић у ба ца њу ку гле, по том Ми лош Ми тић у ба ца њу чу ња, у ба ца њу ко пља бо ри ће се Ми лош За рић, 
Не ма ња Ди ми три је вић и са шка со ко лов.

Је ди ни пред став ник у ди за њу те го ва у Ри ју би ће Пе тар Ми лен ко вић, ко ји из бен ча по ди же 250 ки ло-
гра ма. у стре љач ком ти му на ћи ће се пет па ра о лим пи ја ца – Раст ко Јо кић, Здрав ко са ва но вић, Ла сло 
Шу ра њи, жив ко Па паз и Дра ган Ри стић.

ср би ја је де би то ва ла на Па ра о лим пиј ским игра ма у Пе кин гу, а че ти ри го ди не ка сни је у Лон до ну др-
жа ву је пред ста вља ло 13 олим пи ја ца ко ји су осво ји ли пет ме да ља. 

Пр ви у ре ги о ну
На Зре ња нин ском пу ту у Бе-

о гра ду, у Цен тру за мо тор на 
во зи ла АМс ср би је, не дав но је 
отво рен пр ви цен тар за про ве-
ру пси хо фи зич ких спо соб но сти 
во за ча, на ме њен пре вас ход но 
осо ба ма са ин ва ли ди те том, што 
ће им омо гу ћи ти да по ста ну 
рав но прав ни уче сни ци у са о-
бра ћа ју. 

Цен тар са др жи си му ла тор 
во жње, уре ђај за ме ре ње за па-
жа ња и пси хич ких спо соб но сти 
во за ча, као и уре ђај ко ји ме ри 
фи зич ке спо соб но сти, по пут 
бр зи не ко че ња, од зи ва га са, 
сти ска упра вља ча...

Ово је је ди ни ова кав цен тар 
у ши рем ре ги о ну, а по тре бу за 
њим не ма ју са мо осо бе са ин ва-
ли ди те том, већ сви во за чи, као 
и по сло дав ци ко ји за по шља ва-
ју во за че. На овом ме сту ће мо-
ћи да се оба вља пре ли ми нар на 
про це на за све во за че у ср би ји 
да ли су спо соб ни да во зе.

Цен тар за про ве ру во зач ких 
спо соб но сти осно ван је на ини-
ци ја ти ву ми ни стра за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Алек сан дра ву ли на.
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Нај ве ћи и нај по се-
ће ни ји ре ги о нал-
ни ме ђу на род ни 

при вред ни са јам ИНО-
кО ОП одр жан је од 25. 
до 27. ав гу ста у скло пу 
зре ња нин ских „Да на пи-
ва” се дам на е сти пут по 
ре ду у спорт ској ха ли 
„Ме ди сон” у Зре ња ни-
ну. Оку пио је је ви ше од 
200 из ла га ча: пред у зет-
ни ка, пред у зе ћа, пред-
став ни ка при вред них 
ко мо ра, ба на ка, фон до-
ва, ин ве сти то ра и дру-
гих по слов них љу ди из 
зе мље и ино стран ства. 
Ор га ни за то ри сај ма, Ре-
ги о нал на при вред на ко мо ра и 
Оп ште удру же ње пред у зет ни-
ка у са рад њи са ту ри стич ким 
цен тром гра да Зре ња ни на, тра-
ди ци о нал но до бри до ма ћи ни 
сај ма, обез бе ди ли су им до бру 
при ли ку да при ка жу сво ја до са-
да шња до стиг ну ћа у про из вод-
ној де лат но сти и ино ва ци ја ма, 
али и усло ве за ус по ста вља ње 
до брих по слов них кон та ка та и 
удру жи ва ња, као и дру ге ви до-

ве са рад ње. Парт нер сај ма ове 
го ди не би ла је При вред на ко-
мо ра из кра ље ва, а уче ство ва-
ле су и ко мо ре из те ми шва ра, 
ву ко ва ра и Би ха ћа. 

Ову при вред ну ма ни фе ста-
ци ју све ча но је отво рио Игор 
Ми ро вић, пред сед ник По кра-
јин ске вла де.

– у го ди ни пред у зет ни штва, 
нај ве ћи ре ги о нал ни при вред-
ни са јам ИНО кО ОП по све ћен 
је афир ма ци ји и да љем ја ча њу 

пред у зет ни штва –по кре та ча и 
но си о ца при вред ног раз во ја, 
јер кључ еко ном ског раз во ја је 
у раз во ју при вре де и пред у зет-
ни штва, ма лих и сред њих пред-
у зе ћа, али и ма лих по ро дич них 
пред у зе ћа – на гла сио том при-
ли ком Ми ро вић.

Че до мир Ја њић, гра до на чел-
ник Зре ња ни на, ис та као је да 
је пред у зет ни штво зна чај но за 
раз вој гра да, и до дао да је у Зре-
ња ни ну про шле го ди не скло-

пље но 13 уго во ра са но вим ин-
ве сти то ри ма, ко ји ће за по сли ти 
ве ли ки број Зре ња ни на ца.     

За вре ме одр жа ва ња ИНО-
кО ОП-а 2016. ор га ни за то ри су 
са дру гим ор га ни за ци ја ма и 
уче сни ци ма при пре ми ли низ 
пра те ћих про гра ма и ма ни-
фе ста ци ја, од ор га ни зо ва ња 
окру глих сто ло ва, пре зен та-
ци ја, те мат ских кон фе рен ци ја, 
до по се та зва нич ни ка и по-
слов них де ле га ци ја из зе мље 
и ино стран ства. За гра ђа не 
и из ла га че ор га ни зо ва на је и 
тра ди ци о нал на на град на игра, 
а по след њег да на сај ма из ву-
че не су и до де ље не вред не на-
гра де. М. Мек те ро вић

вук Ра до је вић, по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар-
ство, одр жао је кра јем ју ла рад ни са ста нак 
са Ра ди сла вом Јо ва но вим, пред сед ни ком 
За дру жног са ве за вој во ди не, у про сто ри ја-
ма са ве за у Но вом са ду ра ди уна пре ђе ња 
ме ђу соб не са рад ње, а у ци љу обез бе ђе ња 
бо љих усло ва за по сло ва ње зе мљо рад нич-
ких за дру га.  

том при ли ком ис так ну то је да је нео п-
ход но да се, уз пу ну при ме ну За ко на о зе-
мљо рад нич ким за дру га ма, ко ји је сту пио 
на сна гу по чет ком ове го ди не, и од луч ност 
на свим ни во и ма вла сти, уз по др шку за дру-
жних са ве за и струч них ин сти ту ци ја, по љо-
при вред ни ци под стак ну да се удру жу ју, јер 
је ор га ни зо ва ње у зе мљо рад нич ке за дру ге 
од зна ча ја, не са мо за еко ном ски раз вој, не-
го и за укуп ни дру штве ни раз вој се ла.

– По је ди нач ним на сту пом на тр жи шту 
ни је мо гу ће од бра ни ти сво је ин те ре се и 
би ти кон ку рен тан у „утак ми ци” са мул ти на-
ци о нал ним ком па ни ја ма – ре као је вук Ра-

до је вић. Он је до дао да ће у по кра јин ском 
бу џе ту за 2017. го ди ну би ти кон ци пи ра на и 
ме ра фи нан сиј ске по др шке по љо при вред-
ни ци ма, из ме ђу оста лог, и за из град њу си-
ло са, те да би по љо при вред ни ци  удру же ни 
у за дру ге тре ба ло ту да про на ђу свој ин те-
рес и мо гућ ност да кон ку ри шу за ова бес-
по врат на сред ства.

Ра ди слав Јо ва нов је из ја вио да је но ви 
За кон о зе мљо рад нич ким за дру га ма до бар 
и да га са да тре ба са мо стрикт но при ме њи-
ва ти у прак си. та ко ђе, и да је по др шка По-
кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду 
зна чај на за по бољ ша ње усло ва за по сло ва-
ње зе мљо рад нич ких за дру га. На гла сио је 
и да им је по др шка се кре та ри ја та по себ но 
по треб на у ре ша ва њу про бле ма на те ре ну 
око укњи жбе за дру жне сво ји не.

М. Мек те ро вић

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

При вре да – кључ 
еко ном ског раз во ја

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДУ И ЗА ДРУ ЖНИ СА ВЕЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ

За дру ге шти те по љо при вред ни ке

Вук Ра до је вић и Ра ди слав Јо ва но в

До сад 2.800 
из ла га ча
На до са да шњих 16 сај мо-
ва уче ство ва ло је ви ше од 
2.800 из ла га ча из зе мље и 
ино стран ства. У струк ту ри 
ИНО КО ОП-а до ми ни ра про-
из вод на де лат ност – 85 про-
це на та, а оста так пред ста-
вља ју ту ри стич ке и услу жне 
де лат но сти. Ову ма ни фе ста-
ци ју за про те клих 16 го ди на 
по се ти ло је ви ше од 33.000 
љу ди из Ср би је и окол них 
зе ма ља, као и мно го број-
не при вред не де ле га ци је, 
др жав ни ци, ам ба са до ри и 
пред став ни ци дру гих зе ма-
ља, ре ги о на и гра до ва.

актуелно
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поводи

МЛА ДЕ НО ВАЦ 

Го сти из Алек син ца  
у Ге рон то ло шком цен тру 

корисници и запослени из Дома за смештај 
одраслих и старијих лица са интелектуалним 
и менталним тешкоћама кулина, општина 
Алексинац, посетили су 18. августа младеновачки 
Геронтолошки центар и у Центру за културу извели 
представу „Маске”. уз поруку да смо сви рођени 
једнаки, ГЦ Младеновац позвао је суграђане 
да дођу и одгледају представу после које је 
организован коктел у фоајеу Центра за културу. 

Претходно су домаћини љубазно дочекали госте 
из кулине и одвели их на излет до Авалског торња, 
након чега је јединствена трупа наступила.

За лепо дружење али и промоцију толеранције 
и једнакости заслужни су директор кулине мр 
војкан станојевић и в.д. директора Геронтолошког 
центра др Душица токић, који су уприличили овај 
догађај у Младеновцу.  Г. О.

Не го тин се при дру жио за 
са да не ве ли ком бро ју 
гра до ва ко ји су до би ли 

сен зор ну со бу за сти му ла ци ју чу-
ла де це с по ре ме ћа ји ма сен зор-
не ин те гра ци је (сИ). За по че так у 
њој ће се ра ди ти са де цом и мла-
ди ма на сме шта ју у До му за де цу 
и омла ди ну „стан ко Па у но вић” у 
чи јим је про сто ри ја ма и отво ре-
на на ини ци ја ти ву Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња. тим по во дом 
у Не го ти ну је бо ра вио ре сор ни 
ми ни стар Алек сан дар ву лин. 

– Де ца су при о ри тет сва ког 
дру штва и основ ни за да так сва ке 
за јед ни це је очу ва ње и уна пре-
ђе ње њи хо вог здра вља. сма тра-
мо да су сен зор не со бе зна чај но 
те ра пе ут ско сред ство и да сва ка 
на ша ин сти ту ци ја тре ба да има 
та кву со бу. На да мо се да ће мо 
за хва љу ју ћи до на ци ји Елек тро-
при вре де ср би је и дру гих да ро-
да ва ца ус пе ти то да ура ди мо до 
кра ја го ди не. Ми ни стар ство ће 
на ста ви ти са на по ри ма да уна-
пре ђу је ква ли тет услу га у си сте-
му со ци јал не за шти те и на рав но 
да ће мо се по себ но по тру ди ти 
да раз ви ја мо и уна пре ђу је мо ма-
ле дом ске за јед ни це, по пут ове 
у Не го ти ну. то је сте нај ху ма ни-
ји и нај е фи ка сни ји об лик бри ге 
о де ци са смет ња ма у раз во ју, 
уко ли ко им је ус кра ће на бри га 
би о ло шке или хра ни тељ ске по-

ро ди це. По ли ти ка Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња ће би ти да не-
пре кид но по бољ ша ва ква ли тет 
жи во та на ших ко ри сни ка, ка ко 
кроз ма те ри јал на да ва ња та ко 
и кроз сва ко днев ну обу ку љу ди 
ко ји ра де са де цом – ис та као је 
ми ни стар ву лин.

у уре ђе ње сен зор не со бе у Не-
го ти ну у ко јој ће сти му ла ци јом 
чу ла де ци с по ре ме ћа ји ма сИ 
би ти омо гу ће но да ис по ље сво је 
успа ва не по тен ци ја ле и по стиг ну 
емо ци о нал ни ба ланс, Елек тро-
при вре да ср би је је уло жи ла ми-
ли он ди на ра.

– Елек тро при вре да ср би је и 
овим пу тем, под сло га ном „укљу-
чи се у жи вот” по ка зу је да сво је 
успе хе не ви ди са мо у вла сти том 

по сло ва њу, не го и у дру штве но 
од го вор ном по на ша њу и ху ма-
ни тар ном ра ду, ко ји је еви ден-
тан. За до вољ ство нам је што са 
ми ни стром ву ли ном при су ству-
је мо отва ра њу ше сте по ре ду 
со бе фи нан си ра не сред стви ма 
Елек тро при вре де и спрем ни смо 
да и убу ду ће по ма же мо ова кве 
ак ци је – ре као је Не дељ ко Мар-
ко вић, ди рек тор кор по ра тив них 
по сло ва хи дро е лек тра не „Ђер-
дап”, пред став ник Елек тро при-
вре де ср би је. у опре ма ње свих 
до са да отво ре них сен зор них 
со ба у Ре пу бли ци, у ко ји ма се пу-
тем сен зор не об ра де омо гу ћа ва 
по бољ ша ње осе ћа ја, ми шље ња 
и по треб не мо то ри ке ор га ни-
зма де це и мла дих са овим све 
уче ста ли јим про бле ми ма, ЕПс је 

уло жио пет ми ли о на две ста пе-
де сет хи ља да ди на ра. 

Дом за де цу и омла ди ну „стан-
ко Па у но вић” је јед на од нај-
ста ри јих уста но ва тог ти па у 
ср би ји, са ско ро сто го ди шњим 
ис ку ством бри ге о де ци, из ја вио 
је ми ни стар Алек сан дар ву лин. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, у раз-
вој До ма и ин сти ту ци ја со ци јал-
не за шти те у оп шти ни Не го тин у 
про те кле две го ди не пре ко ре-
сор ног ми ни стар ства је уло же но 
се дам ми ли о на ди на ра. 

– На ста ви ће мо да ула же мо ка-
ко би ква ли тет со ци јал не за шти-
те де це у не го тин ском до му и у 
чи та вој зе мљи био бо љи. Град 
Не го тин је пр ви пут у окви ру 
тран сфер них сред ста ва за раз-
вој услу га у за јед ни ци до био три 
ми ли о на сто де ве де сет хи ља да 
ди на ра на го ди шњем ни воу. Др-
жа ва, да кле, и у вре ме ну кри зе 
и штед ње на ла зи на чи на да по-
мог не ло кал ним за јед ни ца ма да 
обез бе де одр жи вост услу га со-
ци јал не за шти те – по ру чио је ми-
ни стар ву лин.

у окви ру ре фор ме со ци јал не 
за шти те у До му за де цу у Не го ти-
ну од пре не ко ли ко го ди на функ-
ци о ни ше ма ла дом ска за јед ни ца 
у ко јој су сме ште на де ца са смет-
ња ма у раз во ју, нај ви ше из До ма 
у ку ли ни, и за са да их је два на е-
сто ро.

Јо ван ка Ста но је вић

У НЕ ГО ТИ НУ ОТВО РЕ НА СЕН ЗОР НА СО БА ЗА СТИ МУ ЛА ЦИ ЈУ ЧУ ЛА ДЕ ЦЕ

Ква ли тет ни ја со ци јал на за шти та

Но ви пред сед ник УО УГЦБ
у До му Бе жа ниј ска ко са одр-

жа на је сед ни ца управ ног од-
бо ра уста но ве Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град ко јој је пред-
се да вао но ви в. д. пред сед ни ка 
уО, Ми лош то до ро вић, дипл. 
инж. ме наџ мен та.

На сед ни ци су раз ма тра не 
из ме не Фи нан сиј ског пла на и 
Пла на на бав ки за 2016. го ди ну, 
а у скла ду са сред стви ма ко ја је 
опре де ли ло Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, оства ре ним по кон кур су Ми
ни стар ства прав де и на осно ву од лу ке гра до на чел ни ка Бе о гра да. Опре де ље на 
сред ства на ме ње на су за уна пре ђе ње ква ли те та жи во та ко ри сни ка Уста но ве, као 
и за отва ра ње још јед ног клу ба за пен зи о не ре у Ба ра је ву. 

Одржана је и сед ни ца Над зор ног од бо ра којој је пред се да вао но ви в. д. пред-
сед ни ка др Дра ган Б. кев кић.  Т. Б.

Министар Вулин присуствовао отварању сензорне собе



ГЛАс ОсИГуРАНИкА, 31. август 2016. 11

Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да Бе о чин, ку ла и ко ва чи-
ца, у са рад њи са са ве зом ин ва ли-
да ра да вој во ди не, већ тра ди ци о-
нал но у ју лу и ав гу сту ор га ни зу ју 
ли ков не ко ло ни је ин ва ли да ра да 
сре ма, Бач ке и Ба на та.

сте ван син ђе лић, пред сед-
ник ООИР Бе о чин, ис та као је де 
се у Бе о чи ну на ли ков ној ко ло-
ни ји ин ва ли да ра да сре ма оку-
пи ло 55 сли ка ра, ко ји су сли ка-

ли тех ни ка ма аква рел и уље на 
плат ну.

ООИР ко ва чи ца ор га ни зо ва ла 
је ше сту ли ков ну ко ло ни ју ин ва-
ли да ра да Ба на та у Па ди ни. Ме ђу 
њи ма би ло је не ко ли ко сли ка ра 
на и ва ца, као и два де се то ро де це 
из основ них шко ла из ко ва чи це и 
Па ди не. Ли ков не тех ни ке би ле су 
уље на плат ну и на ста клу, као и 
др во рез, а те ме нај че шће пеј заж 
и мо ти ви сли ка ра на и ва ца.

ка ко ка же Мар тин Ђу риш, 
пред сед ник ООИР ко ва чи ца, 
као и ра ни јих го ди на уз сли ка ре 
Ба на та би ло је и го сти ју из сре-
ма и Бач ке, а ове го ди не и из Гу-
че, кра гу јев ца и Бе о гра да.

ООИР ку ла одр жа ла је осму 
ли ков ну ко ло ни ју ин ва ли да ра-
да Бач ке, на про сто ру ком плек-
са „Чар да је зе ро“. Ше сна ест сли-
ка ра сли ка ло је пеј за же и мр тву 
при ро ду, а на кон за вр шет ка 

ко ло ни је сви су до би ли за хвал-
ни це.

ко ло ни ји су при су ство ва ли, 
из ме ђу оста лих, 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, ка рољ 
вал ка, за ме ник пред сед ни ка 
оп шти не ку ла, и Је ле на Ша по-
ња, на чел ни ца оде ље ња за фи-
нан сиј ске по сло ве Фи ли ја ле РФ 
ПИО сом бор. Д. Ко раћ

Ана Бр на бић, но ва ми ни стар ка др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве у вла ди 
ср би је, у свој ству пред сед ни це управ-

ног од бо ра На ци о нал не али јан се за ло кал ни 
еко ном ски раз вој (НА ЛЕД), и Бра ни слав Не-
ди мо вић, но ви ми ни стар по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не и пот пред сед ник 
уО НА ЛЕД-а, би ли су до ма ћи ни рад ног су сре-
та на ко ме је па жња по све ће на мо гућ но сти ма 
за под сти ца ње по љо при вре де у вој во ди ни. 
у ра ду ску па уче ство ва ли су Игор Ми ро вић, 
пред сед ник По кра јин ске вла де, је да на ест по-
кра јин ских се кре та ра, Иштван Па стор, пред-
сед ник скуп шти не АПв, и Ми лош ву че вић, 
гра до на чел ник Но вог са да. Раз го ва ра ли су са 
око 140 пред став ни ка ма лих и сред њих пред-
у зе ћа у ср би ји, стра них ин ве сти то ра, ло кал-
них са мо у пра ва и ор га ни за ци ја ци вил ног дру-
штва од ко јих су ве ћи на чла но ви НА ЛЕД-а. 

то ком овог су сре та би ло је ре чи о да љим 
прав ци ма раз во ја и пла но ви ма за под сти ца-
ње при вред не ак тив но сти и јав но-при ват них 
парт нер ста ва у вој во ди ни, про гра ми ма по-
др шке по љо при вре ди, ја ча њу ка па ци те та оп-
шти на и гра до ва за ло кал ни еко ном ски раз вој 
и уна пре ђе њу са рад ње по кра јин ских и ло кал-
них ин сти ту ци ја. До го во ре но је и да ће По кра-
јин ска вла да и НА ЛЕД ра ди ти на спо ра зу му 
о ме ђу соб ној са рад њи ко ји ће би ти ва жан за 
ре а ли за ци ју про гра ма но ве По кра јин ске вла-
де. Нај зна чај ни ји део спо ра зу ма од но си се на 
еко ном ски раз вој вој во ди не и тре ба ло би да 
бу де пот пи сан у сеп тем бру ове го ди не.

Пре ма ре чи ма Ане Бр на бић, глав не обла-
сти парт нер ства би ће уна пре ђе ње по слов ног 
ам би јен та на ло ка лу кроз мо дер ни за ци ју ад-
ми ни стра ци је гра до ва и оп шти на, из град ња 

ин фра струк ту ре пу тем јав но-при ват них парт-
нер ста ва, раз вој јед но шал тер ског си сте ма за 
ин ве сти то ре и сма њи ва ње раз ли ка у раз во ју 
вој во ђан ских са мо у пра ва.

Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра јин ске 
вла де, из ја вио је да ће кључ ну уло гу у спро во-
ђе њу тих ци ље ва има ти фор ми ра ње Раз вој не 
аген ци је вој во ди не. 

– На ша глав на ви зи ја је бр жи еко ном ски 
раз вој вој во ди не, по себ но 15 ло кал них са-
мо у пра ва ко је су у гру пи не раз ви је них. ту је 
ве о ма ва жна уло га про це са сер ти фи ка ци је 
ко ји спро во ди НА ЛЕД и пра ви пут да се по-
стиг не кон кре тан ре зул тат на ло ка лу. Иде ја 
По кра јин ске вла де је да по ну ди опе ра тив-
ни ји при ступ ин ве сти то ри ма кроз фор ми-
ра ње Раз вој не аген ци је вој во ди не и раз вој 
јед но шал тер ског си сте ма, јер је до са да шњи 
број за кљу че них уго во ра о јав но-при ват ним 
парт нер стви ма ма ли. ве ли ки про блем пред-
ста вља што по тен ци јал ни ин ве сти то ри не ма ју 
јед ну ин сти ту ци ју ко јој мо гу да се обра те ра ди 

ре а ли за ци је про јек та – ре као је том при ли ком 
пред сед ник Ми ро вић. 

Бра ни слав Не ди мо вић је ис та као да у вој во-
ди ни са мо 12 ло кал них са мо у пра ва има сер-
ти фи кат о по вољ ном по слов ном окру же њу 
и да по да ци по ка зу ју да су то и нај у спе шни је 
сре ди не, с об зи ром на то да су од 2008. го ди не 
при ву кле 1,29 ми ли јар ди евра ин ве сти ци ја. 

– спрем ни смо да се фо ку си ра мо и на јав-
но-при ват на парт нер ства ко ја оп шти на ма мо-
гу да ре ше број не ко му нал не про бле ме ка да 
су им огра ни че не мо гућ но сти за за ду жи ва-
ње, а у вој во ди ни је одо бре но са мо 14 та квих 
про је ка та. Ак це нат са рад ње са По кра јин ском 
вла дом у осна жи ва њу оп шти на тре ба ло би да 
бу де на ја ча њу кан це ла ри ја за ло кал ни еко-
ном ски раз вој, пре ко ко јих ће ин ве сти то ри 
до би ја ти ква ли тет ну услу гу – ис та као је на 
ску пу Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по-
љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не и 
пот пред сед ник уО НА ЛЕД-а.

Ми ро слав Мек те ро вић

ДО ГО ВОР О ПОД СТИ ЦА ЊУ ПРИ ВРЕ ДЕ У АП ВОЈ ВО ДИ НИ

За јед но за бо љи по слов ни 
ам би јент

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА СРЕ МА, БАЧ КЕ И БА НА ТА

Лет ње ли ков не ко ло ни је

Радни сусрет посвећен подстицању привредног развоја Покрајине
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на лицу места

срп ска пра во слав на цр ква и вер ни ци 
про сла вља ју 2. ав гу ста све тог Или ју и на 
тај дан у мно гим гра до ви ма се ор га ни зу ју 
ва ша ри. кња же вач ки ва шар има тра ди ци ју 
ду гу 179 го ди на. 

ва шар – па на ђур у кња жев цу, на ко јем се 
оба вља тр го ви на раз ли чи том ро бом, по-
чео је пр во да се одр жа ва на Пре о бра же ње 
1837. го ди не, али је зва нич но у кња жев цу 
(Гур гу сов цу) ус по ста вљен уред бом о па на-
ђу ри ма 1839, ка да је утвр ђе но да вре мен-
ски мо же тра ја ти три да на (2, 3. и 4. ав гу ста), 
што је оста ло до да на шњег да на. 

За на ве де ни пе ри од про ме ње но је шест 

ло ка ци ја на ко ји ма су одр жа ва ни ва ша ри. 
у по чет ку на ва ша ри ма се тр го ва ло сто ком, 
по љо при вред ним и за нат ским про из во ди-
ма, а ка сни је и дру гом ро бом. Не ка да је на 
ње му мо гао да се ви ди цир кус, ме на же ри ја, 
зид смр ти и дру ге атрак ци је. До да нас, за др-
жа ли су се рин ги шпил и лу на парк.

ва ша ри ни су мо гли да се за ми сле без 
ме ки ка, пље ска ви ца, кла ке ра, сла до ле да, 
ста кле не ву не, лу бе ни ца, као и без ро бе за 
сва чи ји џеп. све то и лиј ски ва шар нај ве ћи је 
од пет, ко ли ко их се сва ке го ди не одр жа ва у 
кња жев цу и по се ћу ју га и жи те љи су сед них 
оп шти на, као и из Бу гар ске. Д. Ђор ђе вић

При вред на, ту ри стич ка и кул тур на ма-
ни фе ста ци ја Бел му жи ја да, 11. по ре ду, 
одр жа на је по чет ком ав гу ста на спорт-

ском цен тру Па сти ри ште у свр љи гу. у тро у глу 
ба зе на, ре ке ти мок и ста ди о на, у три да на са-
бо ро ва ња овај гра дић на ју го и сто ку ср би је 
по се ти ло је по про це ни ор га ни за то ра око 
осам де сет хи ља да ту ри ста. Па стир ски бел-
муж, па сти ри це, па сти ри, ви ше бој, ет но хра-
на, ле по та на род них но шњи и до бра му зи ка 
чу ва ју тра ди ци ју ко ја се пре но си с ко ле на на 
ко ле но.       

О зна ча ју са бо ра, очу ва њу и не го ва њу тра-
ди ци је, раз во ју ту ри зма и пред у зет ни штва и 
при вред ном опо рав ку свр љи шког кра ја, на 
отва ра њу Бел му жи ја де го во ри ла је Је ле на 
три фу но вић, пред сед ни ца оп шти не свр љиг. 
Ми ли ја Ми ле тић, на род ни по сла ник, по кре-
тач ове ма ни фе ста ци је, „ма ле Гу че”, био је пре-
сре ћан што са бор ра сте, до би ја на зна ча ју и 
до при но си раз во ју сре ди не.

у име вла де Ре пу бли ке ср би је го сте и до ма-
ћи не је по здра вио и ма ни фе ста ци ју отво рио 
Ни ко ла се ла ко вић (ми ни стар у прет ход ној 
вла ди). том при ли ком он је обе ћао да је при-
о ри тет вла де да еко ном ски опо ра вља ма ле 
сре ди не, да ула же у те кра је ве и за по шља ва 
но ве рад ни ке. Под се тио је на већ на ја вље на 
ула га ња у југ и ис ток ср би је где се оче ку ју но-
ви ин ве сти то ри.   

Го сти Бел му жи ја де би ли су на род ни по-
сла ни ци, пред сед ни ци су сед них оп шти на 
и јав не лич но сти при вред ног и кул тур ног 
жи во та ср би је.

Бел муж, свр љи шки бренд, пра ви се по 
ре цеп ту ста ром ви ше од два ве ка од мла дог 
си ра и про ји ног бра шна. Про це на је да се у 
три да на про да ло око пет то на бел му жа. у 
спра вља њу бел му жа так ми чи ло се 48 еки-

па из ср би је, Бу гар ске и Грч ке што го во ри 
да так ми че ње до би ја и ме ђу на род ни ка-
рак тер. По оце ни струч ног жи ри ја, нај бо љи 
бел муж на пра ви ли су мај сто ри град ског 
на се ља Лу ка ви ца у свр љи гу, дру ги су так-
ми ча ри при град ског се ла же ље во, тре ће 
ме сто при па ло је еки пи ку мо ви из свр љи га. 
Нај бо ље слат ке ко ла че на пра ви ла је са не ла 
Ми хај ло вић, сла не и слат ке пи те до ма ћи це 
МЗ Гр бав че, а сла на пе ци ва – Ја сми на Ма-
рин ко вић, док је нај бо љи штанд по ста ви ла 
Ма ри на са вић из свр љи га. 

све у куп ни по бед ник у па стир ским игра ма 
је еки па МЗ Плу жи на. ти ту лу мис па сти ри це 
по не ла је Ми ли ца Па вло вић (16) из Бе о гра да 
ко ја је по ре клом из свр љи шког кра ја, а мис 
па сти ра је де се то го ди шњи Алек сан дар Јо ва-
но вић из свр љи га. На ово го ди шњој Бел му-
жи ја ди над ме та ло се око две хи ља де так ми-
ча ра. Нај у спе шни јим еки па ма ор га ни за тор је 
уру чио пе ха ре, ме да ље, ди пло ме и нов ча не 
на гра де.   

сво је ме сто на Бел му жи ја ди има ли су и 
при вред ни ци. у Ба лон-са ли при ре ђен је Пр-
ви са јам про из во ђа ча на ме шта ја ју го и сточ не 
ср би је. Де се так ма лих и сред њих пред у зе ћа 
и по ро дич не фир ме пред ста ви ли су нај но ви је 
ко лек ци је на ме шта ја ко ји се до брим де лом и 
из во зи. Пре ма пр вим са зна њи ма, скло пље ни 
су и но ви уго во ри и ја ви ли су се по тен ци јал ни 
куп ци на ме шта ја. свим уче сни ци ма сај ма уру-
че не су ди пло ме.

у да ни ма Бел му жи ја де одр жа ни су кон цер-
ти жељ ка са мар џи ћа, Де ја на Ма ти ћа, гру пе 
Ме де ни ме сец, Ја сне ко чи ја ше вић и Дра го-
сла ва Ми хај ло ви ћа ка на рин ца. На сту пи ле су 
и фол клор не гру пе из Бу гар ске, Грч ке, свр љи-
га и окол них ме ста, а одр жан је и Де се ти ју би-
лар ни са бор гај да ша бал кан ских зе ма ља.   

Је да на е сту Бел му жи ја ду са пра те ћим ма ни-
фе ста ци ја ма успе шно је ор га ни зо вао Цен тар 
за ту ри зам, кул ту ру и спорт свр љиг, по кро ви-
тељ је би ла оп шти на свр љиг, као и мно го број-
ни спон зо ри. Слађана Ђор ђе вић

У СВР ЉИ ГУ ОДР ЖА НА 11. БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДА 

Сврљишки бренд – бел муж

У КЊА ЖЕВ ЦУ ВА ШАР ЗА СВЕ ТОГ ИЛИ ЈУ

Тра ди ци ја ду га 179 го ди на

Еки па Лу ка ви це, по бед ник у спра вља њу бел му жа
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у До брин ци ма, се лу у рум-
ској оп шти ни, 7. ав гу ста је 
одр жа на „Бо ста ни ја да”, ко ја 

је при ву кла ве ли ки број про из-
во ђа ча и по се ти ла ца. сви они 
оку пи ли су се у част бо ста на, ко ји 
је До брин ча не про сла вио на про-
сто ру бив ше др жа ве. 

До брин ча ни су и ово га пу та на 
„Бо ста ни ја ди” про гла си ли нај ве ће 
и нај сла ђе пло до ве и ис ко ри сти-
ли при ли ку да се за ба ве. Нај те жу 
лу бе ни цу од 24 ки ло гра ма и 200 
гра ма про из вео је Ра до слав Ра-
до вац из До бри на ца, дру го ме сто 
је за у зео са ва Пет ко вић из Пе ћи-
на ца, док је тре ће пла си ра ни био 
Дра ган Ма ној ло вић, та ко ђе из се-
ла до ма ћи на. На гра ду за нај сла ђу 
лу бе ни цу до био је Бо ра Не дић.

– Mоја по ро ди ца лу бе ни це 
про из во ди ви ше од по ла ве ка. 
Ове го ди не сам из у зет но за до во-
љан и ро дом и це ном. Про да ли 
смо бо стан на те зги у Зе мун По љу, 
али и стал ном куп цу из Ба ра је ва – 
ис ти че Ра до вац.

ка да је о ди ња ма реч, пр во ме-
сто за нај те жу од 8.550 гра ма осво-
јио је Де јан ви да ков из си ба ча, а 
дру го и тре ће До брин ча ни Ђор ђе 
Га гић и Бра ни слав си ми џић.

Ни ово га пу та на „Бо ста ни ја-
ди” ни су из о ста ле же не. ко ла-
че су из ло жи ле и так ми чи ле 
се у ме ше њу штру дле чла ни це 
удру же ња из Ши ма но ва ца, Пе-
ћи на ца, кра ље ва ца и До бри-
на ца. Пр ву на гра ду за штру длу 
са ро га чем, ка ка ом и су вим 
гро жђем осво ји ла је све тла на 
Ми тро вић из кра ље ва ца, дру-

го ме сто за у зе ло је удру же ње 
же на „Ши ма нов чан ке”, док је 
тре ће при па ло Љи ља ни Мил-
кић из До бри на ца.

– све је јед но став но, штру длу 
пра вим без ре цеп та. уме сим ме-
ко те сто са до ма ћом ма шћу и 
пр сто хва том со ли, а ва жно је и 
да се ква сац ста ви у мла ко мле-
ко – ка же по бед ни ца.

По ред те ре на где се од ви ја ло 
так ми че ње, До брин ча ни су ку-
ва ли па при каш, ка ко се то не ка-
да ра ди ло на бо ста ни ма. Еки па 
Иви це Осто ји ћа ску ва ла је нај у-
ку сни ји.

– ста ви ли смо по че ти ри ки-
ло гра ма свињ ског и ју не ћег ме-
са, три ки ло гра ма цр ног лу ка и 
по треб не за чи не. ку ва ли смо га 
на цр ве ној вр би два са та – ис та-
као је Осто јић.

Ди пло му за нај леп шу ко ли бу 
на „Бо ста ни ја ди” до био је ву-
ка шин ву кај ло вић. Нај леп ше 
коњ ске за пре ге на так ми че њу 
има ли су кра љев ча ни – Злат ко 
ву ка ши но вић, жељ ко По по вић 
и Ми лен ко Бу гар чић.

Да све бу де за ни мљи ви је, 
так ми чи ла су се и де ца у бр зом 
је де њу лу бе ни ца и ду ва њу бра-
шна из та њи ра. Му шкар ци су 
се над ме та ли и у над вла че њу 
ко ноп ца, а пред ста ви ли су се и 
чла но ви Бо ћар ског клу ба „Зр ма-
ња” и бај ке ри, ко ји су по ка за ли 
да „зна ју” и са там бу ра ши ма.

сви по се ти о ци ужи ва ли су у 
игри куД „До брин ци” и рит мич-
кој гим на сти ци гру пе из Ши ма-
но ва ца. Г. Ву ка ши но вић

Пр вог ав гу стов ског ви кен да, 
у пор ти цр кве св. тро ји це у вра-
жо грн цу код За је ча ра, одр жа на 
је 34. смо тра на род них оби ча ја 
„вра жо гр нач ки то чак”. 

смо тра је тра ја ла два да на, а 
на сту пи ло је ви ше од 300 ама те ра 
из За је чар ског, Бор ског и По мо-
рав ског окру га. Ма ни фе ста ци ју 
на род них оби ча ја отво ри ла је 
су за на ста мен ко вић, по моћ ник 
гра до на чел ни ка За је ча ра. Она 
је за хва ли ла уче сни ци ма уз чи ју 
по моћ ево већ три де це ни је ова 
смо тра успе ва да са чу ва оби ча је, 
кул ту ру и тра ди ци ју овог кра ја за 
бу ду ће ге не ра ци је. 

– успе ва мо да отрг не мо од 
за бо ра ва сва ки стих, из вор ну 
пе сму и ко ло, ша ру на на род-
ној но шњи... све то пред ста вља 
по бе ду пра вих вред но сти над 

вре ме ном и шун дом – ре кла је 
су за на ста мен ко вић.

Пр вог да на „вра жо гр нач ког 
точ ка” на сту пи ла су кул тур-

но-умет нич ка дру штва „ко ло” 
из кња жев ца, „Зо ран Га јић” из 
Рго ти не и „сло га” из вра жо грн-
ца. Дру гог да на про грам су из-

ве ли куД „Бо жур” из Зве зда на, 
„Пе тар Ра до ва но вић” из Зло та 
(Бор), „вла ди мир ста но је вић” из 
Шуљ ков ца (Ја го ди на), из вор на 
гру па „Ја бла ни ца” из исто и ме-
ног бо ље вач ког се ла, и по но-
во пред став ник до ма ћи на куД 
„сло га”.

то ком днев них ак тив но сти 
би ла је отво ре на из ло жба деч-
је ли ков не ко ло ни је. По се ти о ци 
су мо гли да раз гле да ју из ло жбу 
сли ка про фе со ра Го ра на Пеј чи-
ћа из вра жо грн ца и из ло жбу на-
род ног ства ра ла штва.

смо тра на род них оби ча ја у 
вра жо грн цу за вр ше на је про-
гла ше њем ле по ти це ве че ри, а 
ти ту лу је ове го ди не по не ла Ми-
ле на Ми хај ло вић из Шуљ ков ца 
(Ја го ди на).

Мир ко Слав ко вић

ОДР ЖА НА ШЕ СТА БО СТА НИ ЈА ДА У ДО БРИН ЦИ МА

Лу бе ни ца их про сла ви ла

СМО ТРА НА РОД НИХ ОБИ ЧА ЈА „ВРА ЖО ГР НАЧ КИ ТО ЧАК”

То чак се окре нуо 34. пут

КУД „Вла ди мир Ста но је вић”, Шуљ ко вац
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кроз србију

Пр ве ве че ри на Бел му жи ја ди 
у свр љи гу од је ки вао је звук гај-
ди де се тог, ју би лар ног са бо ра 
гај да ша бал кан ских зе ма ља. Би-
ла је то смо тра на род ног ства-
ра ла штва и из во ђач ких до стиг-
ну ћа гај да ша со ли ста из Грч ке, 
Ма ке до ни је и ср би је. у кон ку-
рен ци ји 18 из во ђа ча ди пло му и 
де сет хи ља да ди на ра за под сти-
цај и да ље уса вр ша ва ње сви ра-
ња на гај да ма до био је Алек сан-
дар Јо ва но вић из свр љи га. 

За нај бо ље од сви ра но ко ло 
ди пло му и де сет хи ља да ди на-
ра до би ли су гај да ши сло бо дан 

Ди ми три је вић Га ле из Ни ша и 
Не над Јо ва но вић из свр љи га. 
Нај вред ни ју на гра ду – „свр-
љи шке гај де“ до био је вла дан 
Ра ди са вље вић из Алек син ца, 
и то за нај ком плет ни ји на ступ. 
На гра ду пу бли ке по де ли ли су 
Еван ге ли ја Пан да зо глу из Грч ке 
и ко ста дин Ата на сов из Бу гар-
ске. На гра де и за хвал ни це до-
би ли су и уче сни ци свих де сет 
са бо ра у свр љи гу.

И овај са бор имао је циљ да 
отрг не од за бо ра ва овај ста ри 
му зич ки ин стру мент, да са чу ва 
из вор ни ме лос и под сти че мла-

де гај да ше. у свр љи шком кра ју 
гај де су би ле у упо тре би у прет-
про шлом ве ку.

жи ри у са ста ву др Дан ка Ла-
јић Ми хај ло вић, ет но му зи ко лог, 
Мир ја на Дум нић, ет но му зи ко лог, 
и до ма ћин Ми лен Гој ко вић, про-
фе сор, по зи тив но се из ја снио о 
кон цер ту гај да ша у свр љи гу. 

са бор гај да ша ор га ни зо вао 
је Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и 
спорт свр љиг, под по кро ви тељ-
ством оп шти не свр љиг и Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са-
ња Ре пу бли ке ср би је.

С. Ђор ђе вић

у зна ме ни том се лу Зла ку са, из ме ђу По-
же ге и ужи ца, и ове го ди не дру га по-
ло ви на ав гу ста би ла је обе ле же на 

тра ди ци о нал ном Ме ђу на род ном ко ло ни-
јом умет нич ке ке ра ми ке. умет ни ци из Аме-
ри ке, Изра е ла, Ру си је, тур ске, Цр не Го ре и 
ср би је ра ди ли су умет нич ка де ла од гли не, 
чи ја је осно ва ста ри лон чар ски за нат. ко ло-
ни ја је део про јек та под на зи вом „ке ра ми-
ка Зла ку са” чи ји је аутор со фи ја Бу нар џић, 
ака дем ски сли кар ке ра ми чар и про фе сор у 
ужич кој умет нич кој шко ли. 

По кро ви те љи 21. ко ло ни је ке ра ми ке би ли 
су Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња и 
град ужи це. Ра до ви на ста ли у ово го ди шњој 
ко ло ни ји би ће из ло же ни то ком но вем бра у 
хо лу Град ске га ле ри је у ужи цу.

ко ло ни ја је одр жа на у до ма ћин ству и ра-
ди о ни ци Ми ла на са ви ћа, лон ча ра грн ча ра. 
Пр во пе че ње ма њих умет нич ких ра до ва, 
на отво ре ној ва три, већ је оба вље но, док је 
дру го пе че ње ве ћих скулп ту ра пла ни ра но 
за сеп тем бар. За уче сни ке су ор га ни зо ва ни 
и број ни из ле ти у око ли на ме ста ра ди упо-
зна ва ња при род них зна ме ни то сти. Из ме-
ђу оста лог, умет ни ци су об и шли Пот пећ ку 
пе ћи ну, си ро гој но, Зла ти бор, Мо кру Го ру, 
трип ко ву, Ари ље...

За про те клих 20 го ди на Ме ђу на род на ко-
ло ни ја умет нич ке ке ра ми ке у Зла ку си уго-
сти ла је 320 умет ни ка из 28 зе ма ља са свих 
кон ти не на та. На ко ло ни ји је за то вре ме бо-
ра ви ло и 16 ли ков них кри ти ча ра, не ко ли ко 
умет нич ких фо то гра фа, ар хе о ло га, ар хи те-
ка та и ет но ло га из 31 др жа ве. же ља ор га-
ни за то ра је да се у рад ко ло ни је укљу чи и 
што ви ше мла дих умет ни ка, па су ове го ди-

не у ко ло ни ји уче ство ва ли и бив ши уче ни-
ци умет нич ке шко ле у ужи цу, са да ака дем-
ски умет ни ци – Ана Ла зић и Бо јан Гру јић. у 
Зла ку су су тих да на свра ћа ли и број ни ту-
ри сти.

За хва љу ју ћи проф. со фи ји Бу нар џић, 
ско ро за мр ли грн чар ски за нат у овом се лу 
је по но во ожи вео. Око 400 мај сто ра лон ча-
ра грн ча ра из ра дом грн ча ри је обез бе ђу је 
сред ства за ег зи стен ци ју, а умет ни ци из це-
лог све та су до би ли при ли ку да се упо зна ју 
са ста рим, тра ди ци о нал ним на чи ном из ра-
де ке ра ми ке. Ра ди се о тех ни ци ста рој ви ше 
од че ти ри ве ка, на спо ром, руч ном ко лу и 
пе че њем на отво ре ној ва три, што је је дин-

стве но на ши рим бал кан ским про сто ри ма. 
си ро ви на је пре ра ђе на гли на по ме ша на са 
бе ли ча стим ка ме ном, ми не ра лом кал ци та, 
ко ја се ко па у по же шким се ли ма вра ња ни 
и Ру пе ље во. 

Про из во ди зла ку шких лон ча ра су ра зни 
упо треб ни су до ви – лон ци, ђу ве ча ре, пр-
жу ље, са че ви... ка жу да је хра на спре ма на 
у зе мља ним по су да ма из у зет ног уку са, а 
ови пред ме ти мо гу да по слу же и као украс 
у ста ну или по слов ном про сто ру. умет ни ци 
су при хва ти ли „зла ку шку” тех ни ку из ра де 
пред ме та од гли не, па су њи хо ва оства ре ња 
из ло же на у га ле ри ја ма ши ром све та.

Ми лан Па вло вић

МЕ ЂУ НА РОД НА КО ЛО НИ ЈА УМЕТ НИЧ КЕ КЕ РА МИ КЕ У ЗЛА КУ СИ

Сјај древ ног за на та

СА БОР ГАЈ ДА ША БАЛ КАН СКИХ ЗЕ МА ЉА У СВР ЉИ ГУ

Не го ва ње из вор ног ме ло са

Прва награда Вла да ну 
Ра ди са вље ви ћу из Алек син ца

Прак тич на упо тре ба грн ча ри је
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Је дан од нај зна чај ни јих сег ме на та вр њач-
ких кул тур них све ча но сти, Фе сти вал филм-
ског сце на ри ја, одр жан је по 40. пут на Лет-
њој по зор ни ци ко ја но си име на шег по зна-
тог глум ца Да ни ла Ба те стој ко ви ћа и у са ли 
вр њач ког би о ско па. Фе сти вал је отво рио 
Иван Џа тић, за ме ник пред сед ни ка оп шти-
не вр њач ка Ба ња, док су филм ски про грам 
отво ри ли фил мо ви „Днев ник ма ши но во ђе”, 
сце на ри сте и ре ди те ља Ми ло ша Ра до ви ћа, и 
„До бра же на” у ре жи ји Мир ја не ка ра но вић. 

По сле про јек ци је пр вог фил ма зва ни це 
и го сти су у Зам ку кул ту ре при су ство ва-
ли из ло жби сли ка и пла ка та под на зи вом 
„Фил мо ви ко је смо во ле ли”. у Би бли о те ци 
„Др Ду шан Ра дић” про мо ви са не су књи ге 
филм ских при ча „Фил мус” ре ди те ља сло бо-
да на Ши ја на и „Лек си кон Yу фил ма” Не на да 
По лим ца. 

На ово го ди шњем фе сти ва лу при ка за но 
је 16 оства ре ња а струч ни жи ри ра дио је у 
са ста ву Пре драг Пе ри шић, драм ски пи сац 
и сце на ри ста, Го ран Ра до ва но вић, филм ски 

ре ди тељ и сце на ри ста, и Не бој ша Бра дић, 
по зо ри шни ре ди тељ и сце на ри ста (пред-
сед ник жи ри ја). По оце ни жи ри ја, пр ва на-
гра да на фе сти ва лу при па ла је фил му „По-
ред ме не” сте ва на Фи ли по ви ћа и Ми ле не 
Бо га вац, дру га на гра да фил му „вла жност” 
Ни ко ле Љу це и ста ше Ба јац, тре ћу на гра ду 

до био је филм „До бра же на” Мир ја не ка ра-
но вић, сте ва на Фи ли по ви ћа и Дар ка Лун-
гу ло ва. спе ци јал на на гра да за сце на рио 
до де ље на је Мо ми ру Ми ло ше ви ћу за филм 
„Отво ре на”. 

жи ри до ма ћи на – вр њач ке Ба ње, у са-
ста ву Да не ста ној чић, Ми о мир Ми хај ло вић 
и Ма ја Ре ме тић, до де лио је Ра до шу Ба ји ћу 
тра ди ци о нал ни злат ник. На гра ду „Илу стро-
ва не по ли ти ке” под на зи вом „слав ко Ла за-
ре вић” жи ри но ви на ра у са ста ву вла ди мир 
Џу до вић, Дра ган Ду га лић и ср ђан Ја ко вље-
вић до де лио је фил му „Па лу ба ис под те ра-
зи ја” (сце на рио: Ду шан За рић, Де јан вла и-
са вље вић Никт и Или ја Ла ба ло). 

По кр о ви те љи Фе сти ва ла филм ског сце-
на ри ја у вр њач кој Ба њи би ли су Ми ни стар-
ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке 
ср би је и оп шти на вр њач ка Ба ња. ве ли ки 
број спон зо ра по др жао је ову је дин стве ну 
филм ску ма ни фе ста ци ју ко ја је тра ја ла од 
13. до 17. ав гу ста ове го ди не.

Д. Ива но вић 

у се ли ма оп шти не сме де-
рев ска Па лан ка не гу ју и 
од за бо ра ва чу ва ју тра ди-

ци ју ста рих оби ча ја и кул тур ну 
ба шти ну. та ко су у пр вој не де љи 
ав гу ста у се лу Гли бо вац одр жа-
ни два на е сти „Да ни ста но ја Гла-
ва ша”. Оку пље не су мла ди под-
се ти ли на одав но за бо ра вље не 
ста ре спо рт ске игре, скок удаљ, 
ба ца ње ка ме на с ра ме на, скок 
увис, из ме ста, бор бе на гре ди, 
над вла че ње клип ка, клис и ма-
шка, оба ра ње ру ку... Одр жа но је 
и так ми че ње у хај дуч ком ви ше-
бо ју, где је пр во ме сто у кон ку-
рен ци ји мла дог ха рам ба ше по-
нео Ла зар Ђур ђе вић, док је за 
ха рам ба шу про гла шен Ан дре ја 
стан ко вић. у кул тур но-умет-
нич ком про гра му на сту пи ли су 
пе сни ци чла но ви „књи жев ног 

клу ба 21” из сме де рев ске Па-
лан ке, куД „Абра ше вић”, као и 
из во ђа чи фол кло ра из Но вог 
се ла, ве ли ке кр сне и Гли бов ца.

И ове го ди не, у не ка да нај ве-
ћем се лу у ср би ји, Аза њи, одр-
жан је са бор фа ми ли је та ли јан, 
ко ји жи ве и ра де у Бе о гра ду, Но-
вом са ду и у ино стран ству. Оку-
пља ње је би ло код та ли јан ског 
ђер ма, а ова ма ни фе ста ци ја има 
за циљ да се фа ми ли ја упо зна, 
да се за јед но при се те сво јих 
ко ре на, али и да се под стак не 
ства ра ње под млат ка, и то та ко 
тра је два де сет го ди на. 

ту ри стич ко-зе мљо рад нич ки 
клуб „Азањ ска по га ча”, Зе мљо-
рад нич ка за дру га Аза ња и исто-
и ме на ме сна за јед ни ца ор га ни-
зо ва ли су ју би лар ну, 20. „Азањ-
ску по га чу”. Ма ни фе ста ци ја је 

по че ла из ло жбом фо то гра фи ја 
„хо да ти и осе ти ти” На род ног 
му зе ја из сме де рев ске Па лан ке 
и ста рих фо то гра фи ја ЗЗ Аза ња. 
По том је одр жан де фи ле ко ња-
ни ка кроз Аза њу, из ло жбе по-
га ча и до ма ће ра ди но сти, би ло 
је и фуд ба ла, а оку пи ли су се и 
Азањ ци ко ји жи ве и ра де ван 
овог се ла, уз при го дан кул тур-
но-умет нич ки про грам куД „се-
ле вац”. До ма ћи це из Аза ње и 
окол них ме ста из ло жи ле су по-
га че уме ше не и на пра вље не на 
ста рин ски на чин, без ади ти ва. 

За то су би ле на гра ђе не. За нај-
бо љу по га чу при пре мље ну на 
тра ди ци о на лан на чин при зна-
ње је до би ла Зден ка Ми ло је вић. 
Нај бо ља у при пре ма њу мо дер-
них по га ча би ла је Ми ли ца Пан-
те ле јић, док је на гра ду пу бли ке 
до би ла На та ша ва си ље вић. Ци-
ци Пан те ле јић при па ла је на-
гра да за нај бо ље из ло же не руч-
не ра до ве. И, та ко, Гли бов ча ни и 
Азањ ци чу ва ју оби ча је и не гу ју 
тра ди ци ју на ше ста ре кул тур не 
ба шти не.

Сл. Ко стан ти но вић

ФЕ СТИ ВАЛ ФИЛМ СКОГ СЦЕ НА РИ ЈА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Пр ва на гра да фил му „По ред ме не”

Ми ле на Бо га вац и Сте ван Фи ли по вић,  
сце на ри сти на гра ђе ног фил ма 

СА ЧУ ВА НИ ОБИ ЧА ЈИ И ТРА ДИ ЦИ ЈА У
СЕ ЛИ МА ОП ШТИ НЕ СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Гла ва ше ви 
да ни, са бор, 
по га чи ја да...
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кроз србију

Пр ве су бо те ав гу ста у Ру-
ми је одр жа на ту ри стич-
ко-при вред на ма ни фе-

ста ци ја „Рум фест”, чи ји је циљ 
афир ма ци ја фру шко гор ских ви на 
и ме сних пре ра ђе ви на. Због ки-
ше, фе сти вал је оку пио пет на ест 
уме сто 26 на ја вље них из ла га ча. 
На Град ском тр гу, по ред ви на ра 
и ме са ра, на шли су се и пче ла ри, 
про из во ђа чи си ра, а штан до ве су 
кра си ли и су ве ни ри. 

– По но сни смо на ви но ву ло зу 
ко ја је за са ђе на у сре му пре 17 ве-
ко ва на об рон ци ма Фру шке го ре. 
„Рум фест” ор га ни зу је мо у спо мен 
на све ге не ра ци је сре ма ца ко је су 
про те клих сто ле ћа ужи ва ле у ви-
ну – ка зао је на отва ра њу Бо шко 
Не го ва но вић из ту ри стич ке ор га-
ни за ци је оп шти не Ру ма.

све што је би ло за је ло и пи ће 
мо гло се про ба ти и ку пи ти. Од 
ста ни сла ва Ја вор ца, пче ла ра из 
Ру ме, по се ти о ци су нај ви ше ку-
по ва ли ме ша ви ну ме да, по ле на и 
про по ли са. Ма ло да ље, штан до-
ве су има ли Ма чва ни. Мом чи ло 

Бу ди ми ро вић из Глу ша ца ну дио 
је ко зји сир у хра сто вој ко ри, за 
ко ји ка же да нај бо ље иде уз во ће 
и бе ло ви но. Ми лен ко Јов шић из 
Бо га ти ћа имао је пре ра ђе но во ће 
и по вр ће, спра вље но по ста рим 
ре цеп ти ма. крај њих је би ла и Је-
ле на ста ни са вље вић, ко ја је из-
ло жи ла руч но пра вље не са пу не, 
слат ко и ли кер од ру же.

На те зги ме са ре из вој ке ми ри-
са ли су вру ћи чвар ци, а ну ди ли 

су и џи гер ња чу, ку лен, сла ни ну, 
шун ку... 

Ни су на „Рум фе сту” из о ста ли 
ни чла но ви удру же ња Европ ски 
вин ски ви те зо ви „све ти Ге ор ги-
је”, ко ји про па ги ра ју уме ре ност 
у пи је њу и ши ре ње вин ске кул-
ту ре. 

– Љу ди ка жу да је јед на ча ша 
до вољ на, а две су ма ло. у ви ну 
би тре ба ло ужи ва ти и не пре те-
ри ва ти – ре као је про кон зул вин-

ског ви те шког ре да Алек сан дар 
ко јић.

Ме ђу ви на ри ма су би ли и Љу-
би ца и Ми лош Ра дој чић из Че-
ре ви ћа, ко ји има ју ви но ву ло зу 
на се дам и по ка та стар ских ју-
та ра. 

– Про да је мо гро жђе, а од 
оно га што пре тек не на пра ви мо 
ви но. Де ца су да нас глав на у по-
слу, а ми смо по ма га чи – ка за ла 
је Љу би ца за на ше но ви не.

На фе сти ва лу су пред ста вље-
не и ма ни фе ста ци је „Рим ски 
да ни”, ко ји се одр жа ва ју у хрт-
ков ци ма, и „Ов чар ски да ни” у 
Ба чин ци ма. 

„Рум фест” је за вр шен ве се ло, 
кон цер том там бу ра ша из Ша-
ши на ца и но во сад ске гру пе „Га-
ра ви со как”. 

Фе сти вал је ор га ни зо ва ла ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Ру ма, уз по кро ви тељ ство По кра-
јин ског се кре та ри ја та за по љо-
при вре ду, во до при вре ду и шу-
мар ство и ло кал не са мо у пра ве.

Г. Ву ка ши но вић 

По чет ком ав гу ста кња-
же вац је био пре сто ни ца 
тру бе ју го и сточ не ср би је. 
На ма ни фе ста ци ји „Зву ци 
тру бе са ти мо ка” на лет њој 
по зор ни ци До ма кул ту ре за 
ти ту лу нај бо љег тру ба ча и 
ор ке стра так ми чи ло се шест 
ор ке ста ра из Гр де ли це, Бој-
ни ка, Пи ро та, сур ду ли це и 
кња жев ца. На тра гу тру бач-
ке тра ди ци је кња же вач ког 
кра ја, они су при ре ди ли 
гле да о ци ма чу де сну му зич-
ку пред ста ву. жи ри ју, у ко ме 

ЗА ВР ШЕН ШЕ СТИ „РУМ ФЕСТ” 

Је ло, пи ће и „Га ра ви со как”

У КЊА ЖЕВ ЦУ ЗА СВИ РА ЛЕ ТРУ БЕ СА ТИ МО КА

Чу де сна му зич ка пред ста ва
Мајстори 
трубе из 
источне 
Србије 
На 56. Са бо ру тру ба ча у 
Гу чи (11-14. ав гу ста) тру-
бач ком ор ке стру „Бар ка” 
из Кња жев ца до де ље но је 
„мај стор ско пи смо” и зва-
ње мај сто ра тру бе. Та ко је 
још на так ми че њу тру ба ча 
у Кња жев цу на ја вио Ми-
лош Ве лич ко вић, ка пел ник 
тог ор ке стра, пр ва тру ба 
„Бар ке”. По сле 25 го ди на 
од чу ве ног Ра ке Ко сти ћа, 
пр ви пут мај стор ско пи смо 
до ла зи у ис точ ну Ср би ју.
Мај стор ска пи сма до би-
ја ју тру ба чи ко ји су три 
пу та би ли по бед ни ци, или 
до би ја ли нај зна чај ни је 
на гра де Са бо ра, про гла ша-
ва ју се за мај сто ре тру бе, а 
име на им би ва ју укле са на 
у мер мер ну пло чу на зи ду 
До ма кул ту ре у Гу чи.

су се де ли про фе со ри му зи ке Дар ко Ди ми три је-
вић, Дра ган ста но је вић и Ма ри јан Цве та но вић, 
ни је би ло ла ко да, од лу чу ју ћи о на гра да ма, по ми-
ри зву ке ис то ка и ју га. укр сти ли су се сти ло ви, а 
пре су ди ла је ком пакт ност, ене р ги ја ко ју пре но се. 
Нај ја ча ене р ги ја осе ти ла се код ор ке ста ра са ју-
га, ка зао је пред сед ник жи ри ја, про фе сор тру бе 
Дар ко Ди ми три је вић.

За нај бо љи ор ке стар про гла шен је ор ке стар 
Ми ла на Ни ко ли ћа До ње из Гр де ли це, ко ји по-
сто ји пе де сет го ди на. Злат ну тру бу са ти мо ка као 

нај бо љи тру бач по нео је кри сти јан трај ко вић из 
се ла За гу жа ње у оп шти ни сур ду ли ца. 

Про гла ше ни су и нај бо љи те но ри, ба си сти, буб-
ња ри, као и они ко ји су му зи ци ра ли нај и звор ни-
је, ван кон ку рен ци је. Нај и звор ни је је сви рао блех 
ор ке стар „Бар ка” из кња жев ца. По бед ни ци ма су 
уз ди пло ме и пе ха ре при па ле и нов ча не на гра де. 

Ор га ни за тор ове ма ни фе ста ци је, сво је вр сног 
уво да за са бор у Гу чи, уз ве ли ку по др шку оп шти-
не, би ла је ту ри стич ка ор га ни за ци ја кња же вац.

Д. Ђор ђе вић 
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На 33. Фе сти ва лу ин-
стру мен тал не тра ди-
ци је Бал ка на у Гр ља-

ну (ма ни фе ста ци ја се не ка да 
зва ла „са бор фру ла ша”) уче-
ство ва ло је око 150 из во ђа ча, 
од ко јих су по ло ви ну чи ни ли 
из во ђа чи на раз ли чи тим тра-
ди ци о нал ним ин стру мен ти-
ма. у овом за је чар ском на се-
љу слу ша ла се фру ла, ду дук, 
ока ри на, ка вал, гај де, це ва ра, 
гоч... Мно го број на пу бли ка 
мо гла је да ужи ва и у спле то-
ви ма ига ра и ра зним ко ре о-
гра фи ја ма уче сни ка, а у окви-
ру ово го ди шњег Фе сти ва ла 
одр жа не су и му зич ке ра ди-
о ни це на ко ји ма ис ку сни му-
зи ча ри сво је зна ње пре но се 
мла ђим на ра шта ји ма. 

На ра ди о ни ца ма су мо гли 
да уче ству ју сви за ин те ре со-
ва ни по ла зни ци, а во ди ли су 
их пра ви мај сто ри тра ди ци-
о нал них ин стру ме на та. Ра-
ди о ни це за фру лу во дио је 
ис так ну ти ин стру мен та ли ста 

ти хо мир Па у но вић, а за та пан 
Ду шан По по вић из ту ти на. 
По ла зни ци су сви ра ње на ка-
ва лу учи ли од Ми ло ша Ја ко-
вље ви ћа, а тај не сви ра ња на 
ће ма ни ма пре но сио им је из-
во ђач из Ма ке до ни је. Ми ни-
стар ство кул ту ре пре по зна ло 
је зна чај му зич ких ра ди о ни-
ца за очу ва ње на род не тра-
ди ци је и сви ра ња на ста рим 
ин стру мен ти ма, та ко да је за 
ове пра те ће ма ни фе ста ци је 
гр љан ског фе сти ва ла опре-
де ли ло 300.000 ди на ра. 

Фе сти вал ин стру мен тал не 
тра ди ци је Бал ка на одр жан је 
под по кро ви тељ ством гра да 
За је ча ра и уз по др шку Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке ср би је. 
Ор га ни за то ри ре но ми ра не 
смо тре ин стру мен тал не тра-
ди ци је Бал ка на су и ове го ди-
не би ли МЗ Гр љан и Цен тар 
за кул ту ру и ту ри зам гра да 
За је ча ра. 

Јо ван ка Ста но је вић

Из ло жбом фо то гра фи ја у ли-
ков ном са ло ну До ма кул ту ре 
прак тич но је по че ла 20, ју би лар-
на ма ни фе ста ци ја „тр сте ник на 
Мо ра ви”. све ча но ју је отво рио 
пред сед ник оп шти не тр сте ник 
Алек сан дар Ћи рић, а про грам је 

на ста вљен пле сом „Мо рав ских 
ви ла” на град ској пла жи, ва тре-
ним на сту пом гру пе „ха ос ани-
ма то ри” из Но вог са да. 

Од 9. до 14. ав гу ста на те ни-
ским те ре ни ма тра јао је те ни-
ски тур нир, тр сте нич ки ка ра-

ти сти де мон стри ра ли су сво је 
ве шти не, одр жан је и про грам 
за де цу, док је у ве чер њим са-
ти ма на сту пи ла пе вач ка гру па 
куД „жи во јин ву ка ди но вић” из 
Ме две ђе. 

свој део про гра ма има ли су 
и тру ба чи Бо ја на кр сти ћа, про-
шло го ди шњег осва ја ча „Злат не 
тру бе Гу че”, у цен тру гра да. так-
ми чи ли су се и пи о ни ри у пе ца-
њу, а на град ској пла жи упри ли-
че на је но ва ли ков на ко ло ни ја. 
На град ском ба зе ну су одр жа не 
игре на во ди, а 12. ав гу ста, прет-
по след њег да на ма ни фе ста ци-
је, одр жа на је деч ја сли ков ни ца 
под на зи вом „Цен тар у бо ји”, за-
тим за ни мљив бе би ма ра тон и 
так ми че ње ка ра о ка.

По след њег да на, 13. ав гу ста 
пре под не одр жа на је „Чор би-
ја да”, за тим пре пли ва ва ње Мо-
ра ве, а он да и нај ин те ре сант-
ни ји део ма ни фе ста ци је „тр ка 
ча ма ца с мот ком” а по сле тр ке 

пли вач ки ма ра тон на град ској 
пла жи. За ве са ма ни фе ста ци је 
спу ште на је у цен тру гра да, уз 
све ча ну до де лу на гра да. 

Исто га да на у 21 сат љу би те-
ље рок му зи ке за ба вља ли су 
бен до ви „Не мир ни” и „По гре-
шан при ступ”. 

Ор га ни за тор ове тра ди ци-
о нал не кул тур но-за бав не и 
спорт ске ма ни фе ста ци је би ла је 
тО тр сте ник а по кро ви те љи Ми-
ни стар ство за тр го ви ну, ту ри зам 
и те ле ко му ни ка ци је Ре пу бли ке 
ср би је и оп шти на тр сте ник. Да 
све бу де ка ко тре ба по мо гли су 
и број ни спон зо ри, са зна је мо 
од ди рек то ра ту ри стич ке ор-
га ни за ци је у тр сте ни ку вла ди-
ми ра Јев ти ћа. При зна ње „Нај-
мо ра вац” пред сед ник оп шти не 
до де лио је Ми лу ти ну Ми ћи сто-
ја но ви ћу, углед ном естрад ном 
умет ни ку, ро ђе ном у Бог да њу, 
се лу на до мак тр сте ни ка.

Дра ган Ива но вић

ФЕ СТИ ВАЛ ИН СТРУ МЕН ТАЛ НЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ БАЛ КА НА

Ста рим ин стру мен ти ма у част

ДВА ДЕ СЕ ТИ „ТР СТЕ НИК НА МО РА ВИ” 

Бо гат про грам у це лом гра ду

За гај да ша мај стор ско пи смо
Мај стор ско пи смо 33. Фе сти ва ла ин стру мен тал не тра ди ци је Бал ка на 
при па ло је Мак си му Му дри ни ћу, по зна том гај да шу из Сив ца. Фе сти вал-
ској пу бли ци у Гр ља ну и За је ча ру пред ста ви ли су се: Цен тар за тра ди ци-
о нал не умет но сти „Ко ре ни”, Шко ла фол кло ра из Кња жев ца, Ор ке стар 
Ле и ки-Илин ско вре ло и го сти из Ру му ни је, КУД „Ду нав” из Сви ни це, као 
и Ет но гру па „Ру но” из Вр њач ке Ба ње, са ста вље на од мла дих та лен то-
ва них љу ди ко ји пе ва ју и сви ра ју ви ше ин стру ме на та, ме ђу ко ји ма је и 
Алек сан дар Ми лу ти но вић, гра ди тељ ста рих ин стру ме на та.
Ма ни фе ста ци ју су пра ти ле из ло жбе сли ка, до ма ће ра ди но сти, ме да и 
тра ди ци о нал них ин стру ме на та.
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погледи

На иза зов не  
де сти на ци је и  
ри скант не ту ре  
од ва жу ју се не за ви сно 
од по ро дич ног  
и брач ног ста ту са, 
и то све че шће  
пот пу но са ме

„Ако је про се чан људ ски век 
75-80 го ди на, он да сам пр ву 
по ло ви ну жи во та про ве ла као 
књи шки мо љац, за гле да на у се бе 
и ра де ћи по сло ве ко ји ме, углав-
ном, ни су ис пу ња ва ли. На пра гу 
че тр де се те сам се про бу ди ла, 
схва тив ши да ни сам оства ри ла 
ни је дан од сво јих сно ва – да жи-
вим сло бод но и од пи са ња. та да 
сам ре ши ла да на пу стим све и 
да убу ду ће ра дим са мо оно што 
во лим. то је би ло у ју лу 2011, ка-
да сам кре ну ла на пут око све та 
би ци клом. Ни сам бо га та, не мам 
уште ђе ви ну, пре жи вља вам сна-
ла зе ћи се, као и сви, али оно што 
је бит но је сте да жи вим ка ко же-
лим и да сле дим свој сан.”

Иза Бе о гра ђан ке сне жа не Ра-
до ји чић да нас је ви ше од 40.000 
ки ло ме та ра пре ва ље них на два 
точ ка, по Евро пи, Ма лој Ази ји, 
Ру си ји, Да ле ком ис то ку, пу сти-
њи Го би, хи ма ла ји ма, Ју го и-
сточ ној Ази ји, укуп но три де сет 
зе ма ља у про те клих пет го ди на. 
И не ко ли ко об ја вље них књи га – 
при по ве сти, ро ма на, пу то пи са, 
при руч ни ка.

жи вот као аван ту ра или жи-
вот као сан. И јед но и дру го 
по ма ло, а нај ви ше оно што ова 
ди пло ми ра на про фе сор ка књи-
жев но сти са ма ис пи су је на свом 
сај ту: „Оства ри ла сам свој циљ – 
да жи вим сло бод но и од сво јих 
књи га. у ме ђу вре ме ну сам се 
не из ле чи во за ра зи ла но мад-
ским на чи ном жи во та, та ко да 
ви ше и не раз ми шљам о за вр-
шет ку пу то ва ња”.

сне жа на је тре нут но у Ма кау, 
па на ста вља за хонг конг, он да 
пла ни ра тро ме сеч ну ту ру Ја па-
ном, по том пре ла зи на аме рич-
ки кон ти нент, пр во ка ли фор ни-
ја, па Фло ри да, а на ред не прав-
це још не ма ис цр та не у гла ви. 

кон цепт сво је пла не тар не во-
жње об ја шња ва ла је при ли ком 
ле то шњег бо рав ка у до мо ви ни, 
ка да је по во дом из ла ска но ве 
књи ге „Но мад” уче ство ва ла на 
не ко ли ко де се ти на три би на у 
ср би ји, али и це лој бив шој Ју-
го сла ви ји. И увек је има ла по-
тре бу да раз у ве ра ва им пре си-
о ни ра ну пу бли ку и сво је „на ви-
ја че” ко ји је пра те на Феј сбу ку 
и ње ном бло гу да за то у шта се 
упу сти ла ни су нео п ход на из у-
зет на свој ства, лу да хра брост и 
ве ли ке па ре. По треб на је са мо 
ини ци јал на ре ше ност, а по том 
се ства ри де ша ва ју са ме од се-
бе, иду спон та но, твр ди она. 
Оно што сва ка ко ни је мо гу ће 
је сте стрикт ни ити не рер, не где 
због би ро крат ских пре пре ка 
или про бле ма с ви зом, дру где 
вре мен ске при ли ке мо гу да 
бу ду пре суд не (као у пу сти њи 
Го би ка да је оста ла за ро бље на 
из не над ном сне жном ме ћа вом 
и тем пе ра ту ром од ми нус 10) а 
вр ло че сто од лу чу је тре нут на 
про це на о кон крет ном ме сту 
као по год ном за ду же или кра ће 
за др жа ва ње. украт ко, ве ли ка је 
ствар мо ћи сле ди ти уну тра шњи 
ри там, без оба ве зе ускла ђи ва-
ња са дру ги ма. 

то ка же сне жа на, али то је, уоп-
ште узев, и је дан од кључ них ар-
гу ме на та у при лог пу то ва њи ма 

без са пут ни ка, у дру штву са са-
мим со бом, свет ском трен ду све 
ви дљи ви јем по след њих го ди на.

Док је за ди вљу ју ћи жи вот ни/
би ци кли стич ки пут на ше су гра-
ђан ке ре зер ви сан са мо за ма-
ло број не екс трем но од ва жне и 
пси хо фи зич ки из др жљи ве, по-
ме ну ти мо дел со ло кр ста ре ња 
пла не том је не у по ре ди во ма ње 
иза зо ван, али сва ка ко пред ста-
вља ис ко рак из уоби ча је не го-
ди шње од мор ске ше ме.

као та кав сти че све ве ћу по-
пу лар ност (пре вас ход но у Аме-
ри ци, ка на ди, Бри та ни ји), а и 
де сти на ци је су све ра зно ли ки је, 
са ве ћим и ма њим при ме са ма 
аван ту ре, ри зи ка и пра те ћих уз-
бу ђе ња.

Пред ра су де ов де па да ју на 
са мом стар ту. И род не и ста ро-
сне. ста ти стич ки про сек у сАД 
от кри ва да пр ви кан ди дат за 
ова кво пу то ва ње ни је мла дић 
од 28 го ди на, већ да ма од 47 го-
ди на. сви по ка за те љи го во ре 
да су же не да нас те ко је пу ту ју и 
осва ја ју свет.

Оне за ра ђу ју ви ше не го пре, 
тро ше ви ше, њи хо ва ку пов-
на моћ ни кад ни је би ла ве ћа 
(125.000 ми ли јар ди до ла ра, 
пре ма „хар вард би знис ре ви ји”) 
што је све до при не ло екс пло-
зив ном ра сту у обла сти ту ри зма 
и пу то ва ња, на во ди се на сај ту 

„сме ла пут ни ца”, на ме ње ном 
же на ма.

По раст ин те ре со ва ња од-
сли ка ва се и у по дат ку да је у 
по след њих шест го ди на број 
пут нич ких аген ци ја са мо за њих 
по рас тао два и по пу та. Не за ви-
сно од по ро дич ног и брач ног 
ста ту са, да ли су не у да те, уда те, 
раз ве де не или удо ви це оне се 
све че шће од лу чу ју да пу ту ју у 
дру штву дру гих же на или са ме.

са му шкар ци ма то ни је слу чај. 
са мо 27 од сто њих, у по ре ђе њу 
са 72 про цен та же на, ре ши ло би 
се на со ли ра ње. И му шки ком-
па њо ни на пу ту су рет ка по ја ва. 
као што је не где до бро при ме-
ће но, дво ји ца при ја те ља мо гу 
да иду за јед но да пе ца ју, а две 
при ја те љи це би ло ку да.

Ме ђу они ма ко ји се упу сте са-
ми на од мор нај ви ше је же на у 
до би из ме ђу 50 и 70 го ди на. у по-
ре ђе њу са вре ме ном од пре де-
се так го ди на огром на је про ме на 
у про цен ту, али и у вред но ва њу. 
сам ци на пу ту но си ли су не кад 
жиг уса мље них и не у спе шних. 
Да нас, на про тив, пу то ва ње у јед-
ни ни тре ти ра се као пре по зна-
тљив знак са мо све сти и сло бо де, 
мо ћи да ра диш оно што же лиш и 
хо ћеш, без по тре бе уга ђа ња парт-
не ру. А у то ме, на рав но, пред ња-
че моћ не и са мо све сне же не.

Д. Дра гић

ОНЕ ПУ ТУ ЈУ ВИ ШЕ ОД МУ ШКА РА ЦА

Же не сме ло оби ла зе свет

Три де сет зе ма ља и 40.000 ки ло ме та ра: Сне жа на Ра до ји чић
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По сле ре фор ме из 2012,  
ка да је ста ро сна гра ни ца за  
пре ста нак рад ног ве ка  
по диг ну та на 67 го ди на за  
му шкар це и же не, на ја вљен 
по вра так на ста ро: у пен зи ју 
ће се од ла зи ти са на вр ше них 
65 и 60 го ди на

ка да се пре че ти ри го ди не Пољ ска 
при кљу чи ла ве ћи ни чла ни ца Еу и ста-
ро сну гра ни цу за од ла зак у пен зи ју са 

65 го ди на за му шкар це и 60 за же не по ди-
гла на 67 за све, то је обра зло же но „аде кват-
ни јим су о ча ва њем са де мо граф ски ре ал но-
сти ма”. И та мо је, на и ме, про ду жен жи вот ни 
век, што је угро зи ло фи скал ну ста бил ност 
пен зиј ских фон до ва и др жав ног бу џе та.

у ме ђу вре ме ну, овај ар гу мент је ану ли ра-
ла – по ли ти ка. у кам па њи за из бо ре про шле 
го ди не, пар ти ја „Прав да и пра во” и пред сед-
ник Анд жеј Ду да обе ћа ли су да ће уки ну ти 
„рад но из ну ри ва ње до смр ти”, ка ко су ту-
ма чи ли не по пу лар ну пен зиј ску ре фор му из 
2012, и све вра ти ти на ста ро.

ко ли ко је то до при не ло убе дљи вој по бе-
ди „Прав де и пра ва” про шлог ок то бра – има 
ве ћи ну у оба до ма 
сеј ма (пар ла мен-
та) – ни је из ра чу на-
то, а овог ле та је на 
днев ни ред до шло 
ис пу ња ва ње тог 
обе ћа ња.

Из ка би не та пред-
сед ни ка Ду де вла ди 
је упу ћен текст за ко-
на ко јим се си стем 
за и ста вра ћа на 
ста ње од пре 2012: 
гра ни ца за пре ста-
нак рад ног ве ка 
је, ми мо свет ског 
трен да, опет по ста-
вље на на 65 го ди на 
за му шкар це и 60 за 
же не. 

Пред лог су по др-
жа ли вла да и пар-
ла мент, ко ји ово тек 
тре ба фор мал но да 
одо бри. Ако све бу де би ло ка ко се оче ку је, 
но во-ста ро ста ње би тре ба ло да ва жи од 
ок то бра иду ће го ди не.

На пи та ње ко ће то да пла ти, сти гао 
је та ко ђе по ли тич ки од го вор: по ве ћа ни 
тро шко ви ра ни јег од ла ска у пен зи ју би-
ће на док на ђе ни ефи ка сни јом на пла том 

ПДв-а. та ефи ка сност мо ра ла би да до-
стиг не бар осам ми ли јар ди зло та (Пољ-
ска ни је у евро зо ни). Пре ра чу на то – 1,8 
ми ли јар ди евра.

На рав но, од мах се огла сио ММФ, пре до-
чив ши ра чу ни цу да ће овај пре о крет бу џет-

ски де фи цит пре ба-
ци ти из над ре гу ла-
ти вом Еу до зво ље-
не цр те од три од сто 
БДП-а. До ду ше, не 
дра ма тич но: са мо за 
0,1 од сто.

Али и ово ми ни-
мал но про би ја ње 
гра ни це мо гло би 
да бу де ве о ма ску-
по, јер по кре ће не-
ке ме ха ни зме ко ји 
би Пољ ску мо гли да 
оста ве без зна чај них 
сред ста ва из раз вој-
них фон до ва Еу.

са 38 ми ли о на 
ста нов ни ка и бру то 
дру штве ним про из-
во дом од 428 ми ли-
јар ди евра, Пољ ска 
је зна чај на чла ни ца 
Еу и исто вре ме но 

при мер успе шно из ве де не тран зи ци је у јед-
ној бив шој со ци ја ли стич кој зе мљи.

По ља ци да нас има ју при сто јан жи вот ни 
стан дард од 11.250 евра по гла ви ста нов-
ни ка (по ре ђе ња ра ди, наш је 4.613, а са 5,2 
пу та ви ше ста нов ни ка Пољ ска има 13 пу та 
ве ћи БДП од на шег). 

упр кос то ме, на лањ ским из бо ри ма по ве-
ре ње су ве ћин ски да ли де сни ци и ње ном 
про гра му на ци о нал ног и со ци јал ног кон-
зер ва ти ви зма, еко ном ског на ци о на ли зма и 
„ме ког” евро скеп ти ци зма.

Но ва вла да је прак тич но од пр вог да на 
ушла у клинч са бри сел ском цен тра лом Еу 
због сво јих ме ра ко је кр ше де мо крат ске 
стан дар де, а су коб је по том еска ли рао до-
тле да се по ми ње и мо гућ ност да вар ша ва 
из гу би пра во гла са у Еу.

За ову го ди ну се ина че оче ку је еко ном ски 
раст од 3,3 од сто (и исто то ли ко за 2017). Ди-
ле ме су, ме ђу тим, да ли су ове прог но зе у до-
вољ ној ме ри узе ле у об зир про бле ме ко је ће 
до не ти Брег зит, из ла зак ве ли ке Бри та ни је из 
Еу, од но сно већ на ја вље ни пад ин ве сти ци о-
них ак тив но сти ко ји ће по го ди ти и дру ге.

Пен зиј ска „кон тра ре фор ма” је упр кос све-
му ово ме – и упр кос про ти вље њу ми ни стра 
фи нан си ја и дво ји це ко ле га, ми ни стра еко-
но ми ја и ми ни стра на у ке, са обра зло же њем 
да је по вра так на ста ро пре скуп – до би ла 
зе ле но све тло, а сем то га ни је је ди на „по пу-
ли стич ка” ме ра но ве вла де. ка ко би за у ста-
ви ла „бе лу ку гу”, она је од лу чи ла да ча сти и 
мај ке, уво ђе њем (та ко ђе ску пог) со ци јал ног 
про гра ма по ко јем би оне од др жа ве до би-
ја ле по 500 зло та (114 евра) за сва ко дру го 
де те, и исто то ли ко за сва ко сле де ће.

кад је о де мо гра фи ји реч, трен до ви у 
Пољ ској ни су ина че та ко цр ни као на при-
мер у су сед ној јој Не мач кој, ко ја има ви ше 
од 21 од сто љу ди ста ри јих од 65 го ди на, или 
у Ита ли ји (21 од сто): у пен зи о нер ском до бу 
је са мо 15 од сто По ља ка.

М. Бе кин

ПЕН ЗИЈ СКИ СИ СТЕ МИ У ЕВРО ПИ

Пољ ска ми мо све та

Не мач ка по ди же
Нем ци ко ји са да до би ја ју пр во за по сле ње 
мо ра ће да ра де све до свог 69. ро ђен да на 
ако же ле да има ју исту пен зи ју као они 
ко ји су већ уве ли ко за по сле ни. То је за-
кљу чак спе ци јал ног из ве шта ја Бун де ста га 
о ста њу пен зиј ских си сте ма на ци је у ко јем 
се кон ста ту је да ће то би ти нео п ход на ме-
ра ако се же ли да пен зи је до сре ди не ве ка 
оста ну на са да шњем ни воу од 43 од сто 
про сеч не пла те у зе мљи.
Пре ма прет ход ној ре фор ми, гра ни ца за 
од ла зак у пен зи ју од 67 го ди на тре ба да 
бу де ком плет но при ме ње на до 2030, а 
ка ко се на ја вљу је, пен зи је ће би ти ве ли ка 
те ма на фе де рал ним из бо ри ма ко ји до-
спе ва ју иду ће го ди не, због чи ње ни це да 
је из ла зност ста ри јих би ра ча мно го ве ћа 
од спрем но сти мла ђих да ис ко ри сте сво је 
основ но де мо крат ско пра во.

Краков
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хроника

По во дом да на оп шти не, 2. ав гу ста, Град-
ска оп шти на Мла де но вац до де ли ла је 
по ве ље за слу жним уста но ва ма и по је-

дин ци ма. По ве ља је при па ла и удру же њу пен-
зи о не ра оп шти не Мла де но вац, и то за из у зет-
не ре зул та те оства ре не у обла сти кул ту ре.

у кул тур но-за бав ном жи во ту пен зи о не ра 
Мла де нов ца за слу жно ме сто при па да Љи-
ља ни срећ ко вић ко ја је за 16 го ди на ан га-
жо ва ња да ла не про це њив до при нос и оста-
ви ла ви дан траг у де ло ва њу удру же ња пен-
зи о не ра Мла де нов ца. Осни вач је драм ске и 
фол клор не сек ци је, књи жев них ве че ри, му-
шке и ме шо ви те пе вач ке гру пе... По себ но се 
ис та кла као умет нич ки во ђа му шке пе вач ке 
гру пе ко ја је го ди на ма би ла јед на од нај бо-
љих на под руч ју Бе о гра да (на сли ци).

Мла де но вач ко удру же ње пен зи о не ра 
до ма ћин ски по слу је, а оства ру је до бре 

ре зул та те и у обла сти со ци јал ног и ху ма-
ни тар ног ра да, као и дру штве ног жи во та, 
што по ка зу је да је по ве ља сти гла у пра ве 
ру ке.

Нај за слу жни ја за ова кве ре зул та те је пред-
сед ни ца удру же ња Рад ми ла Ми ле тић, ко ја је и 
при ми ла по ве љу у име удру же ња, а окру же на 
је и из у зет ним са рад ни ци ма. С. Г.

Ле ско вач ко удру же ње ста ро-
сних пен зи о не ра ове го ди не обе-
ле жа ва 70 го ди на успе шног де-
ло ва ња на под руч ју Ја бла нич ког 
управ ног окру га. све ча но сти по-
во дом то га по че ле су 30. ав гу ста 
дру же њем са чла но ви ма удру же-
ња пен зи о не ра из бу гар ског гра-
да Пер ни ка, а за вр ши ће се пот пи-
си ва њем по ве ље о бра ти мље њу 
са удру же њем пен зи о не ра из ка-
ва да ра ца на је сен, 4. ок то бра.

удру же ње пен зи о не ра гра да 
Ле сков ца бро ји око 15.000 чла-
но ва, од три де се так хи ља да ко-
ли ко их има у овом окру гу.

– то ком ово го ди шње 27. ле-
ско вач ке „Ро шти љи ја де”, нај ве-

ће при вред но-ту ри стич ке ма-
ни фе ста ци је на ју гу ср би је, ко ја 
тра је до 4. сеп тем бра, има ће мо 

го сте из пен зи о нер ских ор га ни-
за ци ја де се так гра до ва ср би је, 
а би ће го сти ју и из Цр не Го ре 

и Ре пу бли ке срп ске. Ових да на 
смо има ли и ре ги о нал на дру же-
ња са пен зи о не ри ма из дру гих 
оп шти на Ја бла нич ког управ ног 
окру га – ка же Бра ти слав Здрав-
ко вић, ин же њер у пен зи ји и 
пред сед ник ове нај број ни је ле-
ско вач ке ор га ни за ци је.

Пред сед ник ле ско вач ке ор га-
ни за ци је пен зи о не ра по се тио је 
не дав но удру же ње пен зи о не ра 
из ка ва да ра ца у Ма ке до ни ји 
где је, из ме ђу оста лог, би ло ре-
чи и о по ло жа ју пен зи о не ра ју га 
ср би је и Ма ке до ни је, а до го во-
ре но је и бра ти мље ње ова два 
удру же ња.

Т. Сте ва но вић

ПРИ ЗНА ЊЕ УДРУ ЖЕ ЊУ ПЕН ЗИ О НЕ РА МЛА ДЕ НО ВАЦ

По ве ља за ре зул та те у обла сти 
кул ту ре 

удру же ње пен зи о не ра гра да 
Ни ша по че ло је по де лу пре храм-
бе них па ке та бо ле сним и ста ри јим 
чла но ви ма сво је ор га ни за ци је. Из 
соп стве них сред ста ва из дво је но 
је ви ше од два ми ли о на ди на ра за 
на бав ку 5.000 па ке та. 

Ова ак ци ја је ра ни јих го ди на ре-
а ли зо ва на у ок то бру, ме се цу ста-
рих. Ове го ди не су у Ни шу од лу чи-
ли да то оба ве ме сец да на ра ни је 

јер у ок то бру има ју мно го број на 
до га ђа ња ве за на за обе ле жа ва ње 
ју би ле ја пен зи о нер ске ор га ни за-
ци је. сма тра ју да је та ко бо ље јер 
ће би ти ви ше вре ме на за ква ли-
тет не раз го во ре са чла но ви ма и 
за ефи ка сни је ба вље ње њи хо вим 
про бле ми ма.

упо ре до са по де лом па ке та сеп-
тем бар је ме сец ка да се у пен зи о-
нер ској ор га ни за ци ји из по себ ног 

фон да де ле по зај ми це за на бав ку 
зим ни це и огре ва. Ове го ди не 
ће сто ти нак чла но ва до би ти по 
12.000 ди на ра што ће до не кле 
по пра ви ти ста ње у при лич но ис-
та ње ном пен зи о нер ском нов ча-
ни ку.

Ниш се, ина че, при пре ма да до-
стој но обе ле жи ве ли ки ју би леј, 70 
го ди на од осни ва ња удру же ња 
пен зи о не ра гра да. Мно ге ак тив-

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА УСПЕ ШНОГ РА ДА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКО ВАЦ

Сле де бра ти мље ња са Ма ке дон ци ма и Бу га ри ма

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ГРА ДА НИ ША

Па ке ти, 
дру же ње, 
ју би леј

Ле ско вач ки пен зи о не ри са го сти ма из дру гих гра до ва
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са вет ор га ни за ци ја за осо-
бе са ин ва ли ди те том у ки-
кинд ској оп шти ни осно-

ван је пре 12 го ди на и са да оку-
пља свих 19 ор га ни за ци ја на тој 
те ри то ри ји. Ово те ло у са рад њи 
са над ле жни ма ко ор ди ни са-
но ре ша ва пре вас ход но за јед-
нич ке за дат ке у ин те ре су свих 
чла ни ца, али сво јим за ла га њем 
ути че и на по кре та ње ак ци ја по-
во дом спе ци фич них по тре ба.

– тру ди мо се да на шим чла но-
ви ма, а еви ден ти ра но их је око 
се дам хи ља да, по мог не мо да се 
што без бед ни је но се са про бле-
ми ма са ко ји ма се су о ча ва ју сва-
ко днев но – ка же Иван За рић, 
пред сед ник ки кинд ског са ве та 
и члан Оп штин ског са ве та за со-
ци јал ну по моћ. 

сва ка ин ва лид ска ор га ни за-
ци ја има свог пред став ни ка у 
са ве ту а са ста ју се по по тре би. 
На сто је да ме ро дав ним ор га-

ни ма у ло кал ној са мо у пра ви, 
чи ју пу ну по др шку до би ја ју од 
по чет ка де ло ва ња, про јек ти ма 
пре до че сво је основ не по тре-
бе. у су срет им из ла зе и по кра-
јин ски и ре пу блич ки чи ни о ци 
за ду же ни за функ ци о ни са ње 
овог са ве та.

За јед нич ки на ступ и ак ти ван 
од нос свих по зва них до при-
не ли су оства ри ва њу до са да-
шњих до брих ре зул та та. Нај-
за па же ни је је уред но снаб де-
ва ње чла но ва по треп шти на ма 
за одр жа ва ње хи ги је не, за тим 
на бав ка огре ва, ор га ни зо ва ње 
опо рав ка, пре да ва ња, кул тур не 
и спорт ске ма ни фе ста ци је...

– За хва љу ју ћи са ве ту ор га ни-
за ци ја за осо бе са ин ва ли ди те-
том уре ђе ни су при ла зи по де-
сни за њих у Оп штој бол ни ци у 
ки кин ди, у Град ској би бли о те ци 
и још не ким јав ним слу жба ма. уз 
по моћ до на ци је НИс-а у згра ди 

скуп шти не оп шти не по ста вљен 
је лифт за ОсИ. у гра ду је обез-
бе ђе но око 40 пар кинг ме ста за 
њи хо ва во зи ла – на бра ја Иван 
За рић ко ме је до де ље но при-
зна ње скуп шти не оп шти не за 
2015. го ди ну за ис по ље не за-
слу ге у ра ду са ве та на чи јем је 
че лу од осни ва ња. 

По ред обе ле жа ва ња Ме ђу-
на род ног да на осо ба са ин ва-
ли ди те том – 3. де цем бра, са вет 

ор га ни зу је и при год не про гра-
ме ко је осми шља ва ју и у ко ји-
ма уче ству ју ње го ви чла но ви. 
сво јим при ја те љи ма из це ле 
вој во ди не омо гу ћу ју сва ке го-
ди не да по се те ате ље Ме ђу на-
род ног сим по зи ју ма скулп ту ра 
од те ра ко те „те ра”. уче ста ле су 
уза јам не по се те и екс кур зи је 
са срод ним ор га ни за ци ја ма из 
дру гих ме ста.

С. За ви шић

удру же ње пен зи о не ра гра да 
кру шев ца не дав но је про сла-
ви ло 79 го ди на по сто ја ња. тим 
по во дом одр жа на је све ча на 
ака де ми ја на ко јој су за слу жним 
по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма 
уру че не за хвал ни це. 

Од 32.000 пен зи о не ра са под-
руч ја оп шти не кру ше вац, удру-
же ње оку пља око пет хи ља да 
чла но ва, у 52 ме сна од бо ра, 
ко ји ор га ни зу ју из ле те, за ба ве, 
дру же ња и дру ге ак тив но сти. 
При удру же њу ра ди здрав стве-
на ам бу лан та, фри зер ски са лон 
и шах клуб. За пен зи о не ре ни-

жих при ма ња обез бе ђе но је 
по вољ но снаб де ва ње огре вом 
и дру ге по год но сти. Осно ван 
је фонд за штед њу и по зај ми-
це, де ле се со ци јал ни па ке ти... 
уз по моћ ло кал не са мо у пра ве 
сређенa је згра да у Оби ли ће вој 
ули ци. 

Не дав но је удру же ње по се-
тио гра до на чел ник кру шев ца 
Дра ги Не сто ро вић ко ји је на-
гла сио да је оба ве за и ду жност 
ло кал не са мо у пра ве да сво јим 
ак тив но сти ма уна пре ђу је жи-
вот пен зи о не ра. На рав но, за то 
је по треб на и ини ци ја ти ва удру-

же ња, ка ко би се по тре бе пре-
по зна ле и оства ри ле на пра ви 
на чин. 

Ми ло је Бо ги ће вић, пред-
сед ник удру же ња пен зи о не ра 
кру шев ца, ка же да је од ју на 
про шле го ди не ор га ни зо ва но 
ви ше од 70 из ле та и 50 за ба ва, 
обез бе ђе но је 500 со ци јал них 
па ке та, 200 пен зи о не ра је под 
по вољ ним усло ви ма оти шло у 
ба ње, оства ре на је са рад ња са 
удру же њи ма у дру гим гра до-
ви ма и оп шти на ма, обез бе ђен 
бес пла тан пре воз, про стор у МЗ 
за пен зи о не ре, со ци јал на по-
моћ нај у гро же ни ји ма. 

са ло кал ном са мо у пра вом се 
до го ва ра да се још ве ћем бро-
ју пен зи о не ра обез бе де во зне 
кар те. До го во ре но је да се ан-
га жу је ле кар за рад у удру же њу 
ко ји би три пу та не дељ но по 
два са та пен зи о не ри ма ме рио 
при ти сак и ше ћер у кр ви и да-
вао им са ве те. 

– удру же ње ин си сти ра да се у 
ме сним за јед ни ца ма обез бе ди 
про стор за рад ме сних од бо-

ра пен зи о не ра, за тим сред ства 
за рад шах клу ба, за пу то ва ња, 
по се те и број не дру ге дру штве-
не ак тив но сти. то пли оброк и 
ис хра на у ре сто ра ну и да ље ће 
би ти по нај по вољ ни јим це на ма 
у гра ду – по ру чу је пред сед ник 
Бо ги ће вић.

За 2016. пред ви ђе на су 62 пу-
то ва ња и број не кул тур не ак-
тив но сти. Обез бе ђе но је ко лек-
тив но оси гу ра ње пен зи о не ра, 
као и на бав ка огре ва на ра те. 
Пла ни ра но је про ши ре ње и до-
град ња згра де удру же ња, фор-
ми ра ње куД-а и дру ге фор ме 
це ло днев ног ра да.

Ж. Ми лен ко вић

СА ВЕТ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У КИ КИНД СКОЈ ОП ШТИ НИ

За јед но су ја чи

Једно од дру же ња у Ки кин ди

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КРУ ШЕВ ЦА

Осам де це ни ја по сто ја ња и ра да

Ми ло је Бо ги ће вић

но сти тим по во дом се од ви ја ју 
већ два ме се ца али цен трал на 
про сла ва је 10. ок то бра, на дан 
ка да је пре се дам де це ни ја зва-
нич но по че ла да ра ди ни шка ор-
га ни за ци ја пен зи о не ра. Оче ку је 
се да у тој ве ли кој ма ни фе ста ци-
ји уче ству ју и до га ђај уве ли ча ју 
пен зи о не ри из свих кра је ва на ше 
зе мље, од Пре ше ва до су бо ти це.

Пре тог ма сов ног и зна чај ног 

ску па пен зи о не ри из Ни ша уче-
ство ва ће на још јед ној ве ли кој 
ма ни фе ста ци ји: су сре ти ма пен-
зи о не ра три окру га – Ни шав ског, 
то плич ког и Пи рот ског. су сре ти 
ће би ти одр жа ни кра јем сеп тем-
бра у Ме ро ши ни код Ни ша. Пла-
ни ра се да у це ло днев ном дру же-
њу уче ству је ви ше сто ти на пен зи-
о не ра из ова три окру га.

Љ. Гло го вац
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пензионерски кутак

кРу ШЕ вАЦ

По кло нич ко пу то ва ње 
у Острог

ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ

У ба њу на ра те
Оп шти на При је по ље има око 8.500 пен зи о не ра. При ма ња 

ве ћи не њих су ма ња од про сеч ног из но са пен зи је у ср би ји. 
удру же ње пен зи о не ра оп шти не При је по ље сто га сво је ак тив-
но сти по себ но усме ра ва на со ци јал не усло ве жи во та чла но ва 
удру же ња, на од ре ђе не ви до ве ху ма ни тар не по мо ћи, на бав ку 
огре ва и на мир ни ца по по вољ ни јим усло ви ма, као и на ко ри-
шће ње су сед не При бој ске ба ње, а све се то пла ћа од ло же но, 
на ра те.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка удру же ња, Ми ла на Пу зо ви ћа, 
бо ра вак пен зи о не ра у При бој ској ба њи ор га ни зу је се већ 
шест го ди на. та ко је у ју лу гру па од 64 пен зи о не ра 10 да на ко-
ри сти ла услу ге ове ба ње по зна те по ле ко ви то сти сво је во де. 

ко ри шће ње ба ње ор га ни зо ва но је по прин ци пу днев ног пу-
то ва ња, са уго во ре ним пре во зни ци ма. Јед но та кво пу то ва ње 
и улаз у ба њу ко шта ју око 500 ди на ра днев но. Омо гу ће но је да 
се то пла ћа на ра те, јер би пен зи о не ри ма сва ки дру ги бо ра-
вак у ба њи био знат но ску пљи и не при сту пач ни ји. И у ав гу сту 
су ор га ни зо ва на ова ква днев на пу то ва ња, на ра дост број них 
пен зи о не ра, ка же Пу зо вић.

сви пен зи о не ри ко ји су на ова кав на чин пу то ва ли и ко ри-
сти ли услу ге ба ње из у зет но су за до вољ ни, но се им пре сив не 
ути ске.  Љ. В.

суР Ду ЛИ ЦА

По се та до му ста рих
Пред став ни ци Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра сур-

ду ли це по се ти ли су 15. ав гу ста Дом ста рих у сур ду ли ци. ко-
ри сни ци ма до ма су том при ли ком уру чи ли при год не по кло-
не и са њи ма и осо бљем раз го ва ра ли о ак тив но сти ма у до му 
и про бле ми ма ко ји их ти ште.

Раз го вор је ду го тра јао а ре зул тат то га је до го вор о дру же-
њу и так ми че њу у ша ху.

Де ле га ци ја сур ду лич ких пен зи о не ра пре за до вољ на је ни во-
ом услу га ко је овај дом пру жа ко ри сни ци ма, као и осо бљем ко је 
је увек на услу зи сво јим ста на ри ма и по се ти о ци ма. М. В.

ЗРЕ ЊА НИН

У осам де се тој 
– пр ва у ко лу

Не дав но је у Ге рон то ло шком клу-
бу ГЦ Зре ња нин при ре ђе но ма ло 
сла вље: чла ни це фол клор не сек ци је 
Ге рон то ло шког клу ба, са ко ре о гра-
фом ва њом Или јев, ис пу ни ле су хол 
обе ле жа ва ју ћи осам де се ти ро ђен-
дан ка та ри не су ва ча рев ка тин из 
Ме ле на ца (на сли ци).

сла вље ни ца нам при ча да је њен жи вот ни пут во дио од 
род не Бо ке, пре ко Зре ња ни на до Ме ле на ца. Би ло је то ле по и 
ду го пу то ва ње, ис пу ње но по ро дич ном сре ћом. 

Пре пет на е стак го ди на по ста ла је чла ни ца фол клор не сек-
ци је кул тур но-умет нич ког дру штва „ве се ли Ба на ћа ни”. са 
куД-ом је про пу то ва ла ср би ју, а по се ти ли су и Ма ђар ску, Грч-
ку, укра ји ну. Да нас је чла ни ца Ге рон то ло шког клу ба у гра ду 
на Бе ге ју, па иако жи ви у Ме лен ци ма, уда ље ним два де се так 
ки ло ме та ра, ни је јој те шко да пу ту је на про бе и да у осам де-
се тој го ди ни бу де ме ђу пр ви ма у ко лу.  И. П. 

удру же ње пен зи о не ра кру шев ца од 2003. ор га ни зу је број не 
из ле те и пу то ва ња по зе мљи и ино стран ству. Пре ма ре чи ма Ра-
до ва на ва ља ре ви ћа, пред сед ни ка ко ми си је за спорт и ре кре а-
ци ју, у овој го ди ни пен зи о не ри су пу то ва ли на не ко ли ко де сти-
на ци ја. се зо на је по че ла оби ла ском ма на сти ра у Ов чар ско-ка-
блар ској кли су ри, за тим Ђер да па, Ле пен ског ви ра и До њег Ми-
ла нов ца, као и раз гле да њем со ко-гра да, вре ла, Ба ји не Ба ште, 
ма на сти ра Ра че, ка ди ња че и ужи ца. усле ди ла су пу то ва ња за 
сом бор, Апа тин и Ба њу Ју на ко вић, по том за Бу гар ску и за кња-
же вац, ста ру пла ни ну и ма на сти ре ка ме нац и тем ска. По след ње 
и нај им пре сив ни је би ло је хо до ча шће у ма на стир Острог.

– По кло нич ко пу то ва ње у Острог ор га ни зо ва ли смо на зах тев 
ве ли ког бро ја пен зи о не ра. у свој цар ски град вра ти ли су се оду-
ше вље ни при род ним ле по та ма, исто риј ским и кул тур ним зна-
ме ни то сти ма и ис пу ње ни ду хов ним ра до сти ма до жи вље ним на 
овом по кло нич ком пу то ва њу – ка же ва ља ре вић. Ж. М.
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вО жДО вАЦ

У до му ства ра већ 
28 го ди на

у До му пен зи о не ра во-
ждо вац од но вем бра 1988. 
го ди не жи ви сли кар и ва јар 
Ра ди во је Мар ко вић. Рад ни 
век про вео је ра де ћи као 
на став ник ли ков ног вас пи-
та ња, а до сме шта ја у Дом 
имао је број не из ло жбе у 
Бе о гра ду и род ној Цр ној 
Го ри. Он свој ства ра лач ки 
ли ков ни рад не пре ки да у 
До му. На про тив, ту сва ко-
днев но ра ди већ пу них 28 
го ди на. ство рио је око 600 
сли ка у ра зним тех ни ка ма 
и око 50 скулп ту ра. 

у До му во ждо вац упри ли че на му је из ло жба од 20 сли ка и 
28 скулп ту ра ко је је по кло нио До му. свом за ви чај ном Да ни-
лов гра ду за ве штао је ви ше од хи ља ду сли ка. 

Ра ди во је не ма до вољ но про сто ра за умет нич ки рад, па је 
сво ју со бу пре тво рио у „ате ље”. ту му је ко лек ци ја од око 200 
сли ка и мно штво ва јар ских ра до ва. Ле по би би ло ка да би не-
ко по мо гао да се на ђе не ки про стор да му се сли ке из ло же. 
Јер Мар ко вић је у 87. го ди ни жи во та, а ства ра лач ким умет-
нич ким ра дом ба ви се пу не 63 го ди не. О ње го вом ли ков ном 
ства ра њу у До му пен зи о не ра пи са ли су мно ги бе о град ски 
ме ди ји. Ра ди во је је до ка зао да се и у тре ћем до бу жи во та мо-
же ства ра ти и ра ди ти. Р. М. 

ПИ РОт 

Про сла ви ли Илин ден
Пе сма ма и игра ма из Ма ке до ни је, као и ра ни јих го ди на, пи-

рот ски Ма ке дон ци и Ма ке дон ке, за јед но са број ним при ја те-
љи ма Пи ро ћан ци ма – све ча но су обе ле жи ли 2. ав густ, Илин ден, 
пра зник над пра зни ци ма за ма ке дон ски на род.

Го сте је по здра ви ла и по же ле ла им до бро до шли цу ве се ла 
Ђор ђе вић, пред сед ни ца удру же ња ма ке дон ске на ци о нал не ма-
њи не у Пи рот ском окру гу „Бе ли му гри”. О два ве ли ка исто риј ска 
Илин де на, оном из 1903. и из 1944. го ди не у крат ким цр та ма го-
во рио је члан удру же ња „Бе ли му гри” сте во Па на ки јев ски ко ји 
је на гла сио да је Илин ден ски уста нак из 1903. го ди не је дан од 
нај ве ћих до га ђа ја у исто ри ји ма ке дон ског на ро да. Го во ре ћи о 
исто риј ском Илин де ну из 1944. го ди не, Па на ки јев ски је под се-
тио да су у ма на сти ру Про хор Пчињ ски уда ре ни те ме љи ма ке-
дон ске др жа ве у за јед ни ци са оста лим на ро ди ма Ју го сла ви је.

По сле све ча ног де ла раз ви ло се ко ло, пе ва ле су се пе сме уз 
скром но по слу же ње, а ни је из о ста ло ни ма ке дон ско ви но. С. П. 

Ру МА

Си мул тан ка у ГЦ „Срем”
По во дом „отва ра ња” ве ли ке ша хов ске та бле са фи гу ра ма у дво-

ри шту ГЦ „срем”, ко ри сни ци, пред став ни ци удру же ња пен зи о не-
ра, Ме ђу оп штин ске ор га ни за ци је сле пих и сла бо ви дих и чла но ви 
не ко ли ко шах клу бо ва, од и гра ли су по чет ком ав гу ста си мул тан ку 
на 21 та бли са ве ле мај сто ром си ни шом Дра жи ћем, пот пред сед-
ни ком Ша хов ског са ве за вој во ди не. тур нир су ор га ни зо ва ли ГЦ 
„срем” и Шк „Пла ти че во”. Ге рон то ло шки цен тар „срем” је та блу са 
фи гу ра ма на пра вио соп стве ним сред стви ма.   Г. В.

Ру МА – ГЦ „сРЕМ”

За јед нич ко сла вље
кон церт дво је умет ни ка из Бе о гра да, по кло ни, тор те и цве-

ће обе ле жи ли су у Ге рон то ло шком цен тру „срем” сла вље за 
22 ко ри сни ка ро ђе на у ав гу сту. 

ху ма ни тар ни кон церт одр жа ли су при ја те љи рум ске уста-
но ве, Ан ђел ка Го ве да ро вић и Не шо Лу то вац, ко ји ма су се у 
пе сми и игри при дру жи ли и до ма ћи ни.

сви су би ли за до вољ ни, и ко ри сни ци, и чла но ви њи хо вих 
по ро ди ца и за по сле ни, ко ји су, та ко ђе, при су ство ва ли кон-
цер ту. сла вље ни ци су, ка ко и до ли ку је ро ђен да ну, до би ли 
по кло не, а по слу же не су и тор те.  Г. В.

свР ЉИГ

Дру же ње уз бел муж
у да ни ма Бел му жи ја де удру же ње пен зи о не ра оп шти не свр-

љиг уго сти ло је сво је ко ле ге из Ди ми тров гра да, Бе ле Па лан-
ке, Ба бу шни це, Гр де ли це и Ни ша. у клу бу удру же ња го сти су 
про ба ли свр љи шки бел муж и оста ле спе ци ја ли те те тог кра ја, а 
нај ва жни је је, по ре чи ма до ма ћи на, Ми лен ка Пе тро ви ћа, би ло 
дру же ње ко ле га. Го сти су об и шли и штанд пен зи о не ра на Па-
сти ри шту где се од ви ја ла ма ни фе ста ци ја. Штанд је са са рад ни-
ци ма по се тио и Ми ло рад сто шић, на род ни по сла ник из Ни ша.

удру же ње пен зи о не ра оп шти не свр љиг има ло је так ми чар ске 
еки пе у спра вља њу бел му жа, над вла че њу ко ноп ца и ба ца њу ка-
ме на с ра ме на, а у клу бу је одр жан и тур нир у ша ху. С. Ђ.
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во дич за по тро ша че

Бу ду ћи да је у по след ње 
вре ме све ви ше слу ча је ва 
ре кла ма ци ја на од ре ђе ну 

вр сту ро бе, па чак и об ма на по-
тро ша ча, же ле ли смо да под се-
ти мо на ше чи та о це ко ја су њи-
хо ва пра ва и ка ко да се за шти те 
у та квим си ту а ци ја ма.

тим пи та њи ма ба ви се За кон 
о за шти ти по тро ша ча ко јим је 
про пи са но ко ја су пра ва гра ђа-
на ка да при ме те да су ку пи ли 
ро бу или услу гу ко ја ни је од го-
ва ра ју ћег ква ли те та. 

сва ки гра ђа нин ср би је се у 
од ре ђе ном тре нут ку на ла зи у 
уло зи по тро ша ча – при ку по ви-
ни хра не, елек трич них уре ђа ја, 
гар де ро бе, пла ни ра њу пу то ва-
ња. По тро шач оче ку је да ро ба 
или услу га ко ју ку пу је има од-
ре ђе ни ква ли тет ко ји под ра-
зу ме ва ис прав ност, си гур ност, 
по у зда ност... Ме ђу тим, уко ли ко 
ку пље на ро ба сво јим ква ли те-
том и ка рак те ри сти ка ма не од-
го ва ра уго во ре ној, по тро шач 
има пра во да је ре кла ми ра, од-
но сно да за тра жи ње ну по прав-
ку или за ме ну. сто га је др жа ва, 
у ци љу за шти те сво јих гра ђа на, 
про пи са ла за ко не ко ји ма се га-
ран ту ју основ на пра ва по тро-
ша ча – пра во на за шти ту здра-
вља, без бед но сти и имо вин ских 
ин те ре са, и ста ра се да се они 
спро во де.

На сај ту Ми ни стар ства тр го ви-
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, 
сек тор за за шти ту по тро ша ча, 
на ла зе се нео п ход не ин фор ма-
ци је ко је мо гу да по мог ну да се 
по тро шач упо зна са сво јим пра-
ви ма, као и са на чи ном за њи хо-
во успе шно ре а ли зо ва ње.

За кон о за шти ти по тро ша ча 
не при ме њу је се на уго вор не 

од но се два фи зич ка ли ца, већ 
се при ме њу је ка да уго вор за-
кљу чу ју по тро шач (фи зич ко 
ли це) и прав но ли це, од но сно 
пред у зет ник.

у ве ћи ни слу ча је ва и куп ци 
и про дав ци су ко рект ни и ку-
по ви на се за вр ша ва успе шно. 
Ако про блем ипак на сту пи, не-
за до вољ ни по тро шач пр во тре-
ба да раз го ва ра са тр гов цем. у 

слу ча ју да му тр го вац не иза ђе у 
су срет, он да тре ба да се обра ти 
не ком од ре ги о нал них са ве то-
ва ли шта за за шти ту по тро ша ча, 
ко ја су, пре ма За ко ну о за шти-
ти по тро ша ча, еви ден ти ра на и 
има ју овла шће ње да за сту па ју 
ин те ре се по тро ша ча.

уко ли ко ни ре ги о нал но са ве то-
ва ли ште не ре ши про блем, та да 
гра ђа нин има мо гућ ност да по ку-
ша ван суд ско ре ша ва ње спо ра.

Да би се при сту пи ло ван суд-
ском ре ша ва њу по тро шач ких 
спо ро ва услов је да је по тро шач 

прет ход но по ку шао да не по-
сред но са тр гов цем ре ши пред-
мет спо ра и да су се по тро шач 
и тр го вац спо ра зу ме ли да ће 
спор ре ши ти пред те лом за ван-
суд ско ре ша ва ње по тро шач ких 
спо ро ва.

ван суд ско ре ша ва ње по тро-
шач ких спо ро ва оба вља ју те ла 
(по сред ни ци и стал не ар би тра-
жне ин сти ту ци је) ко ја су упи са на 

у „Ли сту те ла за ван суд ско ре ша-
ва ње по тро шач ких спо ро ва”.

Гра ђа ни ко ји су за ин те ре со-
ва ни за ван суд ско ре ша ва ње 
по тро шач ког спо ра мо гу се 
обра ти ти по сред ни ци ма упи са-
ним у „Ли сту те ла” ко ју во ди Ми-
ни стар ство тр го ви не, ту ри зма 
и те ле ко му ни ка ци ја. та ли ста је 
об ја вље на на зва нич ној ин тер-
нет стра ни ци Ми ни стар ства тр-
го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни-
ка ци ја и сви ма је до ступ на. 

уко ли ко се пак ни на овај на-
чин не ре ши про блем, оште ће-

ном по тро ша чу пред сто ји суд-
ска за шти та. На по ми ње мо да се 
за по тро шач ке спо ро ве вред но-
сти до 500.000 ди на ра не пла ћа 
суд ска так са.

При ре ди ла: Р. Ми ло је вић

КО ЈА СУ ПРА ВА ГРА ЂА НА КА ДА КУ ПЕ РО БУ ИЛИ УСЛУ ГУ НЕО Д ГО ВА РА ЈУ ЋЕГ КВА ЛИ ТЕ ТА

За шти та пра ва по тро ша ча

Бе о град
удру же ње бан кар ских кли је на та Ефек-

ти ва, тел.: 011/3294-885, 064/860-5676, од 
8.30 до 14.30 ча со ва. И-мејл: po tro sa ci @
e fek ti va.rs

На ци о нал на ор га ни за ци ја по тро ша-
ча ср би је (НОПс), тел.: 011/404-6300, 
011/404-6301 и 011/404-6302, од 14 до 18 
ча со ва. И-мејл: of  ce @nops.org.rs

Шу ма ди ја и за пад на Ср би ја
Ор га ни за ци ја по тро ша ча кра гу је вац, 

тел.: 034/20-20-20, 063/775-0085, од 9 до 
16 ча со ва. И-мејл: in fo @opk.rs

 
Ју жна и ис точ на Ср би ја

Цен тар за за шти ту по тро ша ча и уна-
пре ђе ње ква ли те та жи во та гра ђа на ФО-
РуМ, тел.: 018/525-040, 065/8850-101 и 

065/8850-102, од 11 до 15 ча со ва. И-мејл: 
fo rum sa ve to va li ste @o pen.te le kom.rs и  
fo rum nis @o pen.te le kom.rs.

Вој во ди на
удру же ње за за шти ту по тро ша ча вој во-

ди не (уЗПв), тел.: 021/6313-600, 021/6314-
600, 021/452-077, од 10 до 14 ча со ва. 
И-мејл: in fo@ po tro sac.in fo

РЕ ГИ О НАЛ НА СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТА

ПОД СЕТ НИК  
У БРО ЈЕ ВИ МА

 2 ГО ДИ НЕ
– има те пра во на оправ-
ку и за ме ну ро бе/услу ге 
иако не ма те га ран ци ју 
(ре кла ма ци ја)

14 ДА НА
– има те пра во да се 
пре до ми сли те уко ли-
ко сте на ру чи ли ро бу 
пре ко ин тер не та, пу тем 
ТВ про да је, ка та ло га, 
на пре зен та ци ји или од 
про дав ца ко ји се по ја вио 
на ва шим вра ти ма

8 ДА НА
– рок у ко ме про да вац 
мо ра да од го во ри на ре-
кла ма ци ју

15 ДА НА
– рок за ре ша ва ње ре-
кла ма ци је (из у зе так су 
на ме штај и тех нич ка 
ро ба, ка да је тај рок 30 
да на)

30 ДА НА
– рок у ко ме је про да вац 
ду жан да вам ис по ру чи 
ро бу (уко ли ко ни је дру-
га чи је уго во ре но).
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вИ ПИтАтЕ 
„ГЛАс 

ОсИГуРАНИкА” 
ОДГОвАРА?М. М., Ниш: Из стал ног рад ног од но са у др жав ној ин сти ту-

ци ји по зван сам на вој ну ве жбу у ору жа ним сна га ма на ше 
зе мље, и у том пе ри о ду на ста ло је те ле сно оште ће ње. Ја 

сам по том осно ву до био нов ча ну на кна ду за те ле сно оште ће ње 
као и ре ше ње о ста жу оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем, да се 
јед на го ди на у рад ном од но су ра чу на као 15 ме се ци. Са да сам 
пен зи о нер РФ ПИО (до ку мен та ци ја до ста вље на ре дак ци ји).

По што имам ин фор ма ци ју да ће пен зи о не ри ма ко ји има ју 
бе не фи ци ра ни рад ни стаж, пен зи ја би ти уве ћа на за 20 од сто 
у од но су на са да шњу пен зи ју, да ли ће РФ ПИО по ауто ма ти зму 
до не ти но во ре ше ње и за ме не?

?М. М., Вра ње: Да ли по сло да вац за по сле ног ко ји ис пу ња ва 
услов за ста ро сну пен зи ју мо же да пен зи о ни ше, иако за-
по сле ни то не же ли? 

?Л. И., Кра гу је вац: Ра дио сам као про фе си о нал но вој но ли-
це у ЈНА на те ри то ри ји бив ше СФРЈ. Ка ко, и где, мо гу да 
про ве рим да ли ми је за све те пе ри о де упи сан стаж оси гу-

ра ња и по ко јој осно ви ци?

?М. П., При је по ље: По сле пен зи о ни са ња про ду жио сам да 
ра дим и упла ћи вао сам до при но се за ПИО. Ме ђу тим, по-
след њу го ди ну ни сам упла ћи вао. Ка да сам се рас пи ти вао 

о по нов ном об ра чу ну пен зи је, у над ле жној фи ли ја ли ми је 
ре че но да пр во мо рам да на ми рим не у пла ће ни до при нос уз 
за те зну ка ма ту, што је при лич на су ма па ми се не ис пла ти да 
под но сим зах тев. Ко ја су мо ја пра ва?

?Р. М., Па ра ћин: Ин те ре су је ме ка да сти чем пра во на пен-
зи ју по до са да шњем рад ном ста жу и да ли мо гу сам да 
упла тим не до ста ју ћи стаж. Ро ђен сам 15. сеп тем бра 1953. 

го ди не. У рад ном од но су сам био 34 го ди не и де вет ме се ци, а 
две го ди не сам био на би роу ра да са нов ча ном на кна дом. 

?М. Т., Ки кин да: Ра дио сам че ти ри го ди не по уго во ру о при-
вре ме но-по вре ме ним по сло ви ма, ко ји се про ду жа вао на 
сва ких шест ме се ци. Да ли се при ли ком из ра чу на ва ња 

ста жа оси гу ра ња ка да пре дам зах тев за пен зи ју то ра чу на као 
да сам ра дио че ти ри го ди не, или ми се ра чу на са мо осам ме се-
ци по го ди ни ра да, с об зи ром на то да се на ову вр сту уго во ра 
не ра чу на ју пра зни ци, ви кен ди... Та ко се фак тич ки во ди да сам 
ра дио че ти ри го ди не, а М-8 обра сцем по сва кој го ди ни пла ће-
но је осам ме се ци.

Ко има пра во на уве ћа ње пен зи је 

Рас кид рад ног од но са по си ли за ко на

Стаж вој них оси гу ра ни ка

Пра во на пре ра чун пен зи је

Упла та не до ста ју ћег ста жа

При вре ме ни и по вре ме ни по сло ви
и стаж оси гу ра ња

Од го вор: Пра во на уве ћа-
ње од 20 про це на та не ма ју сви 
оси гу ра ни ци са бе не фи ци ра-
ним ста жом. Од ред бом чла на 
42 За ко на о ПИО, так са тив но 
су на бро ја не од ре ђе не ка те го-
ри је оси гу ра ни ка ко ји ра де на 
по сло ви ма на ко ји ма се стаж 
оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем и ко ји мо гу под по себ-
ним усло ви ма да оства ре пра во 
на пен зи ју. то су, по ред оста лих, 
овла шће на ли ца у МуП, БИА, 
као и про фе си о нал на вој на ли-

ца пре ма про пи си ма о вој сци 
ср би је. Њи ма се под од ре ђе-
ним усло ви ма про пи са ним За-
ко ном уве ћа ва из нос пен зи је за 
20 од сто. 

ви сте пра во на ста ро сну пен-
зи ју оства ри ли по про пи си ма 
из 1996. го ди не и као за по сле ни 
у др жав ној ин сти ту ци ји ни сте 
при па да ли ни јед ној од на ве де-
них ка те го ри ја, а пра во на бе-
не фи ци ра ни стаж сте има ли јер 
сте ра ди ли са те ле сним оште ће-
њем од 70 од сто.  

Од го вор: Пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
су пра ва ко ја се оства ру ју пре-
ко Фон да ПИО на лич ни зах тев 
оси гу ра ни ка. По сло да вац мо же 
да рас ки не рад ни од нос са за-
по сле ним ка да он на пу ни 65 го-

ди на жи во та и има ми ни мум 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Ипак, 
ствар је до го во ра из ме ђу по-
сло дав ца и за по сле ног да ли ће 
му би ти про ду жен уго вор о ра-
ду и о то ме би тре ба ло да раз го-
ва ра те са сво јим по сло дав цем.

Од го вор: тре ба да под не се-
те зах тев за из да ва ње уве ре ња 
о по да ци ма уне тим у ма тич ну 
еви ден ци ју о оси гу ра ни ци ма. 
у том уве ре њу би ће на ве де ни 
сви по да ци ко ји ма Фонд ПИО 
рас по ла же за пе ри о де ка да сте 
би ли у оси гу ра њу као про фе-
си о нал но вој но ли це по прав-
ним про пи си ма Ре пу бли ке 
ср би је. уко ли ко не ки по да ци 
из тог пе ри о да не до ста ју, мо-
же те зах те вом да се обра ти те 
Ми ни стар ству од бра не. ка да 
оси гу ра ник под не се зах тев за 

оства ри ва ње пра ва на пен зи-
ју, Фонд ПИО по слу жбе ној ду-
жно сти по тра жу је не до ста ју ће 
по дат ке о ста жу и за ра да ма 
оси гу ра ни ка. Пе ри о ди оси гу ра-
ња у вре ме по сто ја ња сФРЈ за 
про фе си о нал на вој на ли ца пре 
1973. го ди не утвр ђу ју се пре ма 
прав ним про пи си ма др жа ве на 
чи јем под руч ју је ли це би ло на 
слу жби, док се од 1973. го ди не 
пе ри о ди утвр ђу ју на те рет оне 
др жа ве чи је др жа вљан ство то 
ли це има, сход но за кљу че ном 
ме ђу на род ном спо ра зу му.

Од го вор: Да би сте оства ри ли 
пра во на пре ра чун пен зи је, мо-
ра те да из ми ри те за о ста ле до-

при но се за цео пе ри од ко ји сте 
би ли у оси гу ра њу по сле пен зи-
о ни са ња.

Од го вор: Пра во на ста ро сну 
пен зи ју сти че те ка да на вр ши те 
65 го ди на жи во та. с об зи ром 
на до са да шњи оства ре ни стаж 
оси гу ра ња, услов за пре вре ме-
ну ста ро сну пен зи ју, са трај ним 
ума ње њем, не ис пу ња ва те јер 

не ма те 40 го ди на ста жа оси гу-
ра ња. За кон о ПИО не пред ви ђа 
мо гућ ност јед но крат не упла те 
до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње за од ре ђе-
ни вре мен ски пе ри од у ко ме је 
оси гу ра ник био ван оси гу ра ња.

Од го вор: При вре ме ни и по-
вре ме ни по сло ви мо гу се оба-
вља ти са пу ним рад ним вре ме-
ном и са не пу ним рад ним вре-
ме ном код јед ног или код ви ше 
по сло да ва ца до пу ног рад ног 
вре ме на. уко ли ко се при вре-
ме ни и по вре ме ни по сло ви 
оба вља ју код јед ног по сло дав-

ца са пу ним рад ним вре ме ном 
цео ме сец или део ме се ца, али у 
кон ти ну и те ту, у стаж оси гу ра ња 
се при зна је цео ме сец, од но сно 
цео пе ри од ра да укљу чу ју ћи и 
су бо те, не де ље и да не пра зни-
ка, под усло вом да је до при нос 
за ПИО пла ћен на осно ви цу ко ју 
чи ни уго во ре на на кна да, од но-

сно на нај ни жу осно ви цу уко ли-
ко је уго во ре на на кна да ма ња 
од нај ни же осно ви це. 

Ако је ли це оба вља ло при вре-
ме не и по вре ме не по сло ве са 
пу ним или не пу ним рад ним вре-
ме ном, али не цео ме сец не го од-
ре ђе ни број да на у ме се цу са пре-
ки ди ма, у стаж оси гу ра ња при-
зна је се оно ли ко да на ко ли ко је 

ли це про ве ло на тим по сло ви ма. 
у овом слу ча ју у стаж оси гу ра ња 
при зна ју се са мо рад ни да ни а не 
и су бо те, не де ље и да ни пра зни ка, 
уко ли ко ли це ни је ра ди ло у тим 
да ни ма. И у овом слу ча ју по треб-
но је да је до при нос за ПИО пла-
ћен нај ма ње на сра змер ни из нос 
нај ни же осно ви це ко ја од го ва ра 
вре ме ну про ве де ном на ра ду.
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шареница шареница

РЕШЕЊА- СКАНДИНАВКА: росопас, еспресо, плата, б, роса, па, оба, дор, мо, раш, адут, ту, тикарам, ет, куп, рик, сар, и, Авила, јара, 
ит, Аралица, левичар, та, и, и, финоћа, он, вила, рода, кт, д, оскар. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: пакпапир, отровати, сликари, Навара, асасинат, 
пијанино, и, ат, мак, ти, ик, кр, асп, Акра, кукурек, Прличко, раст, Ана, от, аа, тн, миш, та, а, италијан, Николија, а, Атанас.  

скАНДИНАвкА укРШтЕНЕ РЕЧИ

ВО ДО РАВ НО: 1. Па пир за па ко ва ње, 9. уби ти отро-
вом, 10. Ли ков ни умет ни ци, 11. Ра ни ји шпан ски ко шар-
каш, ху ан кар лос, 13. уби ство из за се де (лат.), 15. Ма њи 
кла вир (лат.), 16. хе миј ски сим бол за аста тин, 17. Опи-
јум ска биљ ка, 18. Лич на за ме ни ца, 20. Из вр шни ко ми тет 
(скр.), 22. хе миј ски сим бол за крип тон, 23. Ауто са о бра-
ћај но пред у зе ће (скр.), 25. Глав ни град Га не, 27. вр ста 
зе ља сте биљ ке, 29. Ра ни ји ма ке дон ски глу мац, Пе тре, 
30. стас, уз раст, 31. Име пе ва чи це Бе ку те, 33. Основ на 
та ри фа (скр.), 34. Ад ак та (скр.), 36. тех нич ке но ви не 
(скр.), 37. кућ ни гло дар, 39. хе миј ски сим бол за тан тал, 
41. ста нов ник др жа ве у Евро пи, 44. жен ско име, 45. Ма-
ке дон ско му шко име. 

УС ПРАВ НО: 1. вр ста пи те, 2. Збир ка ге о граф ских ка-
ра та (мн.), 3. Де сна при то ка Бо сне, 4. кре ну ти ка сом, 5. 
При пад ник но мад ског на ро да, 6. Из ве де на реч (грч.), 7. 
спил бер гов ван зе ма љац, 8. Ру дар ски ин сти тут (скр.), 
12. ко ји има сто кра ко ва, 14. хе лен ски ли ри чар, 19. сма-
њи ти по ду жи ни, по кра ти ти, 21. вр ста ле жа ја, 24. Би ло, 
да мар, 26. Ре ка у хр ват ској, 28. Ре са, рој та, 29. Пла ни на 
у Дал ма ци ји, 32. Ју жно во ће, 35. во ђа ху на, 38. Део ру ке, 
40. Лу ка ва осо ба (тур.), 42. Пољ ска авио ком па ни је, 43. 
све та (тур.).  

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 n

11 n 12

13 14

15

n 16 n 17

18 19 n 20 21 n 22

23 24 n 25 26

n 27 28

29 n

30 n 31 32

33 n 34 35 n 36

37 38 n 39 40 n

41 42 43

44

n 45

АУТОР:    
ЈОВИЧИЋ

СИРОВИНА  
ЗА ПРЕРАДУ

ИЗБАВИТИ 
НЕКОГА ИЗ 
РОПСТВА

СПАСЕНИЈА    
(ОДМИЛА)

ЈАНИЧАРСКИ   
ОДРЕД  
ВОЈСКЕ

ПРВЕНСТВО 
ЕВРОПЕ У 

АТЛЕТИЦИ (СКР.)

ПРВАК, 
ШАМПИОН

ХОТЕЛСКИ 
РАДНИК

ПЛАНИНСКА     
БИЉКА

БРЗО СКУВАНА 
КАФА

МЕСЕЧНА 
ПРИНАД-   
ЛЕЖНОСТ

ОЗНАКА 
ЗА БОР

ПОМОЋНА 
УЗРЕЧИЦА

ВРСТА 
АТМОСФЕРСКОГ 

ТАЛОГА

ОЗНАКА 
ПАНЧЕВА

ПОТВРДНА  
РЕЧ

И ЈЕДАН 
И ДРУГИ,    
ОБАДВА

ПРАОТАЦ 
ДОРАНА

МАЊИ РТ,   
РТИЋ

СИМБОЛ 
МОЛИБДЕНА

ГЛАТКА 
ТКАНИНА

УДРУЖ. 
КЊИЖЕВН.

ПАМЕТ,    
РАЗБОРИТОСТ

ЈАКА 
КАРТА

НА ОВОМ 
МЕСТУ

СТАНОВНИЦИ 
РУСИЈЕ

ПЕВАЧИЦА,    
ТАНИТА

ОЗНАКА 
ЗА ЕГИПАТ

ПЕХАР

ПОВОРКА 
КАМИЛА У 
ПУСТИЊИ

ЗЕМЉО-   
РАДНИЦИ

УРЛИК 
ЖИВОТИЊЕ

ОБЛАСТ У 
НЕМАЧКОЈ

ИТ. ГЛУМИЦА, 
АЛИДА

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ГРАД У   
ШПАНИЈИ

ИТ. ПИСАЦ,   
ПЈЕТРО

ВЕЛИКА     
ВРУЋИНА

ИНДУСТР. 
ТЕПИХА

МЕСТО 
У ИСТРИ

СТАРИЈИ 
СЛИКАР,   
СТОЈАН

ПРИПАДН. 
СТРАНКЕ ЛЕВЕ 

ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СИМБОЛ 
ЗА ТАНТАЛ

АМ. ГЛУМАЦ, 
ГЛЕН

10. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

СТРНО  
ЖИТО

ОЗНАКА ЗА 
ИНТЕНЗИТЕТ

ДЕО 
ЛАНЦА

УГЛАЂЕНОСТ
АТРИБУТ 

(СКР.)

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ЛЕТЊИКОВАЦ

ПРВА 
НОТА

ПТИЦА 
СЕЛИЦА

КИЛОТОНА     
(СКР.)

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

НАЈВЕЋА 
ФИЛМСКА 
НАГРАДА



Да ли сте зна ли ... Ра чу ни ца
И си ро ма шни те ра ју мо ду. Што да ље од се бе.
То што не ма без гре шних не оправ да ва оне ко ји стал но гре ше.
За раз ли ку од дру гих, пол тро ни су увек уз пр ве.
Ра чу ни ца би нам би ла бо ља да смо ја чи у мно же њу и са би ра-

њу, а сла би ји у де ље њу.
умо ви мо гу би ти ис прав ни, ис пра зни и ис пра ни. Раз ли ка је са мо у 

јед ном сло ву, али дра стич на.
Сло бо дан Ду чић

сре ћан чо век
Не ки љу ди се по здра ве са жи во том тек кад га узму у сво је ру ке. 
Љу ди се ви де очи ма, а чо век гла вом.
Чо ве ку ви ди те пра во ли це тек кад вам окре не ле ђа.
Ко ме је вре ме на из ма ку, има га на пре тек.
Исти на је у оној ка пи ко ја пре ли је ча шу.
Про ма шен жи вот и про ма ше ни при ја те љи ску по нас ко шта ју.
Ако не што мо ра те, или за су ци те ру ка ве или „под виј те реп”.
Сре ћан сам чо век, јер де те у ме ни ме под се ћа да то бу дем.
Над ме ћи те се са ве ли ки ма, али пр во по бе ди те се бе ма ле.

Пе ко Ла ли чић

Мо лим за реч
Сви са ња ју по сао. Јед ни на рад ном ме сту, а дру ги на би роу за 

за по шља ва ње.
По јеф ти ни ло је се зон ско во ће: све лак ше је обра ти бо стан.
Ко ји крај с кра јем, не мам ни за по че так.
клин ци у чу ду. Оче ви им во ле ке че ве у кар та ма, а нер ви ра ју их ке-

че ви у њи хо вим књи жи ца ма.
„Ко че ка до че ка” се не од но си на мла де струч ња ке ко ји че ка ју 

по сао.
За ка за ли су ми ул тра звук за го ди ну да на, али се уздам у оно „вре ме 

ле чи све“.
Крв, крв, крв... Жу та штам па по ста је све цр ве ни ја.
Има ле ка ра ко ји при ма ју сва ког да на, али са мо у де ви за ма.

Де јан Па та ко вић

До бар адво кат
Кад ви дим ко ли ка ми је пла та, за ме не је сва ки дан ви сок да-

тум.
До шло је ње го во вре ме. По стао је сла ван по сле сво је смр ти.
Шта да уз ме те про тив за тво ра? До брог адво ка та!
Ја о ку ва њу не знам ни шта, а мо ја же на је пре ва зи шла и ме не.
Де мо кра ти ја је по че ла да се ши ри, али смо сре ћом ин фи ци ра-

не на вре ме от кри ли и изо ло ва ли.
Ју рим јед ног по ке мо на. Ду жан ми је па ре.

Зо ран Т. По по вић

До бро и зло
По се кли смо др жав ну шу му, уисти ну. Да лак ше ис те ра мо прав ду на 

чи сти ну!
По сле осе ке по ште ња, до ла зи пли ма раз о ча ре ња.
До бро се до брим хва ли, а зло злим па ли.
Ра до ва ли смо се без раз ло га. То су нам за ме ри ли с раз ло гом.
Да сва ка ули ца има сво га по ли цај ца, при пи су је се раз ви је ни ма, а 

код нас би сва ко сво ју ули цу да има.
По бе ди се не гле да у зу бе. Кад је по раз у пи та њу – је зик за зу-

бе!
Пра вим му шкар ци ма не при ли чи да пла чу – же не због њих.

Ни ко ла Ц. Стан ко вић
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– да се 23. сеп тем бра 

– да се од дав ни на вре ли ав гу стов-

– да је у до ба древ ног Ри ма 

Зе мљи ној ју жној по лу лоп ти, пак, та да по чи ње про ле ће...

че и на љу де иза зи ва ју ћи код њих тро мост и мр зо во љу.

де ве ти ме сец зо ве сед ми.

(или дан ра ни је као ове 

ски да ни зо ву „па сји да ни” што се 

го ди на по чи ња ла пр вог мар та? 

го ди не) за вр ша ва ле то? 

до во ди ло у ве зу са зве здом си ри јус 

сеп тем бар је био сед ми по ре ду 

тог да на су дан и ноћ јед-

(на ла зи се у са зве жђу ве ли ки пас)? 

па се та ко и звао – сеп тем. Ме ђу-

на ки и тра ју тач но по 12 

сма тра ло се да си ри јус (Па сја зве зда), ко ји сре ди ном ле та 

тим, ка да су го ди ни до да та још 

са ти. то је је се њи екви но-

из ла зи са сун цем, до да је сун цу сво ју то пло ту, што узро ку је 

два ме се ца – ја ну ар и фе бру ар, ре до след се по ме рио али су 

циј или је се ња рав но дне ви ца по сле ко је по чи ње је сен. На 

из у зет но то пло вре ме. Исто та ко ве ро ва ло се да си ри јус ути-

сви они за др жа ли сво је ста ре на зи ве па је та ко ис па ло да се 

– да су на род на име на за 

– да је 45. го ди не пре но ве ере, у вре ме ка-

– да се ав густ код ср ба, као и код не ких 

сеп тем бар вре сен, гро здо бер, 

да је го ди на има ла де сет ме се ци, рим ски 

сло вен ских на ро да, на зи ва још и го спо ђин-

гру ден, ми хољ ски, ма ло го спо-

се нат у част Ју ли ја Це за ра ме сец Qu in ti lis 

ски ме сец, ко ло воз, и гум ник, као и у ста-

ђин ски? код хр ва та тај ме сец 

(сед ми по ре ду) на звао Ju li us? Не ко ли ко 

ро срп ском? На ста ро сло вен ском, ста ро ру-

се зо ве ру јан, и за и ста при ро-

де це ни ја ка сни је, 8. го ди не пре хри ста, се-

ском и срп ском за рев, а на бе ло ру ском жні-

да и ње ни пло до ви по ла ко до би ја ју зре лу и руј ну бо ју. сти жу 

нат је од лу чио и да Ок та ви јан Ав густ, Це за ров 

вењ. На укра јин ском сер пењ, на че шком 

мла ди ора си, бе ре се гро жђе, ла сте се спре ма ју на југ...

усво је ни син и на след ник, а за тим и пр ви рим ски цар, до би је 

ср пен, слич но пољ ском сјер пјен и на сло-

свој ме сец па је Sex ti lis про ме нио име у Augu stos – ав густ.

ве нач ком ве ли ки ср пан. код хр ва та се на зи ва ко ло воз.


