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ме ђу на род ни дан ста ри јих осо ба је по се бан 
дан за ову по пу ла ци ју ши ром све та. сло ган 
ово го ди шње кам па ње „За у зми став пре ма 

пред ра су да ма ве за ним за ста ре ње и ста ри је осо бе” 
иза бран је с ци љем да се скре не па жња јав но сти на 
по сто ја ње пред ра су да ве за них за ста ре ње и ста-
ри је људе и про мо ви ше по зи тив на сли ка ста ре ња 
кроз при ме ре до бре прак се.

са вре ме но дру штво ка рак те ри ше по сто ја ње 
од ре ђе них кли шеа за по је ди на жи вот на до ба, а 
за ста рост по себ но. Бу ду ћи да је за мо дер на дру-
штва упра во ка рак те ри стич но по ве ћа ње бро ја 
ста ри јих ста нов ни ка и ин тен зи ви ра ње ста ре ња 
ста нов ни штва, па ра док сал но је да су упра во у тим 
дру штви ма пред ра су де и сте ре о ти пи о ста ри ји ма 
рас про стра ње ни ји не го ика да пре. Ови ста во ви 
су при ме ри пред ра су да у ве зи са ста ри јим осо ба-
ма – сте ре о ти па ко ји се од но се на дис кри ми на ци-
ју по је дин ца или гру пе љу ди због њи хо вих го ди на. 
Ова кви ста во ви при ка зу ју ста ри је љу де као сла бе, 
оне „чи је је вре ме про шло”, не спо соб не за рад, фи-
зич ки и мен тал но спо ре, са не ким по ре ме ћа јем 

или не спо соб но шћу или као бес по моћ не. пред ра-
су де усме ре не ка ста ри јим осо ба ма слу же као со-
ци јал ни зид из ме ђу ге не ра ци ја.

Нај че шћи сте ре о ти пи се од но се на то да су ста-
ри љу ди они „чи је вре ме је про шло”, ко ји су бес по-
моћ ни, да ће сви ста ри љу ди по ста ти се нил ни, да не 
за слу жу ју здрав стве ну не гу, а ве за но за же не, да су 
ста ри је же не ма ње вред не од мла ђих. 

Ови сте ре о ти пи мо гу да спре че ста ри је осо-
бе да у пот пу но сти уче ству ју у дру штве ним, по-
ли тич ким, еко ном ским, кул тур ним, ду хов ним, 
гра ђан ским и дру гим ак тив но сти ма. мла ђи љу-
ди та ко ђе мо гу да ути чу на ове од лу ке сво јим 
ста во ви ма пре ма ста ри јим осо ба ма, или пак да 
ства ра ју ба ри је ре у ве зи са со ци јал ним укљу чи-
ва њем ста рих. Овај за ча ра ни круг мо же се из бе-
ћи раз би ја њем ова квих сте ре о ти па и про ме ном 
соп стве них ста во ва о ста ри ма.

Обе ле жа ва ње ме ђу на род ног да на ста ри јих 
осо ба укљу чи ће ове го ди не ве ли ки број здрав-
стве но-про мо тив них ак тив но сти у ло кал ној 
за јед ни ци као што су пре да ва ња, здрав стве но-
про мо тив не из ло жбе, три би не, окру гли сто ло ви, 
кон фе рен ци је за но ви на ре, јав не ма ни фе ста ци је, 
кон цер те, спорт ске до га ђа је, ба за ре здра вља и 
слич но. та де ша ва ња ће се ор га ни зо ва ти то ком 
це лог ме се ца. 

Де ве та Олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре 
тре ћег до ба ко ја се и ове го ди не одр жа ва у вр-
њач кој Ба њи и ко ја сва ке го ди не бро ји по ви ше 
сто ти на уче сни ка нај бо љи је до каз да су ста ри-
је ге не ра ци је спрем не да ужи ва ју у жи во ту, да се 
так ми че и за ба вља ју. Њи хо ва број ност, спорт ски 
дух то ком днев них ак тив но сти и не у мор но за ба-
вља ње у ве чер њим са ти ма уз му зи ку нај бо љи су 
до каз да го ди не не мо ра ју да бу ду пре пре ка за 
ужи ва ње у жи во ту у сва ком до бу.

В. А.

ПР ВИ ОК ТО БАР – МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ ОСО БА

За у зми став пре ма 
пред ра су да ма

Свечаност на 
Бежанијској коси
Ме ђу на род ни дан ста рих при год но се и 
ове го ди не обе ле жа ва у До му за ста ре на 
Бе жа ниј ској ко си. Уче сни ци су сви до мо ви 
у оквиру Установе Геронтолошки центар 
Београд, а под сло га ном „На ша при ча” па-
жња је по све ће на по ло жа ју и зна ча ју ста рих 
у дру штву. На тра ди ци о нал ној све ча ној ака-
де ми ји уче ству ју по зна ти глум ци и пе ва чи 
али и чла но ви глу мач ких и фол клор них сек-
ци ја из пен зи о нер ских удру же ња и Днев них 
цен та ра и клу бо ва.
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пре ма но вом пра вил ни ку 
о дру штве ном стан дар-
ду пен зи о не ра, осим ре-

ха би ли та ци је у РХ цен три ма и 
ба ња ма ср би је о тро шку Фон да 
пИО, омо гу ће но је да нај у гро-
же ни ји ко ри сни ци пен зи ја са да 
мо гу да оства ре и дру ге ви до-
ве по мо ћи, по пут оне у хра ни, 
ле ко ви ма, ме ди цин ском ма те-
ри ја лу, огре ву и сред стви ма за 
хи ги је ну. 

Алек сан дар ву лин, ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња, при су-
ство вао је пр вој ор га ни зо ва-
ној до де ли со ли дар не по мо ћи 
23. сеп тем бра у про сто ри ја ма 
Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Но вог са да, ко ју су ор га ни зо-
ва ли до ма ћи ни у са рад њи са 
сво јим ко ле га ма из Удру же ња 
но во сад ских пен зи о не ра, за 80 
нај у гро же ни јих пен зи о не ра из 
Но вог са да. ме ђу број ним чла-
но ви ма ова два удру же ња (ко ја 
за јед но има ју ви ше од 20.000 
чла но ва), зва ни ца ма и го сти ма, 
овом до га ђа ју при су ство ва ли су 
и 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, Бра ни слав ми тро вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра 
РФ пИО, Дра го слав Ђу ка но вић, 
члан УО РФ пИО, др Алек сан дар 
ми ло ше вић, за ме ник ди рек-
то ра РФ пИО, и слав ко Имрић, 
ди рек тор по кра јин ског фон да 
пИО, са са рад ни ци ма. 

ми ни стар ву лин је овом при-
ли ком ис та као да је по ли ти ка 
вла де Ре пу бли ке ср би је да сва-
ки еко ном ски успех при вре де 
осе те пр во пен зи о не ри и рад-
ни ци.

– Но вим пра вил ни ком о дру-
штве ном стан дар ду пен зи о не ра 
пред ви ђе но је, у скла ду са за ко-
ном, да се сред ства на ме ње на у 
ове свр хе рас по де љу ју на нов, 
дру га чи ји на чин. И да ље ће 
нај ве ћи део нов ца од ла зи ти на 
ре ха би ли та ци ју у ба ња ма о тро-
шку Фон да, али део нов ца ће би-
ти упо тре бљен и за со ли дар ну 
по моћ пен зи о не ри ма у хра ни, 

ле ко ви ма, огре ву... то зна чи да 
што ви ше нов ца бу де мо има ли 
од до при но са, ви ше ће мо и из-
два ја ти за стан дард на ших нај-
ста ри јих су гра ђа на. А јед на ра-
до сна вест је сте да је за кључ но 
са 21. сеп тем бром ове го ди не 
ни во до при но са уве ћан за 1,96 
од сто у од но су на план, од но-
сно у др жав ну ка су од ја ну а ра 
до сеп тем бра је од до при но са 
упла ће на 5,1 ми ли јар да ди на ра 
ви ше од пла ни ра ног, што зна чи 
да др жа ва све ма ње до ти ра за 
пен зи је из бу џе та – из ја вио је 
Алек сан дар ву лин.  

пре ма ре чи ма др Алек сан дра 
ми ло ше ви ћа, Фонд пИО је ове 
го ди не, у скла ду са од ред ба ма 
из но вог пра вил ни ка, за со ли-
дар ну по моћ пен зи о не ри ма 
из дво јио ви ше од де вет ми ли-
о на ди на ра, што је рав но мер но 
рас по ре ђе но свим оп штин ским 
удру же њи ма пен зи о не ра, на 
осно ву уче шћа бро ја пен зи о не-
ра са под руч ја од ре ђе ног удру-
же ња у од но су на уку пан број 
ко ри сни ка пен зи ја. том при ли-
ком ис та као је и да кри те ри ју-
ми и ор га ни за ци ја за до де лу 

со ли дар не по мо ћи мо ра ју би ти 
у пот пу но сти тран спа рент ни и 
до ступ ни свим пен зи о не ри ма 
на исти на чин. Он је по хва лио и 
ак тив ност но во сад ских удру же-
ња на овом по слу.

– До де ла со ли дар не по мо ћи 
у пен зи о нер ској ор га ни за ци ји 
Но вог са да пред ста вља при-
мер ка ко би тре ба ло да се де ли 
ова по моћ, на тран спа рен тан 
и пра ви чан на чин, у скла ду са 
пра вил ни ком. ве о ма смо за до-
вољ ни на чи ном ре а ли за ци је 
– ре као је др Алек сан дар ми ло-
ше вић.

Фонд пИО је за со ли дар ну по-
моћ пен зи о не ри ма Но вог са да 
у овој го ди ни из сред ста ва за 
дру штве ни стан дард из дво јио 
укуп но 363.217 ди на ра. Из бор 
пен зи о не ра ко ји ма је по моћ до-
де ље на спро ве ла су удру же ња 
пен зи о не ра из Но вог са да пре-
ко сво јих ме сних ор га ни за ци ја, 
ко је су и пред ло жи ле спи сак 
кон крет них ко ри сни ка. 

– У сва кој ме сној за јед ни-
ци има мо ме сне ор га ни за ци је 
пен зи о не ра ко ји су са ми пред-
ло жи ли љу де ко ји ма је по моћ 

нај по треб ни ја. Нај бо ље ком-
ши је и при ја те љи из Бу ди са ве, 
ка ћа, али и Но вог са да зна ју ко 
је нај си ро ма шни ји и ко је нај у-
гро же ни ји, и ти пен зи о не ри су 
да нас ов де, њих 80. Да кле, кри-
те ри јум је био ствар но ста ње на 
те ре ну, ка ко ко жи ви и ко ме је 
ова по моћ нај по треб ни ја. На-
ше удру же ње има уго во ре о са-
рад њи са пред у зе ћи ма ко ја су 
по спе ци фи ка ци ји при пре ми ла 
па ке те со ли дар не по мо ћи, али 
су их и са ми „по ја ча ли” сво јом 
до на ци јом, а фир ма за огрев је 
обез бе ди ла и бес плат ну до ста-
ву огре ва на адре се ко ри сни ка 
– об ја снио је мо мо Чо ла ко вић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра гра да Но вог са да.

Не по сред но пре не го што је 
Алек сан дар ву лин уру чио пр ви 
па кет со ли дар не по мо ћи пен зи-
о нер ки сла ви ци вла о вић, мо-
мо Чо ла ко вић је на ја вио ско ро 
удру жи ва ње две нај број ни је ор-
га ни за ци је пен зи о не ра у Но вом 
са ду, а пред сед ник Удру же ња 
но во сад ских пен зи о не ра мир-
ко ко ва че вић је то и по твр дио.

Ми ро слав Мек те ро вић

Александар Вулин уручује први пакет солидарне помоћи Славици Влаовић

СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПРА ВИЛ НИ КА О ДРУ ШТВЕ НОМ СТАН ДАР ДУ КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА

Но во сад ски пен зи о не ри пре у зе ли 
па ке те со ли дар не по мо ћи
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по кра јин ски фонд пИО, 
на че лу са ди рек то ром 
слав ком Имри ћем, био је 

до ма ћин 14. са ве то ва ња ле ка ра 
ве шта ка РФ пИО, одр жа ног од 
27. до 29. сеп тем бра у спе ци јал-
ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју 
„тер мал” у Ба њи врд ник. већ 
тра ди ци о нал но са ве то ва ње ле-
ка ра ве шта ка Фон да пИО, ове 
го ди не би ло је те мат ски по све-
ће но ме ди цин ском ве шта че њу 
пра ва на по моћ и не гу дру гог 
ли ца. 

Ле ка ри ве шта ци Фон да има ли 
су при ли ку да се на овом струч-
ном ску пу упо зна ју са но вим до-
стиг ну ћи ма ме ди цин ске на у ке и 
прак се у ле че њу па ци је на та ко је 
су им из ове обла сти пред ста ви-
ли про фе со ри са ме ди цин ског 
фа кул те та у Но вом са ду. та ко-
ђе, и са ис ку стви ма у ра ду и за-
кон ским ре ше њи ма Ре пу бли ке 
сло ве ни је из ове обла сти, ко је 
им је ис црп но из ло жио др Жи-
во та Ло вре нов из сло ве нач ког 
За во да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње.

Алек сан дар ву лин, ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, обра ћа-
ју ћи се при сут ни ма при ли ком 
отва ра ња са ве то ва ња, ре као је 
да по сто ји ди ле ма да ли је свр-
ха нов ча не на кна де за по моћ и 
не гу дру гог ли ца са мо при зна-
ва ње од ре ђе ног здрав стве ног 
ста ња и са мим тим ко ри шће ња 
из ве сне на док на де, без об зи-
ра на ма те ри јал но ста ње, или 
је свр ха да по моћ до би ју са мо 
они ко ји ма је за и ста и по треб-
на. Овом при ли ком ис та као је и 
да је за до во љан ра дом ле ка ра 
ве шта ка Фон да и да је, из ме ђу 
оста лог, и њи хо вим до дат ним 
ан га жо ва њем на ре ви зи ји ин ва-

лид ских пен зи ја др жа ва уште-
де ла око ми ли он евра. 

– Ле ка ри Фон да пИО ра де је-
дан ве о ма те жак и од го во ран 
по сао. Њи хо ва ве шта че ња су 
пре суд на за до би ја ње од ре ђе-
них об ли ка со ци јал не за шти те. У 
њи хо ву струч ност ни ко не тре ба 
да сум ња, ни у њи хо ву ху ма ност. 
Још је За ко ном из 2003. го ди не 
би ла утвр ђе на за кон ска оба ве за 
да се вр ши ре ви зи ја ин ва лид-
ских пен зи ја, али ра ни је ни је 
би ло хра бро сти или во ље да се 
по шту је за кон, и ова вла да је пр-
ва ко ја ак тив но спро во ди ту оба-
ве зу – ре као је ми ни стар ву лин. 

ми ни стар ву лин је оба ве стио 
при сут не и да је у по ступ ку ре-
ви зи је ин ва лид ских пен зи ја 
до са да истри ја жи ра но 59.653 
пред ме та, пре гле да но 4.625 
ко ри сни ка, на осно ву то га об у-
ста вље на је ис пла та 324 ин ва-
лид ске пен зи је и под не то је 16 
кри вич них при ја ва про тив оних 
ко ји су се огре ши ли о за кон. На-
гла сио је да је са да тренд да ко-
ми си ја ма у Фон ду пИО зах те ве 

под но се са мо они ко ји ма је по-
моћ по треб на и ко ји за слу жу ју 
да им дру штво по мог не, јер је 
са да ја сно да ће др жа ва про-
ве ра ва ти и во ди ти ра чу на о по-
што ва њу за ко на.  

слав ко Имрић је ис та као да је 
ми ни стар сво јим при су ством на 
овом са ве то ва њу по ка зао ко ли-
ки зна чај при да је уна пре ђе њу 
ра да Фон да, као и др Бе ри слав 
ве кић, др жав ни се кре тар у ми-
ни стар ству здра вља, ко ји је био 
при су тан на отва ра њу са ве то-
ва ња. Ди рек тор по кра јин ског 
фон да Имрић из нео је по дат ке 
ко ји пре ци зни је го во ре о ра ду 
ле ка ра ве шта ка у Фон ду. 

– У Ре пу блич ком фон ду пИО 
ра ди 85 ле ка ра ве шта ка што је 
ма ње не го што их је ра ни је би-
ло, али обим по сла им ни је сма-
њен, јер по ра зним осно ва ма 
го ди шње оба ве ве шта че ње око 
150.000 зах те ва. Од то га је нај ве-
ћи део ве зан за област пен зиј-
ског оси гу ра ња – око 125.000, а 
го то во по ло ви на тих зах те ва се 
од но си на при зна ва ње пра ва на 

нов ча ну на кна ду за ту ђу по моћ 
и не гу (ви ше од 60.000). Од тог 
бро ја у про шлој го ди ни је из ве-
шта че но 85 од сто, а по зи тив но 
је ре ше но 39 од сто зах те ва – ре-
као је слав ко Имрић и до дао да 
је за то ве шта че ње по зах те ви ма 
за по моћ и не гу дру гог ли ца и 
иза бра но за глав ну те му ово го-
ди шњег са ве то ва ња ле ка ра ве-
шта ка Фон да.

Др Ди ка ка је вић, ди рек тор 
сек то ра за ме ди цин ско ве шта-
че ње, по звао је при сут не да са-
зна ња и ис ку ства са овог струч-
ног ску па ис ко ри сте за уна пре-
ђе ње по ступ ка ме ди цин ског 
ве шта че ња у Фон ду.   

ме ђу го сти ма са ве то ва ња, 
из ме ђу оста лих, би ли су и Бра-
ни слав ми тро вић, пред сед-
ник Управ ног од бо ра РФ пИО, 
др Алек сан дар ми ло ше вић, 
за ме ник ди рек то ра РФ пИО, 
ма ри јан па пеж, ди рек тор сло-
ве нач ког За во да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, са са-
рад ни ци ма.  

Ми ро слав Мек те ро вић

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА РФ ПИО У ВРД НИ КУ

Од го во ран по сао ле ка ра ве шта ка

По твр де за уче ни ке и сту ден те
Уче ни ци ко ји ко ри сте по ро дич не пен зи-

је, ако су ста ри ји од 15 го ди на, тре ба ло је 
да до ста ве по твр де о шко ло ва њу до кра ја 
сеп тем бра да им не би би ла об у ста вље на 
ис пла та при на дле жно сти. 

сту ден ти, ко ри сни ци по ро дич не пен зи-
је, по твр де о шко ло ва њу тре ба да до ста ве 

до кра ја ок то бра. пра во да при ма ју по ро-
дич ну пен зи ју, да под се ти мо, има ју и са мо-
фи нан си ра ју ћи сту ден ти, као и сту ден ти 
ко ји су на шко ло ва њу у ино стран ству. На 
по твр ди, ко ја се мо же пре да ти лич но или 
по сла ти по штом фи ли ја ли Фон да пИО ко ја 
им ис пла ћу је пен зи ју, нео п ход но је упи са-

ти ма тич ни број ро ди те ља по ко ме се ко-
ри сти пен зи ја.

Уче ни ци, ина че, има ју пра во на по ро дич ну 
пен зи ју до за вр шет ка сред ње шко ле, али нај-
ка сни је до на вр ше них 20 го ди на жи во та, од-
но сно сту ден ти ко ји по ха ђа ју ви со ко школ ске 
уста но ве до на вр ше них 26 го ди на.  Г. О.

Др Алек сан дар Ми ло ше вић, Бра ни слав Ми тро вић, Алек сан дар Ву лин, др Бе ри слав Ве кић,  
Слав ко Имрић и др Ди ка Ка је вић
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У кру шев цу 20, а за тим у 
Бе о гра ду 21. и 22. сеп тем-
бра, успе шно су одр жа ни 

и ово го ди шњи да ни раз го во ра 
из ме ђу фон до ва пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња ср би-
је и Не мач ке. као и прет ход них 
го ди на три ти ма са ве то да ва ца и 
пре во ди ла ца би ла су на услу зи 
гра ђа ни ма ко ји су до шли по ин-
фор ма ци је и прав не са ве те у ве-
зи са ста жом оси гу ра ња оства-
ре ним у ср би ји и Не мач кој.

За ова три да на око 60 стра-
на ка до би ло је од го во ре на 
пи та ња у ве зи са пен зиј ским 
оси гу ра њем. ка ко су нам ре кли 
са ве то дав ци, нај ве ћи број њих 
до шао је да се ин фор ми ше о 
усло ви ма за од ла зак у пен зи ју и 
о ста жу оси гу ра ња оства ре ном 
у Не мач кој, ка ко би спрем но 
до че ка ли мо ме нат ка да ис пу не 
услов за пен зи ју. та ко ђе, мно ге 
је за ни ма ло ко ли ко би им мо гла 
из но си ти пен зи ја на осно ву до 
са да оства ре ног ста жа оси гу-
ра ња у Не мач кој, ка да на вр ше 
про пи са не го ди не жи во та, а 
ко ле ге из Не мач ке има ју мо гућ-
ност да ура де та кву про це ну.

ко ле ги ни ца из пИО Не мач-
ке Ха и ке Хол цап фел пе ти пут 
за ре дом уче ство ва ла је у да-
ни ма раз го во ра из ме ђу ср би је 
и Не мач ке у на шој зе мљи, док 
су мен ди Нич ке и Би ља на Ца-
пић овим по во дом у ср би ји 
би ле пр ви пут. све три су вр-
ло за до вољ не ка ко са рад њом 
и ко му ни ка ци јом са ко ле га ма 
из Фон да пИО, та ко и ра дом са 
стран ка ма. Исте оце не и са до-

ма ће стра не да ле су ко ле ге из 
Оде ље ња за пИО по ме ђу на-
род ним уго во ри ма из Ди рек ци-
је Фон да, мир ја на по по вић, На-
та ша ку љић и ми лош Ни ко лић 
ко ји су се овом при ли ком пр ви 
пут на шли у уло зи са ве то да ва-
ца. ве ли ку и не из о став ну уло гу 
у да ни ма раз го во ра и овог пу та 
има ли су пре во ди о ци – Ју ли ја-
на Ли по вац из РФ пИО ср би је 
и сло бо дан ма ној ло вић из De-
utsche Ren ten ver sic he rung, пИО 
Не мач ке.

Је дан од три са ве то дав на па-
ра чи ни ле су мен ди Нич ке, са-
вет ни ца за ин фор ма ци је и са ве-
то ва ње оси гу ра ни ка из мин хе-
на, и На та ша ку љић из Оде ље-
ња за пИО по ме ђу на род ним 

уго во ри ма Ди рек ци је Фон да у 
Бе о гра ду. ка ко је ис та кла мен ди 
Нич ке, це ло куп на ор га ни за ци ја 
ових са ве то дав них да на у ср би-
ји је од лич на, као и са рад ња са 
ко ле га ма. Нај ва жни је од све га је 
да су стран ке за до вољ не. Иако 
је, пре ма ње ним ре чи ма, би ло 
не ко ли ко ком плек сни јих си ту-
а ци ја у ве зи са оси гу ра њем где 
је тре ба ло из дво ји ти ви ше вре-
ме на да би се све раз ја сни ло, 
ипак су свим стран ка ма ус пе ли 
да по мог ну.

На та ша ку љић је на ве ла да 
су се стран ке, по ред оста лог, 
ин те ре со ва ле и за усло ве за 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 
као и за мо гућ ност по вра ћа ја 
до при но са. Она је, као и оста-
ли са ве то дав ци, по ред пру жа-
ња по мо ћи гра ђа ни ма, ис та кла 
и по се бан зна чај са ве то дав них 
да на у по гле ду раз ме не ис ку-
ста ва и зна ња са ко ле га ма из 
пен зиј ских фон до ва дру гих др-
жа ва.

И стран ке су, го то во по пра-
ви лу, би ле за до вољ не и ис ти-
ца ле ве ли ки зна чај ор га ни зо ва-
ња са ве то дав них да на. На та ша 
ку ко љац из Бе о гра да до шла је 
на да не раз го во ра дру ги пут да 
би раз ре ши ла не ке не до у ми це 
у ве зи са ста жом оси гу ра ња и 
као и пре две го ди не ка да смо 
са њом раз го ва ра ли овим по-

во дом, ре кла нам је да је и овог 
пу та за до вољ на.

Љу би ца та тић из Бе шке до-
би ла је по зив за ове да не раз-
го во ра, и до шла да се ин фор-
ми ше о ста жу оси гу ра ња ко ји је 
оства ри ла ра де ћи у Не мач кој. 
по за вр шет ку раз го во ра са са-
ве то дав ци ма из ра зи ла је ве ли-
ко за до вољ ство, ка ко ин фор-
ма ци ја ма ко је је до би ла, та ко и 
це лом ор га ни за ци јом, а по себ-
не по хва ле упу ти ла је на ра чун 
љу ба зно сти за по сле них.

по зив за са ве то дав не да не 
до био је и ву ле та се ве рин из 
Бе о гра да, и о то ме оба ве стио 
сво ју ко ле ги ни цу ве сну Јо ва-
но вић, ко ја је та ко ђе не ко ли ко 
го ди на би ла за по сле на у Не-
мач кој. Обо је су при ли ку да 
ди рект но раз го ва ра ју са са ве-
то дав ци ма из срп ског и не мач-
ког фон да ис ко ри сти ли пр ви 
пут, а иако до пен зи је тре ба да 
про ђе још мно го го ди на, би ло 
им је зна чај но да раз ја сне све 
што их је за ни ма ло у ве зи са до 
са да оства ре ним ста жом оси гу-
ра ња. Обо је су ис та кли да је по-
сто ја ње мо гућ но сти да стран ке 
на овај на чин до би ју ин фор ма-
ци је и по ја шње ња сјај на ствар 
и има ли су са мо ре чи хва ле за 
овај вид услу ге на ме ње не ко ри-
сни ци ма и оси гу ра ни ци ма.

В. Ка дић

ДА НИ РАЗ ГО ВО РА ИЗ МЕ ЂУ ФОН ДО ВА ПИО СР БИ ЈЕ И НЕ МАЧ КЕ

Од го во ри ли на сва пи та ња

У ок то бру са ве то дав ни да ни 
из ме ђу Ср би је и Хр ват ске
На ред ни да ни раз го во ра у ор га ни за ци ји Фон да ПИО, овог пу та 
у са рад њи са Хр ват ским за во дом за ми ро вин ско оси гу ра ње, 
би ће одр жа ни 4. ок то бра у Срем ској Ми тро ви ци, у про сто ри-
ја ма фи ли ја ле Фон да ПИО у ули ци Све тог Ди ми три ја бр. 4, и 5. 
ок то бра у Бе о гра ду, у про сто ри ја ма Слу жбе 1 Фи ли ја ле за град 
Бе о град, Бу ле вар умет но сти 10, од 9 до 17 ча со ва. Сви за ин те-
ре со ва ни гра ђа ни, ко ји има ју стаж оси гу ра ња на вр шен у Ср би-
ји и Хр ват ској, од но сно ко ри сни ци пра ва из ПИО оства ре них 
при ме ном би ла те рал ног спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу 
из ме ђу две др жа ве, тре ба да при ја ве уче шће и за ка жу тер мин 
до ла ска на те ле фон број 011/2030-745. При ли ком до ла ска тре-
ба ло би да по не су до ку мен та ци ју у ве зи са оси гу ра њем, као и 
лич на до ку мен та.

Милош Николић, Хаике Холцапфел и Јулијана Липовац са странком (први лево)
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актуелно

У Бе о гра ду је 19. сеп тем бра 
одр жа на кон фе рен ци ја 
„Иза зо ви при сту па ња ср-

би је Европ ској уни ји”, ко ју су ор-
га ни зо ва ли ам ба са да Ре пу бли ке 
Аустри је и За вод за со ци јал но 
оси гу ра ње Ре пу бли ке ср би је 
(ЗсО). Отва ра њу кон фе рен ци је, 
по ред оста лих, при су ство вао је 
и ми ни стар за рад за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Алек сан дар ву лин.

На кон отва ра ња кон фе рен ци-
је усле ди ле су па нел ди-
ску си је на те му иза зо ва 
при сту па ња Европ ској 
уни ји из три раз ли чи те 
пер спек ти ве – из пер-
спек ти ве пар ла мен та, 
син ди ка та и со ци јал ног 
оси гу ра ња.

Уче сни ци тре ћег па-
не ла, ко ји се од но сио на 
со ци јал но оси гу ра ње, 
би ли су Бер нард Шпи-
гел, на чел ник оде ље ња 
за ме ђу на род на пи та ња 
со ци јал ног оси гу ра ња у 
са ве зном ми ни стар ству 
за рад, со ци јал на пи та-
ња и за шти ту по тро ша-
ча Ре пу бли ке Аустри је, 
Бер нард Шварц, не ка-
да шњи шеф ка би не та у са ве зном 
ми ни стар ству за рад, здра вље и 
со ци јал на пи та ња Ре пу бли ке 
Аустри је и пред сед ник аустриј-
ске ко ми си је за пен зиј ску ре-
фор му, за тим вин фрид пин ге ра, 
ди рек тор За во да за пен зиј ско 
оси гу ра ње Ре пу бли ке Аустри је, 
као и Зо ран па но вић, ди рек тор 
ЗсО, и ми лош Ни кач, за ме ник 
ди рек то ра ЗсО.

то ком ди ску си је, ко ју је во-
дио Оли вер Хи лер, ата ше за рад 
и со ци јал на пи та ња Ре пу бли ке 
Аустри је, го во ри ло се, по ред 
оста лог, о зна ча ју при пре ма за 
при сту па ње ЕУ из угла со ци јал-
ног оси гу ра ња. ка ко је на вео 
Бер нард Шпи гел, пре ма ис ку-
стви ма Аустри је, али и дру гих 
зе ма ља, иза зо ви са ко ји ма се 
за по сле ни у обла сти со ци јал ног 
оси гу ра ња су сре ћу су ве ли ки, и 
не мо гу се сви ја сно пред ви де ти 
пред сам по че так пре го во ра, већ 
кон крет не фор ме иза зо ви до би-
ја ју то ком члан ства. У том кон тек-

сту, од лу ке Европ ског су да прав-
де има ју зна чај ну уло гу као ори-
јен тир у ком прав цу се европ ска 
за ко но дав на прак са кре ће.

ми лош Ни кач се освр нуо на ду-
гу исто ри ју со ци јал ног оси гу ра ња 
у ср би ји, као и на ду гу исто ри ју у 
обла сти би ла те рал не са рад ње, на-
во де ћи као при мер спо ра зум са 
Фран цу ском пот пи сан још 1951. 
го ди не. Ова ква ко ор ди на ци ја два 
раз ли чи та си сте ма пред ста вља 
до бар те мељ за при ла го ђа ва ње 

про пи си ма ЕУ. Иако је ср би ја у том 
кон тек сту у до број по зи ци ји, ка ко 
је за кљу чио Ни кач, пред сто ји још 
мно го ко ра ка.

вин фрид пин ге ра, та ко ђе је 
ис та као да је те шко све уна пред 
пред ви де ти и при пре ми ти ка-
да је реч о про це су при сту па ња 
ЕУ, као и да се област со ци јал ног 
оси гу ра ња спо ро раз ви ја. Он се 
сло жио са оце ном да је ср би ја 
до бро при пре мље на за при сту-
па ње ЕУ и на гла сио до бру са-
рад њу ко ју две др жа ве има ју у 
обла сти при ме не спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу.

ва жност ме ђу соб не ко ор ди-
на ци је ин сти ту ци ја, кроз бо љу 
са рад њу, бо љу ин фор ми са ност 
и за јед нич ки рад, на гла сио је 
Зо ран па но вић. Он је ис та као и 
зна чај пре ра спо де ле по сто је ћих 
ка дро ва у ци љу ба вље ња евро-
ин те гра ци ја ма, за тим бо љу ор га-
ни зо ва ност у окви ру ин сти ту ци-
ја, као и скла па ње но вих спо ра-
зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу.

Бер нард Шварц је го во рио 
о ути ца ју де мо граф ских про-
ме на на со ци јал но оси гу ра ње, 
што је при ка за но у из ве шта ји ма 
Европ ске ко ми си је, и о по ме ра-
њу ста ро сних гра ни ца за од ла-
зак у пен зи ју у том кон тек сту, уз 
на зна ку да се ста ње на тр жи шту 
ра да не узи ма увек до вољ но у 
об зир.

то ком ди ску си је раз ма тра ла 
се и те ма из во за да ва ња ко ја се 
пла ћа ју из до при но са, од но сно 

про блем тзв. со ци јал них ми гра-
на та. У овом кон тек сту из не ти су 
и кон крет ни по да ци ко ји се од-
но се на Аустри ју, а ко ји су ука за-
ли на то да про блем ни је то ли ко 
из ра жен ко ли ко се че сто чи ни. 

као је дан од по зи тив них при-
ме ра ак тив но сти срп ске стра не 
по ме ну ти су уго во ри о при ме ни 
европ ских кар ти ца из здрав стве-
ног оси гу ра ња на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке ср би је, ко ји су скло-
пље ни са де вет др жа ва чла ни ца 
ЕУ, укљу чу ју ћи и Аустри ју, што 
пред ста вља „ко рак уна пред”, тј. 
не што што тре нут но про цес пре-
го ва ра ња још не зах те ва.

ка ко је на кра ју за кљу че но, про-
цес про ши ре ња и пре го во ра је 
дво смер на ули ца, и про цес ко ме 
тре ба хра бро при сту пи ти, а иако 
по је ди нач не пре пре ке са ко ји ма 
се зе мље на том пу ту су сре ћу мо-
ра ју би ти ре ше не, иде је по ли тич ке 
ста бил но сти и ре ги о нал не ин те-
гра ци је тре ба да има ју при о ри тет.

В. К.

ИЗА ЗО ВИ ПРИ СТУ ПА ЊА СР БИ ЈЕ ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ ИЗ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ СО ЦИ ЈАЛ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Ср би ја до бро при пре мље на
Гра ђа ни на 
пр вом ме сту
При ли ком отва ра ња 
кон фе рен ци је ми ни стар 
Алек сан дар Ву лин је 
из ја вио да Вла да Ср би је 
спро во ди по ли ти ку 
европ ских ин те гра ци-
ја, али у скла ду са оним 
што је до бро за гра ђа не 
Ср би је.
– Ми је смо окре ну ти ка 
Европ ској уни ји, али 
смо окре ну ти и се би. 
Европ ска уни ја за нас 
ни је циљ, не го пут ка 
дру штву ка кво же ли мо 
да бу де – ка зао је Ву лин.
Он је ре као да Ср би ја 
ЕУ не до жи вља ва као 
„без гре шну” и са вр ше-
ну, не го јој те жи во де ћи 
ра чу на да су ње ни гра-
ђа ни на пр вом ме сту, 
што пред ста вља од нос 
по што ва ња и ре ал них 
ин те ре са.
Го во ре ћи о ства ри ма на 
ко је Ср би ја не мо же да 
ути че, као што је пи та ње 
да ли је ЕУ умор на од 
про ши ре ња, Ву лин је 
ре као да мо же мо да ути-
че мо на то да Ср би ја бу-
де за углед и зе мља ко ју 
же ле у ЕУ као парт не ра 
и у ко јој гра ђа ни до бро 
жи ве. Он је ис та као да је 
на на ма да ме ња мо Ср-
би ју на бо ље, али не за то 
што то дру ги же ле, не го 
за то што су то до бре 
ства ри за жи вот.
Пре ма Ву ли но вим ре чи-
ма, по гла вље два у при-
ступ ним пре го во ри ма 
са ЕУ, ко је се од но си на 
сло бод но кре та ње рад-
не сна ге, мо же да бу де 
отво ре но и да се пред 
Вла ду иза ђе са пре го ва-
рач ком по зи ци јом, али 
да за по гла вље 19, ко је 
се од но си на со ци јал ну 
по ли ти ку и за по шља-
ва ње, тре ба још пре ћи 
зна ча јан пут.

Министар Вулин говори на отварању конференције
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реч струке

Нај че шћи раз ло зи 
за до но ше ње  
при вре ме ног ре ше ња 
су не пот пу ни по да ци 
о про сеч ној за ра ди 
и не у пла ће ни  
до при но си

по ред раз ло га на ве де них 
у про шлом бро ју, нај че-
шћи раз лог због ко јег 

ско ро сви пен зи о не ри до би-
ја ју при вре ме на ре ше ња је сте 
за кон ска оба ве за да се из нос 
пен зи је од ре ди и на осно ву за-
ра де оства ре не у го ди ни у ко јој 
се од ла зи у пен зи ју, уко ли ко је 
оси гу ра ник у тој го ди ни на вр-
шио стаж оси гу ра ња. ка ко је и 
ову за ра ду по треб но до ве сти 
у од нос са про сеч ном за ра дом 
за по сле ног у Ре пу бли ци ср би-
ји у тој го ди ни, то зна чи да је 
нео п ход но да се по да так о тој 
про сеч ној за ра ди об ја ви, као и 
да по сло да вац при ја ви по дат ке 
о за ра да ма сво јих за по сле них. 
Оба ве за по сло дав ца је да по-
дат ке о за ра да ма за по сле них 
при ја ви Фон ду до 30. апри ла 
на ред не го ди не. Из ових раз ло-
га, за ра да оства ре на у го ди ни у 
ко јој се утвр ђу је пра во не мо же 
да се узме у об зир у то ку те ка-
лен дар ске го ди не, не го нај ра-
ни је по чет ком на ред не го ди не 
што усло вља ва до но ше ње при-
вре ме них ре ше ња.

За оси гу ра ни ке са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред ни-
ке, пред у слов за при зна ва ње 
ста жа је да су они упла ти ли до-
при но се за пИО и да су о тим 
упла та ма при ло жи ли од го ва ра-
ју ће до ка зе. ва жно је на гла си-
ти да су сви „са мо стал ци” и по-
љо при вред ни ци у оба ве зи да 
упла те до при но се за све пе ри-
о де оба вља ња де лат но сти, без 
об зи ра на то да ли су ти пе ри-
о ди услов за при зна ва ње пра ва 
на пен зи ју. Уко ли ко сви до при-
но си ни су пла ће ни, а усло ви за 
пен зи ју су ис пу ње ни на осно ву 

пла ће ног ста жа, до но си се при-
вре ме но ре ше ње ко је се за ме-
њу је ка да се дуг на ми ри, или 
упла том, или од би ја њем 1/3 ме-
сеч ног из но са пен зи је, у скла ду 
са за ко ном. Исту оба ве зу има ју 
и оси гу ра ни ци за по сле ни за 
пе ри о де за ко је су са ми упла-
ћи ва ли до при но се – про ду же-
но оси гу ра ње, оси гу ра ни ци по 
уго во ру о спро во ђе њу пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
(умет ни ци, спор ти сти), оси гу ра-
ни ци по чла ну 15 За ко на о пИО 
и дру ги.

ка ко по да ци ко ји не до ста ју 
мо гу да ути чу на из нос пен зи је?

У за ви сно сти од при ро де по-
да та ка ко ји не до ста ју, мо гу ћа је 
си ту а ци ја да је пен зи о не ру ура-
чу нат ком пле тан стаж, али да за 
по је ди не пе ри о де ни су утвр ђе-
не за ра де и та да се ти пе ри о ди у 
об ра чун укљу чу ју пре ма за кон-
ским про пи си ма, а де ша ва се и 
да не ке пе ри о де уоп ште ни је 
би ло мо гу ће ура чу на ти у пен-
зиј ски стаж.

У слу ча ју ка да не ки пе ри о ди 
ста жа оси гу ра ња уоп ште ни су 
утвр ђе ни, при ба вља ње ових 
по да та ка нај че шће до во ди до 
по ве ћа ња из но са пен зи је јер се 
уве ћа ва укуп но утвр ђен пен зиј-
ски стаж што не по сред но ути-
че на об ра чун ви си не пен зи је. 
ме ђу тим, у си ту а ци ја ма ка да је 
стаж већ био утвр ђен, а ни су 
би ли по зна ти са мо по да ци о за-

ра да ма, раз ли чи ти фак то ри ути-
чу на то ка кав ће би ти ко на чан 
из нос пен зи је у од но су на онај 
ко ји је био утвр ђен при вре ме-
ним ре ше њем.

ка ко би се ова си ту а ци ја бо-
ље об ја сни ла, по треб но је на-
ве сти да је За ко ном о пИО од-
ре ђе но да се пе ри о ди за ко је 
ни су утвр ђе не за ра де за кључ-
но са 1992. го ди ном у об ра чун 
узи ма ју као да је у тим пе ри-
о ди ма оства ре на за ра да ко ја 
од го ва ра про сеч ној за ра ди у 
Ре пу бли ци ср би ји. Уко ли ко је 
ствар на за ра да пен зи о не ра 
би ла ма ња од про сеч не, утвр-
ђи ва ње та квих по да та ка мо же 
да ума њи ко на чан из нос пен-
зи је, док би код оних са ве ћим 
за ра да ма ко на чан из нос био 
ве ћи од оног по при вре ме ном 
ре ше њу.

У пе ри о ду на кон 1992. го ди-
не, си ту а ци ја је не што ком пли-
ко ва ни ја, али и не по вољ ни ја за 
оне пен зи о не ре ко ји ма по да ци 
о за ра ди ни су утвр ђе ни. У тим 
го ди на ма ови пе ри о ди се ура-
чу на ва ју као да је пен зи о нер на-
вр шио га ран то ван из нос за ра де 
(од 1994. до 1998. го ди не), из нос 
нај ни же осно ви це оси гу ра ња 
(од 1. 1. 1999. до 31. 8. 2004. го-
ди не), од но сно из нос нај ни же 
ме сеч не осно ви це до при но са 
(уко ли ко по да ци не до ста ју за 
пе ри од на кон 1. 9. 2004. го ди-
не). ка ко су ове осно ви це нај-
че шће ни же (35 од сто про сеч не 
за ра де за по сле них у ср би ји) од 
ствар но оства ре не за ра де, за-
ме ном при вре ме ног ре ше ња 
пен зи о нер ће, у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва, до би ти ви ши из нос 
пен зи је.

Ако је ре ше ње при вре ме но 
због за ра де оства ре не у по след-
њој го ди ни ра да, тра ја ње ста жа 
у тој го ди ни мо же да ути че на 
ко на чан из нос пен зи је. Иако 
оси гу ра ни ци че сто сма тра ју да 
об ра чун ни је пра ви лан, јер се 
за ра да оства ре на у пе ри о ду 
кра ћем од го ди ну да на до во ди 
у од нос са про сеч ном за ра дом 

у Ре пу бли ци у то ку це ле го ди не, 
за кон ска фор му ла за об ра чун 
ви си не пен зи је узи ма у об зир 
тра ја ње ста жа, због че га ова 
при мед ба ни је осно ва на. ме ђу-
тим, ка ко је де цем бар ска про-
сеч на ме сеч на за ра да ви ша у 
од но су на за ра де из ра ни јих ме-
се ци због то га што мно ги по сло-
дав ци кра јем го ди не ис пла ћу ју 
бо ну се, три на е сту пла ту, или 
на гра ђу ју за по сле не на дру ги 
на чин, а и но ми нал не ме сеч не 
за ра де се у то ку го ди не, по пра-
ви лу, по ве ћа ва ју, за оче ки ва ти 
је да го ди шњи лич ни ко е фи ци-
јент оси гу ра ни ка ко ји је стаж 
оства рио у кра ћем пе ри о ду по-
чет ком го ди не, ка да се до ве де 
у од нос са про сеч ном за ра дом 
у то ку це ле го ди не, бу де не што 
ма њи не го што би био у слу ча ју 
да је тај оси гу ра ник ра дио свих 
12 ме се ци.

Ова ква си ту а ци ја је мо гу ћа и 
у не кој од ра ни јих го ди на, а не 
са мо у го ди ни у ко јој се оства-
ру је пра во на пен зи ју, а та ко ђе 
је мо гу ће да оси гу ра ник бу де 
и у по вољ ни јој по зи ци ји због 
ова квог на чи на од ре ђи ва ња 
ви си не пен зи је, уко ли ко је у 
не кој го ди ни ра дио, на при-
мер, са мо у дру гој по ло ви ни 
го ди не.

Ипак, с об зи ром на то да се 
при од ре ђи ва њу ви си не пен-
зи је ура чу на ва ју све го ди не у 
ко ји ма је оси гу ра ник ра дио и 
оства ри вао за ра ду, не тре ба 
пре у ве ли ча ва ти ути цај ко е-
фи ци јен та утвр ђе ног у јед ној 
го ди ни ста жа на уку пан из нос 
пен зи је. 

За крај, ва жно је на гла си ти 
да се раз ли ка из ме ђу ко нач ног 
из но са пен зи је и оног ко ји је 
ис пла ћен ра чу на од да на при-
зна ва ња пра ва, та ко да ће пен-
зи о не ри ко ји су пен зи ју при ма-
ли по при вре ме ном ре ше њу, по 
утвр ђи ва њу ко нач ног из но са 
пен зи је до би ти раз ли ку до из-
но са ко ји им је при па дао од пр-
вог да на.

Ми ро слав Ми рић

ПРИ ВРЕ МЕ НА РЕ ШЕ ЊА (2)

Упла ће ни до при но си–  
услов за при зна ва ње ста жа

Ми ро слав Ми рић
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поводи

са вез пен зи о не ра ср би је, 
на че лу са пред сед ни ком 
Ђу ром пе ри ћем, не дав но 

је у ка би нет пре ми је ра Алек-
сан дра ву чи ћа упу тио пред лог 
за на ста вак успе шне са рад ње 
вла де и са ве за пен зи о не ра ср-
би је. при ли ком овог обра ћа ња, 
са вез ис ка зу је без ре зер вну по-
др шку вла ди ср би је и ме ра ма 
ко је вла да пред у зи ма у ци љу 
фи нан сиј ске кон со ли да ци је и 
опо рав ка ср би је. Исто вре ме но, 
са вез од вла де тра жи по моћ и 
по др шку, из но се ћи по сто је ће 
про бле ме, али и пред ло ге за 
њи хо во ре ша ва ње.

Је дан од пред ло га успе шни јег 
функ ци о ни са ња са ве за пен зи о-
не ра ср би је, овај са вез ви ди у 
при бли жа ва њу са ве зи ма пен зи-
о не ра из ре ги о на, на во де ћи као 
не ке од при ме ра са ве зе пен-
зи о не ра Цр не Го ре, сло ве ни је 
и ма ке до ни је, ко ји се на ла зе у 
фи нан сиј ски бо љем по ло жа ју, 
а сред ства до би ја ју из ви ше из-
во ра – кон крет но са вез пен зи о-

не ра Цр не Го ре сред ства до би ја 
од чла на ри на, од ре сор ног ми-
ни стар ства и Фон да пИО, као и 
од вла де. Чи ње ни ца је да са вез 
пен зи о не ра ср би је не мо же да 
обез бе ди до вољ но сред ста ва 
за све по тре бе са мо кроз чла на-
ри не сво јих чла но ва. 

са вез ну ди сво ју по др шку и 
уче шће у гра ђе њу ре ше ња ко-
ја би би ла од ин те ре са и за ор-
га не др жа ве и за пен зи о не ре. 
са вез, та ко ђе, на ба зи струч но-
сти сво јих чла но ва, ну ди сво је 
уче шће у оба вља њу раз ли чи тих 
по сло ва и ак тив но сти на ме ње-
них по бољ ша њу дру штве ног 
стан дар да и пру жа њу по мо ћи 
пен зи о не ри ма, уз по моћ вла де 
ср би је, над ле жних ми ни стар-
ста ва, Фон да пИО и ло кал них 
са мо у пра ва.

ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, као ми ни стар ство 
у окви ру вла де ср би је над ле-
жно за ову област, обра ћа ју ћи 
се са ве зу пен зи о не ра ср би је 

по во дом упу ће ног пред ло га, 
из ра зи ло је по др шку на став-
ку до са да успе шне са рад ње са 
са ве зом, и ис ка за ло на ме ру да 
ће при ли ком ре а ли за ци је про-
гра ма вла де, у де лу ко ји се од-
но си на пен зи о не ре, кад год то 
бу де мо гу ће, тра жи ти и уче шће 
пред став ни ка са ве за. пред став-
ни ци са ве за ће, као и до са да, 
уче ство ва ти и у на ред ној фа зи 
ре фор ме си сте ма пИО, јер, ка ко 
на во де из ми ни стар ства, са мо 
за јед нич ким ра дом и по стиг-
ну тим кон сен зу сом, пла ни ра не 
ме ре мо гу да да ју по зи тив не ре-
зул та те у ин те ре су и са да шњих 
и бу ду ћих пен зи о не ра.

Из ми ни стар ства на во де да 
ће, у скла ду са пред ло гом са-
ве за, па жљи во ана ли зи ра ти 
рас по де лу сред ста ва за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра и 
по по тре би пред у зе ти од го ва-
ра ју ће ме ре. На рав но, ин те рес 
ми ни стар ства је сте ства ра ње 
усло ва за ста бил но фи нан си ра-
ње ак тив но сти са ве за, па ће и 

евен ту ал не ме ре ми ни стар ства 
би ти усме ре не у том прав цу. 

сред ства дру штве ног стан-
дар да пен зи о не ра из два ја ју се и 
пре ко Фон да пИО, с тим што се 
нај ве ћи део сред ста ва ко ри сти 
за сла ње око 12.000 нај си ро ма-
шни јих пен зи о не ра на бес пла тан 
бањ ски опо ра вак, док је све га 6,7 
од сто на ме ње но за со ли дар ну 
по моћ, ин те гра ци ју пен зи о не ра 
у дру штво и ак тив но сти са ве за и 
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја.  

вла да ср би је је, ка ко је по себ-
но ис так ну то, све сна те ре та ко-
ји су под не ли пен зи о не ри због 
ума ње ња пен зи ја, и у скла ду 
са тим ће је дан од при о ри те та 
про гра ма вла де упра во би ти 
по бољ ша ње њи хо вог ма те ри-
јал ног по ло жа ја. с тим у ве зи, 
па жљи во се пра те сви ре зул та-
ти фи нан сиј ске кон со ли да ци је 
и чим се ство ре по треб ни усло-
ви, пред у зе ће се од го ва ра ју ће 
ме ре у ци љу за шти те имо вин-
ско прав них од но са пре ма пен-
зи о не ри ма.  Г. О.

СА ВЕЗ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ И ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

До го во ри о на став ку 
успе шне са рад ње

Фе сти вал „Злат но до ба”, као 
при мер до бре прак се у окви ру 
при хва ће ног кон цеп та „ак тив но 
тре ће до ба”, свр ста ва Бе о град у 

при ја тељ ске гра до ве за се ни о-
ре, по осно ву пре по ру ке свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је. 
За 380.000 ста ри јих су гра ђа на 

Бе о град ски клу бо ви за ста ри је 
Ге рон то ло шког цен тра, 27, 28. 
и 29. сеп тем бра 2016. го ди не, 
као до бар увод у обе ле жа ва ње 

ок то бра, ме се ца ста ри јих осо-
ба, ор га ни зо ва ли су Фе сти вал 
ства ра ла штва ста ри јих „Злат но 
до ба”. И не са мо за ста ри је Бе-
о гра ђа не, већ и ра ди 1.250.000 
ста ри јих жи те ља на ше зе мље. 
Циљ фе сти ва ла је сте ак ти ва-
ци ја, афир ма ци ја и про мо ци ја 
ама тер ског ства ра ла штва ста-
ри јих, као и не го ва ње и пре но-
ше ње кул тур не ба шти не.

У окви ру Фе сти ва ла ства ра-
ла штва ста ри јих „Злат но до ба” 
рас пи са на су два на град на кон-
кур са. Бу ду ћи да до за кљу че ња 
овог бро ја „Гла са оси гу ра ни ка” 
ни су би ли по зна ти по бед ни ци, 
у не ком од на ред них бро је ва 
об ја ви ће мо име на нај бо љих 
уче сни ка по ет ског и „Дра ма тич-
ног” кон кур са. 

Г. О. 

Ама тер ско ства ра ла штво ста ри јих

Ђуро Перић

У Дому пензионера на Бежанијској коси
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Ре дак ци ји „Гла са оси гу ра-
ни ка” обра тио се пред-
сед ник Удру же ња пен зи о-

не ра гра да Чач ка и пред сед ник 
Окру жног од бо ра пен зи о не ра 
мо ра вич ког окру га ми ло рад 
ма рић по во дом по ја ча ног ин те-
ре со ва ња пен зи о не ра у ве зи са 
њи хо вим пра вом на до пун ски 
рад, без по сле ди ца по оства-
ре но пра во на пен зи ју, и не до-
у ми ца у ве зи са овом те мом. У 
скла ду са тим, „Глас оси гу ра ни-
ка” обез бе ђу је од го вор на ово 
пи та ње:

ко ри сни ци свих вр ста пен зи је 
(ста ро сна, по ро дич на, ин ва лид-
ска) има ју пра во да по но во сту-
пе у оси гу ра ње, с тим што ста-
ро сни пен зи о не ри у оси гу ра ње 
мо гу ући без огра ни че ња, док за 
по ро дич не и ин ва лид ске пен зи-
о не ре ва же по себ ни усло ви.

ко ри сник ста ро сне пен зи је 
мо же без огра ни че ња по но во 
ући у оси гу ра ње (за по сли ти се) 
по уго во ру о ра ду, уго во ру о де-
лу, аутор ском уго во ру и сл. и на-
ста ви ти да при ма пен зи ју. 

пре ма чла ну 121 За ко на о 
пИО, ко ри сник ста ро сне пен-

зи је или пре вре ме не ста ро сне 
пен зи је ко ји се за по сли на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке, од но сно 
оба вља са мо стал ну де лат ност 
по осно ву ко је је оба ве зно оси-
гу ран на те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
има пра во по пре стан ку тог за-
по сле ња, од но сно оба вља ња те 
са мо стал не де лат но сти, на по-
нов но од ре ђи ва ње пен зи је ако 
је био у оси гу ра њу нај ма ње го-
ди ну да на. Оба ве за по сло дав ца 
ко ји за по сли пен зи о не ра или га 
ан га жу је по осно ву уго вор ног 
од но са је сте да му на за ра ду, од-
но сно уго во ре ну на кна ду, упла-
ти и до при но се за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње у из но-
су 26 од сто, али не мо ра да му 
пла ћа до при но се за здрав стве-
но, јер су већ „по кри ве ни” пре-
ко Фон да пИО, као пен зи о не ри. 
Ула зак у оба ве зно оси гу ра ње за 
пен зи о не ра зна чи да, уз ре дов-
ну пен зи ју, при ма и за ра ду ко ју 
уго во ри са по сло дав цем. 

по нов но од ре ђи ва ње пен-
зи је Фонд вр ши на зах тев ко-
ри сни ка. Зах тев се под но си на 
од го ва ра ју ћем обра сцу, ко ји се 
мо же до би ти на шал те ру фи ли-

ја ле Фон да или од штам па ти са 
сај та www.pio.rs. Фонд је ду жан 
да ко ри сни ку пра ва утвр ди по-
вољ ни ји из нос пен зи је.

Ова мо гућ ност не по сто ји за 
ко ри сни ка по ро дич не пен зи је, 
ко ме се, ако се за по сли или ре-
ги стру је са мо стал ну де лат ност 
об у ста вља ис пла та по ро дич не 
пен зи је. Ис пла та се об у ста вља 
са да ном по чет ка за по сле ња, тј. 
са да ном при ја ве на оси гу ра ње. 
Да кле, ко ри сни ку по ро дич не 
пен зи је кад се за по сли не пре-
ста је пра во на по ро дич ну пен-
зи ју, већ се са мо об у ста вља ис-
пла та пен зи је за вре ме тра ја ња 
за по сле ња од но сно оба вља ња 
са мо стал не де лат но сти. На кон 
пре стан ка оси гу ра ња, ко ри сник 
тре ба да се обра ти над ле жној 
фи ли ја ли ка ко би се на ста ви ло 
са да љом ис пла том по ро дич не 
пен зи је.

ко ри сни ци по ро дич не пен-
зи је мо гу да бу ду рад но ан га-
жо ва ни са мо по уго во ру о де лу 
и аутор ском уго во ру. Од 1. ја-
ну а ра 2015. го ди не ко ри сни-
ци ма по ро дич не пен зи је ко ји 
оба вља ју по сло ве по уго во ру 

о де лу, аутор ским уго во ри ма 
и сл. не ће се вр ши ти об у ста ва 
ис пла те пен зи је, под усло вом 
да из нос оства ре не уго во ре не 
на кна де на ме сеч ном ни воу не 
пре ла зи из нос нај ни же осно-
ви це у оси гу ра њу за по сле них, 
ва же ће у мо мен ту упла те до-
при но са.

ка да је реч о ко ри шће њу пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју, пре-
ма ва же ћем За ко ну о пИО, ин ва-
лид ност под ра зу ме ва пот пу ни 
гу би так рад не спо соб но сти, а 
не, ка ко је то ра ни је би ло про-
пи са но, гу би так спо соб но сти за 
оба вља ње свог по сла. Уко ли ко 
се ко ри сник ин ва лид ске пен зи-
је за по сли или поч не да оба вља 
са мо стал ну де лат ност, Фонд 
је ду жан да га по слу жбе ној 
ду жно сти по зо ве на по нов ну 
оце ну рад не спо соб но сти ра ди 
утвр ђи ва ња про ме на у ста њу 
ин ва лид но сти. ко ри сни ку се 
упу ћу је по зив за ле кар ски пре-
глед ра ди по нов не оце не рад не 
спо соб но сти, а у за ви сно сти од 
оце не ор га на ве шта че ња, од-
лу чи ће се о ње го вом пра ву на 
ин ва лид ску пен зи ју. пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју пре ста ће 
и об у ста ви ће се ис пла та ин ва-
лид ске пен зи је ако се утвр ди 
да је до шло до про ме не у ста њу 
ин ва лид но сти, од но сно да ви-
ше не по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти. Уко ли ко се 
утвр ди да и да ље по сто ји пот пу-
ни гу би так рад не спо соб но сти, 
не ће пре ста ти пра во на ин ва-
лид ску пен зи ју.

ко ри сник ин ва лид ске пен-
зи је оства ре не по осно ву пот-
пу ног гу бит ка спо соб но сти за 
про фе си о нал ну вој ну слу жбу 
(вој ни ин ва лид ски пен зи о нер), 
мо же по но во да се за по сли, тј. 
мо же по но во би ти у оси гу ра њу. 
ко ри сник ин ва лид ске пен зи је 
ко ји за кљу чи уго вор о де лу или 
оба вља при вре ме не и по вре ме-
не по сло ве, не ће се из во ди ти на 
по нов ну оце ну рад не спо соб но-
сти, ни ти ће му се об у ста вља ти 
ис пла та ин ва лид ске пен зи је. 

За раз ли ку од ста ро сних пен-
зи о не ра ко ји се на кон пен зи о-
ни са ња рад но ан га жу ју, ин ва-
лид ски и по ро дич ни пен зи о не-
ри не ма ју мо гућ ност да им се 
по но во из вр ши об ра чун пен зи-
је на осно ву рад ног ан га жо ва ња 
по сле пен зи о ни са ња.

Г. О.

ТРА ГОМ ПИ ТА ЊА ЧИ ТА ЛА ЦА

Пра во на рад по сле 
пен зи о ни са ња
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поводи

У Ин ђи ји је 2. сеп тем бра по че ла са ра-
дом ин до не жан ска фа бри ка „Ин до-
фуд” – пр ва фа бри ка ин до не жан ских 

ин стант ну дли „In do mi” у Евро пи ко ја ће у 
по чет ку за по шља ва ти 100, а ка сни је 500 
рад ни ка. сво је про из во де ће из во зи ти у 
све зе мље ре ги о на. Ова пр ва ин до не жан-
ска ин ве сти ци ја у ср би ји, чи ја вред ност 
пре ла зи 11 ми ли о на евра, ко ри сти ће нај-
ве ћим де лом срп ске си ро ви не, па се про-
це њу је да ће до ма ће уче шће у го то вим 
про из во ди ма би ти ве ће од 90 од сто. Фа-
бри ку „Ин до фуд”-а у Ин ђи ји све ча но су 
отво ри ли пред сед ник Ре пу бли ке ср би је 
то ми слав Ни ко лић и ди рек тор ове фа бри-
ке Ан тон са лим. пред сед ник Ни ко лић је 
том при ли ком ис та као:

– Ова ин ве сти ци ја је од ве ли ког зна ча ја 
за оне ко ји ће ов де на ћи за по сле ње, али и 
за број не по љо при вред ни ке и оста ле ко о-
пе ран те ко ји ће по отва ра њу ове фа бри ке 
са ра ђи ва ти са „Ин до фу дом”... пр ви ва жни 
ефек ти за срп ску при вре ду већ су ви дљи ви, 
јер је у про це су при пре ме и из град ње овог 
по стро је ња ан га жо ван ве ли ки број ло кал-
них из во ђа ча гра ђе вин ских и мон та жних 
ра до ва. та ко је и у про це су на ста ја ња ове 
фа бри ке обез бе ђен по сао за до ма ће рад-

ни ке. Нај ва жни ји ефе кат ове ин ве сти ци је 
је сте по ру ка да је ср би ја спо соб на да игра 
и по бе ди у нај ва жни јим утак ми ца ма на гло-
бал ном тр жи шту. До каз за то је што су ка пи-
та лом ин ве сти то ра из Ин до не зи је ку пље-
не ма ши не у Ја па ну, на ко ји ма ће вре дан и 
стру чан срп ски рад ник пре ра ђи ва ти нај ква-
ли тет ни је срп ске си ро ви не у про из вод ко ји 
ће се из во зи ти у Аме ри ку, Европ ску уни ју и 
ши ром све та. На њи ма ће, уз име „Ин до фуд”, 

пи са ти „про из ве де но у ср би ји” – ис та као је 
пред сед ник Ни ко лић.

Отва ра њу фа бри ке при су ство ва ли су, 
из ме ђу оста лих, Ха ри Ри чард Џејмс кан ду, 
ам ба са дор Ре пу бли ке Ин до не зи је у ср би-
ји, пред став ни ци вла де Ре пу бли ке ср би је, 
пред сед ник по кра јин ске вла де Игор ми ро-
вић и чла но ви по кра јин ске вла де, као и вла-
ди мир Гак, пред сед ник оп шти не Ин ђи ја.  

М. Мек те ро вић

Оп шти циљ стра те ги је за осо-
бе са ин ва ли ди те том је сте уса-
гла ша ва ње са Европ ском стра-
те ги јом за ОсИ у осам кључ них 
обла сти, ка же за наш лист Бо-
жи дар Це кић, пред сед ник са ве-
за ин ва ли да ра да и члан са ве та 
вла де ср би је.

– Обла сти на ко је се стра те-
ги ја од но си су при сту пач ност, 
пар ти ци па ци ја, јед на кост, за по-
шља ва ње, обра зо ва ње и на у ка, 
со ци јал на за шти та и здрав ство. 
ка да је реч о при сту пач но сти, 
у ср би ји је у прет ход ном пе ри-
о ду до не то низ про пи са ко ји ма 
је ство рен прав ни оквир у обла-
сти фи зич ке и ин фор ма ци о не 
при сту пач но сти. про блем је у 
сва ко дне ви ци у ко јој се осо бе 
са ин ва ли ди те том и да ље су о-
ча ва ју са мно го број ним пре пре-
ка ма та ко да и да ље мо ра да се 
ра ди на ис пу ња ва њу основ ног 
ци ља: обез бе ђи ва њу фи зич ког 

при сту па пре све га, јер још има 
мно го ме ста на ко ја ОсИ јед-
но став но не мо гу да до ђу због 
фи зич ке ба ри је ре – об ја шња ва 
Це кић.

Иако је по ло жај осо ба са ин-
ва ли ди те том уре ђен број ним 
за кон ским про пи си ма, чи ње ни-
ца је да су они ипак огра ни че ни 
у оства ри ва њу мно гих сво јих 
пра ва, ис ти че наш са го вор ник.

– по се бан циљ у обла сти пар-
ти ци па ци је за то и је сте омо-
гу ћа ва ње ОсИ ужи ва ње свих 
утвр ђе них пра ва у пу ном оби-
му. та ко ђе, тре ба ра ди ти и на 
про мо ви са њу рав но прав ног 
трет ма на осо ба са ин ва ли ди те-
том у свим обла сти ма дру штве-
ног жи во та. Чи ње ни ца је да су 
пред ви ђе ни мно ги под сти ца ји 
за за по шља ва ње ОсИ, ме ре ак-
тив не по ли ти ке ко је и фи нан-
сиј ски и на дру ге на чи не тре ба 
да по мог ну по сло дав цу ка да је у 

пи та њу за по шља ва ње ове из у-
зет но осе тљи ве ка те го ри је ста-
нов ни штва и да се мно го то га 
про ме ни ло на бо ље по овом пи-
та њу, али по ве ћа ње сто пе за по-
сле но сти ОсИ је и да да ље је дан 
од ва жних ци ље ва – на гла ша ва 
Бо жи дар Це кић.

ква ли тет но ин клу зив но обра-
зо ва ње и це ло жи вот но уче ње 
за осо бе са ин ва ли ди те том је 
та ко ђе од пре суд не ва жно сти за 
ову ка те го ри ју ста нов ни штва. У 
обла сти со ци јал не за шти те тре-
ба и да ње ра ди ти на омо гу ћа-
ва њу јед на ко сти и од го ва ра ју-
ћег жи вот ног стан дар да, а ка да 
је реч о здрав стве ној за шти ти 
нај ва жни је је обез бе ди ти ОсИ 
пра во на рав но пра ван при ступ 
здрав ству.

– то зна чи да тре ба још до ста 
ра ди ти на очу ва њу и уна пре ђе-
ну здра вља ОсИ и обез бе ди ти 
им ефи ка сно ле че ње и ре ха би-

ли та ци ју у скла ду са њи хо вим 
мо гућ но сти ма и по тре ба ма. ве-
о ма је ва жно да се на свим ни-
во и ма дру штва по диг не свест 
о не ди скри ми на ци ји ОсИ. А да 
они мо гу још мно го да по стиг-
ну и на лич ном пла ну и за сво ју 
зе мљу, по ка за ли су и са да на ши 
па ра о лим пиј ци осва ја њем чак 
де вет ме да ља на па ра о лим пи-
ја ди у Ри ју, на че му им од ср ца 
че сти там – ис та као је Бо жи дар 
Це кић го во ре ћи о стра те ги ји 
за осо бе са ин ва ли ди те том ко ју 
пред ла же ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња. В. А. 

У ИН ЂИ ЈИ ОТВО РЕ НА ИН ДО НЕ ЖАН СКА ФА БРИ КА „ИН ДО ФУД” 

По сао до би ло сто рад ни ка

СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Евро па без ба ри је ра

Антон Салим и Томислав Николић пресецају врпцу

Божидар Цекић
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свет ски дан Ал цхај ме ро ве бо ле сти – 
21. сеп тем бар обе ле жен је у Бе о гра ду 
уз по ру ку да ће по моћ др жа ве обо ле-

лим осо ба ма и њи хо вим по ро ди ца ма би ти 
ве ћа и при сту пач ни ја.

У ср би ји од ове бо ле сти бо лу је око 
200.000 љу ди. Бу ду ћи да је број обо ле лих од 
де мен ци је и Ал цхај ме ра у по ра сту и у све ту 
и у ср би ји, над ле жни по ру чу ју да су ка па-
ци те ти огра ни че ни и да је по треб но да се 
ши ра дру штве на за јед ни ца укљу чи у збри-
ња ва ње обо ле лих и по моћ по ро ди ца ма.

Др жав ни се кре тар у ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Алек сан дар Ја бла но вић ре као је на 
обе ле жа ва њу Да на Ал цхај ме ро ве бо ле сти у 
До му за ста ре „Бе жа ниј ска ко са” да дру штво 
и др жа ва ула жу оно ли ко ко ли ко је мо гу ће 
да се по ло жај осо ба обо ле лих од Ал цхај ме-
ра по пра ви.

– ми ни стар ство и над ле жне ин сти ту ци је 
осми шља ва ју кон крет не на чи не по мо ћи, од 
обу ке во лон те ра до обу ке чла но ва по ро ди-
ца да се бо ље и лак ше сна ђу у не зи ли ца ко-
ја су и да ље у кућ ним усло ви ма, с об зи ром 
на то да су ка па ци те ти не до вољ ни и да не 
мо гу све осо бе ко је бо лу ју од Ал цхај ме ра 
би ти збри ну те у уста но ва ма – ре као је др-
жав ни се кре тар Ја бла но вић. 

Има на чи на да се по бољ ша ју услу ге и 
да по моћ др жа ве по ро ди ца ма и обо ле лим 
осо ба ма бу де још ве ћа и при сту пач ни ја.

– мо ра мо да се се ти мо да сва ког да на у 
го ди ни жи ви мо са су гра ђа ни ма ко ји ма су 
на ша по моћ и па жња нео п ход ни ка ко би 
сва ко днев но оба ви ли сво је жи вот не ак тив-
но сти на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во 
здра вље и ка ко би жи ве ли жи вот до сто јан 

чо ве ка – на гла сио је Алек сан дар Ја бла но-
вић.

про це њу је се да је у све ту од Ал цхај ме ро-
ве бо ле сти обо ле ло око 30 ми ли о на љу ди, 
док је сва ка дру га осо ба ста ри ја од 80 го ди-
на у ри зи ку да обо ли.

Ди рек тор ка Уста но ве Ге рон то ло шки цен-
тар Бе о град су за на ми шић ис та кла је да та 
ин сти ту ци ја по ку ша ва да скре не па жњу ко-
ли ко је бо лест уче ста ла.

– У по след њих де сет го ди на број обо ле-
лих је ви ше стру ко по ве ћан и про блем збри-
ња ва ња обо ле лих осо ба је све из ра же ни ји. 
ми смо ту да као ин сти ту ци ја бри не мо о љу-
ди ма, али су на ши ка па ци те ти огра ни че ни 
и по треб но је да се ши ра дру штве на за јед-
ни ца укљу чи у збри ња ва ње љу ди и по моћ 
њи хо вим по ро ди ца ма. У До му за ста ре „Бе-
жа ниј ска ко са” је пре две го ди не отво ре но 

ре но ви ра но по себ но оде ље ње за сме штај 
осо ба обо ле лих од де мен ци је и Ал цхај ме-
ро ве бо ле сти, а у де лу за не по крет не и те-
шко по крет не ко ри сни ке у од ма клој фа зи 
бо ле сти на ла зи се 106 по сте ља – на гла си ла 
је су за на ми шић.

по ред не ге и здрав стве не за шти те, за ко-
ри сни ке је ор га ни зо ва на рад на те ра пи ја по 
по себ ном про то ко лу при ла го ђе ном осо ба-
ма обо ле лим од де мен ци је, као и са ве то дав-
ни рад са чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца.

Ге рон то ло шки цен тар и Ал цхај мер асо-
ци ја ци ја ср би ја 21. сеп тем бра на тр гу Ре-
пу бли ке по ста ви ли су мон та жни ла ви ринт 
ка ко би на сим бо ли чан на чин пред ста ви ли 
жи вот осо бе обо ле ле од Ал цхај ме ро ве бо-
ле сти, ста лан пад ње не ме мо ри је и мен тал-
них функ ци ја.

– Ин ста ла ци јом ла ви рин та же лели смо да 
до ча ра мо љу ди ма ко ји ни су упу ће ни шта зна-
чи сна ћи се у не по зна тим усло ви ма и окол но-
сти ма и ка ко из гле да дан осо бе обо ле ле од 
Ал цхај ме ра – об ја сни ла је је сузана мишић. 

Обе ле жа ва њу свет ског да на Ал цхај ме ро-
ве бо ле сти при су ство ва ли су мно го број ни 
гра ђа ни и по зна те јав не лич но сти: ле ка ри, 
глум ци, струч ња ци из ове обла сти да ју ћи 
на тај на чин до при нос ши ре њу све сти о 
овој бо ле сти и по тре би да се као дру штво 
укљу чи мо мак си мал но у пру жа ње по мо ћи 
и по др шке и обо ле ли ма и чла но ви ма њи хо-
вих по ро ди ца ко ји за јед но са њи ма про ла зе 
кроз све фа зе бо ле сти.

У окви ру обележавања свет ског да на до-
де ље не су и три на гра де за нај бо љу но ви-
нар ску при чу о Ал цхај ме ро вој бо ле сти.

В. Ана ста си је вић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН АЛ ЦХАЈ МЕ РО ВЕ БО ЛЕ СТИ

Све из ра же ни ји про блем 
збри ња ва ња обо ле лих

Александар Јаблановић и Сузана Мишић уручују награде новинарима

Велико интересовање грађана на Тргу Републике
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на лицу места

тре ћег да на ме се ца сеп тем-
бра на оба ли мо ра ве код ве ли-
ке пла не одр жа на је тра ди ци о-
нал на ма ни фе ста ци ја ка ра ђор-
ђе ви да ни гур ман лу ка, где су се 
мај сто ри ку ва ња из сме де рев-
ске па лан ке, сме де ре ва и се ла 
ве ли ко пла њан ске оп шти не још 
јед ном опро ба ли у ку ва њу по-
зна тих до ма ћих је ла. спре ма ли 
су мај сто ри ку ва ња на да ле ко 
по зна ти гу лаш, ри бљу чор бу, 
па суљ, чор бу од па ра дај за...

И та ко, ред ку ва ња, ред 
при че, пе сме, игре и кул тур-
но-умет нич ког про гра ма, до-
шло се и до про гла ше ња нај-
бо љих. У при пре ма њу ри бље 
чор бе по бе ди ла су „сло жна 
бра ћа”, дру ги су би ли „пин гви-
ни”, а тре ће ме сто при па ло је 
оку пље ни ма око про фе со ра 

из Уго сти тељ ске шко ле „вук 
ка ра џић”. „мо рав ски џив џа-
ни” би ли су нај бо љи у ку ва њу 
па су ља, дру ги су би ли чла но-
ви еки пе Не на да Фи ли по ви-
ћа, док је тре ће ме сто при па-
ло пред став ни ци ма УШ „вук 
ка ра џић” из ве ли ке пла не. У 

ку ва њу слат ког и ки се лог ку-
пу са нај бо ље су би ле „Жен ске 
ру же Бу га ри је”, дру ге су би ле 
„пла ни нар ке вр би це”, а тре ће 
ме сто осво ји ли су „Из ви ђа чи 
Бу га ри је”. Нај ви ше так ми ча ра 
би ло је у ка те го ри ји ку ва ња 
гу ла ша. Нај бо ља је би ла еки па 

„ку са дак”, из исто и ме ног се ла у 
оп шти ни сме де рев ска па лан-
ка. Дру ги су би ли „Чи чи ни ја ха-
чи”, док је тре ће ме сто при па ло 
пред став ни ци ве ли ко пла њан-
ске УШ „вук ка ра џић”.

тре ба на по ме ну ти, по оце ни 
жи ри ја и то ван кон ку рен ци је, 
да су од лич на је ла при пре ми-
ли „Чи чи ни ја ха чи”, „пла ни на ри 
вр би це” и Бо жи дар мар ко вић. 
Они су се по тру ди ли да сто бу де 
ра зно вр сни ји па су сер ви ра ли 
па ра дајз чор бу, дин ста но ме со 
и шкем би ће. За труд и ино ва ци-
ју на гра ђе ни су за хвал ни цом. 
Ни су би ли за бо ра вље ни ни по-
се ти о ци, пу бли ка и на ви ја чи ко-
ји ма је ор га ни за тор сер ви рао 
пла ни нар ски гу лаш. 

Ина че, ор га ни за тор ове тра-
ди ци о нал не ма ни фе ста ци је 
би ли су ту ри стич ко-спорт ски 
цен тар ве ли ка пла на и исто и-
ме на оп шти на.

Сл. Ко стан ти но вић

са бор на па на џур, 21. по ре ду, тра ди-
ци о нал на ма ни фе ста ци ја из вор них 
пе са ма и ига ра, одр жан је 28. ав гу ста, 

на ве ли ку го спо ји ну, у се лу Ја ло вик Из вор, 
под но ста ре пла ни не (40 км од кња жев ца).

са бор је ма ни фе ста ци ја ко ја већ 21 го-
ди ну на пра ви на чин не гу је ства ра ла штво 
овог кра ја. Над ме та ли су се пе ва чи, хар мо-
ни ка ши, фру ла ши, гај да ши и тру ба чи об у че-
ни у на род не но шње.

Дан пре фе сти ва ла одр жан је об ред код 
кр ста у ме сту Рав ни ште (где се не ка да одр-
жа вао па на џур). Би ло је ту чо бан ских и дру-
гих ига ра, а у ве чер њим ча со ви ма у се лу су 
ор га ни зо ва на се ден ћа (пре ла) све по ста-
рин ским оби ча ји ма. На кра ју је ор га ни зо-
ва на за јед нич ка ве че ра уз пе сму и игру, уз 
прат њу сви ра ча. 

На ве ли ку го спо ји ну од ра ног ју тра сти за ли 
су ауто бу си из кња жев ца, пи ро та, За је ча ра, 
као из оста лих гра до ва из окру же ња у ко ји ма 
је нај ви ше бив ших жи те ља овог се ла. У пре по-
днев ним са ти ма уз прат њу тру ба ча ишло се на 
вре ло где су при ка за ни ста рин ски оби ча ји са 
во дом, а за тим на об ред у цр кву све та пет ка, 
из гра ђе ну 1860. го ди не.

У под не је по чео фе сти вал. Уче сни ке и го-
сте по здра ви ли су Жи ка Ра ден ко вић Ћи тич, 
естрад ни умет ник, за чет ник иде је о са бо ру 
1996. го ди не, и ми лан Ђо кић, пред сед ник 
оп шти не кња же вац. Иде ја је би ла да се кроз 

му зи ку, пе сму и игру од за бо ра ва са чу ва бо-
га то кул тур но на сле ђе.

На ово го ди шњи са бор, ко ји је ор га ни зо ва-
ла ту ри стич ка ор га ни за ци ја кња же вац, при-
ја ви ло се ви ше од 100 так ми ча ра. по се ти о ци 
су мо гли да ви де на сту пе број них пе ва ча свих 
ге не ра ци ја, ве шти ну му зи ци ра ња по ка за ли су 
мно ги ин стру мен та ли сти. као и обич но, нај-
ви ше па жње при ву кли су мла ђи чла но ви фол-
клор них ан сам ба ла из кња жев ца и свр љи га, 
као и на ступ блех ор ке стра „Бар ка”. На сту пи ли 
су и естрад ни умет ни ци Ан дре ја Ба јић и све-
тла на то мић. За мис са бо ра иза бра на је Ани ца 
ви де но вић из свр љи га, а за мис шар ма Дра га-
на Ада мо вић из Рго шта код кња жев ца.

И док су јед ни пра ти ли фе сти вал ски про-
грам, дру ги су ужи ва ли у хра ни и пи ћу у хла-
ду под ша то ром, а тре ћи оби ла зи ли број не 
те зге и раз гле да ли ро бу у на ме ри да не што 
па за ре. пред ста вље не су и ру ко тво ри не, 
умет нич ке сли ке и дру ги пред ме ти до ма ће 
ра ди но сти.

Уче сни ци и го сти са бо ра учи ни ли су да 
Ја ло вик Из вор по но во, ма кар на је дан дан, 
ожи ви. До жи вља ји из тог да на се у овом се лу 
пам те це ле го ди не, јер је се ло опу сте ло због 
од ла ска мла дих у гра до ве. Ра се ја ни по ср би-
ји и све ту це ле го ди не че ка ју овај дан да до-
ђу и об но ве успо ме не на свој крај и оби ча је.

Дра гић Ђор ђе вић

ГА СТРО НОМ СКЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ 

Ка ра ђор ђе ви да ни гур ман лу ка

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

Као у ста ра до бра вре ме на
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Удру же ње же на „ти фа ни” из 
До бри на ца, се ла у рум ској 
оп шти ни, по чет ком сеп тем-

бра ор га ни зо ва ло је так ми че ње 
у ку ва њу бе ћар па при ка ша. то га 
да на же не су из ло жи ле ко ла че и 
руч не ра до ве, а му шкар ци су им 
се при дру жи ли у ку ва њу бе ћар 
па при ка ша. До ма ћи ни су ор га ни-
зо ва ли и так ми че ње у бр зом је де-
њу ку ку ру за ше ћер ца и кру ње њу 
ку ку ру за. 

На ма ни фе ста ци ји су се оку-
пи ле же не из Гра ча ни це, врд ни-
ка, Ши ма но ва ца, ку пи но ва, Ла-
ћар ка, ста рог вр ба са, сур чи на, 
Го лу би на ца, ста ре па зо ве, Де ча 
и дру гих ме ста. 

У цен тру се ла ори ла се „жи-
ва” му зи ка, а ко ло су за и гра ле и 
уче сни це.

Го сти су при пре ма ли па при-
каш у осам ко тли ћа, док су се 
до ма ћи ни по себ но так ми чи ли. 
Нај у ку сни ји је пре ма оце ни жи-

ри ја на пра ви ла Зо ри ца Бу ду ли ца 
из пе ћи на ца, дру го ме сто је при-
па ло ми тру Ра до ни ћу из Ру ме, а 
тре ће је осво ји ла ве ри ца Иса ко-
вић из кра ље ва ца.

– ва жан је ре до след – цр ни 
лук, па при ка, ма ло ти кви ца и на 
кра ју па ра дајз. До дам со, ве ге ту, 
пер шун и ори га но и све до бро 
уку вам. Ина че, би ло ми је те же 
да ку вам у ко тли ћу не го код ку-
ће на шпо ре ту – ис та кла је по-
бед ни ца Зо ри ца Бу ду ли ца.

Дру го пла си ра ни так ми чар 
ка же да ни је до зво ља вао же на-
ма да му се ме ша ју у по сао док 
је ку вао бе ћар па при каш.

– ста вио сам две вр сте па-
при ке и био је сред ње љут да 
би сви мо гли да га је ду. кла си-
чан је, ни је би ло дру гих до да-
та ка, као што је сла ни на, јер то 
он да не би био сре мач ки бе ћар 
па при каш. Ја сам пен зи о нер и 
од ла зим на ова кве ма ни фе ста-

ци је ко је су ле пе због 
дру же ња – ре као је 
ми тар Ра до нић.

Нај леп ши штанд 
има ле су врд ни-
чан ке, дру го ме сто 
је при па ло рум ској 
Умет нич кој ра ди о-
ни ци „кре а тив на ду ша”, а тре ће 
мО са ве за сле пих из Ру ме.

На гра де за нај бо ље ет но по-
став ке до би ле су чла ни це удру-
же ња из ста рог вр ба са, Гра ча-
ни це и сур чи на, а при зна ња за 
нај леп ше ко ла че и пе ци ва при-
па ла су же на ма из Де ча, ста ре 
па зо ве и ку пи но ва.

За нај ве се ли је на ма ни фе ста ци-
ји про гла ше не су же не из Ла ћар-
ка, Ши ма но ва ца и Го лу би на ца. 

До брин чан ке су се по тру ди-
ле да при ре де и при го дан про-
грам. Го сти су ужи ва ли у игри 
чла но ва „Фит – фор ме” из Ру ме, 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва 

из До бри на ца и кра ље ва ца, a 
пред ста ви ли су се и мла ди му-
зи ча ри Фи лип стој шић и Го ран 
Гр бић, по бед ни ци на ре пу блич-
ким так ми че њи ма.

– тру ди ли смо се да сви бу ду 
по слу же ни и да се осе ћа ју при јат-
но, али увек мо же бо ље. Го шће су 
би ле за до вољ не и ве се ле, што је, 
на да мо се, знак да смо до бро ор-
га ни зо ва ле ма ни фе ста ци ју – ка за-
ла је за на ше но ви не сла ви ца Бе-
го вић, пред сед ни ца до бри нач ког 
Удру же ња же на „ти фа ни”.

Дру ги срем ски бе ћа рац је за-
вр шен за јед нич ком ве че ром 
уче сни ка уз му зи ку.

Гордана Ву ка ши но вић

Два де сет и сед ма по ре ду, тра ди ци о-
нал на при вред но-ту ри стич ка ма ни фе-
ста ци ја ле ско вач ка „Ро шти љи ја да” за вр-
ше на је по чет ком сеп тем бра. про це њу је 
се да је не ко ли ко сто ти на хи ља да по се-
ти ла ца по је ло ви ше од два шле пе ра ро-
штиљ ме са и дру гих ку ли нар ских ђа ко-
ни ја и по пи ло исто то ли ко пи ва и ви на 
из ви нар ских по дру ма ју га ср би је.

Ово го ди шња „Ро шти љи ја да” има-
ла је и пра те ћи про грам: так ми че ње 
мај сто ра ро шти ља, так ми че ње уче-
ни ка сред њих уго сти тељ ских шко ла, 
пра вље ње пље ска ви це „из ру ку”, као 
и нај ве ће Ги ни со ве пље ска ви це, али 
и ве ћи број спорт ских су сре та и по слов них 
ску по ва при вред ни ка из це ле ср би је.

све у куп ни по бед ник у пра вље њу ро шти-
ља је Ле сков ча нин на при вре ме ном ра ду у 
со фи ји са ша ста мен ко вић. Иван ми лен ко-
вић из ле ско вач ког ре сто ра на „ко ли ба” био 
је нај бо љи у пра вље њу ле ско вач ког ће ва па, 
а ње гов ко ле га из со фиј ског ре сто ра на „ви-
ла парк” у при пре ми „пу ње не пље ска ви це”. 
У аран жи ра њу ро шти ља по бе дио је Го ран 
Жив ко вић, та ко ђе из Ле сков ца.

Да Ле сков ча ни љу бо мор но чу ва ју ви ше-
де це ниј ску тра ди ци ју при пре ме ро шти ља 
при ка за ли су и по бед ни ци так ми че ња уче-

ни ка из сред ње уго сти тељ ско-тр го вин ске 
шко ле из Ле сков ца по бе див ши сво је ко ле ге 
из Бу гар ске и су сед не ма ке до ни је.

Ле сков ча ни пре драг Ла за ре вић, вла сник 
ре сто ра на „ко ли ба”, и ње гов по моћ ник мај-
стор ро шти ља Љу би ша Ђор ђе вић на пра-
ви ли су и ис пе кли пље ска ви цу те шку 63,3 
ки ло гра ма, преч ни ка 169 цен ти ме та ра а де-
бљи не у про се ку око 2,5 цен ти ме та ра.

– Ево већ 18 го ди на има мо штанд на ле-
ско вач кој „Ро шти љи ја ди” а пр ви пут се так-
ми чи мо у пра вље њу пље ска ви це за Ги ни са. 
Дра го ми је да смо ус пе ли и по ста ви ли до-
са да шњи ап со лут ни ре корд – за до во љан је 
пре драг Ла за ре вић.  

Ле сков ча не и њи хо ве го сте из ср-
би је, бив ших ре пу бли ка сФРЈ и су-
сед них зе ма ља то ком „Ро шти љи ја де” 
за ба вља ле су гру пе „Ри бља чор ба”, 
„Га ли ја” и „Ле синг тон”, за тим Не да 
Укра ден, зве зде Гран да и број ни тру-
ба чи, так ми ча ри из Гу че.

Би ло ка ко би ло, у Ле сков цу се све 
ди ми ло, и је дан од ни шких пи ло та се 
на ша лио ове сед ми це да је ави о ном 
уле тео у гу сти облак ди ма са ле ско-
вач ке „Ро шти љи ја де” те да је до шао ту 
да ви ди о че му се за пра во ра ди. 

Ипак, мно ги Ле сков ча ни су ми шље-
ња да „Рошп ти љи ја ду” под хит но тре-

ба исе ли ти из цен тра гра да, јер је цен тар 
овим озбиљ но за пр љан. 

Има, ме ђу тим, и ми шље ња да је ова ма ни-
фе ста ци ја иде ал на при ли ка за град Ле ско вац 
за уго ва ра ње но вих по слов них ара жма на и 
ства ра ње до брог по слов ног ам би јен та, што 
је не ко ли ко да на ра ни је на ме диј ском бри-
фин гу у Ле сков цу ис та као и мар ко Ча деж, 
пред сед ник при вред не ко мо ре ср би је.

по све му су де ћи, 27. ле ско вач ка „Ро шти-
и ја да” је за вр ше на не где на рас кр сни ци, 
из ме ђу при вред ног брен да и евен ту ал ног 
чар шиј ског ва ша ра...

То ма Сте ва но вић

СРЕМ СКИ БЕ ЋА РАЦ У ДО БРИН ЦИ МА

Тај на бе ћар па при ка ша

У ЛЕСКОВЦУ ПО ЈЕ ДЕ НО ДВА ШЛЕ ПЕ РА РО ШТИЉ МЕ СА

Ро шти љи ја да из ме ђу брен да и ва ша ра
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кроз србију

У про сто ри ја ма са ве за сле-
пих и сла бо ви дих вој во ди-
не у Новом саду 8. сеп тем-

бра све ча но је по че ла да ра ди 
мул ти функ ци о нал на чи та о ни ца 
за сле па и сла бо ви да ли ца. Чи-
та о ни цу је отво рио па ли мир тот, 
под се кре тар у по кра јин ском се-
кре та ри ја ту за со ци јал ну по ли ти-
ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва, а ње но опре ма ње и ста-
вља ње у функ ци ју фи нан си ра ло 
је ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Ре пу бли ке ср би је. 

Овај но ви ко ри снич ки сер вис 
и услу га омо гу ћи ће сле пим и 
сла бо ви дим осо ба ма лак ши при-
ступ би бли о теч ком фон ду, јер су 
у про сто ру би бли о те ке ко ја има 
20.000 књи га, звуч них или штам-
па них Бра је вом азбу ком на ви-
ше је зи ка, са да по ста вље на три 
ра чу на ра и јед на функ ци о нал на 
и прак тич на сто на елек трон ска 
лу па. сви ра чу на ри има ју чи та че 
ме мо риј ских кар ти ца, слу ша ли-
це, а је дан је опре мљен го вор ним 
софт ве ром на срп ском је зи ку.  

при ли ком све ча ног отва ра ња 
ове мул ти функ ци о нал не чи та о-
ни це па ли мир тот је ис та као да 

је она на ста ла из до на ци је ре-
сор ног ми ни стар ства, али и да 
ће по кра јин ски се кре та ри јат за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју 
и рав но прав ност по ло ва увек по-
др жа ва ти ова кве про јек те и кроз 
кон кур се се кре та ри ја та по ма га ти 
рад са ве за сле пих и сла бо ви дих 
вој во ди не. Он је на гла сио да ће у 
на ред ном пе ри о ду се кре та ри јат 
са гле да ти по тре бе ре пре зен та-
тив них удру же ња и са ве за, ка ко 
би сред ства до ступ на на бу ду ћим 
кон кур си ма, би ла на ме ње на по-
ди за њу ква ли те та услу га осо ба-
ма са ин ва ли ди те том. по себ но 

је по хва лио чла но ве би бли о те ке 
са ве за сле пих и сла бо ви дих вој-
во ди не због њи хо вог ве ли ког 
ин те ре со ва ња за сти ца ње но вих 
са зна ња по сред ством звуч них 
књи га и ма те ри ја ла на Бра је вом 
пи сму. 

– За ди вљу ју ћа је же ља и по-
тре ба ли ца са оште ће ним ви-
дом да бу ду ин фор ми са ни и 
обра зо ва ни, на ро чи то ако се 
зна да је мно го љу ди у ср би ји 
ко ји не ма ју ова кве здрав стве не 
те шко ће не пи сме но или је са мо 
функ ци о нал но пи сме но – ре као 
је том при ли ком тот.

вла ди мир па нин, пред сед ник 
са ве за сле пих и сла бо ви дих вој-
во ди не, на гла сио је да је ова чи-
та о ни ца отво ре на по во дом обе-
ле жа ва ња 8. сеп тем бра, ме ђу на-
род ног да на пи сме но сти, а за тим 
је и об ја снио ко је по год но сти са-
да има ју њи хо ви чла но ви.

– сле па и сла бо ви да ли ца 
мно го во ле књи гу, јер им је књи-
га је ди ни пут, и све тло, и про зор 
у свет, па је и ве ли ки при ти сак 
чла но ва на наш са вез да им 
обез бе ди мо аде кват ну и ква ли-
тет ну ин фор ма тив но-из да вач ку 
и би бли о теч ку де лат ност. Ова 
чи та о ни ца ће им, из ме ђу оста-
лог, омо гу ћи ти да мо гу да до ђу 
у на ше про сто ри је, укљу че ра-
чу нар, „пре ба це” на маг нет ни 
но сач зву ка не ку књи гу из на ше 
би бли о те ке и пре не су је ку ћи 
ра ди да љег пре слу ша ва ња – на-
гла сио је па нин.

У раз го во ру са па ли ми ром то-
том чла но ви са ве за су на ве ли и 
не ке про бле ме са ко ји ма се су о-
ча ва ју сле па и сла бо ви да ли ца у 
свом окру же њу, је дан од њих је и 
не по сто ја ње рам пи на Же ле знич-
кој ста ни ци у Но вом са ду.

Ми ро слав Мек те ро вић  

тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја „су сре-
ти се ла свр љи шке оп шти не” чи ји ко ре ни 
по ти чу из дав не се дам де сет и не ке го ди не 
про шлог ве ка, по но во об но вље на пре не-
ко ли ко го ди на, има за циљ да кроз раз не 
ак тив но сти ожи ви се ло, оку пи мла де и оне 
ко ји су одав но на пу сти ли сво је ог њи ште да 
се по но во вра те на кућ ни праг. Исто вре ме-
но и да по ка же и кул тур но-за бав ни жи вот 

се о ских сре ди на, раз ви је так ми чар ски дух 
и очу ва кул тур но и на род но бла го. У се ли ма 
свр љи шке оп шти не жи ви све ма ње мла дих 
и ле то је вре ме ка да се ује ди не мла дост и 
зна ње и се ла ожи ве.

У ово го ди шњој ма ни фе ста ци ји уче ство ва-
ло је шест еки па: Дра ји нац, пре ко но га, пе-
риш, Бе ло и ње, Гр бав че и Дер вен. про грам 
так ми че ња имао је кул тур но-за бав ни део и 

над ме та ње у па стир ским игра ма. су сре ти су 
се одр жа ва ли у се ли ма на из ме нич но а за вр-
шно ве че на спорт ском цен тру па сти ри ште у 
свр љи гу. по оце ни жи ри ја у са ста ву: Зо ран 
Га ври ло вић, ди рек тор Цен тра за  кул ту ру 
свр љиг, ми ро љуб Ра дој ко вић, му зи чар, Зо-
ран по тић, ко ре о граф, че твр тог чла на жи-
ри ја да ле су еки пе уче сни це (ко ји оце њу ју 
ка да се њи хо ве еки пе не так ми че), нај бо љи 
про грам при ка за ли су так ми ча ри пре ко но-
ге. Дру го ме сто осво ји ла је еки па Дер ве на 
док оста ле уче сни це так ми че ња де ле тре ће 
ме сто. по се бан сјај су ре ти ма да је очу ва ње 
из вор ног ства ра ла штва сви ра ња на гај да ма 
и фру ли, из вор ни фол клор, оби ча ји ко ји се 
успе шно чу ва ју од за бо ра ва. Ду ша ну Жи ва-
но ви ћу, ко ре о гра фу кУД „свр љиг”, уче сни ку, 
ор га ни за то ру и чла ну жи ри ја су сре та, за ду-
го го ди шњи до при нос у очу ва њу и не го ва њу 
из вор ног ства ра ла штва, ор га ни за тор – Цен-
тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт оп шти не до-
де лио је спе ци јал но при зна ње, а свим еки-
па ма нов ча не  на гра де и пе ха ре.  

С. Ђор ђе вић

ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА ПИ СМЕ НО СТИ

Чи та о ни ца за слабовиде

СУ СРЕ ТИ СЕ ЛА СВР ЉИ ШКЕ ОП ШТИ НЕ 

Ма ни фе ста ци ја по све ће на оживљавању се ла

Па ли мир Тот отвара читаоницу
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Не го тин је од 9. до 14. 
сеп тем бра био до ма ћин 
51. фе сти ва ла мо крањ-

че ви да ни, ко ји се сва ке го ди не 
ор га ни зу је у род ном ме сту му-
зич ког ве ли ка на, ком по зи то ра 
сте ва на сто ја но ви ћа мо крањ-
ца (1856–1914). Ше сто днев на 
смо тра умет нич ке му зи ке је 
овог сеп тем бра, под по кро ви-
тељ ством оп шти не Не го тин и 
ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке ср би је, 
би ла по све ће на обе ле жа ва њу 

160. го ди шњи це мо крањ че вог 
ро ђе ња.

ме ђу 700 уче сни ка ово го ди-
шње умет нич ке смо тре, са ви ше 
од 20 му зич ких и ни зом пра те-
ћих про гра ма, ви со ке до ме те 
по ка за ли су пре свих хо ро ви. 
по бед нич ки хор, но во сад ски 
ака дем ски хор „со ња ма рин ко-
вић”, под упра вом Ду ње Де у рић 
на гра ђен је ста ту е том сте ва на 
мо крањ ца и за хва љу ју ћи пла-
сма ну има ће це ло ве чер њи кон-
церт на 52. мо крањ че вим да-

ни ма. Ина че, на ово го ди шњем 
фе сти ва лу за па жен на ступ имао 
је Гу дач ки квар тет Бе о град ске 
фил хар мо ни је.

До бар од зив пу бли ке за бе ле-
жи ли су и кон цер ти Бе о град ског 
Дик си ленд ор ке стра, као и ко-
мад са пе ва њем, глу мом и пле-
сом „ма ле тај не” Опе ре и те а тра 
„ма дле ни ја нум”, у ре жи ји Го ра-
на мар ко ви ћа, за ко ји је му зи ку 
пи сао Зо ран си мја но вић.

На ово го ди шњем фе сти ва лу 
на сту пи ли су и Хор и сим фо-

ниј ски ор ке стар Ра дио те ле ви-
зи је ср би је, под умет нич ким 
вођ ством ма е страл ног Бо ја на 
су ђи ћа. У дру гом де лу кон цер-
та го сти из Бе о гра да, ко ји ма је 
при па ла част да сво јим фан та-
стич ним на сту пом за тво ре 51. 
мо крањ че ве да не, из ве ли су 
му зи ку из фил мо ва „Го спо дар 
пр сте но ва” Ха у ар да Шо ра и „пи-
ра ти са ка ри ба” кла у са Ба дел та. 

Фе сти вал у Не го ти ну за тво рио 
је Јо ван ми ло ва но вић, пред сед-
ник оп шти не Не го тин, ко ја је и 
ове го ди не, са ми ни стар ством 
кул ту ре и ин фор ми са ња, би ла 
ге не рал ни по кро ви тељ нај зна-
чај ни је му зич ке смо тре хор ског 
и умет нич ког ства ра ла штва у 
Ре пу бли ци. по кро ви тељ ство су 
пру жи ли и Европ ска уни ја, ми-
ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и 
те ле ко му ни ка ци ја, сО кОЈ и по-
зна те срп ске ком па ни је. 

Ор га ни за тор фе сти ва ла, Дом 
кул ту ре „сте ван мо кра њац”, 
при ја те љи ма ко ји су по мо гли 
одр жа ва ње још јед не му зич ке 
свет ко ви не у Не го ти ну до де лио 
је тра ди ци о нал на при зна ња, 
пла ке те и по ча сни це.

Јо ван ка Ста но је вић

У вре ме одр жа ва ња раз ли чи-
тих па су љи ја да, бо ста ни ја да, ку-
пу си ја да... и оста лих гур ман ских 
оку пља ња, где се углав ном све 
сво ди на хра ну и пи ће, у Ужи цу 
су осми сли ли ма ни фе ста ци ју 
под на зи вом „Ужич ки ви те шки 
дан”. пр ви „Ужич ки ви те шки 
дан” ор га ни зо ван је у окви ру 
тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је 
„Го спо јин ски да ни” ко ја се одр-
жа ва већ пет го ди на.

– те ма „Го спо јин ских да на” 
би ла је ове го ди не при ча о 
Не ма њи ћи ма. За то су до шли 
„ви те зо ви”, чла но ви Удру же ња 
„све бор – све ти кнез Ла зар” из 
кра ље ва, ко је не гу је тра ди ци ју 

ви те зо ва. Они су при сут ни ма 
пред ста ви ли ка ко је из гле дао 
срп ски ви тез у сред њем ве ку, 
ка кву је оде жду но сио на се би, 
ка кву је рат ну опре му и оруж-
је имао и на ко ји на чин се бо-
рио за сво ју зе мљу – об ја снио 
је пре драг ми ло је вић из Удру-
же ња „Жу па Лу жни ца” у ка ра ну 
(код Ужи ца), ор га ни за то ра ви-
те шких да на.

сред њо ве ков но ви те штво кра-
љев ча ни су ожи ве ли кроз ви ше 
ви те шких ди сци пли на, као што су 
ба ца ње ко пља у да љи ну и у ме ту, 
га ђа ње стре лом и лу ком, бор бе 
ма че ви ма, али и ди сци пли ну тра-
ди ци о нал ног хај дуч ког ви ше бо ја 

– бор бе на др ве ном брв ну. За ви-
те шка так ми че ња из вор ни ам би-
јент би ла је твр ђа ва ста рог гра да 
у Ужи цу из 14. ве ка. при ка за на су 
ту бој на ко пља, бу здо ва ни, кал-
па ци и че лен ке, сре бром и зла-
том из ве зе ни пла што ви...

У аутен тич ном ам би јен ту при-
ре ђе на је и из ло жба вој них уни-
фор ми и вој не опре ме, а при-
сут ни су има ли при ли ку да чу ју 
бе се де о ју на штву, тра ди ци ји и 
ви те шким вред но сти ма. 

Ми лан Па вло вић

У НЕ ГО ТИ НУ ОДР ЖА НИ 51. МО КРАЊ ЧЕ ВИ ДА НИ

У зна ку 160 го ди на од ро ђе ња 
ве ли ког ком по зи то ра

УЖИЧ КИ ВИ ТЕ ШКИ ДАН

Ожи ве ли сред њи век

АКУД „Соња Маринковић”
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кроз србију

са мо стал ним кон цер том ки-
кинд ског кУД пен зи о не ра „сун-
ча на је сен”, 28. ав гу ста, на ве ли ку 
го спо ји ну, за тво ре не су ово го ди-
шње „Ав гу стов ске лет ње ве че ри” 
у овом гра ду. Ан самбл ки кинд-
ских пен зи о не ра, ина че ре до-
ван уче сник ове ма ни фе ста ци је, 

на сту пао је ра ме уз ра ме са гла-
со ви тим умет ни ци ма као што су 
при ма до на Ја дран ка Јо ва но вић, 
срп ски глум ци Не ла ми ха и ло-
вић, Је ли ца сре те но вић, ка та ри-
на Жу тић и ми лан Ла не Гу то вић, 
ан самбл срп ског на род ног по зо-
ри шта из те ми шва ра, ме шо ви ти 

хор та мо шње срп ске пра во слав-
не цр кве и дру ги го сти из Ру му-
ни је. Број ни зна ме ни ти из во ђа чи 
за ба вља ли су ви кен ди ма уве че 
ки кинд ску пу бли ку, а улаз на све 
при ред бе био је бес пла тан.

Увр шта ва ње кУД-а „сун ча-
на је сен” у про гра ме ви со ког 

ква ли те та пред ста вља још јед-
ну по твр ду ње го ве из во ђач ке 
вред но сти. Око 300 гле да ла ца 
по здра ви ло је на сце ни у аку-
стич ном дво ри шту исто риј ске 
згра де ку ри је на ступ хо ра, гру-
пе пе ва ча, во кал них со ли ста и 
ду е та, ор ке стра и ин стру мен-
тал них вир ту о за из ре до ва пен-
зи о не ра. сво јим ства ра ла штвом 
пред ста ви ли су се и чла но ви ли-
те рар но-глу мач ке сек ци је.

ве ли ко го спо јин ски кон церт 
ки кинд ских пен зи о не ра отво-
рио је при год ном бе се дом про-
то је реј у пен зи ји Јо ван си ла шки, 
пр ви све ште ник ко ји се учла нио 
у Оп штин ско удру же ње пен зи о-
не ра, ко је ина че по сто ји се дам 
де це ни ја. пред сед ни ца „сун ча-
не је се ни” Је ла ве лич ков то ком 
кон фе ран се упо зна ла је при сут-
не са исто ри ја том овог пен зи о-
нер ског кУД-а. 

С. За ви шић

Ле ско вач ко спе ци ја ли зо ва-
но пред у зе ће „Уни вер зал” 
по слу је од 1949. го ди не. 

Еко ном ска суд би на овог пред у зе-
ћа ме ња ла се из де ка де у де ка ду, 
те је од не ка да шњих 147 рад ни ка 
све де но на 35 упо сле них од ко јих 
је њих 27 са ма њим или ве ћим ин-
ва ли ди те том. Ово пред у зе ће ма-
хом за по шља ва мла ђе рад ни ке, 
свр ше не основ ци и сред њо школ-
це спе ци јал не основ не и сред ње 
шко ле „11. ок то бар” из Ле сков ца. 
пред у зе ће има два про из вод на 
про гра ма: од пла сти ке и др ве та.

За по сле ни у ле ско вач ком пред-
у зе ћу „Уни вер зал” да нас ре дов но 
при ма ју пла ту, до ду ше за га ран то-
ва ну, али рад ни ци у пред у зе ћу су 
за до вољ ни. На кон ра ци о на ли за-
ци је по сла у пред у зе ћу су оста ли 
рад ни ци ствар но жељ ни да ра де. 
На че лу ру ко во де ћег ти ма да нас 
је из у зет но по слов на ди рек тор ка 
Да ни ца пе тро вић.

– На кон мог по ста вље ња од мах 
смо су ми ра ли оба ве зе и по тра-
жи ва ња и уста но ви ли да углав-
ном ду гу је мо др жа ви, а ци фре 

ни су за не мар љи ве. Не дав ним 
бо рав ком ми ни стра Алек сан дра 
ву ли на и гра до на чел ни ка Го ра-
на Цве та но ви ћа са са рад ни ци ма 
у на шем пред у зе ћу под стак ну ти 
смо на још ве ће по слов не успе хе. 
Оче ку јем да нам град Ле ско вац 
и фон до ви др жа ве ср би је от пи-
шу сво ја по тра жи ва ња кроз кон-
вер зи ју ду га у до ка пи та ли за ци ју 
пред у зе ћа па ће мо та ко фи нан-
сиј ски рас те ре ће ни уве сти но ве 
про из вод не ли ни је – ис ти че ди-
рек тор ка Да ни ца пе тро вић.

Да је пред у зе ће већ да нас 
при мер до бре прак се ви ди се на 
сва ком ко ра ку. Иако за ста ре ли, 
ма шин ски парк је уре ђен. сви ка-
па ци те ти пред у зе ћа су упо сле ни. 
Они да нас ра де ен те ри је ре за сту-
дент ске до мо ве у Ни шу, за Јав но 
ту жи ла штво у За је ча ру, за де чи је 
вр ти ће у Но вом па за ру, уго сти-
тељ ске објек те на Зла ти бо ру и 
још мно го то га. 

– Оче ку је мо ових да на про ла-
зност на још че ти ри тен дер ска 
на сту па. На ро чи то смо за ин те-

ре со ва ни за про ши ре ње оби ма 
по сла у про из вод њи пла стич не 
ам ба ла же, и већ смо у пре го во-
ри ма са Здрав стве ним цен тром у 
Ле сков цу и дру гим гра до ви ма за 
ко је тре ба да од ра ди мо ам ба ла жу 
за скла ди ште ње ме ди цин ског от-
па да. Ако би нам др жа ва у це ло-
сти по мо гла ка ко нам је обе ћа но, 
мо гли би смо да раз ви је мо до дат-
не по сло ве и упо сли мо још сто ти-
нак рад ни ка у по го ни ма чи ју смо 
град њу за по че ли пре не ко ли ко 
го ди на – оп ти ми стич на је ди рек-
тор ка пе тро вић.

по моћ др жа ве „Уни вер за лу” 
кроз раз не мо гућ но сти фи нан-
сиј ског сти му ли са ња и раз ви ја ња 
по сла обе ћао је то ком не дав ног 
бо рав ка у Ле сков цу ре сор ни ми-
ни стар Алек сан дар ву лин. 

Ле ско вац је за ин те ре со ван да 
фи нан сиј ски и тех нич ки по мог не 
мла дом ме наџ мен ту „Уни вер за-
ла”, јер би се на тај на чин сма њио 
број од око 320 не за по сле них 
ОсИ ко ли ко их је са да на еви ден-
ци ји фи ли ја ле НсЗ у Ле сков цу.

То ма Сте ва но вић

МО ГУЋ НО СТИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

„Уни вер зал” при мер до бре прак се

„АВ ГУ СТОВ СКЕ ЛЕТ ЊЕ ВЕ ЧЕ РИ” У КИ КИН ДИ

„Сун ча на је сен” уз гла со ви те умет ни ке

Министар Вулин са новинарима у Лесковцу
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Игор ми ро вић, пред сед ник 
по кра јин ске вла де Ап вој во-
ди не, све ча но је отво рио 6. 
сеп тем бра је се њи „Дан по ља” 
ко ји већ тра ди ци о нал но ор га-
ни зу је Ин сти тут за ра тар ство и 
по вр тар ство Но ви сад на свом 
оглед ном по љу на Рим ским 
шан че ви ма по ред Но вог са да. 
Осим број них го сти ју на овој 
ма ни фе ста ци ји је би ло и око 

2.500 по се ти ла ца и по љо при-
вред них про из во ђа ча. Из ме ђу 
оста лих го сти ју, „Да ну по ља” 
при су ство ва ли су и 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, и ми лош ву че вић, 
гра до на чел ник Но вог са да. 

пред сед ник ми ро вић је овом 
при ли ком ис та као ве ли ки зна-
чај Ин сти ту та за ра тар ство и 

по вр тар ство Нс се ме за по љо-
при вред ну про из вод њу на ше 
зе мље. по ме нуо је и чи ње ни цу 
да је је дан од глав них ци ље ва 
не дав не по се те де ле га ци је из 
ка зах ста на би ло по ве зи ва ње и 
оства ри ва ње са рад ње са овим 
на шим у све ту по зна тим и при-
зна тим ре пре зен та тив ним по-
љо при вред ним ин сти ту том. 

Ди рек тор Ин сти ту та др Јан 
ту ран по здра вио је при сут не на 
овој аграр ној ма ни фе ста ци ји ре-
чи ма „ка ква се тва – та ква же тва”, 
и под се тио их да Ин сти тут има 
ско ро 80 го ди на ду гу тра ди ци ју 
ства ра ња ква ли тет ног се ме на, о 
че му ре чи то го во ри и ње гов из-
воз у ви ше од 32 зе мље све та. 

И на ово го ди шњем „Да ну 
по ља” струч ња ци Ин сти ту та 
при ка за ли су свој стан дард ни 
и про ве ре ни се мен ски асор-
ти ман, али су из ло жи ли и пер-
спек тив не сор те и сор те у ор-
ган ској про из вод њи. ква ли тет 

Нс се ме на по хва ли ли су и по се-
ти о ци Јо а ким и ве ро на Ду даш 
из Ру ског кр сту ра, ко ји на свом 
по љо при вред ном га здин ству 
већ го ди на ма ко ри сте ово се-
ме. ве ро на ка же да су до шли на 
„Дан по ља” да се снаб де ју се ме-
ном со је овог про из во ђа ча ко је 
пла ни ра ју да по се ју на око 70 
од сто по вр ши не сво јих 26 ју та-
ра зе мље. 

вук Ра до је вић и проф. др Зо-
ран ми ло ше вић, по кра јин ски 
се кре тар за ви со ко обра зо-
ва ње и на уч но и стра жи вач ку 
де лат ност, уру чи ли су при зна-
ња нај бо љим про из во ђа чи ма 
– ре кор де ри ма у про из вод њи 
сор ти и хи бри да Нс се ме на за 
2015. го ди ну на кра ју це ре мо-
ни јал ног де ла про гра ма, а за-
тим су сви при сут ни кре ну ли у 
оби ла зак де мо огле да ку ку ру за, 
сун цо кре та, со је, ше ћер не ре пе 
и сир ка.

М. Мек те ро вић

пче лар ско дру штво „Ни-
ко ла ми ле у снић” из Ру ме 
ор га ни зо ва ло је пр вог 

ви кен да сеп тем бра тра ди ци о-
нал ни, 12. по ре ду са јам ме да. 
Ло кал на са мо у пра ва је би ла по-
кро ви тељ ма ни фе ста ци је, а са-
јам ме да је отво рио сте ван ко-
ва че вић, пред сед ник сО Ру ма.

– са јам је при ли ка да се срет-
ну пче ла ри и раз ме не ис ку ства, 
да еду ку ју по тро ша че о бла го-
твор ном деј ству пче ли њих про-
из во да на здра вље љу ди, те да 
гра ђа ни по по вољ ним це на ма 
ку пе ква ли те тан и при ро дан 
мед – ре као је ко ва че вић на 
отва ра њу.

то ком тро днев не из ло жбе 
пче ла ри су на штан до ви ма ну-
ди ли пче ли ње про из во де и про-
из во де на ба зи ме да, опре му за 
пче лар ство и ле ко ве за пче ле. 

– пче ла ри већ три де сет го ди-
на из ла жу сво је про из во де на 
Град ском тр гу у Ру ми, а по след-
њих два на ест ор га ни зу је мо сај-
мо ве. Гра ђа ни во ле да ку пу ју на 

ова квим ма ни фе ста ци ја ма, јер 
зна ју да је ква ли тет свих про-
из во да за га ран то ван – ка зао је 
пред сед ник пче лар ског дру-
штва „Ни ко ла ми ле у снић” из Ру-
ме ста ни мир Ја во рац.

На Град ском тр гу штанд су 
има ли и ма ри ја и Иван пе ри-
шкић из Бач ког мо но што ра, ме-
ста у сом бор ској оп шти ни, ко ји-
ма је то био сед ми са јам у Ру ми. 
Ну ди ли су по се ти о ци ма ме де не 

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

– Ова го ди на је ло ша за пче-
ла ре. Не про да је мо на ве ли ко, 
не го са мо на сај мо ви ма и код 
ку ће. мо ји ро ди те љи су се ба-
ви ли пче лар ством, а са да то ра-
де и на ша де ца. Жи ви мо са мо 
од пче ла ре ња, а сва ка го ди на 

је све те жа за пче ла ре – ис ти че 
Иван.

ка жу пче ла ри да би де ца и 
ста ри ји тре ба ло да ко ри сте ба-
гре мов мед, пу ша чи ма се пре-
по ру чу ју ли пов и ли вад ски, а 
ли пов мед је до бар и за осо бе 
ко је има ју про бле ма са брон хи-
ти сом.

то ком сај ма ме да Ру мља ни су 
се по бра ти ми ли са удру же њи-
ма пче ла ра из Брч ког, Шап ца и 
ва ље ва. 

У окви ру 12. сај ма ме да одр-
жа но је и Ре ги о нал но са ве то-
ва ње за пче ла ре на ко јем су о 
пче ли њим па ша ма и ор га ни зо-
ва њу удру же ња пче ла ра у асо-
ци ја ци је го во ри ли еми нент ни 
пре да ва чи Рај ко пе ја но вић и 
ми ло рад ко ва че вић из са ве за 
пче ла ра ср би је.

по ред пче ла ра, већ по тра-
ди ци ји, Ре ги о нал но удру же ње 
жен ска ини ци ја ти ва „па нон ка” 
ор га ни зо ва ло је на Град ском 
тр гу Ба зар кре а тив но сти.

Г. Ву ка ши но вић

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

Ква ли тет про из во да за га ран то ван

ДАН ПО ЉА ИН СТИ ТУ ТА ЗА РА ТАР СТВО И ПО ВР ТАР СТВО НО ВИ САД 

Из воз у 32 зе мље све та
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погледи

сва ко по вре ме но до ђе 
у си ту а ци ју да не зна 
шта ће са со бом, али, 
на су прот увре же ном 
схва та њу, ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да то уоп ште 
ни је ло ше за наш  
кре а тив ни по тен ци јал

те шко да по сто ји не што ма-
ње ин спи ра тив но од те ле-
фон ског име ни ка, а још је 

те же за ми сли ти бе сми сле ни ју 
ак тив ност од пре пи си ва ња бро-
је ва са ње го вих стра ни ца.

Уби тач но до са дан по сао, не-
ма шта, али у свр си на уч ног екс-
пе ри мен та ко ји је из ве ла сен ди 
ман, про фе сор ка пси хо ло ги је 
са бри тан ског Уни вер зи те та 
цен трал ног Лан ка ши ра, из не-
на ђу ју ће за ни мљив. Бар су де ћи 
по оно ме што је на кра ју про и-
за шло.

Упра во они ко ји ма је за пао тај 
„нај глу пљи” за да так по ка за ли су 
се у на став ку ис пи ти ва ња као 
нај ма што ви ти ји. До каз да кад 
нам је ум пот пу но бес по слен, 
што је еви дент но у слу ча ју пре-
пи си ва ња име ни ка, пу шта њем 
ми сли да сло бод но лу та ју отва-
ра ју се но ви кре а тив ни пу те ви.

У по ме ну том екс пе ри мен ту 
ти ства ра лач ки прав ци ис цр та-
ни су у на ред ној ета пи, ка да је 
од уче сни ка за тра же но да сми-
сле што ви ше на чи на упо тре-
бљи во сти две обич не ку хињ ске 
пла стич не шо ље. „пре пи си ва-
чи” су по бро ју и ори ги нал но-
сти ре ше ња да ле ко над ма ши ли 
при пад ни ке та ко зва не кон трол-
не гру пе.

про фе сор ка ман то об ја шња-
ва окол но шћу да у од су ству 
спољ ног сти му лан са до ла зи до 
тра га ња за уну тра шњим под-
сти ца јем, што нам он да омо гу-
ћа ва но ве кре а тив не спо је ве, да 
иза ђе мо из „ку ти је” и поч не мо 
да ми сли мо на дру га чи ји на чин. 
Без ка па ци те та за до са ђи ва ње, 
љу ди мо жда ни кад не би до сти-
гли та кве ви си не у умет но сти, 
на у ци, ци ти рао је Би-Би-си ту-
ма че ње ове на уч ни це.

Екс пе ри мент је пр ви пут опи-
сан у члан ку штам па ном у спе-
ци ја ли зо ва ном ча со пи су (Жур-
нал за ис тра жи ва ње кре а тив но-
сти) и у струч ним, као и ши рим 
ме диј ским кру го ви ма од мах 
иза звао ин те ре со ва ње ко је не 
је ња ва ни по сле две го ди не.

по ја ви ле су се но ве сту ди је и 
ауто ри са раз ли чи тим при сту-
пи ма овој те ми, али ба зич на по-
став ка о до брим стра на ма до са-
ђи ва ња не до во ди се у пи та ње. 
ве ћи про блем је у то ме што је 
да нас ја ко те шко се би при у шти-
ти та кав лук суз.

У Бри та ни ји се ове го ди не 
по ја ви ла не ве ли ка књи га но ви-
нар ке Еве Хоф ман „ка ко се до-
са ђи ва ти”, а ин ди ка тив но је да 
је об ја вље на у „мак ми ла но вој” 
еди ци ји Шко ла жи во та, са на ме-
ном еду ка ци је и са мо по мо ћи..

сам на слов је пре по ру ка. Дру-
ги ма ре чи ма, до са да је до бра, 
ко ри сно је пре пу сти ти се по вре-
ме но сло бо ди пот пу не до ко ли-
це, не ра ди ти бу квал но ни шта, 
не ми сли ти ни шта, пу сти ти да се 
ства ри у на шој гла ви де ша ва ју 
са ме од се бе, да нам ум за ба са-
ва у не ке скри ве не ког ни тив не 
пре де ле и ти ме сва ки пут по ме-
ра на ше спо знај не гра ни це, за 
мно го шта отва ра нам очи. 

те же је мо жда об ја сни ти ка ко 
је до шло до то га да је дан по јам 

као што је до са да са по сло вич-
но не га тив ним при зву ком (го во-
ри ли о љу ди ма, до га ђа ји ма или 
де ли ма) про ме ни ква ли та тив ни 
ста тус и по ста не по жељ на ка-
те го ри ја у лич ном мен тал ном 
про сто ру. Чи ни се, ме ђу тим, да 
то има ве зе са ду хом епо хе.

ко да нас има вре ме на да се 
до са ђу је, ка да су сви из гу бље-
ни од жур бе, ју ре не са мо мла ди 
љу ди у на по ну сна ге и ка ри је ре, 
већ и пен зи о не ри и још се жа-
ле да ни шта не сти жу, јер „док се 
окре неш, про шао дан”. 

И, ни је у пи та њу са мо по сти-
за ње не го и ко ри шће ње вре ме-
на. До са да о ко јој је ов де реч, 
кре а тив на, под сти цај на до са да, 
под ра зу ме ва ис кљу чи ва ње све-
га, те ле ви зо ра, та бле та, ком пју-
те ра, те ле фо на, пре пу шта ње ти-
ши ни, пот пу но опу шта ње.

Да на шњи чо век, ме ђу тим, у 
ве ћи ни слу ча је ва, и ка да је сам 
ни је сам (ма да че сто и те ка-
ко уса мљен) не пре кид но је на 
мре жи, ве зи, у ко му ни ка ци ји, 
окру жен зву ци ма, сли ка ма, у 
стра ху да не што не про пу сти и 
да ни је дан ми нут не оде на не-
што што ни је ин фор ма ци ја, за-
ба ва или игра.

„ми слим да смо из гу би ли 
спо соб ност да се по вре ме но 
до са ђу је мо, да бу де мо са ми са 
со бом, да са мо се ди мо и зу ри-

мо. по треб но нам је да то по-
но во стек не мо, да ду бље раз-
ми шља мо, по гле да мо у се бе…”, 
под се ћа Хоф ма но ва

Она ка же да се не за ла же за 
„си сте мат ско до са ђи ва ње” ко је 
мо же да во ди у ле тар ги ју, па чак 
и де пре си ју. Али, бла га до са да 
је при јат но ста ње, спрем ност да 
се јед но став но пре пу сти те тре-
нут ку, не ра де ћи ни шта.

До ста је по гре шних по став ки 
око до са де, од по и сто ве ћи ва-
ња до ко ли це са ле њо шћу, па 
до уве ре ња да се са мо до сад не 
осо бе до са ђу ју. Али, све је за и-
ста ре ла тив но.

Нај бо ље и нај те же је на ћи 
рав но те жу из ме ђу хро нич не 
до са де и кон стант не пре за у зе-
то сти. то вре ди за сва ки уз раст, 
а по го то во за де цу ко ја су, из ме-
ђу оста лог и под при ти ском ро-
ди тељ ских ам би ци ја, за тр па на 
ван школ ским оба ве за ма и из-
ло же на сва ко днев ном стре су.

код ве ли ког бро ја њих све че-
шће се ди јаг но сти ку ју по ре ме-
ћај па жње и хи пе рак тив ност и 
у та ко ра ном уз ра сту мо ра ју да 
пи ју ле ко ве. мо жда би им не ки 
ста рин ски пе ди ја тар про пи сао 
као ме ди ка мент ви ше игре и 
до ко ли чар ске раз би бри ге, али 
та кви ле ка ри су већ одав но у 
пен зи ји.

Д. Дра гић

ШТА ДА РА ДИ ТЕ КАД НИ ШТА НЕ РА ДИ ТЕ 

До са да као под сти цај
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Чи ле ан ски си стем, је дан од  
нај чу ве ни јих при ват них  
пен зиј ских си сте ма, да нас  
оспо ра ва ју – са ми Чи ле ан ци

Да ли је бо ље кад су пен зи је бри га др-
жа ве, или за ин те ре со ва них по је ди-
на ца? У пр вом слу ча ју, они ко ји ра де 

до при но си ма из др жа ва ју ге не ра ци ју сво јих 
оче ва и де до ва ко ји су рад ни век за вр ши ли 
– и по пра ви лу то је ве ли ки те рет за сва ки 
др жав ни бу џет, без об зи ра ко ли ки БДп не ка 
зе мља има.

У дру гом – ка да за по сле ни са ми упла ћу-
ју је дан про це нат сво јих за ра да на лич ни 
пен зиј ски ра чун (о ко јем по том, да би му 
одр жа вао и уве ћа вао вред но сти, бри не не-
ки спе ци ја ли зо ва ни фонд) – све је, на пр ви 
по глед, на свом ме сту, осим ка да у та квом, 
те о рет ски ве о ма свр сис ход ном си сте му, не-
ки еле ме нат ме ха ни зма не за шкри пи.

то се упра во до га ђа у Чи леу чи је је ре ше-
ње ду го сма тра но „мер це де сом” пен зиј ских 
си сте ма. тај „мер це дес” про из ве ден 1981. 
по сле др жав ног уда ра ко ји је спро вео ге-
не рал пи но че (у пу чу је обо рен ле ви чар ски 
пред сед ник Аљен де) – у ме ђу вре ме ну је 
озбиљ но за шкри пао.

при ва ти за ци ја пен зиј ског си сте ма би ла 
је је дан од круп них по те за пи но че о ве вој не 
дик та ту ре: уве ден је си стем у ко јем је сва ки 
за по сле ни био оба ве зан да на стра ну, у свој 
пен зиј ски фонд, одва ја 10 од сто при ма ња. 
тим нов цем су упра вља ли по себ ни фон до-
ви, та мо по зна ти по скра ће ни ци АФп. 

по че так је био из у зет но успе шан: аку му-
ли ра ни до при но си бу ду ћих пен зи о не ра су 
ин ве сти ра ни и при том уве ћа ва ни по сто пи 
од око 10 од сто го ди шње. то је сва ком ко 
би се пен зи о ни сао по овом си сте му га ран-
то ва ло да ће му, по сле нај ма ње 30 го ди на 
ра да, пен зи ја би ти око 77 од сто од за вр шне 
пла те.

У го ди на ма, па и де це ни ја ма ко је су усле-
ди ле чи ле ан ски мо дел је, чак и од стра не 
свет ске бан ке, ис ти цан као не што што тре-
ба сле ди ти. мно ги су ту пре по ру ку при хва-
ти ли, па је чи ле ан ски ре цепт при ме ни ло 
ви ше од 30 зе ма ља Ла тин ске Аме ри ке, Ази-
је и ис точ не Евро пе. 

Шта је по шло на о пач ке, због че га да нас 
Чи ле ан ци де мон стри ра ју (кра јем ав гу ста на 
ули це та мо шњих гра до ва иза шло је око ми-
ли он љу ди), жа ле ћи се да су им пен зи је пре-
ма ле и зах те ва ју ћи да вла сти не што хит но 
пре ду зму ка ко би се си ту а ци ја по пра ви ла?

До го ди ло се да је, са про то ком го ди на, 
ра стао не склад из ме ђу оно га што је си стем 

пред ви ђао и про пи си вао и оно га што се 
ствар но до га ђа ло.

по ка за ло се, из ме ђу оста лог, да је пен-
зиј ски до при нос од 10 од сто (по ло ви на од 
про се ка у зе мља ма ОЕЦД, клу ба раз ви је них 
еко но ми ја) ису ви ше ма ли, што је за ре зул-
тат има ло да је ти пич на пен зи ја до ба ци ва-
ла са мо до 45 од сто за вр шне пла те, уме сто 
обе ћа них ско ро 80 од сто. прак тич но, про-
сеч на пен зи ја је око 300 до ла ра, што је ма-
ње од чи ле ан ске ми ни мал не пла те.

Же не су, због по вре ме них по ро диљ ских 
од су ста ва, а и због то га што су ге не рал-
но ма ње за ра ђи ва ле, про ла зи ле још го ре: 
њи хо ве пен зи је би ле су је два тре ћи на (31 
од сто) фи нал не пла те. Др жа ва је до ду ше 
2008. од лу чи ла да им тај за о ста так до не кле 
на док на ди, али то је про блем са мо ма ло 
убла жи ло.

пен зиј ски „мер це дес” је био сја јан спо ља, 
али ис под ха у бе ста ње је би ло дру га чи је: 
мно ги ни су упла ћи ва ли про пи са них 10 од-
сто, а упла те су че сто и ком плет но из о ста-
ја ле, кад би не ко остао без по сла или не до-
вољ но за ра ђи вао. 

си ту а ци ју је по гор ша ла и чи ње ни ца да су 
по сред ни ци – АФп фон до ви – би ли пре ску-
пи: се би су ски да ли кај мак са при ра ста фон-
до ва. кад се за ра чу на ју њи хо ве про ви зи је, 
од по ме ну тих 10 од сто ка ма те на ин ве сти-
ра не до при но се бу ду ћих пен зи о не ра, оста-
ја ло би са мо из ме ђу три до че ти ри од сто.

пред сед ни ца Чи леа ми шел Ба ше ле по ку-
ша ла је да си стем до не кле по пра ви у свом 
пр вом ман да ту (2006–2010), али ће по сао 
мо ра ти да до вр ши у те ку ћем, дру гом, за по-
че том у мар ту 2014. Ре фор ма ко ју је пред-

ло жи ла под ра зу ме ва ства ра ње не ке вр сте 
ме шо ви тог си сте ма, у ко ме би пен зиј ски до-
при но си за по сле них би ли до пу ња ва ни до-
при но си ма њи хо вих ком па ни ја (пет од сто 
од пла те) ко ји би се сли ва ли у „фонд со ли-
дар но сти”. при ват ни АФп фон до ви до би ли 
би кон ку рен ци ју оних ко ји ма ће упра вља ти 
др жа ва, а пла ни ра се и огра ни ча ва ње про-
ви зи ја.

За ре фор му је за ду же на ко ми си ја ко ју је 
име но ва ла пред сед ни ца. ко ми си ја је, су де-
ћи пре ма из ја ви ње ног чел ни ка, уни вер зи-
тет ског про фе со ра Деј ви да Бра воа, по слу 
при сту пи ла са уве ре њем да си ту а ци ја ни је 
та ко ло ша ка квом се при ка зу је. „пен зи је су 
у кри зи ши ром све та, али по сто ји и ме сто 
где то ни је слу чај – а то је Чи ле”, из ја вио је 
Бра во.

при знао је исти на, да је си сте му, иако је 
„да ле ко од не функ ци о нал ног”, по треб но из-
ве сно „за те за ње”. Оно би, ка ко пи шу за пад-
ни ме ди ји, др жав ни бу џет мо гло да оп те ре-
ти са око 1,5 ми ли јар ди до ла ра, што је 0,5 
од сто чи ле ан ског БДп-а.

Чи ле се, ме ђу тим, као и мно ге дру ге зе-
мље ко је за ви се од из во за си ро ви на, због 
па да гло бал не тра жње су о ча ва са фи скал-
ном кри зом, ко ја за ре зул тат има и пад реј-
тин га не ка да по пу лар не пред сед ни це ко ја 
за се бе ка же да је „со ци ја ли ста”, иако „но си 
и дру ге ше ши ре”. 

На чин на ко ји оба вља по сао да нас по др-
жа ва са мо 15 од сто Чи ле а на ца, а да ли ће 
овај по сто так ра сти или ће се и да ље сро за-
ва ти, за ви си и од це не ко ја ће мо ра ти да се 
пла ти за по прав ку пен зиј ског „мер це де са”.

М. Бе кин

ПЕН ЗИЈ СКИ СИ СТЕ МИ НА ИС КУ ШЕ ЊИ МА

„Мер це дес” на ре мон ту

Пред сед ни ца Чи леа Ми шел Ба ше ле
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хроника

Удру же ње пен зи о не ра гра-
да Ни ша ор га ни зо ва ло је 
то ком сеп тем бра су сре те 

са пен зи о нер ским ор га ни за ци-
ја ма су сед них оп шти на. пр во у 
ни зу би ло је дру же ње пен зи о-
не ра град ске оп шти не пан те-
леј и пен зи о не ра из свр љи га, 
за тим су се дру жи ли нај ста ри ји 
жи те љи ни шке оп шти не Цр ве ни 
крст са вр шња ци ма из Ра жња и 
Алек син ца. пен зи о не ри па ли-
лу ле дру жи ли су се са при ја те-
љи ма из До љев ца и ме ро ши не, 
а крај про те клог ме се ца обе ле-
жио је су срет пен зи о нер ских 
ор га ни за ци ја Ни шке ба ње и Га-
џи ног Ха на.

– пр ви пут ор га ни зу је мо ова-
кав вид оку пља ња Удру же ња 
пен зи о нер ских ор га ни за ци-
ја град ских оп шти на Ни ша са 
удру же њи ма пен зи о не ра оп-
шти на са ко ји ма се те ри то ри-
јал но гра ни че. по ка за ло се да је 
по стиг нут пун по го дак и на да мо 
се да ће сеп тем бар ски су сре ти 
по ста ти тра ди ци о нал ни и да ће 
сеп тем бар убу ду ће би ти ме сец 
дру же ња – ка же вла сти мир Го-
цић, пот пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Ни ша.

су сре ти су би ли и при ли ка 
да се раз ме не ис ку ства у ра ду 
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја 
и да оно што је до бро у јед ној 

сре ди ни по слу жи као мо дел у 
дру гој. 

па ли лу ла је, ре кли смо већ, 
би ла до ма ћин пен зи о не ри ма 
из ме ро ши не и До љев ца. Уз 
упо зна ва ње са основ ним по да-
ци ма о ра ду и функ ци о ни са њу 
оп штин ских ор га на, пр ви чо век 
оп шти не па ли лу ла Алек сан дар 
Ждра ле је под се тио да је та оп-
шти на јед на од пет нај си ро ма-
шни јих у ср би ји, да чак 70 од сто 
ко ри сни ка услу га Цен тра за со-
ци јал ни рад у Ни шу жи ви упра-
во на тој те ри то ри ји, а јед на 
че твр ти на њих су пен зи о не ри. 
па ли лу ла, у скла ду са мо гућ но-
сти ма, све срд но по ма же сво-
јим жи те љи ма, по себ но пен зи-

о не ри ма од ко јих мно ги има ју 
пен зи је ни же од се дам хи ља да 
ди на ра. пре ма ре чи ма Здрав-
ка Ше ми ћа, чла на Оп штин ског 
ве ћа па ли лу ле и пред сед ни ка 
Оп штин ског удру же ња пен зи о-
не ра па ли лу ле, овај су срет пен-
зи о не ра Ни ша (па ли лу ле), До-
љев ца и ме ро ши не, ини ци рао 
је вла сти мир Го цић, пот пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Ни ша.

– Иде ја је при хва ће на и ево 
уго сти ли смо на ше ко ле ге. Об-
и шли смо спо мен-парк Бу бањ 
упо зна ли их и са дру гим зна ме-
ни то сти ма оп шти не па ли лу ла. 
па ли лу ла уче ству је у са гле да ва-
њу и по др шци ре ша ва њу те шког 

со ци јал ног по ло жа ја у ко ме се 
на ла зи ве ћи на пен зи о не ра. ва-
жно је да омо гу ћи мо да се це-
ло куп на дру штве на за јед ни ца 
укљу чи у ства ра ње бо љег и ху-
ма ни јег од но са пре ма пен зи о-
не ри ма и по бољ ша ње њи хо вог 
по ло жа ја у дру штву. са рад њом 
са Удру же њем пен зи о не ра на-
ше ак тив но сти има ће још бо ље 
ре зул та те – ис та као је Ше мић.

пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра ме ро ши не то ми слав 
сте ва но вић и ње гов ко ле га 
пред сед ник Оп штин ског удру-
же ња пен зи о не ра До љев ца, 
Бра ни мир Ђор ђе вић, из ра зи ли 
су ве ли ко за до вољ ство овим 
су сре том и за хва ли ли на до-
бром при је му и ор га ни за ци ји. 
стева но вић је на ја вио да ће 
пен зи о не ри ме ро ши не би ти 
до ма ћи ни ве ли ког тра ди ци о-
нал ног ску па пен зи о не ра три 
окру га – Ни шав ског, пи рот ског 
и то плич ког ко ји ма се ове го ди-
не при дру жу ју и пен зи о не ри Ја-
бла нич ког и пчињ ског окру га.

сви су сре ти у сеп тем бру су, 
ина че, осим ле пог рас по ло же ња 
и при јат не ат мос фе ре, би ли и 
при ли ка за по се ту исто риј ским 
и кул тур ним зна ме ни то сти ма 
Ни ша и за над ме та ње у ша ху и 
дру гим дру штве ним игра ма. 

Љ. Гло го вац

У ор га ни за ци ји спорт ског са-
ве за дис тро фи ча ра вој во ди не и 
удру же ња дис тро фи ча ра Ју жно-
бач ког окру га, и у са рад њи са 
Удру же њем спорт ских ри бо ло ва-
ца мла дост – Је грич ка, не дав но 
је на про сто ру пар ка при ро де Је-
грич ка у Жа бљу одр жа но де се то 
по кра јин ско так ми че ње у ри бо-
ло ву за дис тро фи ча ре.

ка ко ка же Алек сан дра па но-
вић, се кре тар ка Удру же ња дис-
тро фи ча ра Ју жно бач ког окру га, 
уче ство ва ле су еки пе из удру-
же ња дис тро фи ча ра су бо ти це, 
сом бо ра, пан че ва, Ру ме, Но вог 
са да, го сти из Удру же ња дис тро-

фи ча ра Бе о гра да, као и еки па из 
Удру же ња па ра пле ги ча ра Но ви 
сад, укуп но 21 так ми чар.

На кон за вр ше ног так ми че ња, 
Ла зар Чон кић, члан Оп штин ског 
ве ћа за обра зо ва ње, на у ку и умет-
ност оп шти не Жа баљ, и Алек сан-
дра па но вић нај бо љим еки па ма 
и по је дин ци ма су до де ли ли пе ха-
ре и ме да ље, а свим уче сни ци ма 
за хвал ни це.

Уче сни ке так ми че ња је по се-
тио и Че до мир Бо жић, пред сед-
ник оп шти не Жа баљ, ко ја је би ла 
и фи нан сиј ски по кро ви тељ овог 
так ми че ња.

Д. Ко раћ

СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА НИ ША И СУ СЕД НИХ ОП ШТИ НА 

Сеп тем бар – ме сец дру же ња

ПО КРА ЈИН СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПЕЦАЊУ НА ЈЕЗЕРУ ЈЕГРИЧКА

Ри бо лов за дис тро фи ча ре

Представници нишке општине Палилула
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Ово го ди шње пи рот ско ле то 
би ло је за и ста пре пу но број них 
ма ни фе ста ци ја. ме ђу на род ни 
фе сти вал фол кло ра, јед на од ма-
ни фе ста ци ја, тра јао је три да на 
на Омла дин ском ста ди о ну. На 
овом фе сти ва лу уче ство ва ли су 
ан сам бли из Ар ген ти не, Есто ни-
је, Изра е ла, Шпа ни је, ка нар ских 
остр ва, Ре пу бли ке срп ске и ан-
самбл До ма кул ту ре из пи ро та. 

За вр ше так пи рот ског кул тур-
ног лета обе ле жи ла је де се та, 
ју би лар на са мо стал на из ло жбу 
сли ка ра ама те ра Дра га на ман чи ћа ман че. На 
отва ра њу из ло жбе би ло је пре пу но љу би те ља 
ове умет но сти. Дра ган је члан Удру же ња ли ков-
них умет ни ка „пир гос-арт” из пи ро та од ње го вог 
фор ми ра ња, 1983. го ди не и за хва љу ју ћи то ме 
по знат је и ван пи ро та. ман чић је пен зи о ни са ни 
ди пло ми ра ни инжењер тек стил не тех но ло ги је, а 
сли кар ством се ба ви од гим на зиј ских да на. Имао 
је ви ше из ло жби ши ром ср би је, али и у Цр ној Го-
ри и ма ке до ни ји, ода кле се увек вра ћао са не ким 
при зна њем. До бит ник је го ди шње на гра де Удру-
же ња ли ков них умет ни ка „пир гос-арт”.

Го во ре ћи о ства ра ла штву Дра га на ман чи ћа 
ман че, Рад ми ла влат ко вић, ди рек тор ка га ле ри-
је „Че до мир кр стић” у пи ро ту у ко јој је одр жа на 
из ло жба, ис та кла је да се ње гов рад пре по зна је 
по екс пре си о ни стич ком из ра зу, уљи ма спе ци-
фич ног ко ло ри та и мо ти ви ма из пи ро та и око-
ли не. Умет ник ман чић, ви дљи во уз бу ђен, се тио 
се свог пр вог сли кар ског ра да и ис та као да га 
за ни ма да све што ви ди и на сли ка: пла нин ске 
вр хо ве, се о ске со ка ке, ста ре ку ће... што је и при-
ка зао на 40 екс по на та на из ло жби. 

С. Па на ки јев ски

Град ско удружење пен зи о-
не ра Зре ња нин, на че лу са 
пред сед ни цом Љи ља ном 

пе тров, успе шно је тре ћи пут 
по ре ду ор га ни зо ва ло Ре ги о-
нал не спорт ске су сре те пен зи-
о не ра сред њег Ба на та. су сре ти 
су одр жа ни 21. сеп тем бра на те-
ре ну ис пред про сто ри ја Удру-
же ња у Зре ња ни ну. Ове го ди не 
се у пи ка ду, „ви се ћој ку гли” и 
на ба ци ва њу ме тал них пло чи ца 
над ме та ло се дам еки па: еки па 
ГУп Зре ња нин, еки па 1 Ге рон то-
ло шког цен тра ки кин да, еки па 
2 Ге рон то ло шког цен тра ки кин-
да, еки па ОУп се чањ, еки па ОУп 
Жи ти ште, еки па ОУп Но ви Бе чеј 
и еки па мОп кра ји шник. мОп 
срп ска Цр ња је ове го ди не по-
сла ла два по сма тра ча ко ји се 
ни су такмичили.

при ли ком отва ра ња ма ни-
фе ста ци је Љи ља на пе тров је 
из ме ђу оста лог ис та кла да је 
ово до бра при ли ка за при-
пре му спор ти ста се ни о ра за 
на ступ на де ве тој Олим пи ја-

ди спор та, здра вља и кул ту ре 
тре ћег до ба ко ја се ове го ди не 
одр жа ва од 30. сеп тем бра до 
4. ок то бра у вр њач кој Ба њи. 
На и ме, еки па зре ња нин ских 
пен зи о не ра на њој бра ни пр во 
ме сто осво је но у ге не рал ном 
пла сма ну на про шло го ди шњој 
Олим пи ја ди.

У над ме та њу спор ти ста тре-
ћег до ба сред њег Ба на та у пи-
ка ду ове го ди не по бе ди ли су 
до ма ћи ни – Зре ња нин ци, дру га 

је би ла еки па 1 Ге рон то ло шког 
цен тра ки кин да, а тре ћа еки па 
2 ГЦ ки кин да. У на ба ци ва њу ме-
тал не пло чи це по но во су три-
јум фо ва ли так ми ча ри из еки пе 
ГУп Зре ња нин, а дру го и тре ће 
ме сто су по истом ре до сле ду 
– као и у прет ход ној ди сци пли-
ни осво ји ли го сти из ки кин де. 
по бед ни ци у над ме та њу у „ви-
се ћој ку гли” би ли су так ми ча-
ри из еки пе 1 Ге рон то ло шког 
центра ки кин да, дру ги су би ли 

Зре ња нин ци, док су тре ће ме-
сто осво ји ли пен зи о не ри еки пе 
ОУп Но ви Бе чеј ко ји су ове го-
ди не пр ви пут уче ство ва ли на 
овој ма ни фе ста ци ји. Укуп ни по-
бед ник ових спорт ских су сре та 
су пен зи о не ри ГУп Зре ња нин, 
дру го ме сто су за у зе ле њи хо-
ве ко ле ге из еки пе 1, а тре ће из 
еки пе 2 Ге рон то ло шког цен тра 
ки кин да.

сал ма ка рољ, ко ор ди на тор 
за спорт у ГУп Зре ња нин, и Љи-
ља на пе тров су на кра ју так ми-
че ња нај у спе шни ји ма до де ли ли 
ме да ље, пе ха ре и пла ке те, а так-
ми ча ри и го сти су се дру жи ли и 
раз ме њи ва ли ути ске уз при го-
дан ру чак.  

ме ђу го сти ма ко ји су уве ли-
ча ли ову ма ни фе ста ци ју би ли су 
слав ко Шу ћу ре вић, пред сед ник 
Град ске ор га ни за ци је пУпс-а 
и од бор ник у скуп шти ни гра да 
Зре ња ни на, Не ђа па пић и ми-
ло рад Бр кић, чла но ви ИО ГУп 
Зре ња нин.

Ми ро слав Мек те ро вић

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР СА ВЕ ЗА 
ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Со ци јал ни  
по ло жај  
најстаријих

На не дав но одр жа ној сед ни ци 
Из вр шног Од бо ра спв јед на од 
те ма био је и со ци јал ни по ло жај 
пен зи о не ра у 2016. го ди ни.

ми лан Не на дић, пред сед ник 
спв, ис та као је да је оба ве за са-
ве за да пра ти со ци јал ни по ло-
жај пен зи о не ра и кре та ње пен-
зи ја, што је на ве де но у ста ту ту и 
про гра му ра да са ве за.

На сед ни ци је би ло го во ра о 
рас по де ли сред ста ва по Фи нан-
сиј ском пла ну спв, о Уго во ру о 
ко ри шће њу по слов ног про сто-
ра са РФ пИО, као и о Уго во ру о 
до на ци ји са ДДОР-ом.

те ку ћа пи та ња су се од но си-
ла на 13. смо тру хо ро ва удру же-
ња пен зи о не ра вој во ди не, на 
Олим пи ја ду спор та, здра вља, и 
кул ту ре тре ћег до ба у вр њач-
кој Ба њи, као и на по ло жај ГУп 
сом бор, ОУп Ириг и врд ник.

Д. Ко раћ

РЕ ГИ О НАЛ НИ СПОРТ СКИ СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА СРЕД ЊЕГ БА НА ТА 

Зре ња нин ска еки па нај у спе шни ја

ЗА ВР ШЕ НО ПИ РОТ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Из ло жба за крај
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пензионерски кутак

ФУ тОГ

Ра чу нар на по клон

НИШ

Сва ког ме се ца на из лет
Удру же ње пен зи о не ра мЗ „Рат ко па вло вић” у ни шкој оп-

шти ни пан те леј јед но је од рет ких ко је ско ро две де це ни је 
сва ког ме се ца од апри ла до ок то бра ор га ни зу је из ле те за 
сво је чла но ве. ка жу да је че сто је дан ауто бус ма ло да удо во-
ље за ин те ре со ва ни ма за пу то ва ње па су као до да так из најм-
љи ва ли и ком би во зи ло. 

– по ка за ло се да љу ди ма то мно го зна чи, да же ле да се дру-
же и ни је им те шко да и по не ко ли ко са ти про ве ду у ауто бу су. 
мно ги се по по врат ку са из ле та од мах ин те ре су ју за сле де ћу 
ту ру. ме ђу њи ма је мно го осам де се то го ди шња ка а наш пред-
сед ник пен зи о нер ске ор га ни за ци је, ко ји је пре ва лио де ве де-
се ту, увек је пр ви кад се пу ту је – ка же Ра до мир пе шић, члан 
Управ ног од бо ра Удру же ња. 

ско ро да не ма зна чај ни јег ту ри стич ког и исто риј ског ме ста 
у ср би ји ко је ни су по се ти ли. У сеп тем бру су об и шли кра гу је-
вац, то по лу, Аран ђе ло вац, а у ок то бру ће пу то ва ти у со ко ба-
њу и ма на стир Ли по вац.     Љ. Г.

ША НАЦ

По кре тач број них 
ак ци ја

мно ге ак тив но-
сти у ме сним за-
јед ни ца ма за ви се 
од по је ди на ца ко-
ји су ини ци ја то ри, 
по кре та чи и ор га-
ни за то ри и сво јим 
ра дом да ју при мер ме шта ни ма. Је дан од та квих не у мор них 
пре га ла ца је и ми ло ван ми ло ше вић из Шан ца.

ми ло ван ми ло ше вић (на слици) ко ји је по по врат ку из 
Швед ске по чео да жи виу Шан цу од мах је фор ми рао Ак тив 
пен зи о не ра у ме сној за јед ни ци. 

– Наш ак тив је био нај ак тив ни ји на те ри то ри ји гра да кру-
шев ца, обез бе ди ли смо про сто ри је за рад и у удру же ње учла-
ни ли 202 пен зи о не ра. свим пен зи о не ри ма у Шан цу обез бе ди-
ли смо кар те за бес пла тан град ски пре воз, на ба вља ли огрев, 
обез бе ђи ва ли опо ра вак у ба ња ма и ор га ни зо ва ли број не 
екс кур зи је. Угро же не пен зи о не ре смо снаб де ва ли па ке ти ма 
и дру гим вр ста ма со ци јал не по мо ћи, а да ли смо до при нос и 
ас фал ти ра њу пу та Ша нац–Га вез, уре ђе њу пор те Цр кве све те 
пет ке и уче ство ва ли у ко му нал ним ак ци ја ма – ка же овај не у-
мор ни пре га лац и ак ти ви ста. Ж. М.

ХРт кОв ЦИ

Рим ски да ни
по чет ком сеп тем бра у Хрт ков ци ма, се лу у рум ској оп шти ни, 

одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Рим ски да ни” код по зна тог ар хе о-
ло шког ло ка ли те та Го мо ла ва. ка ко ка жу Хрт ков ча ни, „Рим ски 
да ни” у том „нео лит ском се лу” на оба ли са ве пред ста вља ју на-
ста вак ста ро рим ског фе сти ва ла „Лу ди Ро ма ни”, ко ји је за циљ 
имао про сла ву бе ри ћет не го ди не уз оби ље хра не и пи ћа, уз 
до бру му зи ку и до бро рас по ло же ње. све је по че ло де фи ле-
ом „Ри мља на” и њи хо вих го сти ју, а ма ни фе ста ци ју је зва нич но 
отво рио сте ван ко ва че вић, пред сед ник сО Ру ма.

пред ста ви ли су се уче ни ци шко ла при ме ње них умет но сти 
из Шап ца и срем ске ми тро ви це, као и ђа ци рум ске сред ње 
по љо при вред не шко ле ко ји су ме си ли хлеб на ста ри на чин и 
пе кли га у гли не ној пе ћи. Дру ги уче сни ци на ма ни фе ста ци ји 
су про да ва ли мед, кроф не и пред ме те из до ма ће ра ди но сти. 
У умет нич ком про гра му пред ста ви ли су се там бу ра ши „сир-
ми ју ма” и чла но ви кУД „Де сан ка мак си мо вић”, а ор га ни зо ва-
на су и так ми че ња у ба ца њу ка ме на с ра ме на, оба ра њу ру ке и 
дру га. Г. В.

клуб за ста ри ја и од ра сла ли ца „ко за ра” у Фу то гу (Ге рон то ло-
шког цен тра Но ви сад) не дав но је обе ле жио 50 го ди на по сто-
ја ња. по во дом ју би ле ја клуб су по се ти ли ми лош ву че вић, гра-
до на чел ник Но вог са да, Љи ља на ко ко вић, по моћ ник гра до на-
чел ни ка Но вог са да за со ци јал на пи та ња, и ти хо мир Ни ко лић, 
члан Град ског ве ћа за со ци јал ну за шти ту и бри гу о по ро ди ци и 
де ци. све ча но сти су при су ство ва ли и Ја сми на Об ра до вић, по-
сла ник у На род ној скуп шти ни Рс из Фу то га, као и др Дра ган 
ми ло ше вић, ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра Но ви сад.

Гра до на чел ник ву че вић је том при ли ком ру ко вод ству клу-
ба уру чио ра чу нар са пра те ћом опре мом, ка ко би чла но ви 
мо гли да ква ли тет ни је ис пу не про ве де но вре ме.

Рад на је ди ни ца клу бо ви за ста ри ја и од ра сла ли ца Ге рон-
то ло шког цен тра Но ви сад пру жа днев не услу ге у за јед ни ци 
ко је су на ме ње не ли ци ма тре ћег жи вот ног до ба.  Д. К.
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кИ кИН ДА

Су гра ђа ни ма  
с љу ба вљу

Удру же ње пче ла ра „ки кин да” одр жа ло је тре ћу го ди ну за-
ре дом при вред но-ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју „ки кинд ски 
пче ла ри ки кин ђа ни ма”. Они су пред ста ви ли сво ју по ну ду ме-
да и дру гих пче ли њих про из во да. На ли цу ме ста, уз де гу ста-
ци ју, мо гло је да се па за ри с по пу стом.

Уче ни ци Основ не шко ле „Јо ван по по вић” одр жа ли су пред-
ста ву по све ће ну пче ла ма, а основ ци оста лих шко ла так ми чи-
ли су се цр та ју ћи те ин сек те. С. З.

кРА ГУ ЈЕ вАЦ

Доба треће – доба 
среће

ГЦ „сРЕм” 

Но во са ни тет ско 
во зи ло

Рум ски Ге рон то ло шки цен тар „срем” од не дав но је бо га ти ји 
за јед но са ни тет ско во зи ло, чи ја је вред ност 2.360.000 ди на ра. 
Од по кра јин ског се кре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку, де мо-
гра фи ју и рав но прав ност по ло ва ГЦ „срем” је до био 1.360.000 
ди на ра, а оста так су обез бе ди ли са ми.  Г. В.

свР ЉИГ

Обе ле жен дан 
Удру же ња 

при год ним про гра мом и ак тив но сти ма Удру же ње пен зи о не-
ра оп шти не свр љиг не дав но је обе ле жи ло свој дан. пред сед-
ник Удру же ња ми лен ко пе тро вић на све ча но сти је го во рио о 
ра ду и на ред ним за да ци ма. том при ли ком је под се тио на лош 
ма те ри јал но-со ци јал ни по ло жај ове по пу ла ци је и на ак тив но-
сти ко је во ди Удру же ње – на ба вља угаљ по по вољ ним це на-
ма, на ра те, оси гу ра ва чла но ве, ор га ни зу је из ле те и дру же ња у 
клу бу. У рад ном де лу скуп шти на Удру же ња до не ла је од лу ку да 
се при сту пи фор ми ра њу са ве за пен зи о не ра ју го и стич не ср-
би је. скуп шти на је за но вог чла на Из вр шног од бо ра иза бра ла 
Ра до ша ва си ље ви ћа, пред сед ни ка мО се ла Бе ло и ња.

На дан Удру же ња пен зи не ре је по се ти ла Је ле на три фу но-
вић, пред сед ни ца оп шти не, ко ја им је че сти та ла пра зник и 
ка за ла да је за до вољ на са рад њом удру же ња и ло кал не са мо-
у пра ве. Ин те ре се пен зи о не ра у Оп штин ском ве ћу оп шти не 
свр љиг за сту па ми ли ја Ни ко лић, а у ло кал ном пар ла мен ту 
ми лен ко пе тро вић.

Ак тив же на при ре дио је из ло жбу до ма ће ра ди но сти и ор-
га ни зо ва но је так ми че ње у пи ка ду и ша ху. по бед ник у пи ка ду 
је чла ни ца Ак ти ва же на, Зла ти ца Ра ди во је вић, а у ша ху мај-
стор ски кан ди дат, ср бо љуб ми ло ва но вић. С. Ђ.

У ор га ни за ци ји Град ског удру же ња пен зи о не ра у кра гу јев-
цу је одр жа на дру га Олим пи ја да спор та тре ћег до ба под на-
зи вом „До ба тре ће – до ба сре ће”. ма ни фе ста ци ју је отво ри ла 
др Гор да на Дам ња но вић, члан Град ског ве ћа за здрав стве ну 
и со ци јал ну за шти ту, ко ја је ис та кла да ова квим ак тив но сти ма 
нај ста ри ји су гра ђа ни до при но се про мо ци ји здра вља.

пре ма ре чи ма Рат ка то ма ше ви ћа, чла на Град ског ве ћа за 
уна пре ђе ње по ло жа ја пен зи о не ра у ло кал ној са мо у пра ви и 
пред сед ни ка Град ског удру же ња пен зи о не ра, то ком го ди не 
се одр жа ва ју број не ак тив но сти, ка ко би при пад ни ци тре ћег 
до ба ква ли тет но про во ди ли сло бод но вре ме, али и ура ди ли 
не што до бро за се бе и сво је здра вље.   

Дру га Олим пи ја да спор та тре ћег до ба оку пи ла је ви ше од 
пе де сет так ми ча ра, ко ји су се над ме та ли у ша ху, пи ка ду, шта-
фе ти, фуд ба лу и ко шар ци. Нај бо љим по је дин ци ма и еки па ма 
до де ље не су ме да ље, за хвал ни це и ди пло ме, а ор га ни за то ри 
оче ку ју да ће ова ма ни фе ста ци ја на ред не го ди не пре ра сти у 
ре ги о нал но так ми че ње. М. С.
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во дич за по тро ша че

Шта се де ша ва ка да ку пи те нов фо то-
а па рат, а он се од мах по ква ри?

по За ко ну о за шти ти по тро ша ча, 
уко ли ко ро ба ко ју сте ку пи ли не од го ва ра 
уго во ру ко ји сте скло пи ли са про дав цем 
при ли ком ку по ви не, мо же те је од мах од-
не ти про дав цу и зах те ва ти по прав ку или је 
за ме ни ти дру гом, али по прав ка је мо гу ћа 
са мо уз ва шу из ри чи ту са гла сност.

Уко ли ко по прав ка или за ме на ни је мо гу-
ћа (про да вац не рас по ла же мо де лом апа ра-
та ко ји сте ку пи ли, или не из вр ши по прав ку 
у ро ку од 30 да на), по тро ша чу оста је дру га 
мо гућ ност – ума ње ње це не или по вра ћај 
це ло куп ног из но са.

У ро ку од шест ме се ци од да на ку по ви не, 
у слу ча ју ква ра или оште ће ња (не са о бра-
зно сти), има те пра во да зах те ва те за ме ну 
про из во да, ума ње ње це не или по вра ћај 
нов ца (рас кид уго во ра), док је по прав ка 
мо гу ћа ис кљу чи во и са мо ако се са ти ме 
сло жи те. Нај бо љи на чин да да те сво ју са-
гла сност са по прав ком је сте да то учи ни те 
пи са ним пу тем. про да вац ко ји на сво ју ру ку 
по пра ви ро бу, без ва ше са гла сно сти, од го-
во ра за пре кр шај.

Ово пра ви ло се при ме њу је у пе ри о ду 
од две го ди не од тре нут ка ка да сте пре-

у зе ли ро бу. А пр вих шест ме се ци на кон 
пре у зи ма ња ро бе, те рет до ка зи ва ња да је 
про да та ро ба са о бра зна про дај ном уго-
во ру је на про дав цу, а не на по тро ша чу. 
Од тре нут ка ка да уло жи те ре кла ма ци ју 
про дав цу, по чи ње да те че рок од осам да-
на у ко ме је про да вац ду жан да од го во ри 
и пред ло жи на чин за ре ша ва ње. Уко ли ко 
не од го во ри у на ве де ном ро ку, по зи тив но 

или не га тив но, про да вац мо же од го ва ра ти 
пред ин спек циј ским ор га ни ма.

За бра на об ма њу ју ћег по сло ва ња
До би ли сте пи смо од тр гов ца од ко га на-

ру чу је те ро бу пу тем и-меј ла у ко ме вам че-
сти та ју осва ја ње на гра де на лу три ји ко ју је 
тр го вац ор га ни зо вао.

ме ђу тим, ис по ста вља се да је то об ма на ко-
јом вас је тр го вац на вео да га кон так ти ра те не 
би ли вас на тај на чин на го во рио да на ру чи те 
ње гов про из вод. ка ко ни сте уче ство ва ли ни у 
ка квој на град ној игри, ни је мо гу ће да сте до-
бит ник на гра де ка ко тр го вац на во ди. Да ли је 
ова кав на чин огла ша ва ња за ко нит?

Не! За кон о за шти ти по тро ша ча за бра њу-
је об ма њу ју ће по сло ва ње. по ред то га, ка-
да на ру чу је те пу тем те ле ви зиј ске про да је, 
и-меј ла или про да је на ма ло пу тем ин тер не-

та, тр гов ци мо ра ју би ти отво ре ни и ис кре ни 
пре ма ва ма.

Од тр го ва ца се зах те ва да по тро ша чи ма 
да ју ин фор ма ци је о то ме ко су, шта про да ју, 
ко ли ко то ко шта (укљу чу ју ћи по ре зе и тро-
шко ве до ста ве) и ко ли ко им је по треб но да 
оба ве ис по ру ку.

За бра ње но је и опи си ва ње про из во да 
ре чи ма гра тис, бес плат но, без на кна де или 

слич но, ако је при том по тро шач ду жан да 
сно си би ло ка кав тро шак осим тро шка пре-
у зи ма ња, од но сно ис по ру ке.

Про да ја од вра та до вра та
Шта ако се про да вац по ја ви на ва шим 

вра ти ма и не ка ко вас убе ди да пот пи ше-
те уго вор и да ку пи те ком плет ку хињ ских 
шер пи или но ве те пи хе за стан?

За кон о за шти ти по тро ша ча вас шти ти од 
ова кве вр сте про да је од вра та до вра та. За-
кон ско пра ви ло је да мо же те от ка за ти ова-
кву вр сту уго во ра у ро ку од 14 да на од пот-
пи си ва ња по руџ бе ни це.

Уко ли ко сте рас ки ну ли уго вор, про да вац 
је ду жан да вам вра ти но вац у ро ку од 14 да-
на од да на ка да сте га оба ве сти ли да од у ста-
је те од уго во ра.

При ре ди ла: Р. Ми ло је вић

ЗА КОН О ЗА ШТИ ТИ ПО ТРО ША ЧА: ПРАК ТИЧ НИ СА ВЕ ТИ

Не ис прав ну
ро бу тре ба
ре кла ми ра ти

Област не по ште ног по сло-
ва ња у ср би ји је уре ђе на За-
ко ном о за шти ти по тро ша ча 
из 2014. го ди не (од 17. до 27. 
чла на). тр гов ци у ср би ји мо-
ра ју да по шту ју за ко ном утвр-
ђе на пра ви ла ка да ула зе у од-
но се са по тро ша чи ма у ци љу 
про да је сво јих про из во да (и 
услу га), без об зи ра на то ко је 
сред ство ко му ни ка ци је се ко-
ри сти (ин тер нет, про да ја пу-
тем те ле фо на, про да ја од вра-
та до вра та, огла ша ва ње и сл.).

За кон у ср би ји за бра њу-
је две вр сте по сло ва ња: об

ма њу ју ће огла ша ва ње у ко је 
спа да ју: об ма њу ју ћа по слов-
на прак са (члан 19) и про-
пу шта ње ко јим се об ма њу ју 
по тро ша чи (члан 20), и на
ср тљи ва по слов на прак са 
(члан 22).

У об ли ке по сло ва ња ко ји се 
увек сма тра ју об ма њу ју ћим 
спа да ју:

• Не и сти ни та тврд ња тр гов
ца да ње го во тр жи шно по сту-
па ње одо бра ва од ре ђе ни јав-
ни ор ган или исти ни та тврд-
ња исте са др жи не у слу ча ју 
да се тр го вац не при др жа ва 

усло ва под ко ји ма му је да то 
одо бре ње.

• На ма мљи ва ње по тро ша ча 
ре кла ми ра њем про из во да по 
ни ским це на ма, уз при кри ва-
ње чи ње ни це да је ве о ма ма-
ли број та квих про из во да до-
сту пан у за ли ха ма.

• Обе ћа ње да од ре ђе ни 
про из вод омо гу ћа ва си гур ну 
шан су за по бе ду у игра ма на 
сре ћу.

• Бес плат но (тр го вац мо же 
да ко ри сти реч „бес плат но” 
у опи си ва њу про из во да ко је 
огла ша ва је ди но ако не по сто-

је ни ка кви до дат ни или скри-
ве ни тро шко ви).

У об ли ке по сло ва ња ко ји 
се увек сма тра ју на ср тљи вим 
спа да ју:

• Упор но обра ћа ње по тро
ша чу, про тив но ње го вој во љи, 
ра ди за кљу че ња уго во ра.

• Огла си ко ји се ди рект но 
обра ћа ју де ци да ку пе или 
да убе де ро ди те ље или дру ге 
осо бе да за њих ку пе про из-
вод ко ји је пред мет огла ша-
ва ња.

• Пре пре ке за оства ри ва ње 
по тро шач ких пра ва.

ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ НЕ ПО ШТЕ НОГ ПО СЛО ВА ЊА
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?М. Ј., Бе о град: Ко ри сник сам пен зи је и пре се лио сам се из 
Про ку пља у Бе о град. Ко ја је про це ду ра за про ме ну адре се 
ис пла те пен зи је? 

?З. Т., Кру ше вац: Да ли по за ко ну по сто ји ми ни мал ни из нос 
пен зи је за 40 го ди на рад ног ста жа и 65 го ди на ста ро сти и 
ко ли ко из но си? На и ме, ра дио сам са сред њом струч ном 

спре мом и ис пу нио оба за кон ска усло ва, а пен зи ја ми је са мо 
18.365 ди на ра. 

?З. А., Ша бац: Мој по кој ни отац је имао се дам го ди на ста-
жа оси гу ра ња. Да ли мо ја мај ка има пра во на по ро дич ну 
пен зи ју?

?М. Ж., Ле ско вац: У ју лу 2005. сам уз со ци јал ни про грам са 
от прем ни ном оти шла две го ди не на би ро. Пен зи о ни са на 
сам у сеп тем бру 2007. Две го ди не ко је сам про ве ла на тр-

жи шту ра да во де се у еви ден ци ји са ну ла ди на ра при хо да, што 
ми ума њу је из нос на пен зиј ском че ку. За што је то та ко и мо же 
ли да се ис пра ви?

?Т. П., Пан че во: Мој су пруг има 20 го ди на рад ног ста жа пре-
ко по љо при вре де а има 39 го ди на жи во та. На ње га се во ди 
по љо при вред но га здин ство, али не и зе мља. Да ли мо же-

мо да пре ки не мо да упла ћу је мо пен зиј ске до при но се и ка ко и 
да ли би он да био по кри вен здрав стве но? Да ли је мо гу ће са-
зна ти ко ли ка би му би ла пен зи ја у овом тре нут ку а ко ли ка ако 
би смо пла ћа ли до при но се до кра ја.  

?С. М., Бе о град: Уви дом у при ја ву о пре стан ку/за сни ва њу 
рад ног од но са уста но ви ла сам да ме је при ват но пред-
у зе ће у ко ме ра дим при ја ви ло као рад ни ка са сред њом 

струч ном спре мом иако сам у мо мен ту при ја вљи ва ња има ла 
за вр шен фа кул тет. Да ли смо Фонд ПИО и ја ти ме оште ће ни 
кад је реч о об ра чу на ва њу и упла ти до при но са? Имам ли пра-
во на ре тро ак тив но утвр ђи ва ње чи ње ни ца и на кнад ну упла ту 
де ла нов ца за ко ји сам оште ће на?

Про ме на адре се ис пла те пен зи је

Из нос пен зи је је ва ри ја би лан

Пра во на по ро дич ну пен зи ју удо ве

НСЗ до ста вља по дат ке о упла ће ним 
до при но си ма

Исту па ње из по љо при вред ног 
оси гу ра ња

Сте пен струч не спре ме не ути че на 
ви си ну упла ће них до при но са

Од го вор: Уко ли ко пен зи ју 
при ма те на кућ ну адре су, по треб-
но је да фи ли ја ли пИО ко ја ис пла-
ћу је пен зи ју под не се те зах тев за 
про ме ну адре се на ко ју се вр ши 
ис пла та. Уз по пу њен обра зац зах-

те ва при ло жи те фо то ко пи ју лич-
не кар те и по твр ду над ле жне ор-
га ни за ци је уну тра шњих по сло ва 
о при ја ви-од ја ви пре би ва ли шта 
уко ли ко је у то ку по сту пак из да-
ва ња лич не кар те.

Од го вор: Не мо же се го во ри-
ти о де фи ни са ном ми ни мал ном 
из но су пен зи је за од ре ђе ни број 
го ди на ста жа оси гу ра ња јер је 
из нос пен зи је ва ри ја би лан и 
за ви си од бро ја го ди на ста жа 
оси гу ра ња и оства ре них за ра да 
и упла ће них до при но са за све 
вре ме тра ја ња оси гу ра ња.

пре ма За ко ну о пИО, чла ном 
76 про пи сан је са мо нај ни жи из-
нос пен зи је ко ји при па да оси гу-
ра ни ку ко ји оства ри пра во на 
ста ро сну, пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју, од но сно ин ва лид ску 
пен зи ју ако му је та пен зи ја ма-
ња од из но са пен зи је утвр ђе не 
по од ред ба ма овог чла на.

Од го вор: пре ма За ко ну о 
пИО, пра во на по ро дич ну пен-
зи ју мо гу оства ри ти чла но ви 
по ро ди це умр лог оси гу ра ни ка 
ко ји је на вр шио нај ма ње пет 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Уко-
ли ко ис пу ња ва усло ве про пи-
са не За ко ном, ва ша мај ка мо же 
да оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју. У овој го ди ни услов за 
удо ву су на вр ше не 52 го ди не и 
шест ме се ци жи во та. 

Уко ли ко је удо ва у мо мен ту 
смр ти су пру га има ла 45 го ди-
на жи во та, пра во на по ро дич-
ну пен зи ју сти че ка да на вр ши 
за ко ном про пи са не го ди не 
жи во та (као што смо ре кли, 
ове го ди не услов је 52 и по го-
ди не жи во та, у 2017. го ди ни 53 
го ди не).

Ако је удо ва у мо мен ту смр ти 
су пру жни ка би ла мла ђа од 45 
го ди на, она ни ка да не ће мо ћи 
да оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, осим у слу ча ју ка да по-
сле смр ти брач ног дру га оста ну 
де ца ко ја има ју пра во на по ро-
дич ну пен зи ју по том брач ном 
дру гу а удо ва оба вља ду жност 
пре ма тој де ци. У том слу ча ју 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
удо ви це ни се у од но су на да тум 
пре стан ка тог пра ва де те ту. Уко-
ли ко у мо мен ту пре стан ка пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју де те ту 
удо ва има на вр ше них нај ма ње 
45 го ди на жи во та, по ро дич ну 
пен зи ју ће оства ри ти ка да на пу-
ни за ко ном про пи са не го ди не 
жи во та за ка лен дар ску го ди ну у 
ко јој под но си зах тев.

Од го вор: пре ма про пи си-
ма из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, у стаж оси гу ра ња 
се при зна је пе ри од про ве ден 
на еви ден ци ји На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње, уко ли ко је 
оси гу ра ник у том пе ри о ду имао 
пра во на нов ча ну на кна ду. при-
ли ком под но ше ња зах те ва за 
пен зи ју, по ред оста ле до ку мен-

та ци је, по треб но је при ло жи ти и 
ре ше ње о пра ву на нов ча ну на-
кна ду код НсЗ. Уко ли ко по да ци 
ни су ре ги стро ва ни у ба зи по да-
та ка ма тич не еви ден ци је, Фонд 
по слу жбе ној ду жно сти по тра-
жу је по дат ке од НсЗ. Обра ти те 
се На ци о нал ној слу жби да про-
ве ри те да ли су до ста ви ли по-
дат ке ко ји не до ста ју.

Од го вор: по осно ву оба вља-
ња по љо при вред не де лат но сти 
оба ве зно су оси гу ра ни но си лац 
по љо при вред ног до ма ћин ства, 
но си лац по ро дич ног по љо при-
вред ног га здин ства, од но сно нај-
ма ње је дан члан до ма ћин ства, 
по ро дич ног по љо при вред ног 
га здин ства или ме шо ви тог до-
ма ћин ства. Раз ло зи за пре ста нак 
свој ства оси гу ра ни ка по љо при-
вред ни ка су: за сни ва ње рад ног 
од но са, оба вља ње са мо стал не 
де лат но сти, оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, од ла зак на при вре ме-
ни рад, од но сно бо ра вак у ино-
стран ству, од ла зак на од слу же ње 
вој ног ро ка, смрт, раз вод бра ка, 
рас кид еко ном ске за јед ни це и 

оту ђе ње имо ви не и због про ме-
не пре би ва ли шта. Ли це ко је же ли 
да ис ту пи из оси гу ра ња, од но сно 
код ко га по сто ји је дан од на пред 
на ве де них раз ло га за пре ста нак 
оси гу ра ња, под но си зах тев за 
пре ста нак оси гу ра ња по осно-
ву оба вља ња по љо при вред не 
де лат но сти нај бли жој фи ли ја ли 
Фон да пИО.

Об ра чун из но са пен зи је вр ши 
се са мо у по ступ ку по под не том 
зах те ву за оства ри ва ње пра-
ва на пен зи ју на осно ву тач но 
утвр ђе них по да та ка у ма тич ној 
еви ден ци ји оси гу ра ни ка, и то у 
слу ча је ви ма ка да је ре ше ње о 
оства ри ва њу пра ва на пен зи ју 
по зи тив но.

Од го вор: За ко ном о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње де фи ни са но је 
да је осно ви ца на ко ју се пла-
ћа до при нос по сто пи од 26 
од сто за за по сле не, ис пла ће-
на за ра да за по сле ном са по-
ре зи ма и до при но си ма (бру то 

за ра да), утвр ђе на у скла ду са 
за ко ном ко ји уре ђу је рад не 
од но се, оп штим ак том по сло-
дав ца и уго во ром о ра ду. то 
зна чи да сте пен струч не спре-
ме не ути че на ви си ну упла ће-
них до при но са, већ ис пла ће-
на за ра да.
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шареница шареница

скАНДИНАвкА ОсмОсмЕРкА

АНАГРАм

све доле наведене речи треба пронаћи у лику 
осмосмерке у осам смерова. На крају ће остати пет 
слободних поља, која читана редом дају назив једног 
јужног воћа.

AвЛИJA, AKOЛAДA, AKOРД, 
АНАтОмИЈА, АРмИЈА,АсИРАЦ, БРАДА, 

вАРАЛИЦА, ГИтАРА, ДАНИЦА, ДИкЦИЈА, 
ЗAMAK, ЗДРАвкО, ИДИОм, ИмАЊЕ, 

ИНАЏИЈА,ИНОвАтОР, кОШАРА, ЛОвИНА, 
мИЛИЦА, ОБАЛА, OБРАДА, ОкАРИНА, 

ОпЕЛО, ОРкАН, OTРОв, пОЛтРОН, РАДАР, 
сАБИРАк, сИРАР, сЛОБОДА, смИсЛОв, 

стАРАЦ, тАЦНА, тИРАДА, тРИНА.

З В Н О О Б А Л А

А Д О Б О Л С Ј Н

М Р Р Р Т Р И Н А

А О Т А Т Л Р К Т

К К Л Д В О А А О

С А О А А К Ц О М

М Р П Л Р Н О О И

И И Е Њ А М И Д Ј

С Н Л Т Л Д И Ц А

Л А О И И К А Ј А

О Џ Б В Ц Р Р Р А

В И К И А А А А Б

И Ј Ј Т Р Т Ш Д О

Н А С И И А О А А

А С С Г Н А К Р О

ТО ЈЕ ВОКАЛНИ СРЕЋНИК!
Премештањем слова, добија се име и 

презиме композитора и пијанисте, оснивача 
српског националног стила (1831-1865 )

РЕШЕЊА- СКАНДИНАВКА: Архимед, Дубрава, мд, слан, инок, нт, нијансе, Ика, а, а, с, карел, тропари, ра, смог, ада, аси, циник, ј, Ијар, 
те, јаничар, анатоми, сика, сп, сона, кра, тир, исплата, татарин. ОСМОСМЕРКА: вино. АНАГРАМ:  корнелије станковић

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ЧИНОВНИШТВО
ПЛАНИНАУ 

ШУМА ДИЈИ
ХЕМОГЛОБИН 

(СКР.)
ДРЖАВА У 

ЕВРОПИ
ФРАНЦ. 

РЕЖИСЕР, ЛУЈ

АМЕРИЧ. 
ГЛУМИЦА, 

ЛИНДА

ИТАЛИЈАНСКИ 
РЕНЕСАНСНИ 

ПИСАЦ

МАТЕМАТ. 
И ФИЗИЧАР 

СТАРОГ ВЕКА

МЕСТО У 
СРБИЈИ

СИМБОЛ ЗА 
МЕНДЕЉЕЈЕВ

ПОСОЉЕН

ДОСТА  
ЈАКО

МОНАХ, 
КАЛУЂЕР

ИНИЦИЈАЛИ 
ТЕСЛЕ

БРЕМЕ НА 
РАМЕНУ

МАЛЕ  
РАЗЛИКЕ У 

НЕЧЕМУ

МЕСТО  
У ИСТРИ

ОЗНАКА  
ЗА АЛТ

ЗАТВОР, 
АПСАНА

ПРВО  
СЛОВО

СТ.ГР.БОГ 
ЉУБАВИ

СИМБОЛ ЗА 
СУМПОР

ИМЕ КЊИЖ. 
ЧАПЕКА

МЕРА ЗА 
УГЛОВЕ

ХИМНА 
СВЕТИТЕЉУ 

(МН.)

СИМБОЛ ЗА 
РАДИЈУМ

ГРАДСКА 
МАГЛА

ЈУЖНО 
ВОЋЕ

РЕЧНО 
ОСТРВО

СТ.РИМ. 
НОВЧИЋИ

УПАЛА 
ОКА

ЦИНИЧНА 
ОСОБА

ОЗНАКА  
ЗА ЈУГ

УНИШТАВАТИ

РАНИЈИ ФРАНЦ. 
ФУДБАЛЕР, 

ПЈЕР

СИМБОЛ 
ЗА ТЕЛУР

МЕСТО КОД 
БРУСА

ПОТУРЧЕНИ 
ВОЈНИК

ЛЕКАРИ ГРАЂЕ 
ЧОВЕЧЈЕГ ТЕЛА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПРИПАДН. 
ИРАНСК. 
НОМАД. 

ПЛЕМЕНА

СТ. ИТАЛ.
РЕЖИСЕР 

ВИТОРИО  ДЕ

ГРУДИ

ОСТРВО У 
ИРСКОМ МОРУ

СПОРТ. 
ПРОГНОЗА 

(СКР.)

РЕКА У 
ФРАНЦУСК.

ГРАД У 
ФРАНЦУСК.

ПРЕВЛAКА НА 
МАЛАКИ

СТ. ГРАД 
ФЕНИКИЈЕ

СИМБОЛ ЗА 
ЛАНТАН

ИСПЛАЋИВАЊЕ

СТАНОВНИК 
ТАТАРСКЕ



Да ли сте зна ли ... прст на че ло 
мо ра чо век сам се би да уде си ина че ће га дру ги про пи сно „уде си-

ти”.
Из гу би ли су гла ву јер ни су ста ви ли прст на че ло.
сва ко па ме тан зна кад мо ра да се „на пра ви луд”.
Да би вас не ко по ни зно слу шао мо ра те га на те ра ти да – ћу ти.
Да би чо век по сти гао успех у жи во ту и ра ду мо ра ју да се сло же све 

коц ки це а не да поч не да се – коц ка
Ми ло рад Би бин

Ле ко ви те ми сли
Би бер ви ше не ку пу јем. На куп ци су ми за би бе ри ли зим ни цу.
Кад би рам во ће и по вр ће ћу тим. Кад пла ћам, ур лам!
Ја по шту јем зим ни цу, али она не по шту је мој нов ча ник.
Имам во ће за зим ни цу. Са мо су шљи ве у – теч ном ста њу!
Зим ни ца ми је слич на ис пи ја њу ли му на де. стал но се хва там за 

слам ку.
Пен зи ја и зим ни ца ни су у рас ко ра ку. То је већ – шпа га!
кад су це не у че твр тој бр зи ни, пен зи о не ри су у – ри квер цу.

Ду шан Стар че вић

Не сре ћа збли жа ва
Имам та лен та за жи вот али ми не та лен то ва ни не да ју да жи-

вим.
Ћу та ње је зла то. А до зла та се до ла зи ћу та њем.
Око кон теј не ра се во ди нај ја чи со ци јал ни ди ја лог.
ка да се окре не бу дућ ност уви ди се да је то ста ра про шлост.
Не ки Ср би сво је же не во ле, ми лу ју и па зе а по по тре би би ју и 

га зе.
Ја и шва лер мо је же не по ста ли смо при ја те љи. то је још је дан до каз 

да не сре ћа збли жа ва љу де.
Па мет ни ји по пу шта а бу да ле од то га има ју ко ри сти.
сит глад ном не ве ру је јер и он гла ду је др же ћи ди је ту.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Не уби јај те вре ме
сит ни ду хом круп ну мр жњу се ју. 
Тре ба би ти му дар и не пла ши ти се си ле. Си лу му дрост пла ши. 
На по гре шној сте стра ни ако сте у пре лом ним тре ну ци ма по стра ни.
Ако тра жи те зло, оно ће вас на ћи. Ако га из бе га ва те, мо жда 

вас не ће сна ћи.
сви ко је сте на са ма ри ли, по ку ша ће да од вас на пра ве ко ња. 
Кра ће жи ви те ако уби ја те вре ме. 
крат ко ви дост ни је не уочи ти, не го ра ни је не ви де ти. 
Ко ме го ри под но га ма, гре је се на соп стве ној ва три. 
Ни је сра мо та не зна ти. Глу по је знал це оспо ра ва ти. 

Пе ко Ла ли чић

мо лим за реч
пред лог: Ро ди те љи ће оце њи ва ти про фе со ре. ма ме и та те ку по ва-

ће де ци уџ бе ни ке, а се би днев ни ке.
Стар ле те пи та ју да ли и си ли ко ни ула зе у њи хо ву имо вин ску 

кар ту.
со ци јал не раз ли ке: јед ни пра ве зим ни цу, а дру ги не ма ју ни за те-

глу.
За бо ље да не код нас су нај од го вор ни ји ме те о ро ло зи.
Уз то ли ке ку вар ске ре цеп те, ме ди ји би мо ра ли да де ле и ва у че ре 

од 5.000 ди на ра.
Кри за. Не ма мо ни про тив град не ни про тив ГРАНД не ра ке те.
Де ца не ма ју од го вор на пи та ње: „Шта ћу би ти кад по ра стем?” Од го-

вор на пи та ње „Где ћу би ти?“, зна ју. На би роу.
Де јан Па та ко вић
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– да је пре ма по пи су ста нов ни-

– да је у зе мља ма ре ги о на 

– да је про сеч на ста рост ста нов ни ка 

43,5 го ди на, а му шка ра ца 40,9 го ди на, по да ци су Ре пу блич-

ког за во да за ста ти сти ку. 

штва из 2011. го ди не про сеч на 

та ко ђе ви со ка про сеч на ста-

пла не те у 2015. го ди ни би ла 29,64 го ди-

ста рост ста нов ни ка ср би је ве ћа 

рост ста нов ни штва? У Бо сни 

не, а до 2050. го ди не би ће 36,14 го ди на? 

за две го ди не не го што је би ла на 

и Хер це го ви ни из но си 39,5, у 

ме ђу тим, у ки ни, ко ја је тек не дав но пре-

по пи су 2002. го ди не? та ко је про-

Цр ној Го ри 37, а у Хр ват ској 41,7 го ди на, из че га ви ди мо да је 

ки ну ла по ли ти ку јед ног де те та, про се чан ста нов ник да нас 

сеч на ста рост ста нов ни ка ср би је 42,2 го ди не, с тим што су 

ср би ја „ста ри ја” од окол них зе ма ља.

већ има ско ро 37 го ди на, док ће до 2050. го ди не има ти ско-

же не ста ри је од му шка ра ца па је њи хо ва про сеч на ста рост 

ро 50 го ди на жи во та.

– да је нај мла ђа про сеч-

– да да нас са мо Ја пан има ви ше 

– да ће број ста нов ни ка у све ту до 

на оп шти на у ср би ји – ту-

од че твр ти не ста нов ни штва ста-

2050. по ра сти на 9,7 ми ли јар ди, са са-

тин? про сеч на ста рост у 

ри јег од 65 го ди на (26,34 од сто), 

да шњих око 7,2 ми ли јар де, при че му ће 

ту ти ну је је 32,1 го ди на, а ту је и 

али ће му се до 2050. го ди не у то ме 

Ин ди ја пре те ћи ки ну и по ста ти нај мно-

нај ве ће уче шће ма ло лет них 

при дру жи ти још око 44 др жа ве? 

го људ ни ја на ци ја на све ту? Дво го ди шња сту ди ја фран цу ског 

ста нов ни ка, чак 30,9 од сто. с дру ге стра не, у Цр ној тра ви их 

Гле да но гло бал но, око 16,3 од сто ста нов ни ка би ће ста ри је 

Ин сти ту та за де мо гра фи ју прог но зи ра да ће до кра ја овог ве-

има са мо 8,5 од сто. Ре ко вац је оп шти на ко ја има нај ве ћи број 

од 65 го ди на до 2050, што је без ма ло дво стру ко ви ше у од-

ка на на шој пла не ти жи ве ти 10 до 11 ми ли јар ди љу ди.

жи те ља ста ри јих од 85 го ди на – 3,2 од сто, сле ди бе о град ска 
оп шти на вра чар са 2,8 од сто. У ту ти ну је тај про це нат нај ни-
жи – 0,33 од сто. 

но су на да на шњих 8,28 од сто.


