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Се зо на го ди шњих од мо ра још тра је, а ни је 
на од мет кре ну ти на пут и за не ки је се њи 
ви кенд. Ну ди мо вам још не ко ли ко пред ло-

га где мо же те да про ве де те див не тре нут ке ужи-
ва ју ћи у при род ним ле по та ма Ср би је. 

Ча ри при ро де, ку ли нар ски спе ци ја ли те ти, на-
род но ства ра ла штво, исто риј ски мо ну мен ти и 
низ за ни мљи во сти об је ди ње них у ту ри стич ке 
про гра ме, на ме ње ни су свим ге не ра ци ја ма и за 
сва чи ји џеп.

За све љу би те ље при ро де, во де, мир них ме ста 
и до бре хра не, Кру пај ско вре ло је пра ви из бор. 
На ла зи се у ис точ ној Ср би ји, у ата ру се ла Ми ла-
но вац, уда ље ном од Жа гу би це око 35 ки ло ме-
та ра, и у под нож ју за пад ног креч њач ког од се ка 
Бе ља ни це на над мор ској ви си ни од 220 ме та ра. 
Хо мо ље је ина че по зна то као еко ло шка оаза, а 
мно ги по се ти о ци то и по твр ђу ју. Ово вре ло спа-
да у гру пу кра шких вре ла, а тем пе ра ту ра во де 
кре ће се од девет до 11 сте пе ни Цел зи ју са. Вре-
ло је при дну ам фи те а трал ног об ли ка стр мих, 
ме сти мич но вер ти кал них стра на. По ток вре ла, 
од но сно врел ска ото ка укуп не ду жи не 435 ме та-
ра, оти че пр во пре ма се ве ру на ду жи ни од 130 
ме та ра, а за тим скре ће пре ма за па ду и по сле не-
ких 300 ме та ра ули ва се у Кру пај ску ре ку. 

Због из град ње бра не ви со ке око три ме тра, 
вре ло да нас има из глед из ду же ног је зер це-
та ду жи не 40 и ши ри не 17 ме та ра чи ја се во да 
атрак тив ним во до па дом пре ли ва пре ко кру не 
ове уста ве. Пла ва бо ја на по вр ши ни чи ни ме сто 
не ствар ним. Не по сто ји реч ко јом се мо же опи-
са ти иди ла Кру пај ског вре ла – оно се про сто мо-
ра ви де ти. Ту је и из во ри ште ле ко ви те во де ко је 
упот пу њу је ово пре ле по ме сто. Вре ло је окру же-
но шу мом, а ста зи це ко је во де до ње га ука зу ју да 
се мо же до ћи и кроз шу му. 

Кру пај ско вре ло пред ста вља је дан од нај ја чих 
кра шких из во ра у Ср би ји а по пра те ћим при род-
ним обе леж ји ма при па да гру пи нај ре пре зен та-

тив ни јих гра ви та ци о них вре ла. Са мо вре ло и 
ам би јент у око ли ни од де вет хек та ра за шти ће ни 
су као спо ме ник при ро де Ре пу бли ке Ср би је од 
на ци о нал ног зна ча ја.

Осим што је по зна та по ова квим при род ним 
дра гу љи ма, ма ги ји, чуд ним оби ча ји ма и тра ди-
ци ји, ис точ на Ср би ја, а по себ но Не го тин ска Кра-
ји на по зна та је и по до бром ви ну, на ро чи то по 
сор ти там ња ни ка. Због спе ци фич но сти ге о граф-
ског по ло жа ја, овај крај је по го дан за уз гој ло зе, 
а са мим тим оби лу је и по себ ним и до брим ви ни-
ма. Се ло Ра јац на ла зи се на пу ту из ме ђу За је ча ра 
и Не го ти на. Ра јац је спе ци фи чан по аутен тич ним 
вин ским по дру ми ма – пим ни ца ма. До Рај ца и Ра-
јач ких пим ни ца нај јед но став ни је и нај пре по руч-
љи ви је је до ћи пре ко Не го ти на, ода кле има око 
по ла са та во жње. Уз пут тре ба обра ти ти па жњу 
на шест пре ла за пре ко пру ге.

Оно што ну де Ра јач ке пим ни це (или пив ни це, 
ка ко их не ко зо ве) је сте ужи так да се ви но по-
пи је у по дру му у ко ме је са зре ло. Ов де се не ра-
ди са мо о до бром ви ну, већ о уго ђа ју ко ји је дан 
та кав тра ди ци о на лан и ру сти чан ам би јент мо-
же да пру жи. Због из у зет ног ква ли те та, ви ну се 
при пи су је чу до твор на моћ и ле ко ви то свој ство 
(на рав но, уко ли ко се пи је у ма њим ко ли чи на ма). 
На бр ду из над се ла, где су и пим ни це, сме ште но 
је је дин стве но ста ро гро бље, чи ји су спо ме ни ци 
из гра ђе ни од пе шча ног ка ме на. То је исти онај 
ка мен од ко га су гра ђе не и Ра јач ке пим ни це. 

Исто ри ја ви нар ства пред ста вља дра го це-
ни део срп ског кул тур ног на сле ђа. Пим ни це су 
жи ви све док на чи на жи во та и оби ча ја тра ди ци-
о нал них ви нар ских за јед ни ца Ср ба у ис точ ној 
Ср би ји кроз ве ко ве. Из гра ђе не су још у 18. ве ку 
од др ве та и ка ме на а ло кал но ста нов ни штво их и 
дан-да нас ко ри сти за од ла га ње ви на. То ком по-
се те мо же се про ба ти и ку пи ти ви но а у не ки ма 
го сти мо гу и да пре спа ва ју, окру же ни пред ме ти-
ма из 18. и 19. ве ка. Д. Гру јић

ДРА ГУ ЉИ ИС ТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ 

Кра шка вре ла 
и пим ни це
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Ре пу блич ки фонд ПИО 
има ве о ма зна чај ну 
уло гу у на шем дру штву 
јер је ко ри снич ки  
сер вис за око 4,5  
ми ли о на гра ђа на  
Ср би је

Зо ран Ђор ђе вић, ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња, 

при ли ком бо рав ка у Но вом Са-
ду, 10. ав гу ста, на кон са стан ка са 
Иго ром Ми ро ви ћем, пред сед-
ни ком По кра јин ске вла де, об и-
шао је Ди рек ци ју По кра јин ског 
фон да ПИО и Фи ли ја лу РФ ПИО 
Но ви Сад. Ми ни стар Ђор ђе вић 
и по моћ ник ми ни стра за еко-
ном ско-фи нан сиј ске по сло ве, 
доц. др Са ша Тран да фи ло вић, 
са Слав ком Имри ћем, ди рек-
то ром ПФ ПИО, и за по сле ни ма 
раз го ва ра ли су о усло ви ма ра-
да и пи та њи ма од ин те ре са за 
функ ци о ни са ње Фон да.

Оби ла зе ћи при јем не кан це-
ла ри је и шал тер са лу у Ди рек-
ци ји ПФ ПИО и Фи ли ја ли РФ 
ПИО Но ви Сад, ми ни стар се 

у не по сред ном раз го во ру са 
за по сле ни ма ин те ре со вао за 
усло ве у ко ји ма ра де и про бле-
ме са ко ји ма се су сре ћу. То ком 
оби ла ска шал тер са ле у Фи ли-
ја ли на кон крет ном при ме ру 
се упо знао ка ко функ ци о ни ше 
ко му ни ка ци ја и при ступ ба за ма 
по да та ка из ме ђу РФ ПИО и Цен-
трал ног ре ги стра оба ве зног со-
ци јал ног оси гу ра ња (ЦРО СО).

Ми ни стар Ђор ђе вић је ис та-
као да Ре пу блич ки фонд ПИО 
има ве о ма зна чај ну уло гу у на-
шем дру штву јер је ко ри снич ки 
сер вис за око 4,5 ми ли о на гра-
ђа на Ре пу бли ке Ср би је ко ји жи-
ве од пен зи ја или ко ри сте дру ге 
услу ге Фон да и ко ји за ви се од 
ква ли те та ра да Фон да. Због то га 
Фонд мо ра, у ин те ре су ове по-
пу ла ци је, да нај функ ци о нал ни је 
оба вља сво ју де лат ност.

– Мно го љу ди у на шој зе мљи 
жи ви од при на дле жно сти Фон-
да ПИО и упу ће ни су на сер ви-
се ко је пру жа Фонд и очи су им 
упр те у рад Фон да. За то он мо ра 
да у ин те ре су тих гра ђа на пру-
жа нај функ ци о нал ни ју услу гу, 
од но сно да у свом ра ду бу де 
брз и ефи ка сан ка ко би они сво-

је по сло ве, због ко јих су до шли 
у Фонд, за вр ша ва ли бла го вре-
ме но, и то је оно за шта ћу се 
мак си мал но за ло жи ти – ре као 
је Зо ран Ђор ђе вић.

Ми ни стар је из ја вио и да је 
циљ ње го ве по се те да по спе-
ши и раз ви је још ефи ка сни ју 
са рад њу свих ор га ни за ци о них 
је ди ни ца, што ће по др жа ти у 
свом бу ду ћем ра ду. Сви ор га ни-
за ци о ни де ло ви тре ба да ра де 
као је дан, јер је ди но та ко мо гу 
да услу же све гра ђа не Ре пу бли-
ке Ср би је, ко ји би увек тре ба ло 
да има ју је дин стве ну ин фор ма-
ци ју о све му. То је ве о ма ва жно 
због још бо љег умре жа ва ња са 
Цен трал ним ре ги стром, или ка-
сни је за из ра ду пла ни ра них со-
ци јал них ка ра та.

Ми ни стар је го во рио и о при-
ме ни про јек та еЗУП и ди ги та-
ли за ци ји др жав не упра ве, ко ји 
ће, из ме ђу оста лог, омо гу ћи ти 
бр жи про цес из да ва ња до ку-
ме на та гра ђа ни ма за хва љу ју ћи 
по ве зи ва њу шест нај ве ћих ба-
за по да та ка у Ср би ји – ма тич-
них књи га, ба зе МУП-а, По ре-
ске упра ве, и три ба зе у над ле-
жно сти ње го вог ми ни стар ства, 

Фон да ПИО, НСЗ и Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња.

– Пре ми јер ка Ана Бр на бић је 
као је дан од при о ри те та у ра ду 
на ше вла де по ста ви ла ди ги та-
ли за ци ју и уво ђе ње е-упра ве. 
У том сми слу је по чет ком ав гу-
ста осно ва на Кан це ла ри ја за 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је и 
елек трон ску упра ву ко ја ће се 
ба ви ти ти ме. За раз ли ку од не-
ких ра ни јих вре ме на, она ће 
би ти та ко ја ће са јед ног ме ста, 
у скла ду са усво је ном стра те-
ги јом раз во ја др жа ве, да ва ти 
и по је ди нач не смер ни це ми-
ни стар стви ма. Да ље ће се то 
спро во ди ти и на ни жем ни воу, 
ре ци мо, по кре нуо сам у на шем 
ми ни стар ству, са љу ди ма ко ји 
се ба ве ин фор ма ци о ним тех но-
ло ги ја ма, као и у ин сти ту ци ја ма 
ко је су у над ле жно сти Ми ни-
стар ства (ЦРО СО, ПИО Фонд, 
НСЗ...), да се за по че так на пра ви 
стра те ги ја у скла ду са стра те ги-
јом Вла де, ка ко би се на јед ном 
ме сту, у јед ној ба зи по да та ка, 
об је ди ни ли по да ци о свим гра-
ђа ни ма Ср би је. Ми слим да ће 
око сни ца про јек та би ти ЦРО СО, 

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПО СЕ ТИО ДИ РЕК ЦИ ЈУ ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА У НО ВОМ СА ДУ

Још бо љи ква ли тет услу га

Зде сна на ле во: Зо ран Ђор ђе вић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Слав ко Имрић, ди рек тор ПФ ПИО, 
и доц. др Са ша Тран да фи ло вић, по моћ ник ми ни стра за еко ном ско-фи нан сиј ске по сло ве 
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Од 8. ју на 2016. го ди-
не по че ле су да се 
при ме њу ју по је ди-

не од ред бе но вог За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку 
(ЗУП), ко ји ма су ре гу ли са-
не оба ве зе ин сти ту ци ја у 
управ ном по ступ ку. Јед на 
од тих оба ве за ор га на је сте 
да по слу жбе ној ду жно сти, 
у скла ду са за ко ном, вр ши 
увид у по дат ке о чи ње ни-
ца ма нео п ход ним за од лу-
чи ва ње о ко ји ма се во ди 
слу жбе на еви ден ци ја, да 
их при ба вља и об ра ђу је. То 
зна чи да ор ган од стран ке 
мо же да зах те ва са мо оне 
по дат ке ко ји су нео п ход ни 
за ње ну иден ти фи ка ци ју и 
до ку мен те ко ји по твр ђу ју чи ње ни це о ко ји ма 
се не во ди слу жбе на еви ден ци ја. Пу на при ме на 
овог за ко на по че ла је 1. ју на ове го ди не.

При ба вља ње и до ста вља ње по да та ка из слу-
жбе них еви ден ци ја омо гу ће но је пре ко ин фор-
ма ци о ног си сте ма на Пор та лу еУпра ве Ре пу бли-
ке Ср би је (еЗУП). Про је кат еЗУП ко јим је об у-
хва ће но укуп но шест ин сти ту ци ја, ме ђу ко ји ма 
је и Фонд ПИО, под ра зу ме ва при ме ну За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку у окви ру пор та ла 
еУпра ве, дру гим ре чи ма – под ра зу ме ва да се 
по да ци по треб ни за спро во ђе ње управ ног по-
ступ ка у окви ру ин сти ту ци ја не раз ме њу ју по-
штом, већ елек трон ским пу тем, пре ко пор та ла 
еУпра ве.

О овој те ми раз го ва ра ли смо са са вет ни ком 
ди рек то ра РФ ПИО Зо ра ном Су та ром, ко ји је 
је дан од координаторa у про це су ре а ли за ци је 
овог ва жног про јек та у Фон ду ПИО.

– Иде ја про јек та еЗУП је сте да се по мог не гра-
ђа ни ма и ин сти ту ци ја ма, од но сно да се спро во-
ђе ње управ ног по ступ ка убр за по мо ћу ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја. Елек трон ском раз ме ном 
по да та ка скра ти ло би се вре ме и олак ша ло да 
се по сао оба ви у окви ру ро ка, ко ји је са да 15 да-
на, што је дво стру ко кра ће не го ра ни је. За кон о 
оп штем управ ном по ступ ку не про пи су је на чин 
при ба вља ња по да та ка. Ме ђу тим, Уред ба о при-
ба вља њу и усту па њу по да та ка о чи ње ни ца ма о 
ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја, ко ју је до-
не ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је 7. ју на ове го ди-
не, и ко ја је под за кон ски акт ЗУП-а, про пи су је 
елек трон ски на чин раз ме не по да та ка. Уред бом 
је де фи ни са но да у пр вој фа зи ре а ли за ци је шест 
ин сти ту ци ја оба вља раз ме ну по да та ка пре ко 
елек трон ског сер ви са. По ред Фон да ПИО, уред-
бом су об у хва ће ни и МУП, Ми ни стар ство др-
жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве (ма тич не 
књи ге), По ре ска упра ва, На ци о нал на слу жба за 
за по шља ва ње и Цен трал ни ре ги стар оба ве зног 

со ци јал ног оси гу ра ња. Ових шест ин сти ту ци ја 
у овој пр вој фа зи пру жа ју укуп но 14 елек трон-
ских сер ви са. У овом тре нут ку, Фонд је пот пу но 
спре ман за ре а ли за ци ју сер ви са про пи са них 
уред бом – об ја шња ва Зо ран Су та ра.

Вла ди мир Пу цов ски, ди рек тор Сек то ра ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја у Ди рек ци ји По кра-
јин ског фон да ПИО у Но вом Са ду, по твр ђу је да 
Фонд има по треб не тех нич ке ка па ци те те и ква-
ли фи ко ва не струч ња ке да до пред ви ђе ног ро ка 
обез бе ди ква ли тет ну при ме ну про јек та еЗУП у 
Фон ду.

– На и ме, уред ба про пи су је да су ор га ни ко ји 
во де слу жбе не еви ден ци је ду жни да обез бе де 
тех нич ке усло ве за при ба вља ње и до ста вља ње 
свих по да та ка у скла ду са овом уред бом нај ка-
сни је до 30. мар та 2018. го ди не. Од ре ди ли смо 
за по сле не у свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
Фон да и тех нич ки смо спрем ни да при ме ни мо 
софт вер по про јек ту еЗУП. Са да ра ди мо ре ин-
ста ла ци ју опе ра тив них си сте ма – на гла ша ва Пу-
цов ски. 

Две фи ли ја ле Фон да, Зре ња нин и Ша бац, ода-
бра не су да бу ду део пи лот про јек та, чи ји је циљ 
да се са гле да да ли све функ ци о ни ше ка ко тре ба 
и да се то ком тест ног пе ри о да ра да утвр ди да ли 
би не што тре ба ло ура ди ти на уна пре ђе њу елек-
трон ских сер ви са. Пре ла зак са тест не на про-
дук циј ску фа зу ра да оче ку је се уско ро.

Ор ган над ле жан за раз вој елек трон ске упра-
ве је Кан це ла ри ја за ин фор ма ци о не тех но ло-
ги је и елек трон ску упра ву, ко ја је 27. ју ла 2017. 
го ди не осно ва на уред бом о осни ва њу Кан це ла-
ри је (ра ни је је то би ла Ди рек ци ја за елек трон-
ску упра ву). Док Кан це ла ри ја за ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је и елек трон ску упра ву не за жи ви у 
пот пу но сти, ње ну уло гу, од но сно уло гу су пер-
ад ми ни стра то ра оба вља ће пред став ни ци Ми-
ни стар ства др жав не упра ве и ло кал не са мо у-
пра ве.

В. Ка дић – М. Мек те ро вић

ко ји ће кроз је дин стве ну ба зу 
об је ди ни ти и по дат ке из Ка та-
стра, МУП-а, ПУ и ра зних дру гих 
ба за по да та ка у др жа ви Ср би ји. 
Кроз та ко по пу ње ну ба зу, при-
ме ном ра зних ин фор ма ци о них 
ала та и мо гућ но сти ана ли зе, 
обез бе ди ће мо две основ не по-
год но сти за гра ђа не. Пр ва је 
да, ка да јед ном апли ци ра ју код 
др жа ве са ори ги нал ним до ку-
мен ти ма, та до ку мен та ка сни-
је ко ри сте све ин сти ту ци је, па 
гра ђа ни не ће мо ра ти да бу ду 
„ку ри ри” др жа ве и при ба вља-
ју их по но во ка да јој се обра те 
не ким дру гим по слом код дру ге 
ин сти ту ци је – ка ко је то не дав-
но из ја ви ла пре ми јер ка. Дру га 
по год ност је да ће из те је дин-
стве не ба зе по да та ка ана ли зом 
мо ћи да се уста но ви ко је бе не-
фи те не ко ко ри сти од др жа ве. 
Та ко ђе, укр шта њем тих по да та-
ка мо ћи ће да се уста но ви ако 
не ко ко ри сти не што, а да на то 
не ма пра во. С дру ге стра не ће 
и гра ђа ни, ка да апли ци ра ју код 
др жа ве, ве о ма ла ко и по ауто-
ма ти зму мо ћи да оства ре не ко 
пра во ко је им при па да – по-
ја снио је де таљ ни је ми ни стар 
Ђор ђе вић про је кат раз во ја 
е-упра ве у Фон ду.

Слав ко Имрић, ди рек тор 
ПФ ПИО, из ра зио је ве ли ко 
за до вољ ство по се том ре сор-
ног ми ни стра По кра јин ском 
фон ду. Он је овом при ли ком, 
у свој ству над зор ног ор га на у 
име Фон да у Про јек ту ства ра-
ња је дин стве не ба зе по да та ка 
у РФ ПИО, крат ко ин фор ми сао 
ре сор ног ми ни стра Зо ра на 
Ђор ђе ви ћа да се по сло ви око 
фор ми ра ња је дин стве не ба-
зе по да та ка као осно ве је дин-
стве ног ин фор ма ци о ног си-
сте ма у РФ ПИО при во де кра ју. 
Та ко ђе, и да је пла ни ра но да се 
по ме ну ти про је кат у пот пу но-
сти ре а ли зу је до кра ја де цем-
бра ове го ди не.

– Ми ни стар се по себ но ин-
те ре со вао за усло ве ра да ко је 
има ју за по сле ни у ПФ ПИО, као 
и за усло ве у ко ји ма се пру жа-
ју услу ге ко ри сни ци ма. У том 
сми слу је ис ка зао спрем ност 
да по мог не на сва ки на чин да 
се по бољ ша ју и уна пре де усло-
ви ра да, али и да се по диг ну 
ни во и ква ли тет услу га – ис та-
као је на кра ју по се те Слав ко 
Имрић.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О ОП ШТЕМ УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ – еЗУП

Фонд оба вио све при пре ме

Зоран Сутара Владимир Пуцовски
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Ме мо ран дум о спро во-
ђе њу про јек та „По ве-
ћа ње при ли ка за за по-

шља ва ње се зон ских рад ни ка” 
пот пи са ли су у Вла ди Ср би је, 17. 
ав гу ста, Зо ран Ђор ђе вић, ми ни-
стар за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња, Бра-
ни слав Не ди мо вић, ми ни стар 
по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де, Је ле на Сто јо-
вић, др жав ни се кре тар Ми ни-
стар ства фи нан си ја, Гер хард 
Зи пел, ди рек тор не мач ке раз-
вој не аген ци је у Ср би ји – ГИЗ, 
Ами ра Ома но вић, за ме ни ца 
ме на џе ра ГИЗ Отво ре ног ре ги-
о нал ног фон да за Ју го и сточ ну 
Евро пу, и Алек сан дар Ру же вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра 
НА ЛЕД-а. Пот пи си ва њу је при-
су ство вао и не мач ки ам ба са дор 
Ак сел Дит ман.

Ова за јед нич ка ини ци ја ти-
ва има за циљ до при нос бор би 
про тив си ве еко но ми је, а про је-
кат пред ви ђа из ра ду за кон ског 
окви ра и раз вој елек трон ског 
си сте ма за при ја ву и упла ту по-
ре за и до при но са за се зон ске 
рад ни ке.

За кон ће омо гу ћи ти да се на 
се зон ским по сло ви ма у по љо-
при вре ди ан га жу ју не за по сле-
на ли ца, пен зи о не ри и мла ди 
из ме ђу 15 и 18 го ди на уз по-
што ва ње пра ва на пен зиј ско 
оси гу ра ње, оси гу ра ње у слу ча ју 
по вре де на ра ду и пла ћа ње по-
ре за на до хо дак.

Ми ни стар Не ди мо вић је ре-
као да је ус по ста вља ње си сте ма 
ан га жо ва ња се зон ских рад ни ка 
у по љо при вре ди, и уоп ште ан-
га жо ва ње се зо на ца, од из у зет-
ног зна ча ја у бор би про тив си ве 
еко но ми је и под се тио да је ово 
пи та ње и у Ак ци о ном пла ну за 
су зби ја ње си ве еко но ми је, као 
и је дан од за да та ка ко је је пред 
се бе по ста ви ла Вла да Ср би је.

– Бе ра чи во ћа, по вр ћа и сви 
они ко ји су ан га жо ва ни то ком 
по љо при вред не се зо не вр ло 
рет ко због би ро крат ских пре-

пре ка мо гу да оства ре сво ја 
пра ва. Иде ја је да на је дан са-
вре мен на чин, по узо ру на ма-
ђар ски мо дел, око 100.000 љу ди 
укљу чи мо у си стем пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња – ис та-
као је ми ни стар Не ди мо вић.

Ма ђар ски мо дел под ра зу ме-
ва уво ђе ње пор та ла и апли ка-
ци ја за оба ве зно при ја вљи ва-
ње по сло да ва ца ко ји же ле да 

ан га жу ју се зон ске рад ни ке у 
по љо при вре ди. То ће, об ја снио 
је Не ди мо вић, омо гу ћи ти ауто-
мат ску при ја ву на све си сте ме 
оси гу ра ња и по ре ских оба ве за. 
Др жа ва ће има ти ја сно еви ден-
ти ра на ли ца ко ја се ба ве се зон-
ским ра дом у по љо при вре ди, а 
обез бе ди ће се и од ре ђе ни ни во 
бу џет ских при хо да. Та ко ђе, по-
сло дав ци ће би ти за до вољ ни 

јер ће има ти алат ко јим ће мо ћи 
да ре гу ли шу сво је оба ве зе.

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
ре као је том при ли ком да ће 
про је кат омо гу ћи ти да се сма-
њи си ва еко но ми ја, као и број 
не за по сле них.

– У по след њем квар та лу 2016. 
го ди не, пре ма ана ли за ма, са мо 
у сек то ру по љо при вре де ви-
ше од 65 од сто рад ни ка би ло је 
ан га жо ва но без уго во ра. Овим 
про јек том ће то би ти про ме-
ње но, и ис ку ства ко је има ју зе-
мље ко је су на сли чан на чин 
уре ди ле ову област, као што је 
Ма ђар ска, по ка зу ју да и Ср би ја 
чи ни пра ву ствар. Нај бит ни је за 
све нас је да се љу ди ма ко ји се 
за по сле упла ћу ју све при на дле-
жно сти ко је им по за ко ну при-
па да ју – ис та као је ми ни стар 
Ђор ђе вић и на ја вио но ве ко ра-
ке у су зби ја њу си ве еко но ми је.

– Вр ло бр зо ће по че ти да 
функ ци о ни ше „мо бил ни ин-
спек тор” и на ли цу ме ста ће 
мо ћи да се, уви дом у ба зу по-
да та ка, про ве ра ва да ли је рад-

Подизањесвестирадника
ијачаконтрола
Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
Зо ран Ђор ђе вић, на ја вио је низ ме ра у ци љу су зби ја ња си ве 
еко но ми је и „ра да на цр но”, ко је ће се спро во ди ти већ од је се-
ни. Ин спек то ри ће кон тро ли са ти све кра је ве зе мље, и да њу и 
но ћу. Ми ни стар је ре као да ће ре зул та ти ових ме ра би ти вр ло 
бр зо ви дљи ви.
– Ка да је реч о се зон ским рад ни ци ма, код оних ко је ин спек-
то ри бу ду за ти ца ли то ком над зо ра по ди за ће мо свест о то ме 
да рад на цр но пред ста вља не са мо ште ту за др жа ву, не го и 
за њих са ме, јер им се ус кра ћу ју њи хо ва пра ва – пра во на пен-
зиј ско-ин ва лид ско, здрав стве но оси гу ра ње и оси гу ра ње за 
слу чај не за по сле но сти. По ди за ње све сти и ја ча кон тро ла кључ 
су успе ха – оце њу је ми ни стар Ђор ђе вић.

Са потписивања меморандума у Влади Србије

ПОТ ПИ САН МЕ МО РАН ДУМ КО ЈИ ЋЕ ОМО ГУ ЋИ ТИ РЕ ГУ ЛИ СА ЊЕ СТА ТУ СА  
СЕ ЗОН СКИХ РАД НИ КА У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

На пре дак у су зби ја њу
си ве еко но ми је
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ник при ја вљен на оси гу ра ње. 
Ин спек то ри ће, за овај вид кон-
тро ле, би ти пот пу но тех нич ки 
опре мље ни, а усле ди ће и из ме-
на за кон ских про пи са у сми слу 
да ће по сло да вац мо ра ти да 
при ја вљу је рад ни ка од мах, чим 
га ан га жу је – по ја снио је ми ни-
стар Ђор ђе вић.

Ам ба са дор Не мач ке у Ср би-
ји Ак сел Дит ман ре као је да је 
овај про је кат ве о ма ва жан јер 
ће по мо ћи да се нај у гро же ни-
ји слој ста нов ни штва укљу чи у 
си стем оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња. Без об зи ра на то да 
ли се на ла зе на еви ден ци ји На-
ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње или су ко ри сни ци не ког 
ви да со ци јал не по мо ћи, сви 
ко ји бу ду ра ди ли као се зон ци 
на по љо при вред ним по сло ви-
ма не ће гу би ти ра ни је сте че на 
пра ва.

Про је кат је фи нан си ран сред-
стви ма Не мач ког са ве зног ми-
ни стар ства за еко ном ску са рад-
њу и раз вој. У ње го вом спро во-
ђе њу ре сор на ми ни стар ства ће 
са ра ђи ва ти на из ра ди за ко на и 
ус по ста ви ти ме ха ни зме за по-
јед но ста вље но за по шља ва ње 
и јед но став ни ју упла ту до при-
но са за се зон ске рад ни ке, као и 
за елек трон ску кон тро лу и при-
ме ну за ко на. ГИЗ и НА ЛЕД ће 
да ти пу ну по др шку, ка ко у из ра-
ди за кон ске ре гу ла ти ве, та ко и 
при ли ком из ра де софт вер ског 
ре ше ња. Пред сед ник Управ ног 
од бо ра НА ЛЕД-а Алек сан дар 
Ру же вић на вео је да је НА ЛЕД 
у са рад њи са ГИЗ-ом обез бе-
дио око 400.000 евра за раз вој 
софт ве ра, обу ку ко ри сни ка, 
отва ра ње кол цен тра и фор ми-
ра ње ре ги стра се зон ских рад-
ни ка. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
ус по ста вља ње јед но став не 
про це ду ре олак ша ће по сао 
и ве ли ким по љо при вред ним 
ком па ни ја ма и ма лим га здин-
стви ма, а по ре зи и до при но си 
на днев ни це би ће сма ње ни за 
30 по сто.

– Ово ис ку ство ће мо при ме-
ни ти ка сни је на оста ле сег мен-
те где је по ја ча но при су ство ра-
да у си вој зо ни. У Ма ђар ској је, 
кроз сли чан про грам, 700.000 
рад ни ка уве де но у ле гал не то-
ко ве. За кон тре ба да бу де усво-
јен до кра ја го ди не, а ње го ва 
при ме на се оче ку је на ред не се-
зо не – на вео је Ру же вић.

Је ле на Оцић

Бан ка По штан ска 
ште ди о ни ца, пре ко 
ко је нај ве ћи број 

ко ри сни ка при ма пен-
зи ју, оба ве сти ла је Фонд 
ПИО да је рок за вр ше ње 
упла те и ис пла те са ста-
рим лич ним кар та ма на 
шал те ри ма ове бан ке, 
као и на свим шал те ри ма 
Јав ног пред у зе ћа „По шта 
Ср би је”, про ду жен до 30. 
сеп тем бра ове го ди не. У 
њи хо вом си сте му је еви-
ден ти ра но и да ље око 
70.000 пен зи о не ра ко-
ји ма још ни су из да те 
но ве би о ме триј ске 
лич не кар те.

На род на бан ка Ср-
би је пре по ру чи ла је 
и дру гим бан ка ма да 
про ду же рок за по ди-
за ње пен зи ја са ста-
рим лич ним кар та ма, 
али од лу ка за ви си од 
по слов не по ли ти ке 
сва ке бан ке по је ди-
нач но, и на то Фонд 
не мо же да ути че.

Фонд ПИО апе лу је на сво је ко ри сни ке – пен-
зи о не ре ко ји још ни су обез бе ди ли би о ме триј-
ску лич ну кар ту да то ура де што пре, да не би 

има ли про блем при по-
ди за њу сво јих при на-
дле жно сти. На по ми ње-
мо да Фонд ПИО вр ши 
ре дов ну упла ту пен зи ја, 
али да про блем на ста је 
у бан ка ма и по шти ка-
да је нео п ход но да се 
ко ри сни ци те ку ћих ра-
чу на иден ти фи ку ју при 
по ди за њу нов ца.

Да се пен зи о не ри не 
би на шли у си ту а ци ји да 

не мо гу да рас по ла жу сво јим сред стви ма, нео-
п ход но је да се спро ве ду оба ве зе пред ви ђе не 
За ко ном о лич ној кар ти.  Ј. О.

Пре ма по да ци ма ко ји ма  
рас по ла же Фонд ПИО, око 450.000 
пен зи о не ра се опре де ли ло да  
при ма че ко ве на кућ ну адре су,  
а од 1.275.000 пен зи о не ра ко ји 
при ма ју пен зи ју на те ку ћи ра чун 
у бан ка ма, нај за сту пље ни је су  
По штан ска ште ди о ни ца,  
Ко мер ци јал на и Ин те за

Фи ли ја ла Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње у Вра њу до би ла је 
но вог ди рек то ра – од 21. ав гу-
ста ове го ди не на ње ном че лу 
је Ср ђан Де кић, ди пло ми ра ни 
еко но ми ста из овог гра да.

Ср ђан Де кић има зна чај но 
ис ку ство сте че но на ру ко во-
де ћим по сло ви ма у јав ним 
пред у зе ћи ма и Ре ги о нал ној 
при вред ној ко мо ри, као и у 
ра ду на спе ци фич ним про јек-
ти ма.

Фи ли ја ла Вра ње по слов но 
по кри ва ис по ста ве Вла ди чин 
Хан, Сур ду ли ца, Бо си ле град, 
Тр го ви ште, Бу ја но вац и Пре-
ше во, та ко да је на ову фи ли ја-
лу упу ће но ви ше од 36.000 ко-
ри сни ка пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња и око 
57.500 оси гу ра ни ка.

Ме сто ди рек то ра Фи ли ја-
ле Вра ње би ло је упра жње но 
због од ла ска прет ход ног ди-
рек то ра на јав ну функ ци ју.

Г. О.

Ср ђан Де кић но ви ди рек тор Фи ли ја ле Вра ње

БРОЈ НИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ И ДА ЉЕ БЕЗ НО ВЕ ЛИЧ НЕ КАР ТЕ 

Бан ка По штан ска 
ште ди о ни ца 
про ду жа ва рок
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По ред пен зи ја, За кон о  
пен зиј ском и ин ва лид ском  
оси гу ра њу пред ви ђа и  
оства ри ва ње пра ва на нов ча не 
на кна де за те ле сно оште ће ње и 
по моћ и не гу дру гог ли ца, као 
и на кна ду по греб них  
тро шко ва ли цу ко је је  
сно си ло тро шко ве са хра не

Ка да се при ча о пра ви ма из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, обич но се 
ми сли на пен зи је. По за вр шет ку рад-

не ка ри је ре, ве ћи ни оси гу ра ни ка Фон да 
ПИО пен зи ја по ста не је ди ни из вор при-
хо да. Ипак, по ред пен зи ја, За кон о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу пред ви ђа и 
оства ри ва ње пра ва на нов ча не на кна де за 
те ле сно оште ће ње и по моћ и не гу дру гог 
ли ца, ко је се мо гу ко ри сти ти и у то ку тра-
ја ња оси гу ра ња, пре оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју, као и уз пен зи ју. Та ко ђе, по смр ти 
пен зи о не ра, РФ ПИО ис пла ћу је на кна ду по-
греб них тро шко ва ли цу ко је је сно си ло тро-
шко ве са хра не. За кон ске од ред бе пред ви-
ђа ју усло ве под ко ји ма се оства ру ју нов ча-
не на кна де, а у овом тек сту ће мо по ку ша ти 
да их де таљ но по ја сни мо.

Те ле сно оште ће ње
Пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно 

оште ће ње при па да оси гу ра ни ци ма и ко-
ри сни ци ма пра ва на пен зи ју код ко јих је 
до шло до гу бит ка, или бит ни јег оште ће ња 
по је ди них де ло ва те ла, као по сле ди ца про-
фе си о нал ног обо ље ња, или по вре де на ра-
ду. У ци љу утвр ђи ва ња по сто ја ња осно ва за 
сти ца ње овог пра ва, по треб но је под не ти 
зах тев Фон ду, уз ко ји се при ла же ре ле вант на 
ме ди цин ска до ку мен та ци ја, као и од го ва ра-
ју ћи из ве штај са чи њен код ор га ни за ци је за 
здрав стве но оси гу ра ње, уко ли ко је узрок 
по вре да на ра ду. У то ку по ступ ка под но си-
лац зах те ва се по зи ва на ве шта че ње, при 
че му ле кар ве штак утвр ђу је по сто ја ње и 
про це нат те ле сног оште ће ња, као и ње гов 
узрок. Уко ли ко се утвр ди да код под но си о-
ца зах те ва по сто ји те ле сно оште ће ње као 
по сле ди ца про фе си о нал ног обо ље ња, или 
по вре де на ра ду, ре ше њем се утвр ђу је пра-
во на нов ча ну на кна ду уз утвр ђи ва ње сте пе-
на те ле сног оште ће ња. У вре ме пи са ња овог 
тек ста, нов ча на на кна да за те ле сно оште ће-
ње у ви си ни од 100 од сто из но си 6.810,92 
ди на ра. Уко ли ко је те ле сно оште ће ње утвр-
ђе но у ни жем сте пе ну, из нос је сра зме ран 
про цен ту оште ће ња. Та ко је, на при мер, из-

нос на кна де за те ле сно оште ће ње VI сте пе-
на, од но сно 50 про це на та, 3.405,46 динарa. У 
слу ча ју да се код под но си о ца зах те ва утвр ди 
по сто ја ње те ле сног оште ће ња ко је је на ста-
ло као по сле ди ца бо ле сти, или по вре де ван 
ра да, до но си се ре ше ње ко јим се зах тев за 
при зна ва ње пра ва на нов ча ну на кна ду од-
би ја, али се та ко ђе утвр ђу је и по сто ја ње те-
ле сног оште ће ња у од го ва ра ју ћем про цен ту. 
Мно ги оси гу ра ни ци и пен зи о не ри под но се 
зах тев упра во у ци љу утвр ђи ва ња про цен-
та те ле сног оште ће ња, а ра ди оства ри ва ња 
бе не фи та ко ји ни су пред ви ђе ни За ко ном 
о ПИО. Та ко је, на при мер, за ли ца код ко-
јих по сто ји те ле сно оште ће ње од 100 од сто 
пред ви ђе на мо гућ ност ре фун да ци је по ре за 
на до да ту вред ност ко ји је пла ћен при уво зу 
ауто мо би ла. По ред овог, по сто је и дру ге по-
вољ но сти за ли ца са те ле сним оште ће њем, 
од ко јих су не ка и ко мер ци јал ног ка рак те-
ра, а ве ћи на удру же ња ин ва ли да по ма же 
сво јим чла но ви ма упо зна ва њем са рас по-
ло жи вим мо гућ но сти ма у од но су на њи хов 
сте пен те ле сног оште ће ња.

Ту ђа по моћ и не га 
Осо бе ко ји ма је због при ро де и те жи не 

по вре де, или бо ле сти, нео п ход на по моћ 
и не га дру гог ли ца за оба вља ње рад њи у 
ци љу за до во ља ва ња основ них жи вот них 
по тре ба, та ко ђе има ју пра во на од го ва ра-
ју ћу нов ча ну на кна ду. Пра во на ову на кна-
ду, прак тич но, мо гу да оства ре не по крет на, 
или те шко по крет на ли ца, сле пе и де мент-
не осо бе, они ко ји без ту ђе по мо ћи не мо-
гу да се хра не, обла че, или кре ћу по ку ћи, 
као и ли ца на ди ја ли зи. Ра ди оства ри ва ња 
пра ва на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу 
дру гог ли ца по треб но је да оси гу ра ник, или 
ко ри сник пен зи је под не се зах тев са од го-
ва ра ју ћом ме ди цин ском до ку мен та ци јом. 
По из вр ше ном ве шта че њу, утвр ђу је се да 

ли по сто ји по тре ба за нов ча ном на кна дом. 
Ова на кна да тре нут но из но си 16.346,66 ди-
на ра, а при ма је око 76.000 ко ри сни ка. 

Ли ца ко ја ни су оси гу ра ни ци, ни ти ко ри-
сни ци пен зи је, зах тев под но се над ле жном 
цен тру за со ци јал ни рад. Сте пен те ле сног 
оште ће ња мо же да бу де од ути ца ја и на из-
нос нов ча не на кна де за по моћ и не гу дру-
гог ли ца. На и ме, ли ца ко ја има ју те ле сно 
оште ће ње од 100 од сто по јед ном осно ву, 
или 70 про це на та и ви ше по нај ма ње два 
осно ва, има ју пра во на уве ћа ни до да так за 
по моћ и не гу дру гог ли ца. Та ко ђе, пра во на 
уве ћа ње на кна де има ју и ли ца код ко јих по-
сто ји ор ган ски трај ни по ре ме ћај не у ро ло-
шког и пси хич ког ти па.

Уко ли ко ле кар ска ко ми си ја оце ни да код 
под но си о ца зах те ва по сто ји мо гућ ност да 
се здрав стве но ста ње по пра ви, за ка зу је се 
кон трол ни пре глед, што се оба ве зно на во-
ди и у ре ше њу ко јим се при зна је пра во на 
нов ча ну на кна ду. Ко ри сни ци се на кон трол-
ни пре глед по зи ва ју по слу жбе ној ду жно-
сти и ни је по треб но да са ми под но се зах тев.

Ка ко се за оства ри ва ње пра ва на на ве-
де не нов ча не на кна де оба ве зно уз зах тев 
при ла же и од го ва ра ју ћа ме ди цин ска до-
ку мен та ци ја, ли ца ко ја сма тра ју да мо гу 
да оства ре нов ча ну на кна ду прет ход но се 
обра ћа ју свом ле ка ру, ко ји при пре ма до ку-
мен та ци ју и пред лог за ве шта че ње, уко ли-
ко сма тра да код па ци јен та по сто ји мо гућ-
ност да пра во оства ри.

По греб ни тро шко ви 
За кон пред ви ђа и нов ча ну на кна ду ко ја 

се ис пла ћу је ли цу ко је је сно си ло тро шко-
ве са хра не умр лог пен зи о не ра. Зах тев за 
ис пла ту ове на кна де под но си ли це ко је је 
сно си ло тро шко ве са хра не, што до ка зу је 
од го ва ра ју ћим ра чу ни ма за по греб ну опре-
му ко ји се при ла жу уз зах тев. Ова на кна да 
у ју лу, ав гу сту и сеп тем бру 2017. го ди не из-
но си 35.744 ди на ра за пен зи о не ре из свих 
ка те го ри ја оси гу ра ња.

Ва жно је на гла си ти и то да ко ри сни ци 
нов ча них на кна да ко ји се у то ку ко ри шће-
ња на кна де пре се ле из ван те ри то ри је Ре-
пу бли ке Ср би је тре ба да се обра те РФ ПИО 
ка ко би при ја ви ли про ме ну адре се пре би-
ва ли шта, али и да про ве ре да ли у др жа ви 
у ко јој жи ве мо гу да на ста ве да ко ри сте 
на кна ду. На и ме, ве ћи на спо ра зу ма о со-
ци јал ном оси гу ра њу ис кљу чу је мо гућ ност 
ко ри шће ња на кна де ко ри сни ци ма ко ји жи-
ве из ван др жа ве у ко јој је утвр ђе но пра во. 
У слу ча ју на кна де за по греб не тро шко ве, 
про ве ра ва се да ли је у дру гој др жа ви већ 
оства ре но та кво пра во. 

Ми ро слав Ми рић

УСЛО ВИ ПОД КО ЈИ МА СЕ ОСТВА РУ ЈУ ДРУ ГА ПРА ВА ИЗ ПИО

Нов ча не на кна де

реч струке

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

Но ва атлет ска ста за у Зре ња ни ну 
Од на ред не го ди не спор ти-

сти Зре ња ни на има ће знат но 
бо ље усло ве за тре нин ге и 
так ми че ња. На и ме, при ли ком 
не дав не рад не по се те гра ду 
на Бе ге ју Иго ра Ми ро ви ћа, 
пред сед ни ка По кра јин ске 
вла де, и по кра јин ских се кре-
та ра за здрав ство и за спорт и 
омла ди ну, Зо ра на Гој ко ви ћа и 
Вла ди ми ра Ба те за, до го во ре-
на је пот пу на ре кон струк ци ја 
и из град ња атлет ске ста зе и 
но ве ра све те на Град ском ста-
ди о ну у Ка ра ђор ђе вом пар ку 
у Зре ња ни ну. 

Гра до на чел ник Зре ња ни на Че до мир Ја њић из ра зио је овом при ли ком уве ре ње да ће већ сле де ће 
го ди не чу ве ни Ка ра ђор ђев ста ди он, на ко јем је по ни кла и на ша про сла вље на атле ти чар ка и ре пре зен-
та тив ка Ива на Шпа но вић, би ти у функ ци ји за ор га ни зо ва ње ве ли ких атлет ских так ми че ња. 

При ли ком оби ла ска зре ња нин ске бол ни це и ста ди о на, Ми ро вић је на ја вио и за јед нич ку сед ни цу 
ре пу блич ке и по кра јин ске вла де, на је сен, где ће се раз ма тра ти за јед нич ки про јек ти од ин те ре са за ве-
ли ки број ло кал них са мо у пра ва у Вој во ди ни. Он је ис та као и да Вла да Ср би је и ве ли ки број ми ни стар-
ста ва већ уче ству ју у број ним про јек ти ма у Зре ња ни ну. То је, ка ко је на вео, до бар при мер да се по де ли 
фи нан сиј ски, ор га ни за ци о ни и тех нич ки те рет, и да се за јед нич ки, кроз ко ор ди ни са ну по ли ти ку, ин тер-
ве ни ше и по бољ ша ста ње и де лу здрав стве ног сек то ра, уста но ва ма со ци јал ног ста ра ња, обра зо ва њу, 
али и ко му нал ној ин фра струк ту ри.

Ро шти љи ја да, срп ски бренд
Ово го ди шњу, 28. Ле ско вач ку 

ро шти љи ја ду отво рио је пред-
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву-
чић. У име гра да до ма ћи на го-
сте је по здра вио гра до на чел-
ник Го ран Цве та но вић.

Ле ско вач ка Ро шти љи ја да 
оку пи ла је ове го ди не ве ли ки 
број мај сто ра ро шти ља из Ср-
би је, Ма ке до ни је, Ре пу бли ке 
Срп ске и су сед не Бу гар ске. 

У бо га том сед мо днев ном 
кул тур но-за бав ном про гра му 
уче ству ју мно га по зна та име-
на до ма ће му зич ке сце не. И на 
ово го ди шњој Ро шти љи ја ди ор-
га ни зо ва но је так ми че ње у при пре ми нај ве ће пље ска ви це на све ту и „ве ли ке пље ска ви це из ру ку” 
а у окви ру ме мо ри ја ла „Но ви ца Стан ко вић Ша по ња”.

Ге не рал ни по кро ви тељ Ро шти љи ја де је Вла да Ре пу бли ке Ср би је, по кро ви тељ је град Ле ско вац, 
а све у куп ни ор га ни за тор је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја гра да Ле сков ца. И ове го ди не се оче ку је око 
600.000 по се ти ла ца из зе мље и ино стран ства. 

Ле кар ски  
пре гле ди у  
кућ ним  
усло ви ма

Дом здра вља Ниш на ста-
вља да ор га ни зу је пре гле де у 
кућ ним усло ви ма. Ових да на 
ак ци ја је во ђе на у се ли ма и на-
се љи ма оп шти не Ни шка ба ња. 
По себ на па жња по све ће на је 
ста ри јим, ма ње по крет ним и 
не по крет ним па ци јен ти ма.

Ви кенд је био ре зер ви сан 
за ме шта не Ни шке ба ње. Ле-
ка ри су оба вља ли ме ди цин-
ске ана ли зе, кли нич ке пре-
гле де, ЕКГ у кућ ним усло ви ма, 
про ве ре ше ће ра у кр ви. Не-
из о став ни су би ли и са ве ти у 
ве зи са ле че њем хро нич них 
бо ле сти.

Ви ше го сти ју 
у Ни шу

Ре зул та ти ту ри стич ког 
про ме та гра да Ни ша за 
пр вих шест ме се ци ове го-
ди не, по ре де ћи са истим 
пе ри о дом 2016, као и за 
ме сец јун 2017, ви ше су 
не го по зи тив ни. Из по да-
та ка Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Ни ша ви ди се да је 
у ју ну 2017. го ди не у Ни шу 
до шло до по ве ћа ња укуп-
ног бро ја ту ри ста за чак 
59 од сто, при че му је број 
до ма ћих ту ри ста по ве ћан 
за 49, а број ино стра них за 
67 про це на та у од но су на 
исти ме сец 2016.

И у ка те го ри ји но ће ња 
бе ле жи се ре корд но по ве-
ћа ње – укуп но је но ћи ло 
60 од сто го сти ју ви ше не-
го ју на 2016, при че му се 
број но ће ња до ма ћих ту-
ри ста по ве ћао за 57 про-
це на та, а број стра них за 
63 од сто.

На ро чи то ра ду је по ве-
ћа ње бро ја ту ри ста и бро-
ја но ће ња у Ни шкој ба њи, 
а све то је ре зул тат по ја-
ча не про мо тив не ак тив-
но сти Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Ср би је од по чет ка 
2017. го ди не, ко ја је по се-
бан на гла сак ста ви ла на 
„Си ти брејк“ де сти на ци је и 
нај ве ће гра до ве у Ср би ји. 

У зна ку гро жђа и ви на
Алек сан дро вац и Жу па ви ше од пе де сет го ди на обе ле жа ва ју и сла ве 

„Жуп ску бер бу”, ту ри стич ку, при вред ну и кул тур ну ма ни фе ста ци ју, ко-
ја се ове го ди не одр жа ва од 21. до 24. сеп тем бра.

Мно штво по се ти ла ца тих да на оку пи ра овај ви нар ски крај, а ове го-
ди не се оче ку је ре корд на по се та, чак ви ше од 50.000 го сти ју. Број не 
ма ни фе ста ци је обе ле жа ва ју ове да не, а пен зи о не ри су оба ве зни го-
сти јер ве ћи на пен зи о нер ских удру же ња ор га ни зу је из ле те на „Жуп ску 
бер бу”.

Оби ла зак Ка ра ђор ђе вог ста ди о на
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Про сеч на за ра да у ју лу 48.101 ди нар
Про сеч на не то пла та ис пла ће на у ју лу 2017. 

го ди не у Ср би ји из но си ла је 48.101 ди нар (399 
евра), што је у од но су на прет ход ни ме сец но ми-
нал но ни же за 2,3 од сто, а ре ал но за 1,9 про це-
на та, об ја вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Јул ска про сеч на бру то за ра да би ла је 66.251 
ди нар, што је на ме сеч ном ни воу но ми нал но ни-
же за 2,4, а ре ал но за 2,0 од сто.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, 
про сеч на бру то за ра да је но ми нал но ви ша за 4,0 про це на та, а ре ал но за 0,8 од сто, док је не то 
пла та ви ша за 3,9 од сто но ми нал но, од но сно за 0,7 од сто ре ал но.

Про грам  
во лон ти ра ња 

Ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња, Зо ран Ђор ђе вић, пот пи сао 
је 22. ав гу ста Про то кол о са-
рад њи у ре а ли за ци ји про гра ма 
во лон ти ра ња. Про то кол је пот-
пи сан са де ка ни ма Прав ног фа-
кул те та и Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
проф. др Си мом Авра мо ви ћем 
и проф. др Дра га ном Си ми ћем. 
До га ђа ју је при су ство вао и ми-
ни стар про све те, Мла ден Шар-
че вић. Ми ни стар ство за рад 
ор га ни зу је овај про грам у ци љу 
про мо ци је во лон ти ра ња и пру-
жа ња по мо ћи ко ри сни ци ма во-
лон ти ра ња. Про јек том је пред-
ви ђе но да пр вих 200 сту де на та 
то ком на ред на три ме се ца – 100 
са Прав ног и 100 са Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка – поч ну са 
во лон ти ра њем у нај кра ћем мо-
гу ћем ро ку у Ми ни стар ству, на 
по сло ви ма за ко је се и шко лу ју 
и ко је би тре ба ло да ра де по сле 
ди пло ми ра ња.

Ле ско вац: 
по ро ди ља ма 
3,7 ми ли о на  
по мо ћи

Из бу џе та ло кал не са мо у-
пра ве гра да Ле сков ца за 274 
по ро ди ље ко је су се по ро ди ле 
у по след њих 12 ме се ци на име 
јед но крат не нов ча не по мо ћи 
ис пла ће но је око 3,7 ми ли о на 
ди на ра.

Бе о град ски  
ноћ ни мар кет

Де ве ти Бе о град ски ноћ ни 
мар кет под сло га ном „Tro pi cal 
He at” одр жа ће се 8. сеп тем бра 
на пи ја ци у Бло ку 44, од 18 до 24 
са та, а у ор га ни за ци ји ЈКП Град-
ске пи ја це.

Ка ко на ја вљу ју ор га ни за то ри, 
и ово га пу та би ће ве ли ки број 
ди зај не ра, за на тли ја, про из во-
ђа ча хра не и пи ћа, а по ну ду ће 
упот пу ни ти и но ви из ла га чи. 
По се ти о ци ће мо ћи да ужи ва ју 
и у за ни мљи вом му зич ком про-
гра му, а за нај мла ђе су при пре-
мље не раз ли чи те ра ди о ни це. 
Улаз је сло бо дан. Ат мос фе ра на јед ном од Бе о град ских ноћ них мар ке та

„Да ни пи ва” у Зре ња ни ну
Оки ће ни фи ја ке ри са ве ли ком ба чвом пи ва, ко ји су 28. ав гу ста по тра ди ци ји из Град ске ба ште 

кре ну ли у шет њу ули ца ма, на ја ви ли су по че так 32. зре ња нин ских „Да на пи ва”.
Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја тра ја ће до 3. сеп тем бра, уз ра зно вр стан про грам на ви ше ло ка ци ја. 

У му зич ком де лу на Тр гу сло бо де и Жит ном тр гу на сту пи ће, из ме ђу оста лих, Влат ко Сте фа нов ски, 
гру пе Ле ген де, Би је ло 
дуг ме, Ван Гог, Атом-
ско скло ни ште, као и 
зре ња нин ска Фил хар-
мо ни ја.

Спорт ски про грам 
од ви ја ће се у по по-
днев ним са ти ма на Тр-
гу сло бо де, на Пе ска-
ри, ба зе ну, стре ли шту, 
град ском ста ди о ну. На 
Бе ге ју ће би ти одр жа-
на ме ђу на род на ка-
ја ка шка ре га та, а код 
Бран ко ва на ри бо ло-
вач ки Фи дер куп.

У пра те ћем про-
гра му ма ни фе ста ци је 
би ће одр жан и пр ви 

ме ђу на род ни на уч но-струч ни сим по зи јум под на зи вом „Пи во, пи вар ство и хмељ ство”, на ко ме ће, 
по ред пред став ни ка и пре да ва ча из Ср би је, уче ство ва ти и го сти из Бел ги је, Че шке, Сло вач ке, Сло-
ве ни је, Шкот ске, Не мач ке и Хр ват ске.

Гра до на чел ник Ле сков ца Го-
ран Цве та но вић ис та као је тим 
по во дом да ре дов ном ис пла-
том ове по мо ћи мла дим мај ка-
ма град по ка зу је стал ну бри гу 
о нај мла ђој по пу ла ци ји. Ис-
пла ће ну по моћ по ро ди ље ће 
ис ко ри сти ти за на бав ку пр вих 
нај о снов ни јих ства ри за но во-
ро ђен чад.   
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Про је кат је фи нан си ран из  
Про гра ма за на вод ња ва ње –  
Абу Да би фон да, а но ви си сте ми 
ће по кри ва ти ви ше од пе де сет  
хи ља да хек та ра ора ни ца 
ши ром Ср би је

Ми ни стар по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де, Бра ни слав 
Не ди мо вић, и пред сед ник По кра-

јин ске вла де, Игор Ми ро вић, об и шли су 16. 
ав гу ста ра до ве на дво на мен ском си сте му 
„Ме ђа” у оп шти ни Жи ти ште, ко ји ће омо гу-
ћи ти на вод ња ва ње 762 хек та ра по љо при-
вред них по вр ши на у овом де лу Ба на та. Ови 
ра до ви пред ста вља ју по че так ре а ли за ци је 
че ти ри од укуп но че тр на ест про је ка та при-
ја вље них за фи нан си ра ње из Про гра ма за 
на вод ња ва ње – Абу Да би фон да, а пр ви се 
ре а ли зу је про је кат у на се љу Ме ђа, где ће 17 
ки ло ме та ра дуг ка нал за од вод ња ва ње би-
ти пре тво рен у дво на мен ски и, по по тре би, 
слу жи ће и за на вод ња ва ње.

Игор Ми ро вић је на ја вио да на се ве ру зе-
мље по чи њу ве ли ки ра до ви на из град њи 
си сте ма за на вод ња ва ње у окви ру на ци о-
нал ног про гра ма ко ји спро во ди Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је, уз по др шку свих ко ји у том 
про јек ту уче ству ју.

– За јед но са про јек ти ма у цен трал ној и 
ју жној Ср би ји прак тич но ће мо спро во ди ти 
ра до ве на из град њи си сте ма за на вод ња ва-
ње ко ји ће по кри ва ти ви ше од 50.000 хек та-
ра об ра ди вих по вр ши на ши ром зе мље. Ово 
што је за по че то пре ко Абу Да би фон да, што 

ко ор ди ни ра Вла да Ср би је пре ко над ле жног 
ми ни стар ства, а у че му ће мо и ми по ма га ти, 
мо ра има ти пот пу ни кон ти ну и тет, све док 
број хек та ра под си сте ми ма за на вод ња-
ва ње не до ве де мо при бли жно европ ском 
про се ку. То зна чи да на ред них пет до де сет 
го ди на мо ра мо да ра ди мо кон ти ну и ра но и 
кључ но је да се не ста не у ре а ли за ци ји тих 
про гра ма, ко ји по чи њу ов де у Ме ђи, али и у 
си сте му „Јан ков мост” I и II и „Ре чеј” – ре као 
је пред сед ник Ми ро вић. Он је на ја вио да ће 
31. ав гу ста на сед ни ци Скуп шти не АПВ на 
днев ном ре ду би ти пред лог од лу ке о до де-
ли до дат них 100 ми ли о на ди на ра „Во да ма 
Вој во ди не” за при пре му про јект не до ку-
мен та ци је за дру гу фа зу Абу Да би фон да, за 
дру гу фа зу из град ње си сте ма у Вој во ди ни.

Ми ни стар Бра ни слав Не ди мо вић је ис та-
као да се не ће ста ти са ра до ви ма, уз про це-
ну да мо же мо у на ред не две до три го ди не 
ра чу на ти на за вр ше так овог по сла уз по др-
шку од 100 ми ли о на до ла ра, ко ју има мо из 
Абу Да би фон да.

– Ве ли ки ре ги о нал ни про јек ти тек сле де, 
а пр ви од три ће се ра ди ти у Ма чви – на гла-
сио је Не ди мо вић. М. Мек те ро вић

ПО ЧЕ ЛИ РА ДО ВИ НА СИ СТЕ МУ ЗА НА ВОД ЊА ВА ЊЕ У АТА РУ МЕ ЂЕ У ОП ШТИ НИ ЖИ ТИ ШТЕ

Од го вор на су шу

Игор Ми ро вић и Бра ни слав Не ди мо вић при ли ком оби ла ска ра до ва

Из ме не и до пу не За ко на  
о по љо при вред ним зе мљи шту
При ли ком оби ла ска ра до ва на си сте му за на вод ња ва ње у ата ру Ме ђе, Бра ни слав Не-
ди мо вић је на вео да је пред ло же но дa сe из ме не и до пу не За ко на о по љо при вред ном 
зе мљи шту до не су по хит ном по ступ ку у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је због ис пу ње-
ња ме ђу на род них оба ве за и ускла ђи ва ња са про пи си ма ЕУ (усво је не на седници 
Скупштине РС од 28. августа). Су шти на је у то ме да тај за кон тре ба да спре чи пот пу ну 
ли бе ра ли за ци ју про ме та по љо при вред ним зе мљи штем, што је би ло пред ви ђе но 
Спо ра зу мом о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.
Из ме на ма за ко на пред ви ђе но је да др жа вља ни зе ма ља Европ ске уни је мо гу да ку пе 
највише два хектара по љо при вред ног зе мљи шта у Ср би ји, али под усло вом да нај-
ма ње 10 го ди на жи ве у ло кал ним са мо у пра ва ма у ко ји ма же ле да ку пе зе мљи ште, да 
нај ма ње три го ди не об ра ђу ју зе мљи ште ко је је пред мет ку по ви не, и да у свом вла сни-
штву има ју по треб ну опре му и ме ха ни за ци ју.
Ср би ја се тим за ко ном оба ве зу је и да ће у на ред не че ти ри го ди не по сте пе но ускла ђи-
ва ти сво је за ко но дав ство о сти ца њу сво ји не над не по крет но сти ма ка ко би из јед на чи ла 
гра ђа не Ср би је и ЕУ, у скла ду са Спо ра зу мом о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу.

Вра ње: по љо при вред ни ци ма 35 ми ли о на ди на ра
Из град ског бу џе та Вра ња ове го ди не ће 

би ти уло же но 35 ми ли о на ди на ра на име под-
сти цај них сред ста ва за раз вој при мар не по-
љо при вред не про из вод ње. Гра до на чел ник 

Сло бо дан Ми лен ко вић пот пи сао је 28. ав гу ста 
уго во ре са зе мљо рад ни ци ма ко ји ма су одо-
бре на сред ства за ре а ли за ци ју 178 про је ка та, 
од ко јих се нај ве ћи део од но си на раз вој во-

ћар ства и ула га ња у си сте ме за на вод ња ва ње. 
По ред то га, бес по врат на сред ства опре де ље-
на су и за раз вој сто чар ства, на бав ку опре ме 
за пла сте ни ке, као и раз вој пче лар ства.  Г. О.
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Ме ђу на род ни во лон тер ски камп 
„Го ди не су са мо број”, још је дан је 
при мер до бре ме ђу ге не ра циј ске 

са рад ње и со ли дар но сти. Реч је о во лон-
тер ском кам пу ко ји су за јед но ор га ни зо ва-
ли Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о град 
(УГЦБ) и удру же ње „Мла ди ис тра жи ва чи Ср-
би је”, под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
омла ди не и спор та.

– Циљ во лон тер ског кам па ко ји се ор га-
ни зу је у окви ру УГЦБ, тач ни је у окви ру До-
ма „Бе жа ниј ска ко са”, је сте да спро ве де мо 
не ку вр сту ме ђу ге не ра циј ске са рад ње и 
со ли дар но сти из ме ђу ко ри сни ка дом ског 
сме шта ја ко ји су у тре ћем жи вот ном до бу 
и мла ђе по пу ла ци је ко ја се ба ви во лон те-
ри змом. Камп се од ви ја у окви ру ин сти ту-
ци је, па су во лон те ри сме ште ни у на ше ка-
па ци те те у окви ру До ма „Бе жа ниј ска ко са”. 
Ове го ди не смо ор га ни зо ва ли три кам па, у 
апри лу, ју лу и ав гу сту, и у сва ком је уче ство-
ва ло из ме ђу осам и де сет во лон те ра – на во-
ди Пре драг Ми јић, рад ни те ра пе ут у До му 
„Бе жа ниј ска ко са”, ко ји је за ду жен и за ко-
ор ди на ци ју ра да во лон те ра то ком тра ја ња 
кам па.

Ка ко нам је об ја снио, во лон те ри су би ли 
укљу че ни у рад ви ше слу жби.

– У окви ру слу жбе хи ги је не на днев ном 
ни воу су ра ди ли са за по сле ни ма на чи шће-
њу и укра ша ва њу до ма, за ли ва њу цве ћа 
итд., за тим су се у окви ру тех нич ке слу жбе 
ба ви ли фар ба њем дом ске ин фра струк ту ре, 
а укљу чи ва ли смо их и у рад слу жбе рад не 
те ра пи је, где су за јед но са на шим ко ри сни-
ци ма има ли низ ра ди о ни ца, као што су ку-
ли нар ске ра ди о ни це, ра ди о ни ца де ку па жа, 
па пир ног цве ћа и слич но, што је на и шло на 
оп ште за до вољ ство и ко ри сни ка и во лон те-
ра. До са да шње ис ку ство по ка зу је да ова кви 
кам по ви у сми слу ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње и со ли дар но сти увек да ју до бре ре-
зул та те, ко ри сни ци су ве о ма за до вољ ни, а 
сва ка ко и во лон те ри, ко ји одав де оду пу ни 
ле пих ути са ка – до да је Пре драг Ми јић.

Ор га ни за ци ја „Мла ди ис тра жи ва чи Ср-
би је” оку пља во лон те ре из Ср би је, али и из 
ино стран ства, ко ји се пре ко сво јих на ци о-
нал них во лон тер ских ор га ни за ци ја при ја-
вљу ју на ино стра не кам по ве. Та ко је то ком 
ав гу стов ског кам па у до му би ло и во лон те-
ра из Тур ске, Шпа ни је, Фран цу ске и Грч ке. 
Камп-ли де ри би ли су Ма ри ја Ата на ско вић 
из Ср би је и Ба риш Би лим из Тур ске, ко ји су 
од лич но са ра ђи ва ли и са овог кам па но се 
по зи тив не ути ске.

– У Ср би ји има око 40 ова квих кам по ва, и 
сва ки камп тре ба да има по два камп-ли де-
ра, а по што је те шко на ћи то ли ко во лон те ра 
из Ср би је, укљу че на је и ин тер на ци о нал на 

обу ка, на ко ју до ла зе и во лон те ри из ино-
стран ства. Што се ти че овог ис ку ства, сви 
смо за до вољ ни, а на ро чи то нам се сви ђа 
рад са ко ри сни ци ма. Ор га ни зу је мо дру же-
ња, за тим раз ли чи те ра ди о ни це, а ов де има 
и ко ри сни ка ко ји го во ре стра не је зи ке и 
ко ји су мно го пу то ва ли, па смо се са њи ма 
по себ но спри ја те љи ли. Рад са ко ри сни ци-
ма је за и ста зна ча јан, на ма при ја, а и њи ма 
та ко ђе, на ро чи то за то што се де ша ва ју но ве 
ак тив но сти – ка же Ма ри ја.

Ба риш Би лим је не ко ли ко пу та уче ство-
вао на рад ним кам по ви ма у Тур ској и Шпа-
ни ји. На во лон тер ском кам пу у До му „Бе жа-
ниј ска ко са” је пр ви пут у уло зи камп-ли де-
ра у ино стран ству. У Бе о гра ду је био већ 10 
пу та.

– Бо ра вак на кам пу са љу ди ма из раз ли-
чи тих кул ту ра, као и про во ђе ње вре ме на са 
ло кал ним ста нов ни штвом, чи ни да се осе-
ћам за и ста ле по, а сва ка ко до при но си и по-
ве ћа њу све сти о си ту а ци ји у зе мљи. У овом 
до му сам упо знао мно го ста ри јих љу ди са 
ве о ма за ни мљи вим жи вот ним при ча ма, 
ко је код свих во лон те ра раз ви ја ју још ве ћу 
ем па ти ју пре ма ста ри јим љу ди ма. Наш до-
ма ћин, рад ни те ра пе ут Пе ђа, био нам је од 
ве ли ке по мо ћи у све му, и ов де смо за и ста 
про ве ли див но вре ме и сре ћан сам што сам 
био део овог кам па – на во ди Ба риш.

Ју ли ји Јан ко вић, во лон тер ки из Ср би је, 
ово је пр во ис ку ство на во лон тер ском кам-
пу и она је та ко ђе за до вољ на ка ко је све 
про те кло.

– Од у век су ме за ни ма ле дру ге кул ту ре, и 
то је је дан од раз ло га уче шћа на овом кам-
пу. Та ко ђе, це лог жи во та сам мно го вре ме на 
про во ди ла са ста ри јим љу ди ма и дра го ми 

је да на овај на чин мо же мо не ка ко да до-
при не се мо уна пре ђе њу њи хо вог жи во та – 
ка же Ју ли ја. 

По себ но су би ле кон ци пи ра не по се те ко-
ри сни ци ма са ста ци о нар ног оде ље ња, ко је 
су во лон те ри оби ла зи ли уз над зор рад них 
те ра пе у та и ме ди цин ског осо бља, са ко ји-
ма су се дру жи ли и раз го ва ра ли. У сло бод-
но вре ме во лон те ри су по се ћи ва ли му зе је, 
кул тур на де ша ва ња ко ја су би ла у пе ри о ду 
тра ја ња кам па, а за јед но са ко ри сни ци ма су 
би ли и на ор га ни зо ва ним из ле ти ма, то ком 
ко јих су об и шли Ава лу, ар хе о ло шко на ла зи-
ште у Вин чи, Ве ли ко рат но остр во.

Јед на од ко ри сни ца до ма ко ја им је по-
себ но „при ра сла за ср це” је де ве де се тјед но-
го ди шња Ана Ко ва че вић, ко ја у овом до му 
бо ра ви већ че ти ри го ди не. То ком тра ја ња 
ав гу стов ског кам па са за до вољ ством им је 
спре ма ла, по ред оста лог, пи ту од ја бу ка.

– Ме ни је дра го ка да имам при ли ку да 
про во дим вре ме с мла ди ма, а на ро чи то са 
де цом, јер сам би ла пе ди ја триј ска се стра. 
Би ло је ле по дру же ње и са рад ња са овим 
мла дим во лон те ри ма. Пра ви ли смо за јед но 
пи ту од ја бу ка, за пра во они су ми по ма га ли, 
љу шти ли и рен да ли ја бу ке, а он да су пра ти-
ли ка ко се да ље спре ма, и на кра ју су би ли 
оду ше вље ни. Ре ши ла сам да их из не на дим и 
да им за крај кам па на пра вим ки фли це са ба-
де мом, по ста ром швап ском ре цеп ту, да их 
по не су на пут – уз осмех при ча го спо ђа Ана.

Во лон тер ски камп је у УГЦБ, од но сно у 
До му „Бе жа ниј ска ко са” пр ви пут ор га ни зо-
ван 2016. го ди не, а уче сни ци не сум ња ју да 
ће сва ки на ред ни би ти још бо љи у сва ком 
сми слу.

В. Ка дић

ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП У УСТА НО ВИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

Го ди не су са мо број

Ко ри сни ца Ана Ко ва че вић, во лон те ри Ма ри ја Ата на ско вић, Ју ли ја Јан ко вић 
 и Ба риш Би лим и рад ни те ра пе ут Пре драг Ми јић



31. август 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА12

међугенерацијска солидарност

По крет тре ћег до ба Ср-
би је, у са рад њи са Са ве-
зом пен зи о не ра Ср би је, 

Спорт ским са ве зом Ср би је и 
оп шти ном Вр њач ка Ба ња ор-
га ни зу је ју би лар ну, Де се ту 
олим пи ја ду спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба ко ја ће се 
одр жа ти од 29. сеп тем бра до 3. 
ок то бра 2017. у Вр њач кој Ба њи. 
О то ме је, из ме ђу оста лог, би ло 
ре чи и на Скуп шти ни По кре та 
тре ћег до ба одр жа ној по след-
њих ав гу стов ских да на, на ко јој 
се го во ри ло о до са да шњим ак-
тив но сти ма По кре та и прет ход-
ним олим пи ја да ма.

– Из го ди не у го ди ну Олим-
пи ја да ра сте по бро ју уче сни ка 
и по ква ли те ту так ми чар ског 
про гра ма. И ове го ди не оче-
ку је мо из у зет но ве ли ки број 
уче сни ка за хва љу ју ћи и Ре пу-
блич ком фон ду ПИО, ко ји је 
про шло го ди шњим из ме на ма 
Пра вил ни ка пред ви део да се 
сред стви ма за дру штве ни стан-
дард пен зи о не ра фи нан си ра и 
уче шће по три чла на оп штин-
ских удру же ња на Олим пи ја-
ди, и то из сва ког оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра у Ср би-
ји. То зна чи да је за 564 пен зи о-
не ра обез бе ђе но уче шће, та ко 
да и ове го ди не, као про шле, 
оче ку је мо око 1.200 уче сни ка 
на Олим пи ја ди, што је за и ста 
ја ко ве ли ки број и из и ску је још 

бо љу ор га ни за ци ју и мно го ан-
га жо ва ња свих нас да све про-
тек не у нај бо љем ре ду. И ове 
го ди не ће то ком тра ја ња Олим-
пи ја де би ти ор га ни зо ван и скуп 
свих пред сед ни ка оп штин ских 
удру же ња пен зи о не ра са ру ко-
вод ством Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је. Скуп на те му „Ак ту ел на 
пи та ња и шта да ље у на шем за-
јед нич ком ра ду” има ће око 200 
уче сни ка. Има ће мо и го сте из 
ино стран ства, и то из Ру си је, 
Швед ске, Аме ри ке, Не мач ке, са 

Ки пра и из зе ма ља у окру же-
њу – ис ти че Ва си ли је Бе ло бр-
ко вић, пред сед ник Из вр шног 
од бо ра По кре та тре ћег до ба 
Ср би је и чел ни чо век Ор га ни-
за ци о ног од бо ра Де се те олим-
пи ја де. 

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

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

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

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

На сед ни ци је до не та од лу ка 
о име но ва њу ди рек то ра По кре-
та тре ћег до ба Ср би је, јер је због 
све ве ћих ор га ни за ци о них по-
тре ба и огром ног ан га жо ва ња 
ко је зах те ва ор га ни зо ва ње ова ко 
ма сов ног оку пља ња на Олим пи-
ја ди по ста ло ја ко те шко да је дан 
чо век бу де и пред сед ник Град ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра и По-
кре та. За ди рек то ра је иза бран 
Ми хај ло Пет ков ски, ди пло ми ра-
ни еко но ми ста, од не дав но у пен-
зи ји, са им пре сив ном рад ном и 
спорт ском би о гра фи јом.

В. Ана ста си је вић

ПО КРЕТ ТРЕ ЋЕГ ДО БА СР БИ ЈЕ 

Ју би лар на олим пи ја да на пра гу

При ја вљи ва ње
Аран жман за уче сни ке Олим пи ја де об у хва та че ти ри пу на пан-
си о на у хо те ли ма у Вр њач кој Ба њи и ко шта 9.600 ди на ра по 
осо би. Еки пе ће и ове го ди не пла ћа ти за по два чла на, док ће 
три ићи о тро шку Фон да ПИО. Да под се ти мо, они ко ји та ко до-
ла зе то пра во мо гу ис ко ри сти ти са мо јед ном – на ред не го ди не 
то пра во ће мо ћи да ко ри сте три дру га чла на еки пе. Тро шко ве 
ор га ни за ци је так ми че ња, на бав ке ма ји ца, ме да ља, пе ха ра, 
при зна ња и на гра да сно си ор га ни за тор у гра ни ца ма сво јих 
мо гућ но сти. При ја ве и ре зер ва ци је сме шта ја мо гу се оба ви ти 
нај ка сни је до 15. сеп тем бра. Удру же ња пен зи о не ра и дру га 
удру же ња ста рих од лу чу ју о бро ју и са ста ву так ми чар ских 
еки па. Сва ко удру же ње мо же да при ја ви нај ви ше две еки пе од 
по пет чла но ва.
Ви ше ин фор ма ци ја о про гра му Олим пи ја де мо же се на ћи на 
ин тер нет стра ни ца ма www.olim pi ja da3d.org, www.po kret tre-
ceg do ba.rs или на тел. 011/2030-758 и 011/2030-756 (По крет 
тре ћег до ба Ср би је). 

Председништво Покрета трећег доба: Драгана Динић, Ђуро Перић и Василије Белобрковић
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Нај ста ри јим су гра ђа ни ма 
и осо ба ма са ин ва ли-
ди те том град Но ви Сад, 

пре ко јав них и јав но-ко му нал-
них пред у зе ћа, омо гу ћа ва број-
не олак ши це и по пу сте при ли-
ком пла ћа ња ра чу на, као и дру-
ге вр сте по год но сти.

Ка ко ка жу у Град ској упра-
ви за со ци јал ну и деч ју за шти-
ту, пра во на осло ба ђа ње де ла 
оба ве за пла ћа ња ко му нал них 
про из во да и услу га има ју по-
је дин ци, од но сно по ро ди це 
ко је оства ру ју пра во на лич ну 
и по ро дич ну ин ва лид ни ну на 
осно ву уче шћа у ору жа ним су-
ко би ма по сле 17. ав гу ста 1990. 
го ди не или на ме сеч но нов ча-
но при ма ње по осно ву уче шћа 
у ра ни јим ра то ви ма. Исто пра-
во има ју пен зи о не ри ко ји при-
ма ју пен зи ју у ви си ни 60 од сто 
од осно ва за од ре ђи ва ње нај-
ни жег из но са ста ро сне и ин-
ва лид ске пен зи је, пен зи о не ри 
зе мљо рад ни ци уко ли ко при ма-
ју пен зи ју у ви си ни 40 од сто од 
осно ва за утвр ђи ва ње нај ни жег 
из но са ста ро сне и ин ва лид ске 
пен зи је, као и ко ри сни ци по ро-
дич не пен зи је утвр ђе не у од но-
су на нај ни жи из нос ста ро сне и 
ин ва лид ске пен зи је.

На ве де не ка те го ри је гра ђа-
на мо гу да оства ре и пра во на 
осло ба ђа ње де ла оба ве за пла-

ћа ња за гре ја ње, во до вод и ка-
на ли за ци ју, од воз и де по но ва-
ње сме ћа. Ума ње ње ра чу на из-
но си 50 по сто од утвр ђе не це не 
за сва ки од на ве де них ко му нал-
них про из во да и услу га.

Од лу ком о утвр ђи ва њу це на 
пре во за пут ни ка у град ском и 
при град ском са о бра ћа ју, по-
вла шће ну го ди шњу кар ту мо гу 
да до би ју сле па и сла бо ви да 
ли ца, обо ле ли од па ра пле ги је, 
дис тро фи је, це ре брал не и деч-
је па ра ли зе, мул ти пле скле ро зе 
и ре у ма то ид ног ар три ти са, за-
тим ли ца на ди ја ли зи и са тран-
сплан ти ра ним ор га ни ма ко ја 
ко ри сте ту ђу по моћ и не гу, као 
и пра ти о ци осо ба са ин ва ли ди-

те том ко је има ју пра во на пра-
ти о ца.

Ову олак ши цу у пре во зу 
оства ру ју и сви гра ђа ни Но вог 
Са да ста ри ји од 65 го ди на, ко-
ји има ју пре би ва ли ште, од но-
сно бо ра ви ште на те ри то ри ји 
Но вог Са да, за тим рат ни вој ни 
ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли ди 
ра та, чла но ви по ро ди ца по ги-
ну лих у ору жа ним су ко би ма 
по сле 17. ав гу ста 1990. го ди не, 
из бе гла, прог на на и ра се ље на 
ли ца ко ји ма је због те шке бо ле-
сти по треб на че шћа кон тро ла 
ле ка ра.

Од лу ком о јав ним пар ки ра-
ли шти ма на те ри то ри ји Но вог 
Са да, за од ре ђе не ка те го ри је 

ста нов ни штва обез бе ђе не су 
на леп ни це за озна ча ва ње во зи-
ла ОСИ или чла на за јед нич ког 
до ма ћин ства. На та кве на леп-
ни це има ју пра во ли ца ко ји ма 
су услед бо ле сти оште ће ни екс-
тре ми те ти бит ни за упра вља ње 
во зи лом и ко ја за кре та ње ко-
ри сте ин ва лид ска ко ли ца, за-
тим ли ца ко ја има ју оште ће ње 
ви да нај ма ње 90 од сто, рат ни и 
мир но доп ски вој ни ин ва ли ди, 
ци вил ни ин ва ли ди ра та и ли ца 
на ди ја ли зи. 

Пра во на на кна ду тро шко ва 
са хра њи ва ња обез бе ђе но је и 
за со ци јал но угро же на ли ца и 
осо бе са ин ва ли ди те том. 

Што се ти че же ле знич ког пре-
во за, пен зи о не ри до 60 го ди на 
ста ро сти на же ле знич кој ста ни-
ци Но ви Сад мо гу да из ва де го-
ди шњу кар ту по це ни од 800 ди-
на ра, а ста ри ји од 60 го ди на за 
400 ди на ра. Уз ту кар ту до би ја ју 
30 од сто по пу ста на же ле знич ки 
пре воз на свим прав ци ма у Ср-
би ји то ком го ди ну да на.

СББ ка блов ски опе ра тер пен-
зи о не ри ма да је по пуст од де сет 
од сто на ра чун за ка блов ску те-
ле ви зи ју, док су ОСИ пр ве ка те-
го ри је ин ва ли ди те та, од но сно 
са ин ва ли ди те том од сто од сто, 
осло бо ђе не пла ћа ња ра чу на за 
ка блов ску те ле ви зи ју.      

Дра ган Ко раћ 

ОЛАК ШИ ЦЕ И ПО ПУ СТИ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И ОСИ У НО ВОМ СА ДУ

Ко има пра во и на шта

Рад ни ци ма Руд ни ка мер ме ра „Вен чац” из 
Аран ђе лов ца сти гло је још јед но при зна-
ње. По сле до де ле пла ке те „26. јул” ко ју је 
не дав но до био инж. Дра го мир Па вло вић, 
ру ко во ди лац ра до ва на дис ло ци ра њу Тра-
ја но ве та бле, при зна ње им је одао и Пер ти 
Ико нен, ам ба са дор Фин ске у Бе о гра ду.

Ам ба са дор је из ра зио же љу да по се ти 
Аран ђе ло вац и упо зна љу де ко ји су пре 
пет де це ни ја из ве ли овај је дин стве ни гра-
ђе вин ски по ду хват. У при јат ном ам би јен ту 
хо те ла „Из вор”, уче сни ци ових ра до ва, Дра-
го мир Па вло вић и Ми ло рад Јо ва но вић, са 
за до вољ ством су го во ри ли ам ба са до ру ка-
ко је еки па од два на ест рад ни ка „Вен ча ца” 

из ве ла ове ра до ве. Под се ти мо, дис ло ка-
ци ја је тра ја ла ско ро три го ди не и, упр кос 
скром ној опре ми, а за хва љу ју ћи њи хо вом 
тру ду и ве ли ком мај стор ском уме ћу, Тра ја-
но ва та бла је са чу ва на од по та па ња.

Ам ба са дор је по том об и шао ме мо ри јал-
ни ком плекс „Пр ви срп ски уста нак”, пе ћи ну 
Ри со ва ча и га ле ри ју мер мер них скулп ту ра 
у пар ку Бу ко вич ке ба ње. По се ту је за вр шио 
у На род ној би бли о те ци „Све ти Са ва” и фон-
ду би бли о те ке по кло нио сто књи га ауто ра 
из Фин ске. Овај по клон сим бо лич но обе ле-
жа ва сто го ди на не за ви сно сти Фин ске ко ја 
се обе ле жа ва ове го ди не.

М. Ми ха и ло вић

АМ БА СА ДОР ФИН СКЕ У АРАН ЂЕ ЛОВ ЦУ

Сто књи га за би бли о те ку

Ми ло рад Јо ва но вић, Дра го мир Па вло вић, 
Пер ти Ико нен, фин ски ам ба са дор, и
Ми ки ша Ми ха и ло вић (аутор тек ста)
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Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра 
оп шти не Не го тин и пен зи о не ри 
из Ви ди на у су сед ној Бу гар ској 

тре ба да на за јед нич ком са стан ку по-
стиг ну до го вор о пре ко гра нич ној са-
рад њи.

– Овај ко рак је ве о ма ва жан јер ће 
нам омо гу ћи ти при ступ фон до ви ма 
Европ ске уни је, за хва љу ју ћи парт нер-
ству са на шим ко ле га ма из Ви ди на. На-
рав но, да би се са рад ња по ди гла на тај 
ни во би ће по треб но да нам по др шку 
пру жи и ло кал на са мо у пра ва. Та ко ће мо 
са Бу га ри ма, као но си о ци ма, оства ри ти 
парт нер ски ста тус у окви ру про је ка та 
ко ји су у ин те ре су пен зи о нер ских удру-
же ња с обе стра не гра ни це – ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” Вла сти мир Абра ше-
вић, пред сед ник не го тин ског Удру же ња 
пен зи о не ра. 

За хва љу ју ћи до на ци ји оп шти не Не-
го тин, ко ја је за те на ме не обез бе ди ла 
80.000 ди на ра, пре ко Удру же ња је то-

ком лет њих ме се ци рас по де ље но 200 
па ке та по мо ћи со ци јал но угро же ним 
чла но ви ма. Не ки од не го тин ских пен зи-
о не ра су, уз ко ри шће ње ва у че ра, пр ви 
пут ужи ва ли у бањ ском ту ри зму. По це ни 
од са мо 3.000 ди на ра, за ин те ре со ва ни су, 
по чев од ма ја, има ли при ли ку да пет да на 
про ве ду у Со ко ба њи.

Пра во на бес плат ну ре ха би ли та ци ју у 
ба ња ма о тро шку Фон да ПИО ис ко ри сти-
ло је 50 кра јин ских пен зи о не ра, ко ли ко 
је и из но си ла кво та за оп шти ну Не го тин. 
Пен зи о нер ска ор га ни за ци ја Не го ти на 
бро ји око 1.300 ко ри сни ка пен зи ја ор га-
ни зо ва них у 25 ме сних од бо ра ко ли ко их 
је до са да фор ми ра но у исто то ли ко ме-
сних за јед ни ца од укуп но 39 на се ље них 
ме ста. 

Гру па не го тин ских пен зи о не ра пред-
во ђе на Сек ци јом же на, има ла је не дав но 
за па же но уче шће на Ме ђу на род ној смо-
три фол кло ра у Ле сков цу. 

Ј. Ста но је вић  

ДО ГО ВОР НЕ ГО ТИН СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА И КО ЛЕ ГА ИЗ СУ СЕД НЕ БУ ГАР СКЕ

Пре ко гра нич на са рад ња

Обележена
деценијарада

Бе о град ски дом за не гу ста рих ли ца „Се ни ор 
плус” на Ли по вич ком пу ту по сто ји и успе шно 
ра ди већ де сет го ди на. Де це ни ја по сло ва ња 
обе ле же на је кра јем ав гу ста при год ном про-
сла вом у том до му у при су ству за по сле них, 
ко ри сни ка дом ских услу га и чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца.

Ово је, ина че пр ви од три до ма „Се ни ор 
плус”. Дру га два се на ла зе у Ви шњич кој ба њи и 
на Во ждов цу, а је ди ни днев ни бо ра вак за ста ре 
„На ше тре ће до ба” у Крун ској ули ци.  В. А.

ЛА ПЉЕ СЕ ЛО

Злат не ру ке Ко сов ке де вој ке
Удру же ње по слов них же на „Аве-

ни ја” из Ла пљег Се ла на Ко со ву ор-
га ни зо ва ло је 8. ав гу ста, на Све ту 
Пет ку Тр но ву, ма ни фе ста ци ју „Злат-
не ру ке Ко сов ке де вој ке”, ко ја је 
одр жа на у окви ру про гра ма „Тра ди-
ци ја нас је очу ва ла”. У Ла пљем Се лу 
оку пи ли су се по ред до ма ћи на из 
око ли не Гра ча ни це и уче сни ци из 
Ско пља, Би то ља, Кру шев ца и Кур-
шу мли је, као и чла ни це удру же ња 
же на из Пе ћи на ца и Ку пи но ва у 
Сре му. Уче сни ци су при ка за ли тра-
ди ци ју сво га кра ја из ла жу ћи руч не 
ра до ве и тра ди ци о нал на је ла, чла-

но ви кул тур но-умет нич ких дру шта-
ва су игра ли и пе ва ли, а до ма ћи ни 
су ор га ни зо ва ли и мод ну ре ви ју 
одев них пред ме та ко је су из ра ди ле 
же не из „Аве ни је”. Го сти су на Ко со-
ву бо ра ви ли три да на и за њих је 
ор га ни зо ван оби ла зак Гра ча ни це, 
Ви со ких Де ча на и Пећ ке па три јар-
ши је.

Чла ни це срем ских удру же ња же-
на ка за ле су за „Глас оси гу ра ни ка” 
да је то био нај леп ши до чек на ко ји 
су на и шле от ка ко уче ству ју на ма-
ни фе ста ци ја ма ши ром Ср би је.

Г. В.
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Удру же ње пен зи о не ра и ин-
ва ли да ра да оп шти не Бо ље вац 
сре ди ном ју ла уче ство ва ло је 
на про сла ви у част Хај дук Вељ ка 
Пе тро ви ћа у Ле нов цу, у оп шти-
ни За је чар.

У ма лом жи во пи сном се лу 
Ле но вац, род ном ме сту Хај дук 
Вељ ка Пе тро ви ћа, одр жа ни су 
45. Да ни се ћа ња на ве ли ког хе-
ро ја. Број ни хо ро ви, фол кло ри и 
сцен ски на сту пи упот пу ни ли су 
ову тра ди ци о нал ну ма ни фе ста-
ци ју Хај дук Вељ ку у част.

Том при ли ком хор пен зи о не-
ра из Бо љев ца имао је три на-
сту па.

Ви шња Жи кић

Управ ни од бор Удру же-
ња пен зи о не ра из Ба-
ји не Ба ште, на сед ни ци 

одр жа ној 11. ав гу ста (на сли-
ци), раз ма трао је ак тив но сти 
оства ре не у пр вој по ло ви ни 
те ку ће го ди не и пред сто је ће 
по сло ве. Пред сед ник удру-
же ња Не дељ ко Ра кић под нео 
је из ве штај о ра ду ко ји је јед-
но гла сно усво јен. За но вог 
чла на Управ ног од бо ра име-
но ван је Бо жо Алек сић, уме-
сто Ми лу на Ми тр о ви ћа, ко ји 
због здрав стве них про бле ма 
не мо же да оба вља по ве ре-
ну ду жност. Ве ри фи ко ван је 

из бор тех нич ког се кре та ра 
Удру же ња. Тај по сао оба вља-
ће Ра да Ек ме шчић, ко ја је то 
чи ни ла и до са да во лон тер-
ски, а са да ће има ти ме сеч-
ну на док на ду од три хи ља де 
ди на ра. На пред лог пред сед-
ни ка Удру же ња пен зи о не ра, 
по сто је ћа Ко ми си ја за спо рт, 
ре кре а ци ју и из ле те по де-
ље на је. Ко ми си ју за спо рт и 
ре кре а ци ју и да ље ће во ди ти 
Спа со је Илић, а Ко ми си ју за 
из ле те Бо жо Алек сић.

– Пред сто ји нам обе ле жа-
ва ње да на удру же ња, 12. сеп-
тем бра. На тој ма ни фе ста ци ји 

оче ку је мо око 300 пен зи о на-
ра из Ба ји не Ба ште и не ко ли ко 
дру гих гра до ва, као и уче сни-
ке Ми ни олим пи ја де тре ћег 
до ба ко ја ће се одр жа ти тог 
да на у Спо рт ском цен тру „Бра-
ћа Ми лу ти но вић“ – ка же Не-
дељ ко Ра кић.

Удру же ње је до би ло 34.000 
ди на ра на име по мо ћи нај у-
гро же ни јим пен зи о не ри ма, 
па ће се та сред ства утро ши-
ти на на бав ку па ке та ко ји ће 
би ти по де ље ни, као и прет-
ход не го ди не, по ме сним за-
јед ни ца ма.

М. Ан дрић

ЛЕ НО ВАЦ КОД ЗА ЈЕ ЧА РА

Да ни Хај дук Вељ ка Пе тро ви ћа

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БА ЈИ НА БА ШТА

Прослава у сеп тем бру
ПО ЖА РЕ ВАЦ

Бес плат ни 
ле ко ви

Удру же ње пен зи о не ра По жа-
ре вац обез бе ди ло је ове го ди-
не из соп стве них сред ста ва ми-
ли он ди на ра за на бав ку ле ко ва 
чла но ви ма чи је су пен зи је ни же 
од 13.800 ди на ра. Пра во на бес-
плат не ле ко ве има ју 632 пен зи-
о не ра. Са по твр дом ко ју до би ју 
од удру же ња, пен зи о не ри мо гу 
да по диг ну ле ко ве у од ре ђе ним 
апо те ка ма.

– На ши пен зи о не ри ко ји има ју 
пра во на бес плат не ле ко ве су за-
до вољ ни и ту прак су ће мо на ста-
ви ти и да ље – ка же Сте ва Са бо, 
се кре тар удру же ња.

Удру же ње бри не и о бањ ском 
ле че њу и опо рав ку сво јих чла но ва. 
Ове го ди не из По жа рев ца у ба ње о 
тро шку Фон да ПИО иде 117 пен-
зи о не ра. По жа ре вач ко удру же ње 
има око 4.300 чла но ва за ко је ре-
дов но обез бе ђу је огрев – угаљ и 
др ва – по по вољ ним усло ви ма и уз 
мо гућ ност пла ћа ња на шест ра та.

– Оче ку је мо да до по чет ка зим-
ске се зо не бу ду ис по ру че не све 
упи са не ко ли чи не угља, јер је због 
ре мон та на ко по ви ма у Ко стол цу 
до шло до кра ћег за сто ја у ис по ру-
ци што је не дав но от кло ње но – ка-
же Са бо. Г. О.

БА БУ ШНИ ЦА

Осно ва но  
удру же ње

У Ба бу шни ци је не дав но одр жа-
на осни вач ка скуп шти на и фор-
ми ра но Удру же ње пен зи о не ра 
Лу жни ца. Се ди ште удру же ња је у 
Ба бу шни ци и оно тре нут но бро ји 
око 300 чла но ва са тен ден ци јом 
да љег ра ста члан ства.

Удру же ње је фор ми ра но у ци-
љу за шти те и уна пре ђе ња лич ног 
и дру штве ног стан дар да, раз ви ја-
ња со ци јал но-ху ма ни тар них од-
но са, уна пре ђе ња кул тур но-за-
бав ног, спо рт ско-ре кре а тив ног 
и дру штве ног жи во та и пру жа ња 
свих вр ста по мо ћи пен зи о не ри-
ма оп шти не Ба бу шни ца. За пред-
сед ни ка удру же ња иза бран је 
Дра ган Пе тр о вић, ко ји је том при-
ли ком по звао све пен зи о не ре са 
под руч ја оп шти не Ба бу шни ца да 
им се при дру же ка ко би за јед нич-
ки оства ри ва ли основ не ци ље ве 
и за дат ке удру же ња. Д. П.



31. август 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16

на лицу места

Ово го ди шње пи рот ско кул-
тур но ле то, ко је је тра ја ло до 
сре ди не ав гу ста, чи ни ле су број-
не и ра зно вр сне ма ни фе ста ци-
је, а 13. Ме ђу на род ни фе сти вал 
фол кло ра у ор га ни за ци ји До ма 
кул ту ре, по оце ни мно гих, био је 
нај бо љи у по след њих не ко ли ко 
го ди на. Че ти ри да на кул тур ног 
ле та би ло је опре де ље но за на-
сту пе фол клор них гру па, а на 
за вр шној ве че ри Пи ро ћан ци су 
ужи ва ли у уме ћу чла но ва Фол-
клор ног ан сам бла До ма кул ту ре, 
на кон че га је усле дио и ве ли чан-
стве ни ва тр о мет.

По ред на сту па фол клор них 
гру па, и на овом кул тур ном ле ту 
ре ђа ле су се пред ста ве за де цу, 
ра ди о ни це пе ва ња, бес плат не 
би о скоп ске про јек ци је, одр-
жан је ми ни са јам књи га, за тим 
кон церт ор ке стра тру ба ча Бо-
ба на Мар ко ви ћа и број не дру-
ге ма ни фе ста ци је. Пи ро ћан ци 

су има ли при ли ку да у га ле ри ји 
„Че до мир Кр стић” раз гле да ју 
из ло жбу „Умет нич ка зби р ка СА-
НУ – ли ков ни умет ни ци ака де-
ми ци”, а у дво ри шту Му зе ја По-
ни ша вља одр жан је ци клус пре-
да ва ња по во дом 140 го ди на од 
осло бо ђе ња Пи ро та од Ту ра ка.

По кр о ви тељ свих ових де ша-
ва ња би ла је град ска упра ва Пи-

ро та, а нај ве ће ин те ре со ва ње 
Пи ро ћа на ца ипак је би ло за Ме-
ђу на род ни фе сти вал фол кло-
ра на Омла дин ском ста ди о ну. 
Че ти ри пре див не, иако спа р не 
ве че ри по се ти о ци су ужи ва ли 
у игри, му зи ци и тра ди ци о нал-
ној но шњи раз ли чи тих кул ту ра 
де во ја ка и мла ди ћа – уче сни-
ка фе сти ва ла. По ред ан сам бла 

До ма кул ту ре гра да до ма ћи на, 
пи рот ској пу бли ци су се пред-
ста ви ли и ан сам бли из Чи леа, 
Пе руа, Мол да ви је, Грч ке, Бу гар-
ске и Пољ ске. 

Фе сти вал је и ове го ди не 
отво рио и уче сни ци ма по же лео 
при ја тан бо ра вак у гра ду на Ни-
ша ви – Вла дан Ва сић, пред сед-
ник оп шти не Пи рот, ко ји је тим 
по во дом ор га ни зо вао при јем у 
са ли град ске упра ве. 

Фе сти вал је за тво рио ди рек-
тор До ма кул ту ре у Пи ро ту Ми-
шко Ћи рић, ко ји је на гла сио да 
је, от ка ко се одр жа ва фе сти вал у 
Пи ро ту, град бо га ти ји јер су са-
чу ва ни мно ги на род ни оби ча ји, 
чу ла се ле па му зи ка и ви де ле 
игре из ви ше од пе де сет зе ма ља 
све та. Све је то не мер љи во бо-
гат ство, а гра ђа ни сво јим при-
су ством по ка зу ју ко ли ко им је то 
ва жно.

Сте во Па на ки јев ски

Већ тра ди ци о нал на за бав но-спорт ска 
ма ни фе ста ци ја „Тр сте ник на Мо ра ви” 
по че ла је бес плат ном во жњом чам ци-

ма на За пад ној Мо ра ви у ор га ни за ци ји ДСВ 
„За пад на Мо ра ва”. Ру ко вод ство и чла но ви 
овог дру штва и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Тр сте ник по зва ли су гра ђа не на 
дру же ње и леп про вод ка ко на ре ци, та ко 
и на оба ли и у гра ду, где се одр жа вао за ни-
мљив и са др жа јан про грам. На ше та ли шту 
по ред ба зе на по ста вље на је из ло жба фо то-
гра фи ја са ове ма ни фе ста ци је од 2005. до 
2016. го ди не, док је на те ре ни ма Спорт ског 
цен тра одр жан те ни ски тур нир. На град-
ском ба зе ну су на про гра му би ле игре на 
во ди, као и ва тер по ло утак ми ца. 

По сле ових де ша ва ња у ве чер њим са-
ти ма ма ни фе ста ци ју је све ча но отво рио 
пред сед ник оп шти не Тр сте ник Алек сан дар 
Ћи рић. Исте ве че ри до де ље на је и на гра да 
„Нај мо ра вац” но ви на ру и во ди те љу еми си-
је „Жи ки на ша ре ни ца” Жи во ра ду Ни ко ли ћу, 
одр жан је и ви те шки шоу с ва тром, за тим 
ли ков на ко ло ни ја, так ми че ње пи о ни ра у 
пе ца њу, Ша ре на ули ца на Омла дин ском 
ке ју, ро ле ри ја да за де цу, а за тим „Мо ра ва 
фест”, кон церт ди-џе је ва на спорт ским те-

ре ни ма, ко ји је пра тио ве ли ки број мла дих 
из Тр сте ни ка и окол них гра до ва. 

Нај бо љу ри бљу чор бу ску ва ла је еки па 
„Тр сте ник на во ди”, одр жа на је и атрак тив на 
тр ка ча ма ца с мот ком се ни о ра и ве те ра на а 
он да и пли вач ки ма ра тон. Про грам је, из ме-
ђу оста лог, са др жао и ли ков ну ра ди о ни цу 
„Лут ки це из нео ли та”, а од и гра на је и деч ја 
пред ста ва „Град на зр ну пше ни це”... У не де-
љу 13. ав гу ста одр жан је мо рав ски спуст од 
Је ри ни ног гра да. 

Нај у спе шни јим так ми ча ри ма до де ље не 
су ди пло ме а за хвал ни це су при ми ли сви 
ко ји су по мо гли одр жа ва ње ове ма ни фе-
ста ци је. Би ло је то још јед но ле по дру же ње 
и за ба ва, ре као нам је Вла ди мир Јев тић, ди-
рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Тр сте ник, 
ко ја је би ла и ор га ни за тор ма ни фе ста ци је. 
По кро ви тељ је би ла оп шти на Тр сте ник, а 
по моћ у ре а ли за ци ји про гра ма као и до са-
да пру жио је ве ћи број су ор га ни за то ра.

Дра ган Ива но вић

БО ГАТ ПРО ГРАМ ПИ РОТ СКОГ КУЛ ТУР НОГ ЛЕ ТА

Пре сто ни ца свет ског фол кло ра

Фол клор ни ан самбл из Чи леа

СА ДР ЖА ЈАН ПРО ГРАМ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ „ТР СТЕ НИК НА МО РА ВИ”

Дру же ње и леп про вод 

Тр ка ча ма ца „мо ра ва ца”
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Оп штин ска ор га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да Ку ла не дав но је 
ор га ни зо ва ла де ве ту ли ков ну 
ко ло ни ју ин ва ли да ра да Бач ке у 
ре сто ра ну „Чар да” на ком плек-
су „Је зе ро” у Ку ли.

Овој већ тра ди ци о нал ној ма-
ни фе ста ци ји при су ство ва ли 
су Стан ко Ним че вић, пот пред-
сед ник Са ве за ин ва ли да ра да 
Ср би је, Ста на Сви ла ров, пред-
сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не, Ка рољ Вал ка, за ме-
ник пред сед ни ка оп шти не Ку ла, 
Ја сна Ми ље но вић, ди рек тор-
ка Фи ли ја ле РФ ПИО Сом бор, 

Об рад Во ји но вић, пред сед ник 
ООИР Ку ла, Ду брав ка Не до вић, 
мо де ра тор ко ло ни је, као и сли-
ка ри уче сни ци ко ло ни је и пред-
став ни ци ООИР.

При сут не су по здра ви ли Об-
рад Во ји но вић, Ка рољ Вал ка и 
Ја сна Ми ље но вић, а за тим је 
Стан ко Ним че вић отво рио ли-
ков ну ко ло ни ју.

Се дам на ест сли ка ра из осам 
оп штин ских ор га ни за ци ја сли-
ка ло је тех ни ком акри ла, уља на 
плат ну и цр те жом, док су те ме 
би ле пеј заж, мр тва при ро да и 
ап страк ци ја.

На кон за вр шет ка ра да сли ка-
ри су из ло жи ли сво је ра до ве, а 
за тим су Ста на Сви ла ров и Об-

рад Во ји но вић свим уче сни ци ма 
и пред став ни ци ма ООИР до де-
ли ли за хвал ни це. Д. Ко раћ

По след њег ви кен да ав гу ста у Вла со-
тин цу је одр жа на 32. при вред но-ту-
ри стич ка ма ни фе ста ци ја „Вин ски 

бал 2017”. На ово го ди шњем „Са ло ну ви на”, 
по ред ви на ра вла со ти нач ког ви но гор ја, 
уче ство ва ли су и ви на ри из дру гих кра је ва 
Ср би је и из ма ђар ских гра до ва То кај и Бу-
дим пе шта. Одр жа на је и пра те ћа ма ни фе-
ста ци ја у про из вод њи ај ва ра „Иза ђи ми на 
те глу”, а кра љи ца овог ле ско вач ког де ли ка-
те са је Мир ја на Ишља мо вић из Вла со тин ца.

Ма ни фе ста ци ју је све ча но отво рио про-
фе сор Зо ран То до ро вић, пред сед ник оп-
шти не Вла со тин це, а у му зич ком де лу на-

сту пи ле су гру пе „Пи ло ти” и „Бал ка ни ка”, 
као и ло кал ни му зич ки са ста ви и кул тур но-
умет нич ка дру штва.

Пре ма оце ни жи ри ја 32. тра ди ци о нал ног 
„Вин ског ба ла”, нај бо љи ви но гра дар је Пе тар 
Пе шић из Вла со тин ца, а нај бо љи про из во-
ђач вр хун ског бе лог ви на Ми лу тин Ца кић. У 

ота ка њу вла со ти нач ког аутох то ног 
ви на по бе дио је Бра ти слав Ри стић 
из Ко за ра. Нај бо ље цр ве но ви но 
про из вео је Зо ран По по вић из Гр-
де ли це, док је нај бо ље аутох то но 

вла со ти нач ко „гром” ви но на то чио Ми лу тин 
Це нић из Вла со тин ца. Нај леп ша ка ри ка ту ра 
на из ло жби у ов да шњем Кул тур ном цен тру 
би ла је ка ри ка ту ра Ми ће Ми ла ди но ви ћа из 
Кра гу јев ца. Нај леп шу пе сму о ви ну на пи сао 
је по зна ти ле ско вач ки пе сник и но ви нар Ми-
ло рад Цвет ко вић. Ове го ди не по е зи ја се пи-

са ла и на при зрен ско-ти моч ком ди ја лек ту, 
тач ни је на ле ско вач ком го во ру, а по бе ди ла 
је Та ња Ко ко то вић из Бе о гра да пе смом „Оди 
Ран ке, жу та та мја ни ке”... Нај леп ша ме ђу нај-
леп шим „бо ги ња ма ви на” би ла је Ка та ри на 
Ве лич ко вић из Вла со тин ца. 

Би ло ка ко би ло, вла со ти нач ко ви но је за-
у зе ло зна чај но ме сто у пр тља гу број них го-
сти ју из зе мље и ино стран ства, као пра во 
под се ћа ње на јед ну из ван ред ну при вред-
но-ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју.                

Т. Сте ва но вић

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА БАЧ КЕ

Ли ков на ко ло ни ја

Стан ко Ним че вић, Об рад Во ји но вић и Ста на Сви ла ров 
са сли ка ри ма

ОДР ЖАН 32. ВЛА СО ТИ НАЧ КИ „ВИН СКИ БАЛ”

То чи ло се нај бо ље ви но

Власотинце



31. август 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

У бо га тим зе мља ма, у из бо ру  
да ле ких, не ис тра же них  
де сти на ци ја, пред ња че  
пен зи о не ри чи је ам би ци је  
се жу да ље од па сив ног од мо ра 
у по зна том ам би јен ту

„Ку ћу сам от пла тио, де цу ишко ло вао, сад 
сам усред сре ђен са мо на то ка ко да се за-
ба вим. Не тре ба ми ни шта, же лим да но вац 
тро шим на ис ку ства и до жи вља је за пам-
ће ње”, ци ти ра би знис ма га зин „Блум берг”, 
у из ве шта ју из Ја па на, 67-го ди шњег Фу ђи ја 
Уме мо та.

По сле де це ни ја штед ње и ула га ња у пен-
зиј ски фонд, он са да у сло бод ном ста ту су 
и са по за ма шним бо ну сом ка кав при па да 
за по сле ни ма ко ји цео рад ни век про ве ду 
у јед ном фир ми, мо же да се окре не леп шој 
стра ни жи во та.

Ја пан је зе мља са ви ше ми ли о не ра не го 
Ки на и Не мач ка за јед но, а про се чан пен зи-
о нер ски бо нус у про шлој го ди ни из но сио је 
210.000 до ла ра, та ко да је овај при мер спе-
ци фи чан и на рав но да ни ка ква по ре ђе ња 
не до ла зе у об зир.

Ме ђу тим, исто вре ме но, ци ти ра на пр ва 
ре че ни ца из тек ста осли ка ва обра зац ре-
зо но ва ња ве ли ког бро ја ста ри јих гра ђа на 
бо га ти јег де ла све та, сво де ћи се на то да 
тре ће до ба зна чи ве ли ко рас те ре ће ње и 
отва ра вра та но вих мо гућ но сти. А пр ва на 
ли сти тих но во у ка за них жи вот них при ли ка 
је су пу то ва ња.

Ста ти стич ки по да ци, као и ис ку ства ту р-
о пе ра то ра, го во ре да та ко зва ни се ни о ри 
(65-го ди шња ци и ста ри ји) као при о ри тет 
ис ти чу оби ла зак да ле ких, не ис тра же них 

ме ста, пу то ва ња са ми ри сом аван ту ре, ег-
зо ти ке или но стал ги је.

Кла си чан од мор, по и сто ве ћен са лен-
ча ре њем, ни је за ни мљив при пад ни ци ма 
бе би-бум ге не ра ци је, ко ји су уне ли исто-
риј ски пре о крет у мо ду, му зи ку, укус и стил 
жи во та ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
ми ну лог ве ка, по том осва ја ли кључ не по-
зи ци је у по ли ти ци и би зни су, а са да као до-
бро сто је ћи и до бро др же ћи пен зи о не ри на-
ме ћу тем по и енер ги ју ак тив ног жи во та не-
кад не спо ји вих са љу ди ма у тим го ди на ма 
и при па да ју ћом им уло гом уми ро вље ни ка.

„Пу то ва ње ме чи ни мла ђим или бар да се 
та ко осе ћам”, че сто се чу је об ја шње ње ових 
се до ко сих мо ма ка и њи хо вих вр шња ки ња 
вит ког ста са, спорт ски оде ве них и чи ни се 
сва ког мо мен та спрем них за по крет.

Они са дру ге стра не, ту ри стич ки по сле-
ни ци, ви де у њи ма иде ал не кли јен те – за 
раз ли ку од мла дих, има ју и вре ме на и нов-

ца, а не са мо же ље да се оти-
сну у не по зна то, и то што 
иза зов ни је тим бо ље. Па 
та ко, у скла ду са тра жњом, 
мно же се по ну де за спу шта-
ње бр за ци ма, пла ни на ре ње, 
ро ње ње, пе ша че ње по те-
шким те ре ни ма, кам по ва ње 
у ди вљи ни, па све до екс-
трем них ис ку ше ња, по пут 
бан џи џам пин га на Но вом 
Зе лан ду. 

Ипак, ни је све у аван ту ри 
и за ба ви. Све су по пу лар ни-
ји про гра ми ко ји об је ди њу ју 
пу то ва ња и ко ри стан рад, 
во лон тер ско ан га жо ва ње 
у си ро ма шним сре ди на ма, 

од по ма га ња при град њи сме-
шта ја за бес кућ ни ке до за шти те угро же них 
вр ста.

Та ко ђе, ве ли ко је ин те ре со ва ње и за 
обра зов не ту ре, где у ин спи ра тив ном ам-
би јен ту по ла зни ци мо гу да се упу те у раз-
ли чи та зна ња и ве шти не ве за не за ло кал не 
оби ча је или се пре пу сте уни вер зал ним те-
ма ма из књи жев но сти и ле пих умет но сти 
или пак иза бе ру не што тре ће, фо то гра фи ју, 
ча со ве пле са или мно го то га још. Из о би ље 
мо жда нај бо ље илу стру је по да так са сај та 
аме рич ке ор га ни за ци је „Ро уд ско лар” (јед не 
од мно гих у би зни су) ко ја се ди чи бро јем од 
6.500 еду ка тив них ту ра у 150 зе ма ља. 

Све то, раз у ме се, ко шта, а ови ста ри ји 
пут ни ци но вог до ба има ју да пла те и, шта-
ви ше, ни је им жао да по тро ше. Са свим су-
прот но од сво јих ис пи сни ка из не ка да шњих 
ге не ра ци ја, ко ји су ште де ли и кад ни су мо-
ра ли, чу ва ју ћи па ре за цр не да не, беби-бум 
пен зи о не ри во ле до бар жи вот, тра же ком-
фор и ин си сти ра ју на ви со ким стан дар ди ма 
кад су у пи та њу хо тел ске и дру ге услу ге.

По врх све га, има ју до вољ но не са мо за 
се бе, већ и за по том ке, та ко да се би мо гу да 
при у ште нај ве ћу ра дост, да оку пе по ро ди-
цу и ле ту ју за јед но са де цом и уну ци ма. Ви-
ше ге не ра циј ска пу то ва ња та ко ђе су не што 
што се на зи ва трен дом у по ра сту. И не што 
што пред ста вља вред ност, за сва ког на по-
се бан на чин, али за јед нич ку емо тив ну дра-
го це ност.

Д. Дра гић

ИС КО РАК ИЗ УТА БА НИХ ТУ РИ СТИЧ КИХ ПРА ВА ЦА

Иза зов  
аван ту ре 
и за ста ри је

Ту ри сти и пут ни ци
У свр ху до пун ског раз ја шње ња, јед на тер ми но ло шка на по ме на, а ти че се ту ри ста и 
пут ни ка. Са да су то два вр ло раз ли чи та пој ма. На ра зли ци ин си сти ра ју ови дру ги, не 
же ле ћи да их по ме ша ју са пр ви ма чи је су од ли ке ма сов ност и уни форм ност, а у ме сти-
ма у ко ја сти жу у па кет аран жма ни ма до жи вља ва ју их као на је зду и не же ле их (у Бар-
се ло ни су овог ле та ор га ни зо ва ли чак и ан ти ту ри стич ке де мон стра ци је) ма да ле по од 
њих жи ве. То би, да кле, би ли ту ри сти. 
Они ко ји се бе сма тра ју пут ни ци ма, уоп ште но го во ре ћи, од лу чу ју се за ма ње до ступ-
на од ре ди шта, кло не се ухо да них ру та, има ју ам би ци је да истин ски упо зна ју ме ста и 
љу де, при ла го дљи ви ји су, ма ње штр че. 

Леп ша стра на жи во та: Фу ђи Уме мо то
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По сле успе шних екс пе ри ме на та 
у Ја па ну, ин те ли гент не ма ши не 
као по моћ у не зи ста рих све 
ве ћу при ме ну има ју и у Ки ни

У Ја па ну су то сим па тич не играч ке ко-
је ни су на ме ње не де ци, не го они ма у 
по зном до бу жи во та. Играч ке ро бо ти 

са ко ји ма се ко му ни ци ра, па та ко по ма жу у 
ду гим са ти ма уса мље но сти.

Ја пан је јед на од раз ви је них зе ма ља у 
ко јој је про блем де мо граф ског ста ре ња на-
ци је нај и зра же ни ји. Из сво јих раз ло га – на 
на пла ту сти же ра чун по ли ти ке „са мо јед но 
де те” (био је то на чин да се успо ри при ра-
штај ста нов ни штва у вре ме ка да ни је би ло 
мо гу ће на хра ни ти сва глад на уста) – слич но 
се де ша ва и у Ки ни, да нас нај мно го људ ни јој 
зе мља све та (1,39 ми ли јар ди ду ша), у ко јој 
ће на кра ју ове де це ни је ви ше од 65 го ди на 
има ти сва ки пе ти ста нов ник.

До 2030, то ће већ би ти сва ки тре ћи, са 
још не по вољ ни јим про јек ци ја ма за сре ди-
ну овог ве ка. Ни је за то чу до што број пен зи-
о нер ских (ста рач ких) до мо ва та мо убр за но 
ра сте, јер све ма ње Ки не за је у ста њу да по-
шту је тра ди ци о нал ну оба ве зу бри ге о ста-
рим ро ди те љи ма.

Про блем је, ме ђу тим, што са мо 20 од сто 
од тих до мо ва од оно га што на пла ћу је ста-
на ри ма мо же да по кри је сво је тро шко ве. 
Не га ста рих зах те ва до ста осо бља, па ни је 
из не на ђе ње што се и у Ки ни све ви ше при-
ме њу је ја пан ски мо дел: да осо бљу у по моћ 
при ска чу ин те ли гент не ма ши не, ро бо ти. 
Ко ји су та ко ђе „Ки не зи”. 

Ки на је, на и ме, већ нај ве ћи свет ски про-
из во ђач ин ду стриј ских ро бо та и исто вре-
ме но нај ве ћи по је ди нач ни уво зник ро бо та 
ко ји су про из ве де ни дру где. За оне ин ду-
стриј ске го ди шње се у овом мо мен ту тро-
ши око три ми ли јар де до ла ра. У до мо ви ма 
за ста ре при ме ну на ла зе пак они ко ји се 
ка те го ри зу ју као „услу жни” или „по ро дич-
ни” ро бо ти у чи ји раз вој и про из вод њу ће 
до 2020. би ти ин ве сти ра но не што ви ше од 
че ти ри ми ли јар де до ла ра.

Раз у ме се, по ред ме ха нич ких и елек трон-
ских скло по ва од ко јих су са ста вље ни, кључ-
ни еле мент „услу жних ро бо та” ко ји ма је на-
ме ње на уло га дру жбе ни ка, па и не ке вр сте 
уте ши те ља ста рих, је сте „ве штач ка ин те ли ген-
ци ја”, софт вер ко ји им омо гу ћа ва ин тер ак ци ју 
са љу ди ма. У том по гле ду по сто ји је дан ве ли ки 
про блем: за раз ли ку од ве ли ких ба за по да та-
ка о по на ша њу, скло но сти ма и кул ту ри мла-
дог све та ко ји је нон-стоп он лајн, та ко не што 
кад је реч о се ни о ри ма је ве о ма оскуд но (из 
ра зу мљи вих раз ло га, ста ри ји ма ње ко ри сте 

са вре ме ну ин фор ма тич ку тех но ло ги ју ко ја 
омо гу ћа ва ства ра ње по ме ну тих ба за).

Због то га про из во ђа чи тра же, и не рет ко до-
би ја ју, суб вен ци је ка ко цен трал не, та ко и ло-
кал них вла сти и вла ди них аген ци ја. А у исто 
вре ме, ро бо ти за ци ја у ста рач ким до мо ви ма 
по кре ће не ке но ве ди ле ме, из ме ђу оста лог и 
ону шта зна чи би ти „ху ман” – и не до у ми це о 
гра ни ца ма ко је раз два ја ју чо ве ка и ма ши ну.

Те гра ни це су за сад ја сно ви дљи ве, ма да се 
сма њу ју, иако у овом мо мен ту ан тро по морф-
ни (чо ве ко ли ки) ро бот ни је не по сре дан циљ 
(осим у би зар ној обла сти ро бо та као сек су-
ал них по ма га ла). Ис тра жи ва чи ки не ског ин-
сти ту та за на у ку и тех но ло ги ју су до ду ше на 
Свет ској ро бот ској кон фе рен ци ји, одр жа ној 
про шлог апри ла у Пе кин гу, по ка за ли ху ма-
но ид ног ро бо та по име ну „Џиа Џиа” у об лич ју 
мла де же не, ко ји је ви ше де мон стра ци ја шта 
би мо гло да се по стиг не у до глед ној бу дућ но-
сти, не го што има прак тич ку при ме ну.

Ки не ски про из во ђа чи су у овом мо мен ту у 
мно го ве ћој ме ри по све ће ни ма ши на ма ко-
је ко му ни ци ра ју и ре а гу ју на упи те и ко ман-
де ко ри сни ка. До бар при мер за то је ро бот 
на зван „Ро кид” из исто и ме не ки не ске кор-
по ра ци је. Ро кид је ста ци о нар ни ро бот, без 
по крет них де ло ва (па мо жда због то га и ни је 
ро бот у кла сич ном сми слу те ре чи), прем да 
има „ин те ли ген ци ју” пра вог ро бо та. У ста њу је 
да уз по моћ чак осам скри ве них ми кро фо на 
пре по зна је глас ко ји до ла зи са свих стра на, да 
уз по моћ сво јих ка ме ра пре по зна је ли ца и од-
го ва ра на пи та ња, та ко да је у том по гле ду сли-
чан „лич ним по моћ ни ци ма” као што су „Си ри” 
или „Кор та на” ко ји су у про гра ми ма „епл” или 
„ан дро ид” мо бил них те ле фо на.

Ка ко „ро бо-не га” у овом мо мен ту из гле да, 
по ка зу је је дан со ци јал ни цен тар у про вин ци ји 
Же ђи јанг, где пет ро бо та 1.300 се ни о ра под се-
ћа ју ка да тре ба да узму сво је ле ко ве. С об зи-
ром на то да је про сеч но жи вот но до ба ко ри-
сни ка овог цен тра 84 го ди не, ту је при ме ње но 
пра ви ло да љу ди у го ди на ма мо гу да бу ду за-
бо рав ни, али да ро бо ти све пам те.

По ме ну тих пет ро бо та из гле да ју као да су 
ин спи ри са ни ро бо ти ма из по пу лар не се ри је 
фил мо ва „Зве зда ни ра то ви”: ви со ки су 80 цен-
ти ме та ра, те шки по 15 ки ло гра ма, а њи хо ва 
окру гла „те ла” по ста вље на су на точ ки ћи ма 
ко ји се не ви де. И, на рав но, на гла ва ма има ју 
по две ан те не.

Про из во ђач, ком па ни ја Ву си јан, ка ко је из-
ве сти ла аген ци ја Син хуа, пла ни ра да им угра-
ди и до дат не функ ци је, као што су еле мен тар-
ни раз го во ри са љу ди ма.

То зна чи да ће се мно ги се ни о ри, по го то во 
они нај ста ри ји, ро ђе ни пре Дру гог свет ског 
ра та, не ки у се ли ма у ко ји ма ни је би ло ни јед-
не елек трич не си ја ли це – у за вр шни ци свог 
жи во та дру жи ти са ро бо ти ма.

То је, ка ко ства ри сто је, бу дућ ност ко ја че-
ка и до бар део остат ка све та, где се за чи ње и 
сво је вр сни по крет от по ра: у Фран цу ској је, на 
при мер, јед на вер ска ор га ни за ци ја про шле 
го ди не по кре ну ла кам па њу про тив ро бо та за 
дру же ње, сни мив ши дир љив филм о жи во ту 
јед не ста ри це и ње ног ро бот ског дру жбе ни ка.

У том по гле ду сва ка ко је за ни мљив при ступ 
јед ног ста рач ког до ма у Ки ни, ко ји на гра ђу је 
оне ко ји по се ћу ју сво је ста ре ро ђа ке та ко што 
им да је ва у че ре ко ји ма мо гу да се пла ћа ју бо-
ра вак у до му.

М. Бе кин

СТА РЕ ЊЕ У НАЈ МНО ГО ЉУД НИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ СВЕ ТА

Ро бо ти уте ши те љи
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кроз Србију

У ор га ни за ци ји оп шти не 
Не го тин и Ре ги о нал не 
аген ци је за раз вој ис точ-

не Ср би је – РА РИС, у Не го ти ну 
је не дав но одр жан По слов ни 
фо рум „Би знис за бу дућ ност – 
Б2Б” на ко ме су пред ста вље не 
мо гућ но сти за ула га ње ка пи та-
ла на ших љу ди на ра ду у ино-
стран ству у при ват не по сло ве 
у кра ју из ко га по ти чу. Фо ру му 
је при су ство ва ло око пе де сет 
уче сни ка.

С об зи ром на то да се и окол-
но сти за ула га ња ме ња ју из го ди-
не у го ди ну, ова кви ску по ви знат-
но до при но се ин фор ми са но сти 
на ших за ви ча ја ца, што је зна ча јан 
пред у слов за по кре та ње при ват-
ног би зни са. Сто га је и По слов ни 
фо рум „Би знис за бу дућ ност – 
Б2Б” у пот пу но сти био по све ћен 
пред ста вља њу про је ка та и про-
гра ма ко ји мо гу да до при не су по-
слов ном по ве зи ва њу ди ја спо ре 
и ре ги о на ис точ не Ср би је.

– По ве зи ва ње са на шом ди-
ја спо ром пред ста вља зна ча јан 
по тен ци јал за раз вој при вре де 

у оп шти ни Не го тин и због то га 
ве ру јем да ће се на шим љу ди ма 
ко ји су већ уло жи ли сред ства 
и по кре ну ли соп стве ни по сао 
при дру жи ти и дру ги зе мља ци 
из ра се ја ња. Ло кал на са мо у пра-
ва ула же на по ре да на ова квим 
и слич ним ску по ви ма об ја сни-
мо нај ва жни је мо гућ но сти и 
олак ши це ве за не за ула га ња – 
ре као је, отва ра ју ћи По слов ни 
фо рум „Би знис за бу дућ ност – 

Б2Б” у Не го ти ну, пред сед ник оп-
шти не, Вла ди мир Ве лич ко вић.  

На не го тин ском По слов ном 
фо ру му пред ста вље ни су про-
гра ми На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње ко ји мо гу би-
ти од ко ри сти сви ма ко ји же ле 
да поч ну соп стве ни по сао, ак-
тив но сти При вред не ко мо ре 
Ср би је и Ре ги о нал не ко мо ре, 
са се ди штем у За је ча ру. Пред-
ста вље не су и кре дит не ли ни је 

Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср-
би је и про јек ти Раз вој не аген-
ци је Ср би је – РАС, ко ја пру жа 
по др шку би зни су, ове го ди не са 
ви ше нов ца у кам па њи „Кре и рај 
жи вот”.

– Оп шти на Не го тин и РА РИС 
већ го ди на ма са ра ђу ју по пи-
та њу ани ми ра ња ди ја спо ре ка-
ко би за ин те ре со ва ли љу де да 
ин ве сти ра ју ов де. Овај скуп је 
био на ме њен они ма ко ји су то 
већ ура ди ли, реч је о успе шним 
љу ди ма у по слу ко јим се ба ве, 
има ју ве зе и у зе мља ма у ко ји-
ма су за ра ди ли ка пи тал и ов де 
у Ср би ји где су по кре ну ли соп-
стве ни по сао. Они су при ме ри 
ко је тре ба сле ди ти. Да би смо 
по мо гли они ма ко ји же ле да 
за ко ра че у при ват ни би знис 
пред ста ви ли смо про гра ме и 
ак тив но сти свих ре ле вант них 
ин сти ту ци ја ко је фи нан сиј ски и 
струч но по др жа ва ју пред у зет-
ни штво – ре као је на за вр шни-
ци Фо ру ма Бо бан Ко стан ди но-
вић, пред став ник РА РИС-а. 

Јо ван ка Ста но је вић

У ни зу кул тур них де ша ва ња упри-
ли че них овог ле та у Вр њач кој Ба њи, 
од 10. до 12. ав гу ста ор га ни зо ва ни су 
осми „Да ни Да ни ла Ба те Стој ко ви ћа”. 
Све ча но отва ра ње „Ба ти них да на” 
одр жа но је у ам фи те а тру ко ји но си 
на зив слав ног глум ца, а ма ни фе ста-
ци ју је отво ри ла глу ми ца Све тла на 
Бој ко вић. 

Као и прет ход них го ди на, на ма-
ни фе ста ци ји су ор га ни зо ва ни раз-
ли чи ти кул тур ни до га ђа ји. У пар ку 

код чу ве не по сла сти чар ни це „Швај-
ца ри ја” сво је успо ме не на глу мач ке 
ве ли ка не по де ли ли су Ми ра Ба њац, 
Све тла на Бој ко вић, Ми лан Ца ци Ми-
ха и ло вић и дру ги. Пу бли ка је има ла 
при ли ке да ужи ва и у број ним по зо-
ри шним пред ста ва ма. 

– Ба та се по след њи пут по кло нио 
пу бли ци упра во у Вр њач кој Ба њи, 
на про мо ци ји мо је књи ге „Ка ри ра-
ни стол њак” ко ја го во ри о ње го вим 
дру же њи ма с вр њач ким ка фа на ма и 

љу ди ма ко је је у њи ма сре тао. 
Овом ма ни фе ста ци јом же ле-
ли смо да му се оду жи мо, да 
га се се ћа мо и пред ста ви мо 
ка кав је био из ван плат на и 
сце не – ка же Ни ко ла Џа мић, 
пред став ник Удру же ња гра-
ђа на „Да ни ло Ба та Стој ко вић”.

Пре ма ре чи ма Ива на Три-
фу но ви ћа, ди рек то ра Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је у Вр њач-
кој Ба њи, за до вољ ни су по се-
том го сти ју.

Д. Ива но вић

НЕ ГО ТИН: ПО СЛОВ НИ ФО РУМ „БИ ЗНИС ЗА БУ ДУЋ НОСТ – Б2Б”  

По ве зи ва ње ди ја спо ре и ре ги о на

Са ску па у Не го ти ну

Ово го ди шњи Lo ve fest, одр жан по чет ком ав гу ста у 
ле по ти ци кон ти нен тал ног ту ри зма Вр њач кој Ба њи, у 
тро днев ном тер ми ну оку пио је ви ше од 100.000 љу ди 
из це лог све та. Фе сти вал су по се ти ли мла ди из ви ше од 
36 зе ма ља, док се на пет по ста вље них би на ове го ди не 
на шло ви ше од 200 из во ђа ча. Но ва би на „99” иза зва ла је 
нај ве ће из не на ђе ње јер је пру жи ла пот пу но но во фе-
сти вал ско ис ку ство, а уре ђе ње ње не ло ка ци је и сце но-
гра фи ја за се ни ли су сва прет ход на из да ња фе сти ва ла. 

По зна те свет ске зве зде оду ше вље не су Вр њач ком 
Ба њом, ма лим ме стом са ве ли ким бро јем зна чај них до-
га ђа ња то ком це ле го ди не. Фе сти вал је оправ дао оче-
ки ва ња, оби ло вао је из не на ђе њи ма и му зи ком за пам-
ће ње, ми шље ње је и уче сни ка и број них по се ти ла ца 
ово го ди шњег фе сти ва ла љу ба ви у Вр њач кој Ба њи.

Д. И.

ФЕ СТИ ВАЛ ЉУ БА ВИ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ 

Свет ски догађај
ЈОШ ЈЕД НО У НИ ЗУ ВР ЊАЧ КИХ КУЛ ТУР НИХ ДЕ ША ВА ЊА

Осми Ба ти ни да ни
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По чет ком ав гу ста у Свр љи-
гу је одр жа на два на е ста 
Бел му жи ја да, ту ри стич-

ко-при вред на ма ни фе ста ци-
ја по све ће на бел му жу, здра вој 
хра ни, на род ном ства ра ла штву, 
кул ту ри и тра ди ци ји. Тих да на се, 
пре ма про це ни ор га ни за то ра, 
у ва ро ши цу по ред Ни ша сли ло 
око сто хи ља да го сти ју из зе мље 
и ино стран ства.

Ма ни фе ста ци ју је отво рио Ми-
ли ја Ми ле тић, на род ни по сла ник 
и по кре тач Бел му жи ја де, а на 
са бо ру је го во ри ла и Је ле на Три-
фу но вић, пред сед ни ца оп шти не 
Свр љиг, ко ја је по себ но ис та кла 
зна чај не го ва ња тра ди ци је и раз-
во ја ту ри зма у том кра ју.

Мар ко Ђу рић, ди рек тор Кан-
це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју, 
иза сла ник пред сед ни ка Ср би је 
на 12. Бел му жи ја ди, по сле оби-
ла ска так ми чар ских ка за на са 
бел му жем, ре као је да ће ово 
тра ди ци о нал но пла нин ско је ло 
у бу дућ но сти сти ћи на тр пе зе 
Евро пе, и да је Бел му жи ја да ди-
ван фе сти вал не го ва ња на род не 
тра ди ци је и кул ту ре. 

Бел муж – ста ро па стир ско је-
ло од мла дог си ра и во де нич ног 
бра шна, у свр љи шком кра ју се 
пра ви од дав ни на, а тра ди ци о-
нал ни ре цепт ге не ра ци је чу ва ју 
и дан-да нас. Го ран Жи вић, ви ше-
стру ки по бед ник, мај стор у спра-
вља њу бел му жа, ка же да не ма 
раз ли ке у на чи ну при пре ме од 
ста ри на до да на шњих да на.

– Сре ћан сам што и мла ди љу-
ди уче да пра ве бел муж, то су на-
ши на след ни ци – ка же Жи вић.

Ове го ди не у спра вља њу бел-
му жа над ме та ло се 45 еки па 
из Ср би је, Бу гар ске и Грч ке, те 
је так ми че ње има ло и ме ђу на-
род ни ка рак тер. Пре ма оце ни 
струч ног жи ри ја, нај бо љи бел-
муж на пра ви ли су так ми ча ри МЗ 
Дра ји нац, дру го ме сто осво ји ли 
су „Ку мо ви”, а тре ће еки па Лу ка-
ви ца – Шљи во вик два.

Осим у пра вље њу бел му жа, 
уче сни ци су се над ме та ли и у 
ме ше њу ко ла ча и пи та – нај бо-
љу пи ту на пра ви ла је Ду ши ца 
Сте ва но вић из Свр љи га, нај у ку-
сни је ко ла че Ду ши ца Кр стић из 
се ла Оре о вац, а сла на пе ци ва 
Ја сми на Ма рин ко вић, та ко ђе из 
Свр љи га. Нај бо ље по ста вље ни 
штанд има ла је Свр љи жан ка Јо-
ва на Ви да но вић.

За то вре ме, на би ни у Спорт-
ском цен тру „Па сти ри ште” сме-
њи ва ли су се пе ва чи, сви ра чи и 
игра чи из Ср би је, Бу гар ске, Ма-
ке до ни је и Грч ке, а на 11. Са бо ру 
гај да ша бал кан ских зе ма ља, одр-
жа ном у окви ру Бел му жи ја де, 
нај вред ни ју на гра ду – свр љи шке 
гај де, осво јио је Вла дан Ра ди са-
вље вић из Алек син ца. На гра ду 
за под сти цај и да ље уса вр ша ва-
ње рав но прав но су по де ли ли 
Јо ван Јо ва но вић, Алек сан дар 
Јо ва но вић и Фи лип Са вић, мла-
ди гај да ши из Свр љи га. Ни ко ла 
Ста ни са вље вић из Тр го ви шта и 

Ја ни Бу ра из Грч ке по де ли ли су 
на гра ду за нај бо ље од сви ра но 
ко ло, а Алек сан дар Ђор ђе вић из 
Гр де ли це и Ни ко ла Сто јев из Ма-
ке до ни је при зна ње за очу ва ње 
тра ди ци о нал ног ме ло са. На гра-
да пу бли ке при па ла је гај да шу 
Ду ша ну Ан ти ћу из Пи ро та. И овај 
са бор, као и прет ход ни, имао је 
за циљ да отрг не од за бо ра ва тај 
ста ри му зич ки ин стру мент ко ји, 
по ка за ло се, има сво ју бу дућ-
ност.

Све у куп ни по бед ник у па стир-
ским игра ма на Бел му жи ја ди 
би ла је МЗ Плу жи на. Нај леп ша 
па сти ри ца ове го ди не би ла је 
На та ли ја Бо жи но вић из Свр љи-
га, ода кле до ла зи и нај леп ши 
па стир – Мак сим Ђор ђе вић. Око 
две хи ља де уче сни ка так ми чи ло 
се укуп но у свим ди сци пли на ма 
и за пу бли ку и за по бе ду. Ор га ни-
за то ри су по бед ни ци ма уру чи ли 

пе ха ре, ме да ље, ди пло ме и на-
гра де и за хва ли ли сви ма ко ји су 
по мо гли да ма ни фе ста ци ја про-
тек не у нај бо љем ре ду.

У окви ру Бел му жи ја де одр-
жан је и дру ги Са лон на ме шта ја и 
тек сти ла ју го и сточ не Ср би је, на 
ко ме су сво је про из во де пред-
ста ви ли из ла га чи из Свр љи га и 
око ли не. 

По се ти о це ма ни фе ста ци је за-
ба вља ли су Дра га на Мир ко вић, 
Го ца Тр жан, Дра го слав Ми хај ло-
вић Ка на ри нац, Ја сна Ко чи ја ше-
вић, бенд Дол че ви та, а на сту пи-
ле су и фол клор не гру пе из Ср-
би је, Бу гар ске и Грч ке. Ово го ди-
шњу Бел му жи ја ду са пра те ћим 
ма ни фе ста ци ја ма ор га ни зо вао 
је Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и 
спорт Свр љиг, под по кро ви тељ-
ством оп шти не и мно го број них 
спон зо ра.

Слађана Ђор ђе вић

Мар ко Мар ко вић из се ла Гво сца код Ба-
ји не Ба ште по бед ник је у так ми че њу ко са ца 
одр жа ном по след њег јул ског ви кен да на 
Гво здач ким сте на ма у окви ру дво днев не ма-
ни фе ста ци је „Гво здач ки да ни”. Дру го ме сто 
за у зео је Ра до мир Алек сић из Ов чи ње, а тре-
ће Гво шча нин Ми ло је Ни ко лић. Ор га ни за-
тор ма ни фе ста ци је Ме сна за јед ни ца Гво здац 
упри ли чи ла је и так ми че ња у ба ца њу ка ме на 
с ра ме на, ско ку удаљ из ме ста, над вла че њу 
клип ка и ко ноп ца. Пр ва ме ста осво ји ли су 

Ми лош Пе ри шић, Дра ган Та на си је вић, Бу ди-
мир Ста нић и еки па се ла Стр мо ва. Нај у спе-
шни ји су на гра ђе ни пе ха ри ма и ди пло ма ма, 
а нај бо љи ко сци и ко са ма.

– Ма ни фе ста ци ју је по се ти ло ви ше од две 
хи ља де гра ђа на са тро ме ђе оп шти на Ба ји на 
Ба шта, Ва ље во, Љу бо ви ја. По тру ди ће мо се 
да на ред ни „Гво здач ки да ни” бу ду још ма сов-
ни ји и са др жај ни ји – ка же пред сед ник Ор га-
ни за ци о ног од бо ра Ра до сав То мић.

М. Ан дрић

ОДР ЖА НА ДВАНАЕСТА БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДА

Ми рис и укус свр љи шких 
спе ци ја ли те та

Нај леп ше чо ба ни це и чобани

Бајина Башта: иза бра ни нај бо љи ко сци

Победници „Гво здач ких да на”
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пензионерски кутак

КИ КИН ДА 

Де ла са „Те ре” на уви ду
У Ки кин ди је за вр шен 36. ин тер на ци о нал ни сим по зи јум у 

те ра ко ти „Те ра”. Ше сто ро умет ни ка, као и 260 њи хо вих прет-
ход ни ка из 36 зе ма ља са пет кон ти не на та, ва ја ло је три не де-
ље скулп ту ре ве ли ког фор ма та. Ово го ди шњи умет ни ци су по 
је дан из Ру си је, Ита ли је и Пе руа и тро ји ца из Ср би је. Они су 
по кло ни ли сво ја но ва оства ре ња гра ду ко ја ће са оста лим ра-
ни је на ста лим на овој ма ни фе ста ци ји би ти из ло же ни у му зе ју 
„Те ра” чи је отва ра ње се оче ку је ове је се ни. До та да сва де ла 
кра се про стор ис пред ате љеа „Те ра”.

КО СЈЕ РИЋ

У ав гу сту осво је но пет 
пе ха ра 

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ко сје рић ве о ма је ак тив но 
на свим по љи ма. Њи хов је мо то да и ста рост мо же би ти ле па, 
ак тив на и кре а тив на и све срд но ра де на то ме да то спро ве ду 
у де ло. О то ме нај бо ље све до чи чи ње ни ца да су у пе ри о ду од 
12. до 17. ав гу ста на ра зним так ми че њи ма у спор ту и пе ва њу 
за са мо че ти ри да на осво ји ли пет пе ха ра: на Олим пи ја ди ко ју 
је ор га ни зо ва ло Удру же ње пен зи о не ра у По же ги осво ји ли су 
три сре бр на и јед но брон за но од лич је у спорт ским так ми че-
њи ма (пи ка до, ри бо лов, шах). На Фе сти ва лу из вор не срп ске 
пе сме При ли ке 2017. код Ива њи це ко сје рић ка жен ска пе вач-
ка гру па „Тре ће до ба” осво ји ла је пр во ме сто ме ђу 67 уче сни-
ка. Пред сед ник Удру же ња Ми лин ко Ми ло са вље вић умно го-
ме је за слу жан за то јер сво јим ан га жо ва њем омо гу ћа ва не 
са мо да пен зи о не ри, чла но ви Удру же ња има ју мо гућ ност 
да се при пре ма ју, не го и да од ла зе на так ми че ња са ко јих се 
вра ћа ју оки ће ни ме да ља ма, сма тра ју пен зи о не ри учла ње ни 
у ово удру же ње. М. М.

РУ МА

Ста ри и мла ди 
на сла вљу

Ста нов ни ци ма Ге рон то ло шког цен тра „Срем” у Ру ми ро ђе-
ним у ав гу сту ро ђен да не су че сти та ли и ко ри сни ци рум ског 
Днев ног бо рав ка за де цу и мла де са смет ња ма у раз во ју, ко ји 
су на сла вљу из ве ли при го дан про грам. На сту пио је и хор ГЦ 
„Срем”, а ни су из о ста ли ни по кло ни и тор те. Ме ђу 24 сла вље-
ни ка нај ста ри је су би ле Сла ви ца Алим пи је вић (91), Гро зда на 
Илић (91) и На де жда По пов (90). Г. В.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Од Ко сма ја до Ли си на
По ред ре дов них ак тив-

но сти на на бав ци огре ва, 
основ них жи вот них на-
мир ни ца, оби ла ску ста-
рих и бо ле сних чла но ва, 
ру ко вод ство Оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра 
Сме де рев ске Па лан ке ор-
га ни зо ва ло је и из ле те.

– За на ше чла но ве ор-
га ни зо ва ли смо јед но-
днев ни из лет до Бе о гра да, 
ишли смо на Ко смај, по том 
у Вр њач ку Ба њу и Ја го ди-
ну и у свим тим гра до ви ма 
ви де ли њи хо ве зна ме ни-
то сти. Ле по је на шим чла-
но ви ма би ло и на јед но-
днев ном из ле ту до Ли си на 
и Ре сав ске пе ћи не – на по ми ње Рад ми ла Пан тић, пред сед ни-
ца ко ми си је за јед но днев не из ле те и екс кур зи је у па ла нач кој 
ор га ни за ци је пен зи о не ра.

У на ред ном пе ри о ду за па ла нач ке пен зи о не ре би ће ор га-
ни зо ва ни из ле ти до Су бо ти це и Па лић ког је зе ра, Ба ње Ко ви-
ља че и род ног ме ста Ву ка Ка ра џи ћа – Тр ши ћа. Пла ни ра се 
пу то ва ње у То по лу, ка да се бу де одр жа ва ла тра ди ци о нал на 
бер ба гро жђа и чу ве ни ва шар. Сл. К.

Ме ђу мно го број ним по се ти о ци ма ко ји има ју при ви ле ги ју 
да раз гле да ју ра до ве свет ских ауто ра су и го сти ко ји по се ћу ју 
Удру же ње пен зи о на ра ки кинд ске оп шти не. Они, по ред оби-
ла ска зна ме ни то сти Ки кин де и ње не око ли не, не из о став но 
по хо де и „Те ри не” ра ди о ни це, екс по на те ко ји су по ни кли и 
њен не сва ки да шњи ам би јент (на слици). С. З.

Па ла нач ки пен зи о не ри 
у ма на сти ру Ра ко ви ца
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ЈА ГО ДИ НА

Град ча стио  
најстарије житеље

За хва љу ју ћи ло кал ној са мо у пра ви, ко ја је да ро ва ла ауто бу-
ски пре воз, пен зи о не ри Ја го ди не у вре ле јул ске да не пу то ва ли 
су на пре ле пе Ку чај ске пла ни не и дру ге де сти на ци је по из бо-
ру. Кра јем ју ла пе де се так пен зи о не ра Ме сног од бо ра Цен тар 
Ја го ди на по се ти ло је из ле ти ште Си се вац и ма на стир Ра ва ни цу.

Пут Си сев ца у ав гу сту су пу то ва ли и пен зи о не ри ја го дин-
ских се ла Ма јур, Гла вин ци, Ко ла ре, као и пен зи о не ри Ста рог 
и Но вог Ла ни шта, Риб ни ка и Бу ков ча. Ак ци ја ту ри стич ких и 
на да све за бав них пу то ва ња и дру же ња пен зи о не ра тра ја ће 
чи та ве го ди не.

Удру же ње пен зи о не ра има ви ше од три хи ља де чла но ва и 
за хва љу ју ћи ова квој бри зи за ста ре сва ким да ном је све ма-
сов ни је. Не гу је се дру же ње, као и брат ске по се те. Не дав но 
су ов де у тро днев ној по се ти би ли пен зи о не ри из Ре пу бли ке 
Срп ске, из Лак та ша, а Ме сни од бор се ла Ра ки то ва бо ра вио је 
у Гр де ли ци у уз врат ној по се ти, не гу ју ћи до бар дух при ја тељ-
ства и са рад ње. У је се њим да ни ма пла ни ра на су дру же ња на 
да ни ма бер бе гро жђа у гра до ви ма Ср би је. А. Ђ.

ОБРЕ НО ВАЦ

Рас пе ва не го ди не
У окви ру Обре но вач ког кул тур ног ле та, у атри ју му Би бли-

о те ке „Вла да Ак сен ти је вић” одр жан је ве чер њи кон церт хо ра 
„Рас пе ва не го ди не” Клу ба пен зи о не ра Обре но вац, Ге рон то-
ло шког цен тра Бе о град. Пу бли ци су се пред ста ви ли спле том 
на род них пе са ма у из во ђе њу хо ра и у со ло из вед би Би се ни је 
Да ви до вић и Ми ље Ни ко лић, ко ја је от пе ва ла не ко ли ко ру-
ских пе са ма. Ми лен ка Љу би чић је од ре ци то ва ла не ко ли ко 
сво јих пе са ма из нео бја вље не збир ке.

СВР ЉИГ

Пен зи о не ри ужи ва ли 
у бел му жу

Осам де сет пен зи о не ра из Ни ша, Вра ња, Бе ле Па лан ке, Кња-
жев ца, Га џи ног Ха на и Ме ро ши не би ли су го сти Удру же ња пен-
зи о не ра Свр љиг то ком 12. Бел му жи ја де. У Клу бу удру же ња ор га-
ни зо ван је при јем на ко ме су го сти по слу же ни бел му жом, а за тим 
су об и шли штан до ве на ма ни фе ста ци ји и ба зе не Па сти ри ште.

Пен зи о не ре је при ми ла и пред сед ни ца оп шти не, Је ле на Три-
фу но вић, ко ја их је по здра ви ла и по зва ла да по се те Свр љиг и на-
ред не го ди не.

Пред став ни ци шест оп штин ских пен зи о нер ских удру же ња 
раз го ва ра ли су са до ма ћи ни ма о свом со ци јал ном по ло жа ју и 
са рад њи са ло кал ним са мо у пра ва ма, а до го во ри ли су и но ве су-
сре те. Ве ли ко дру же ње пен зи о не ра пла ни ра но је за 21. сеп тем-
бар у Ни шу.

Удру же ње пен зи о не ра Свр љиг је на ово го ди шњој Бел му жи ја-
ди има ло свој штанд и так ми чар ске еки пе у спра вља њу бел му жа 
и па стир ским игра ма. С. Ђ.

ВРА ЊЕ

Сла вље за пам ће ње
Врањ ски пен зи о не ри су уз мно го зва ни ца, уз пе сму и игру 

про сла ви ли сво ју сла ву Пре о бра же ње Го спод ње. Зва ни це, 
укуп но 360 њих, из Охри да, Ско пља, Ку ма но ва, Би то ља, По-
жа рев ца, Про ку пља, Ни ша, Свр љи га, Ле сков ца, Бе ле Па лан-
ке, Ме ро ши не, Алек син ца, Га џи ног Ха на и свих ме ста Пчињ-
ског окру га би ле су оду ше вље не го сто прим ством. Про сла ви 
су при су ство ва ли и пред став ни ци гра да Вра ња, по ли ци је, 
вој ске, СУБ НОР-а...  Р. С.

Хор „Рас пе ва не го ди не” по сто ји 28 го ди на, од ка да и Клуб 
пен зи о не ра Обре но вац. По след ње че ти ри го ди не су ин тен зи-
ви ра ли ак тив но сти и за хва љу ју ћи во ђи хо ра Шпи ри Бе а де шу 
про ши ри ли су ре пер то ар, об но ви ли члан ство и има ли број на 
успе шна го сто ва ња у Бе о гра ду и ши ром Ср би је. М. А.



31. август 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА24

манифестације

На Дри ни код Љу бо ви је 
кра јем ју ла одр жа на је 
ре га та за осо бе са ин ва-

ли ди те том под на зи вом „Дри-
на нас спа ја”. Уче ство ва ло је 
150 осо ба из Ср би је и др жа ва 
из окру же ња, као и из Швед-
ске, Грч ке и Ру си је. Ре га та ши-
ма су се при дру жи ли и на ши 
нај у спе шни ји спор ти сти па ра-
о лим пиј ци Жељ ко Ди ми три је-
вић, пр вак у ба ца њу чу ње ва, и 
Дра жен ко Ми тро вић, наш нај у-
спе шни ји атле ти чар са ин ва ли-
ди те том.

Ор га ни за то ри ре га те би ли су 
Спорт ско-ре кре а тив но удру-
же ње осо ба са ин ва ли ди те том 
„Све је мо гу ће” из Бе о гра да у 
са рад њи са оп штин ском Ту ри-
стич ком ор га ни за ци јом Љу бо-
ви ја, Ту ри стич ком ор га ни за ци-
јом из Бра тун ца у Ре пу бли ци 
Срп ској, раф тинг клу бом „Дрин-
ска ре га та”, Срп ским спа си лач-
ким ти мом, Ру ским ху ма ни тар-
ним цен тром из Ни ша и На ци-
о нал ним ти мом Цр ве ног кра ста 
Ср би је за де ло ва ње у не сре ћа-
ма. Ову ле пу ма ни фе ста ци ју на 
ко јој су се ин ва ли ди дру жи ли, 
упо зна ли и сте кли но ва при-
ја тељ ства по др жа ли си Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
као и ло кал на са мо у пра ва оп-

шти на Љу бо ви ја и Бра ту нац и 
мно ги по је дин ци.

Плов на ста за низ Дри ну, ко-
јом су ре га та ши пло ви ли у 20 
ча ма ца по ве о ма то плом да-
ну, би ла је ду га 15 ки ло ме та ра. 
Про те за ла се од ет но се ла Врх-
по ље до Рај ске пла же на ле-
вој оба ли Дри не у Ре пу бли ци 
Срп ској. Пло вид ба је тра ја ла 
око два са та, а уче сни ке ре га те 
на од ре ди шту је до че као и по-
здра вио апла у зом ве ли ки број 
гра ђа на из Бра тун ца, Љу бо ви је 
и око ли не. 

– Циљ ове ма ни фе ста ци је на 
во ди је сте афир ма ци ја рав но-
прав но сти и то ле ран ци је ме ђу 
љу ди ма, те под сти цај ту ри зма 
и за осо бе са ин ва ли ди те том. 
Би ло нам је дра го што нас је 
на ре га ти по се ти ла по моћ ни ца 
ми ни стра за рад Би ља на Ба ро-
ше вић, ко ја се јед но вре ме са 
на ма дру жи ла и да ла нам ве тар 
у ле ђа. Не из мер но смо за хвал-
ни и ме шта ни ма Љу бо ви је, се ла 
Врх по ље и ет но се лу Врх по ље 
на Дри ни ко ји су нас до че ка ли 
ви ше не го до ма ћин ски, и то се 

не за бо ра вља – ка же Ми ла да 
Ла зић, пред сед ни ца удру же ња 
„Све је мо гу ће”.

– Тру ди ли смо се да уче сни ци-
ма ме ђу на род не ре га те за осо бе 
са ин ва ли ди те том бу де мо што 
бо љи до ма ћи ни, а њи хов осмех 
је по твр да да смо у то ме ус пе ли. 
Ови див ни љу ди мо гу нас на у чи-
ти да и у нај те жим мо мен ти ма не 
сме мо па сти у ма ло ду шност и 
из гу би ти ве дар дух – ка же Сла-
ђа на Гру ји чић, ди рек тор ка оп-
штин ске ТО Љу бо ви ја.

Миладин Ма ли шић

У ле ско вач кој ва ро ши ци Вуч је, на об рон-
ци ма Ку ка ви це, кра јем ав гу ста одр жа ни су 
тре ћи „Да ни кру шке”. Ову ма ни фе ста ци ју 
ор га ни зу је удру же ње гра ђа на „Кру шка” из 
Вуч ја на че лу са Љу би шом Ми лен ко ви ћем, 
пред сед ни ком удру же ња, а у са рад њи са 
Град ском упра вом за при вре ду и по љо при-
вре ду и Ту ри стич ком ор га ни за ци јом гра да 
Ле сков ца.

Ме ђу два де се так из ла га ча нај леп ше упа-
ко ва не гај би це са кру шком имао је по оце ни 
жи ри ја Ма ри јан Апо сто ло вић из Вуч ја, док је 
за нај бо љег про из во ђа ча кру шке про гла шен 
Јо ви ца Аран ђе ло вић, из истог ме ста.

– Кру шка се на овом под руч ју га ји на око 
530 хек та ра, од то га је ви ше од по ло ви не за-
са да у по реч јан ском кра ју, ко јим до ми ни ра 
ва ро ши ца Вуч је. Ова ма ни фе ста ци ја је до бра 

при ли ка да се при ка жу но ве сор те кру шке, 
али и да се раз ме не ме ђу соб на ис ку ства у 
га је њу, фи то за шти ти и пла сма ну кру шке. То 
је и од лич на мо гућ ност са мо за по шља ва ња 
мла дих у ово ме кра ју, јер се кру шка увек 
пла си ра на до ма ћем и ино-тр жи шту – ре као 
је из ме ђу оста лог Го ран Цве та но вић, гра-
до на чел ник Ле сков ца, при ли ком све ча ног 
отва ра ња ма ни фе ста ци је.

Струч не са ве те уз га ји ва чи ма кру шке, у 
ви ду са ве то ва ња, пру жи ла је Са ве то дав на 
струч на слу жба ле ско вач ког За во да за по-
љо при вре ду.

До пре не ку го ди ну, због ве ли ких за са да 
кру шке али и дру гог во ћа у окви ру има ња 
та да шњег ПИК „По реч је” из Вуч ја, ову ва ро-
ши цу су во ћа ри из бивше СФРЈ на зи ва ли и 
„Срп ском Ка ли фор ни јом”. Т. С.  

„ДА НИ КРУ ШКЕ” У ВУЧ ЈУ

Во ћар ство као мо гућ ност са мо за по шља ва ња

ОДР ЖА НА ДРИН СКА РЕ ГА ТА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

По ка за ли да је све мо гу ће
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Д. Ж., Ужи це: Ро ђен сам 1974. го ди не. Ра дио сам у вој сци 
као вој ник по уго во ру. Имао сам не сре ћу 2008. го ди не, на 
слу жбе ном за дат ку. Оства рио сам вој ну ин ва лид ску пен-

зи ју. Ме ђу тим, свој ство мир но доп ског вој ног ин ва ли да од 
2014. го ди не не мо гу да оства рим иако ми је про це ње но свој-
ство 60 од сто вој ног ин ва ли да. Да ли имам пра во на ин ва лид-
ни ну или рен ту, тј. на пу ну ин ва лид ску пен зи ју?

?С. П., Сом бор: Имам 58 го ди на и 11 ме се ци жи во та и укуп-
но 36 го ди на и шест ме се ци рад ног ста жа, од то га 18 го-
ди на и шест ме се ци у БиХ. Да ли по сло да вац мо же да ме 

по ша ље у пен зи ју без мог при стан ка ако не мо гу да оства рим 
део пен зи је из Бо сне, без на вр ше них го ди на жи во та?

?М. Р. Бе о град: Од 1979. до 1987. го ди не ра дио сам у Сло ве-
ни ји. У том пе ри о ду за че ти ри го ди не ра да имао сам уве-
ћа ње ста жа 12+4 и за то по се ду јем по твр ду. Од 1987. го ди-

не до да нас ра дим без пре ки да и та ко ђе имам уве ћа ни рад ни 
стаж. Уско ро пу ним 40 го ди на рад ног ста жа, ако ми се спо ји и 
стаж из Сло ве ни је. За ни ма ме ка ко мо гу да про ве рим, пре не-
го што пре ки нем рад ни од нос, да ли ми је упла ћен до при нос 
за ПИО за рад и бе не фи ци је у Сло ве ни ји. Да ли мо гу да спо јим 
рад ни и бе не фи ци ра ни стаж из Сло ве ни је и Ср би је да бих за-
јед но оства рио пен зи ју из Сло ве ни је и Ср би је? ?А. Л., Су тје ска: Ра дио сам у се о ској за дру зи док ни је рас-

фор ми ра на, а по том са мо стал но на свом га здин ству. Та-
да су ми у Фон ду ПИО упи са ли стаж, али ка да сам хтео да 

оства рим пен зи ју, ни су ме на шли у еви ден ци ји. Књи жи цу сам 
из гу био и са да не знам ка ко да до ка жем да сам у то вре ме ра-
дио, а без тог пе ри о да ми не до ста је стаж за пен зи о ни са ње.

?Д. Р., Мај дан пек: Ко ји оси гу ра ни ци оства ру ју пра во на 
нов ча ну на кна ду за те ле сно оште ће ње, ка ко се то пра во 
оства ру је, ко ли ка је нов ча на на кна да и на ко ји на чин се 

ис пла ћу је?

?Д. Б., Ча чак: У пен зи ју сам оти шао 30. де цем бра 2016. го ди-
не и на кон то га до био при вре ме но ре ше ње. По сле не ко ли ко 
ме се ци до био сам и ко нач но ре ше ње где је ура чу на та и 2016. 

го ди на са свим упла та ма. За пре па стио сам се кад сам ви део да 
сам до био ма њу пен зи ју. Ишао сам у фи ли ја лу да ми об ја сне ка ко 
то да сам ра дио це лу го ди ну (упла ће ни до при но си), а до био ма-
њу пен зи ју. Од го во ри ли су ми да се у 10 од сто слу ча је ва то до га-
ђа. Где мо гу да се жа лим и ко ме да се обра тим за но ви об ра чун?

Вој на ин ва лид ска пен зи ја

Рас кид рад ног од но са за ви си 
од по сло дав ца

Стаж из Сло ве ни је

Исто риј ски ар хив – по след ња на да

Ко ми си ја утвр ђу је сте пен  
ин ва лид но сти

Ма ња пен зи ја по ко нач ном ре ше њу

Од го вор: Усло ви за оства-
ри ва ње пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју вој них и ци вил них оси-
гу ра ни ка ни су исти. За ко ном о 
ПИО је про пи са но да про фе си-
о нал на вој на ли ца сти чу пра-
во на ин ва лид ску пен зи ју ка да 

ле кар ска ко ми си ја утвр ди пот-
пу ни гу би так спо соб но сти за 
про фе си о нал ну вој ну слу жбу. 
Оста ли оси гу ра ни ци пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју мо гу оства-
ри ти ка да се утвр ди пот пу ни гу-
би так рад не спо соб но сти.

Од го вор: Пре ма по да ци ма 
ко је сте на ве ли, Ви не ис пу ња-
ва те усло ве за ста ро сну пен зи-
ју по до ма ћим про пи си ма као 
ни за ста ро сну пен зи ју у Фе де-
ра ци ји БиХ. По сло да вац не мо-
же да Вас по ша ље у пен зи ју јер 
је то лич на ствар оси гу ра ни ка 

и не мо же по том осно ву да 
рас ки не рад ни од нос. По За ко-
ну о ПИО, оси гу ра ник мо же да 
бу де у оси гу ра њу до на вр ше не 
65. го ди не жи во та, а ка да и по 
ком осно ву ће рад ни од нос би-
ти рас ки нут, за ви си од по сло-
дав ца.

ОД ГО ВОР: Пре не го што се 
од лу чи те за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју по осно ву 
ста жа оси гу ра ња од 40 го ди-
на, оба ве зно под не си те пре ко 
над ле жне фи ли ја ле ПИО зах тев 
за по твр ђи ва ње ста жа у Сло-
ве ни ји. Кад до би је те по дат ке о 
ста жу из Сло ве ни је, па жљи во 
пре ра чу нај те стаж оси гу ра ња и 
про ве ри те да ли Вам је сав стаж 
у Ср би ји унет у ба зу по да та ка 

ма тич не еви ден ци је. На ро чи то 
обра ти те па жњу на стаж са уве-
ћа ним тра ја њем. Тек ка да бу-
де те пот пу но си гур ни да има те 
до вољ но при зна тог ста жа и да 
ис пу ња ва те усло ве за пен зи ју, 
под не си те зах тев за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју. 
Ина че, не ма сум ње да се стаж из 
Сло ве ни је и Ср би је са би ра ју при 
оства ри ва њу пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

Од го вор: Ма тич на еви ден ци-
ја оси гу ра ни ка устро је на је од 
1970. го ди не, та ко да Фонд ПИО 
рас по ла же по да ци ма о утвр ђе-
ном ста жу и за ра ди оси гу ра ни-
ка по чев од те го ди не. Рад ни 
стаж оства рен ра ни је до ка зу је 
се нај че шће по осно ву упи са 

у рад ној књи жи ци. По што сте 
из гу би ли књи жи цу, евен ту ал но 
још мо же те да се обра ти те Исто-
риј ском ар хи ву са зах те вом за 
про на ла же ње ка дров ске, од но-
сно фи нан сиј ске до ку мен та ци је 
по сло дав ца уко ли ко је пре да та 
на чу ва ње тој уста но ви. 

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
има ју оси гу ра ни ци код ко јих је 
због по вре де на ра ду или про-
фе си о нал ног обо ље ња до шло 
до гу бит ка или оште ће ња по је-
ди них ор га на или де ло ва те ла.

Ви си на нов ча не на кна де за 
те ле сно оште ће ње од ре ђу је 
се у за ви сно сти од утвр ђе ног 
про цен та те ле сног оште ће ња 
од 30 до 100 од сто (о че му од-
лу чу је над ле жна ин ва лид ска 

ко ми си ја), од осно ва утвр ђе ног 
про пи си ма ко ји су се при ме њи-
ва ли до 9. апри ла 2003. го ди не и 
ускла ђу је се на исти на чин као и 
пен зи је. 

Основ за ње но од ре ђи ва ње 
тре нут но из но си 6.810,92 ди на-
ра. Зах тев за ис пла ту на кна де, с 
де та љи ма о по треб ној до ку мен-
та ци ји, мо же се на ћи на сај ту 
Фон да (www.pio.rs) или у би ло 
ко јој фи ли ја ли или ис по ста ви 
Фон да.

Од го вор: На ви си ну пен зи је 
ути че ка ко оства ре на за ра да та-
ко и ду жи на пен зиј ског ста жа, с 
тим да по ве ћа ње ду жи не ста жа, 
а ма ња за ра да у тим го ди на ма 
у од но су на про сеч ну го ди шњу 
за ра ду у Ре пу бли ци Ср би ји мо-
же до ве сти до ума ње ња пен зи је 
оси гу ра ни ка. Да би из нос пен-
зи је био по вољ ни ји са по ве ћа-
њем ду жи не пен зиј ског ста жа, 
по треб но је да је у том пе ри о ду 

оси гу ра ник оства рио ве ћу или 
при бли жно исту за ра ду у од но-
су на оста ле го ди не ста жа.

Ре до ван прав ни лек уко ли ко 
ни сте за до вољ ни ре ше њем је-
сте жал ба и та да од лу чу је дру-
го сте пе ни ор ган Фон да, под 
усло вом да ни је про те као рок 
за из ја вљи ва ње жал бе. Про тив 
дру го сте пе ног ре ше ња Фон-
да мо же се по кре ну ти управ ни 
спор пред над ле жним су дом.
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СКАНДИНАВКА
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...изведено у познатој 
оперској кући у Њујорку.



Да ли сте зна ли ... Ле ко ви те ми сли
По че ла је но ва школ ска го ди на. Де ке и ба ке, отво ри те нов ча-

ни ке за уну чад!
Да ни по ста ју све кра ћи, али су за то кре ди ти све – ду жи.
И они ма ко ји има ју за ле ђи ну го во ре иза ле ђа.
Но вац че сто пре се че пут – исти ни.
Кад ду ва ви ше ве тро ва, и ли ме ни пе тао на кро ву је у ди ле ми.
Од на род них ко ла са да је у мо ди – вр зи но.
Би стри увек ло ве у мут ном.
Ин те ли ген ци ја је уз на род. Си ро ма шни су се увек по ма га ли.

Ду шан Стар че вић

Фо то шоп
Има љу ди ко ји не ма ју ду шу, па је узи ма ју дру ги ма. 
Пра ви ћу се да то што сте ре кли ни сам чуо, јер сам глув.
Због оних ко ји су об ра ли кај мак, ми сад бе ре мо зе лен бо стан. 
Чим иза ђе из фо то шо па, она у при ро ди мно го бо ље из гле да.

Зо ран Т. По по вић

Мо лим за реч
Чим по тр о ше пен зи ју, пен зи о не ри ви де по мра че ње ме се ца.
Ако је смех лек, за што га не про пи су ју на ре цепт?
Кад до ђе по штар оба ве зно не што по пи јем да бих пен зи ју ви-

део ду пло.
Ни ко не по ми ње лу де кра ве. И оне су се опа ме ти ле.
Имам ком пју те ри зо ван брак. Чим не што не ва ља, ре стар ту јем 

га.
Син ми је ис тра жи вач ки дух. Већ го ди на ма тра жи по сао.
Ђа ци не мо гу да ве ру ју. И по сле оно ли ких вру ћи на тра же им да 

за гре ју сто ли цу.
Мно ге же не су и на ди је ти си те све га.
От каз га је ура зу мио. Ни кад ви ше не ка сни на по сао.
Же на ми до не ла су ве нир с мо ра. Хо тел ски ра чун.

Де јан Па та ко вић

Жи во та ре ње
Не ка да га ни је др жа ло ме сто, а са да са ме ста у фо те љи ни да 

мрд не.
Зна се да је ру дар ски хлеб са се дам ко ра, али се не зна ко је де сре-

ди ну.
На пра сно су умр ли. Жи ве ли су од сво га ра да.
Власт тре ба да се чу ва од рад ни ка ко ји су уфи ти љи ли. Ла ко су за-

па љи ви.
И на ша мо не та ме ђу свет ским мо не та ма ни је без зна ча ја. Слу-

жи им за пот ку су ри ва ње.
Те жак ти је жи вот, бра те. Поч ни да жи во та риш па ћеш ви де ти шта 

су то му ке.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

Ужи и ши ри круг
Вре ме ра ди за оне ко ји ко ри сте пра ве тре нут ке.
Лич ност је мно го ви ше од дво лич но сти.
Све про пу ште но у шко ли са зна је се у лек ци ја ма жи во та.
На жи вот ној сце ни дра ма се пра ви од про ма ше них уло га.
За оства ри ва ње сно ва по треб на је ве ли ка буд ност.
Ко рак у бу дућ ност за ви си и од сто пе на та ли те та.
У ужи круг се те же ула зи, а из ши рег кру га се те же из ла зи.

Сло бо дан Ду чић
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– да је Шар ган ска осми ца му зеј ско-ту ри-

– да је ма те ма тич ки сим бол за бес ко нач но 

– да је ав густ, осми ме сец у го ди ни, име 

ни це Шар ган Ви та си у ду жи ни од 15.440 ме та ра. Је ди ни на чин 

уз ви ше ни, а тај на зив је до де љи ван са мо бо го ви ма. 

да се са вла да ви син ска раз ли ка и успон од 300 ме та ра би ла је 

стич ки ком плекс пру га уза ног колосекa, у 

(∞) већ ве ко ви ма све при су тан па се мо же за-

до био од ла тин ског augu stus? Од ре фор ме 

вла сни штву Му зе ја же ле зни це Ср би је, об-

те ћи у ло го и ма кор по ра ци ја, та ро ту, ти по гра-

рим ског ка лен да ра, „сек сти лис” (ше сти ме-

но вље не де о ни це не ка да шње пру ге Ужи це–Ви ше град–Са ра-

фи ји, гра фич ком ди зај ну, чак и на по бу ње нич кој за ста ви ка над-

сец) на зван је по име ну пр вог рим ског им пе ра то ра Ок та ви-

је во? Ста ра пру га уза ног ко ло се ка укло ње на је 1974. го ди не, а 

ског до мо ро дач ког на ро да Ме тис с по чет ка 19. ве ка? До ње га је 

ја на Ав гу ста. Он је до дао по је дан дан ме се цу ав гу сту (узев-

на зах тев гру пе ен ту зи ја ста из Удру же ња „Шар ган ска осми ца” 

1655. го ди не до шао ен гле ски ма те ма ти чар Џон Во лис.

ши од фе бру а ра) и ме се цу ко ји но си име Ју ли ја Це за ра (ју ли). 

об но вље на је нај а трак тив ни ја де о ни ца од Мо кре Го ре до ста-

Ок та ви јан је 27. го ди не п. н. е. узео на зив augu stus што зна чи 

из град ња пе тље – осми це. Ра сто ја ње у об ли ку џи нов ске осми це 

воз два пу та про ла зи кроз исту ге о граф ску тач ку. За сат вре ме на 

во жње, воз про ла зи кроз 22 ту не ла и ви ше од пет мо сто ва.

– да се у пра во сла вљу Пре о бра же ње Го спод-

– да се ав густ код Ср ба, као и код не-

– да су уво ђе ње ре да, рав но те же, до бра 

ње убра ја у 12 ве ли ких Хри сто вих пра зни ка? 

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

моћ опа жа ња, пра вед ност, пер фек ци о ни-

Пре о бра же ње Ису са Хри ста обе ле жа ва се 19. 

спо ђин ски ме сец, ко ло воз и гум ник? На 

зам и же ља да се овла да ма те ри јом основ не 

ав гу ста. Пра зник је по све ћен се ћа њу на Хри-

ста ро сло вен ском, ста ро ру ском и срп ском на зи ва се за рев, а 

осо би не ко је се при пи су ју сим бо ли ци бро ја осам? Осми ца је 

сто во пре о бра же ње на го ри Та вор ка да он на ја вљу је сво је 

на бе ло ру ском жні вењ, на укра јин ском сер пењ, на че шком 

пре по зна тљи ва по свом не ве ро ват ном ела ну, ве ли кој из др-

по то ње стра да ње и сла ву. У на ро ду се сма тра да је Пре о бра-

ср пен, слич но пољ ском сјер пјен, и на сло ве нач ком ве ли ки 

жљи во сти и уну тра шњој сна зи.

же ње дан ка да се по след њи пут ку па у ре ка ма, јер се за овај 

ср пан, а код Хр ва та ко ло воз.

пра зник ве зу је и сме на го ди шњих до ба. По сто ји ве ро ва ње 
да се о овом пра зни ку це ло куп на при ро да пре о бра жа ва.


