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Нај че шће, а на не ки на чин и нај ло гич ни је, 
свр ха у жи во ту се по ве зу је са фак то ри ма 
ка рак те ри стич ним за ста рост, као што су 

му дрост, зре лост и ис ку ство. Ме ђу тим, ис тра жи ва-
ња по ка зу ју да од ра сли има ју тен ден ци ју да се, ка-
ко ста ре, осе ћа ју све ма ње свр сис ход но. На осно-
ву ви ше од 70 об је ди ње них ис тра жи ва ња о свр си 
то ком жи вот ног ве ка, до шло се до из не на ђу ју ћег 
и из у зет но до след ног обра сца. За пра во, утвр ђе но 
је да осе ћа ње свр хе у жи во ту те жи вр хун цу то ком 
кра ја адо ле сцен ци је, од но сно мла дог од ра слог до-
ба, а за тим по чи ње да опа да то ком сред њег од ра-
слог до ба и на гло па да кроз ка сно од ра сло до ба.

На уч ни ци ово об ја шња ва ју по сте пе ним про ме-
на ма у дру штве ним уло га ма ко је пра те ста ре ње. 
На и ме, прет по ста вља се да су осо бе у ста ри јем од-
ра слом до бу већ оства ри ле ци ље ве ко ји су у ве ли-

кој ме ри про жи ма ли њи хов жи вот свр хом и сми-
слом. Та ко, на при мер, ве о ма зна чај на уло га ро ди-
те ља оса мо ста љи ва њем већ од ра сле де це до би ја 
не ки дру га чи ји об лик и по ста је ма ње ис так ну та, а 
ка да је реч о по слов ним ус пе си ма и на пре до ва њу, 
вр ху нац ка ри је ре је до тог пе ри о да углав ном већ 
до стиг нут. С дру ге стра не, до ста ри јег од ра слог до-
ба за не ке ци ље ве се с вре ме ном схва ти да ни су 
ре ал но до сти жни. Све у све му, ако и ка да уло ге од 
ко јих су ста ри ји од ра сли не ка да из во ди ли сми сао 
не ста ну, свр ха ве ро ват но бле ди.

Со ци о ло зи при ме ћу ју да свр сис ход не уло ге 
за ста ри је у ве ли кој ме ри не до ста ју, по го то во у 
да на шње вре ме, с об зи ром на то да се жи вот ни 
век про ду жа ва па је ци ље ве и ин те ре се ста ри јих 
нео п ход но при ла го ди ти тим про ме на ма. Ка ко об-
ја шња ва ју, да на шња „свр ха” за ову по пу ла ци ју је-
сте пен зи о ни са ње, до мен мно го ма ње по го дан за 
зна чај не ци ље ве и до при но се.

Овај пад у до жи вља ју свр хе у жи во ту са ста ре њем 
је по себ но за бри ња ва ју ћи с об зи ром на то да се по-
ка за ло да свр ха игра кључ ну уло гу у по ка за те љи ма 
фи зич ког здра вља и до бро би ти то ком ка сни јих го-
ди на. Мно га ис тра жи ва ња по ка за ла су да је про на-
ла же ње сми сла у жи во ту по ве за но са здра вљем. 
Љу ди ко ји до жи вља ва ју свој жи вот као пун зна че ња 
и сми сла ма ње су осе тљи ви на мен тал не бо ле сти и 
у бо љем су ста њу да се но се са стре сом и тра у мом. 
Сна жан осе ћај сми сла у жи во ту та ко ђе под сти че 
же љу да се жи ви здра во, јер чи ни да се љу ди осе ћа-
ју као да има ју не што за шта вре ди жи ве ти.

Ис тра жи ва ње ко је је спро вео Rush Al zhe i mer’s 
Di se a se Cen ter утвр ди ло је да је за љу де ко ји има-
ју из ра же ни ји осе ћај свр хе у жи во ту ве ро ват ни је 
да ће има ти спо ри је сто пе мен тал ног про па да ња, 
чак и ако су де ге не ра тив ни про це си већ по че ли 
да се раз ви ја ју. Свр ха је, та ко ђе, твр де ис тра жи ва-
чи, по ве за на са сма ње њем мор та ли те та и сре ћом 
у ста ро сти.

По себ но је ва жно да су сту ди је та ко ђе ис пи та ле 
фак то ре ко ји има ју тен ден ци ју да убла же опа да-
ње свр хе у жи во ту по ве за но с го ди на ма. Ре зул-
та ти ис тра жи ва ња као за штит не фак то ре ис ти чу 
оне ко ји су фо ку си ра ни на со ци јал но укљу чи ва-
ње и до при но се, по што, ис по ста ви ло се, глав ну 
уло гу у очу ва њу осе ћа ја свр хе има спре ча ва ње 
ста ри јих да се со ци јал но по вла че. А не ки од нај-
ва жни јих фак то ра до ко јих се до шло су: жи вот у 
при ват ним ста но ви ма, а не до мо ви ма, на ста вак 
за по шља ва ња, брак, че сти кон так ти са по ро ди-
цом, као и во лон ти ра ње.

В. Ка дић

СТА РЕ ЊЕ И СВР ХА ЖИ ВО ТА

Оста ти со ци јал но ак ти ван
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На ску пу одр жа ном 11. ју на у Да нас 
кон фе ренс цен тру, по све ће ном бу-
џет ском де фи ци ту Ср би је и ште ти 

од по пла ва, Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек-
тор ка Сек то ра за од но се с јав но шћу Фон да 
ПИО, на ве ла је да од ми ли он и 725.000 пен-
зи о не ра, ви ше од ми ли он њих при ма до 

про сеч ног из но са и про се чан из нос пен зи-
је од 24.000 ди на ра. Је ли ца Ти мо ти је вић је 
ре кла да је про шле го ди не за ис пла ту пен-
зи ја из дво је но 496,9 ми ли јар ди ди на ра. Од 
укуп них при ма ња и при хо да Фон да ПИО, 
ко ји су из но си ли 584,8 ми ли јар ди ди на ра, 
321,2 ми ли јар де су оства ре не на пла том 
до при но са, 261,3 ми ли јар де су тран сфе ри-
са не из бу џе та Ср би је, а 2,3 ми ли јар де су 
од оста лих при хо да и при ма ња. По што је у 
2013. сто па до при но са по диг ну та са 22 на 
24 од сто, удео при хо да Фон да из до при но-

са по ве ћан је са 51 на 55 од сто. Пре ма ре-
чи ма ди рек тор ке Ти мо ти је вић, то је и би ло 
у скла ду са оче ки ва њи ма, бу ду ћи да Фонд 
ПИО сва ке го ди не пра ви план при хо да 
ускла ђен са про це ном на пла те до при но са, 
на осно ву ис ку ства и по да та ка о бро ју за-
по сле них и про сеч ним пла та ма. Пен зи је су, 

под се ти ла је она, на кон два ускла ђи ва ња у 
про шлој го ди ни, од два од сто за април ске 
и 0,5 од сто за ок то бар ске пен зи је, у про се-
ку би ле ви ше за че ти ри про цен та у од но су 
на 2012.

По вод ску па у Да нас кон фе ренс цен тру 
био је да се јав но сти пред ста ви ка ко су се 
по пла ве у Ср би ји од ра зи ле на бу џет ски де-
фи цит, ка ко Ср би ја са да ма кро е ко ном ски 
сто ји ка да је реч о тој те ми, и ко ја ре ше ња и 
по моћ мо гу да се оче ку ју из стра них из во ра 
фи нан си ра ња.

Мар тин Керн, шеф Сек то ра за про гра ми-
ра ње по мо ћи из Европ ске уни је при Ми си ји 
ЕУ у Ср би ји, ис та као је да је ЕУ већ из дво-
ји ла 30 ми ли о на евра по мо ћи, али ће ко на-
чан из нос би ти знат но ве ћи. Ср би ја мо же 
да ра чу на на но вац из Фон да со ли дар но сти 
Европ ске уни је, на гран то ве, сред ства из 

ИПА про гра ма за 2014. и 2015. го-
ди ну, као и на би ла те рал ну по моћ 
зе ма ља чла ни ца ЕУ. Ху ма ни тар на 
по моћ ће и да ље сти за ти, пре те-
жно у ви ду до на ци ја у на мир ни ца-
ма, во ди и дру гим по треп шти на ма 
за угро же не. Ра ди се на про це ни 
ште те од по пла ва у тран спорт ном 
и енер гет ском сек то ру, на при ват-
ним ку ћа ма, на про це ни здрав-
стве них ри зи ка, на ути ца ју ште те 
на обра зо ва ње и не за по сле ност, 
а по себ на па жња је усме ре на на 
при пад ни ке на ци о нал них ма њи-
на. Тре ћа ка те го ри ја про це не ште-
та је у по љо при вре ди, али и у сек-
то ру ма лих и сред њих пред у зе ћа и 
тр го ви ни. Пре ма ре чи ма Мар ти на 
Кер на, ме ђу на род не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је, као што су Свет ска 
бан ка, Европ ска бан ка за об но ву 
и раз вој, не мач ка раз вој на бан ка 
KfW и дру ги, већ ра де на ре струк-
ту ри ра њу зај мо ва да би се по мо-
гло Ср би ји.

Про це на Фи скал ног са ве та пре 
по пла ва би ла је да ће де фи цит ове 
го ди не би ти 8,5 од сто бру то до ма-
ћег про из во да (БДП), а ка да се то-
ме до да ефе кат по пла ва, оче ку је 
се де фи цит од 8,7 про це на та, ре-
као је пред сед ник Фи скал ног са ве-
та, Па вле Пе тро вић. Он је по ја снио 
да су основ ни про бле ми би ли ту и 
пре по пла ва, а пр ви је ста ње у јав-

ним пред у зе ћи ма, чи ји су гу би ци про шле и 
ове го ди не по че ли да се пре ва љу ју на бу-
џет. Дру ги про блем су си стем ски за ко ни о 
пен зи ја ма и о ра ду, ко је тре ба до не ти, а тек 
на тре ћем ме сту је бу џет ски де фи цит, ко ји 
до ла зи на ред ка да поч не ре ша ва ње прет-
ход на два про бле ма. Јав ни дуг Ср би је са да 
је 65 од сто БДП-а, а про це њу је се да ће до 
кра ја го ди не пре ма ши ти 70 од сто. Де фи цит 
и јав ни дуг, ка ко је на вео Па вле Пе тро вић, 
ука зу ју на нео п ход ност озбиљ них ме ра.

Је ле на Оцић

РФ ПИО У ДА НАС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ

Скуп о де фи ци ту бу џе та 
и по пла ва ма 
Европска унија већ из дво ји ла 30 ми ли о на евра по мо ћи, али ће ко на чан из нос би ти знат но ве ћи

Про сеч на пен зи ја 
у апри лу 
24.301 ди нар
У Ср би ји има око 1,7 ми ли о на 

пен зи о не ра. Пре ма по да ци ма 

Фон да ПИО, у про шлој го ди ни 

су ме сеч но ис пла ћи ва не пен зи-

је и нов ча не на кна де у про се-

ку за 1.710.517 ко ри сни ка. Од 

укуп ног бро ја пен зи о не ра, око 

1,39 ми ли о на су бив ши за по сле-

ни, 44.000 вој ни пен зи о не ри, 

72.000 пен зи о не ри са мо стал них 

де лат но сти, док пен зи о ни са-

них по љо при вред ни ка има око 

213.000. Пен зи је се ис пла ћу ју 

ре дов но сва ког ме се ца, два 

пу та ме сеч но за пен зи о не ре 

из ка те го ри је за по сле них, док 

пен зи о не ри са мо стал них де лат-

но сти, вој ни и по љо при вред-

ни пен зи о не ри до би ја ју це лу 

пен зи ју од јед ном (по чет ком 

на ред ног ме се ца). Про сеч на 

не то пен зи ја свих ка те го ри ја 

пен зи о не ра у апри лу ове го ди-

не из но си ла је 24.301 ди нар. 

Пре ма нај но ви јим по да ци ма Ре-

пу блич ког за во да за ста ти сти ку, 

пен зи је у про се ку по пу ња ва ју 

32,6 од сто кућ ног бу џе та.

Јелица Тимотијевић
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На кон фе рен ци ји про јект не за јед ни це 
2014, ко ја је одр жа на 17. ју на у хо те лу 
Crow ne Pla za у Бе о гра ду, уче ство вао 

је и Зо ран Су та ра, са вет ник ди рек то ра Фон-
да ПИО, са пре зен та ци јом „До при нос раз во-
ју еУпра ве Ре пу бли ке Ср би је кроз ре а ли за-
ци ју про је ка та у РФ ПИО”. Кон фе рен ци ја је 
одр жа на у ор га ни за ци ји Ин сти ту та за упра-
вља ње про јек ти ма, од но сно PMI (Project 
Management Institute), чији је интегрални 
део и Удружење PMI Serbia Chapter.

– Би ло је ко ри сно чу ти и ис ку ства дру гих 
ин сти ту ци ја, јер се упра вља ње про јек ти ма 
при ме њу је у при ват ним, али и др жав ним 
пред у зе ћи ма, а ци љем да про јек ти бу ду ра-
ђе ни и спро ве де ни по стан дар ди ма и прин-
ци пи ма упра вља ња про јек ти ма. Код нас у 
Ср би ји, од 120 сер ти фи ко ва них PMP (Pro ject 
Ma na ge ment Pro fes si o nal) углав ном сви ра де 
у при ват ним ком па ни ја ма, сем Те ле ко ма, где, 
на при мер, по сто ји оде ље ње за упра вља ње 
про јек ти ма – на во ди Зо ран Су та ра.

У по стер се си ји би ло је пет пре зен та ци-
ја, ме ђу ко ји ма и пре зен та ци ја Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње.

– Је дан од ци ље ва кон фе рен ци је био је да 
се при ву че ин те ре со ва ње др жав не упра ве, 
те је Ду шан Сто ја но вић, ис пред Ми ни стар-
ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у-
пра ву, ре као да би тре ба ло да се на ни воу 
Вла де Ср би је ини ци ра осни ва ње јед не ор-
га ни за ци о не це ли не ко ја ће се ви ше ба ви ти 
упра вља њем про јек ти ма у јав ном сек то ру, 

али и ини ци ра ти упра вља ње про јек ти ма у 
др жав ним ин сти ту ци ја ма у скло пу но вих 
раз вој них стра те ги ја др жав не упра ве – ис-
ти че Су та ра.

У те др жав не ин сти ту ци је спа да и Фонд 
ПИО, бу ду ћи да је Ен вер Ник шић, по моћ-
ник ди рек то ра Фон да, члан јед не од рад них 

гру па. Је дан од ефе ка та раз во ја др жав не 
упра ве је Про је кат за ус по ста вља ње пор-
та ла за елек трон ску раз ме ну по да та ка са 
ино стра ним но си о ци ма оси гу ра ња Фон да 
ПИО, ко ји је у то ку и ко ји фи нан си ра Швед-
ски ин сти тут за јав ну упра ву (SI PU In ter na-
ti o nal).

– Фонд ПИО ак тив но уче ству је у свим 
до га ђа њи ма ко ја се од но се на упра вља ње 
про јек ти ма, и у ве зи су са стра те ги јом раз-
во ја др жав не упра ве. Ми смо кроз уво ђе ње 
ИСО стан дар да де фи ни са ли про це ду ру за 
упра вља ње раз вој ним про јек ти ма, што је 
упра во био мо тив уче шћа на кон фе рен ци ји. 
Ин те ре сант но је да је, по сма тра но од 1994. 
го ди не, са мо 25 од сто по кре ну тих про је ка-
та би ло успе шно. Уло га PMI је да се тај про-
це нат успе шно сти по ве ћа. Ве о ма ко ри сно 
је би ло чу ти и пре да ва ња зна чај них име на 
из ино стран ства – об ја шња ва са вет ник ди-
рек то ра Фон да ПИО, уз за кљу чак да би сва-
ка др жав на ин сти ту ци ја, по ред соп стве ног 
раз во ја, тре ба ло да оства ри не по сред ни ју 
са рад њу са дру гим ин сти ту ци ја ма раз во јем 
за јед нич ких сер ви са.

Ина че, пре зен та ци ја Фон да је пред ста-
вља ла во дич кроз екс тер не и ин тер не 
про јек те РФ ПИО од 2005. го ди не до да нас 
(Про је кат ПА РИП, Стра те ги ја ре фор ме др-
жав не упра ве, елек трон ски сер ви си за ко-
ри сни ке, им пле мен та ци ја стан дар да ИСО 
9001 и 27001, пор тал за елек трон ску раз ме-
ну по да та ка).

Ј. Оцић

Од не дав но Фонд ПИО има још јед ног по моћ ни ка ди рек то ра. Ве сна Сто ја но вић је ду-
го го ди шњи рад ник Фон да: на и ме, сво је пр ве ко ра ке у по слу за по че ла је 1978. го ди не 
у Фи ли ја ли Фон да ПИО за град Бе о град, где је ра ди ла до 2005. го ди не, из ме ђу оста лог 
и на по сло ви ма на чел ни ка оде ље ња, за ме ни ка и са вет ни ка ди рек то ра Фи ли ја ле. Од 
2006. за по сле на је на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та Уни он као аси стент са рад ник 
на пред ме ту Рад но пра во, а на том фа кул те ту јој је одо бре на и док тор ска те за по све-
ће на рад но прав ном по ло жа ју ин ва ли да. Од 2009. је по но во у Фон ду, и то на ме сту ди-
рек то ра Фи ли ја ле РФ ПИО за град Бе о град, а од 2011. је шеф ка би не та и са вет ник ди-
рек то ра РФ ПИО.

Ве сна Сто ја но вић је ди пло ми ра ла на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду 1978. го ди не, где 
је 1985. и ма ги стри ра ла, и то из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, што је и 
опре де ли ло ње но кре та ње кроз ка ри је ру. За по тре бе „Слу жбе ног гла сни ка РС” об ја ви ла 
је два из да ња у еди ци ји „За ко ни и про пи си”, као и ви ше чла на ка из обла сти со ци јал ног 
оси гу ра ња. Г. О.

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ЈЕКТ НИХ МЕ НА ЏЕ РА У БЕ О ГРА ДУ

Фонд ПИО у свим до га ђа њи ма у 
ве зи са упра вља њем про јек ти ма

ПО МОЋ НИК ДИ РЕК ТО РА ФОН ДА ВЕ СНА СТО ЈА НО ВИЋ 

Ве ли ко ис ку ство у обла сти ПИО

Зо ран Су та ра

Ве сна Сто ја но вић
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Ра ди по ди за ња ква ли те та 
услу га и обез бе ђе ња стан-
дард них усло ва за ефи-

ка сан и нео ме тан рад за по сле-
них, то ком про шле и ове го ди не 
адап ти ра не су по слов не згра де 
фи ли ја ла РФ ПИО у Су бо ти ци и 
Вр ба су. Сви по сло ви за вр ше-
ни су до кра ја ма ја ове го ди не, 
от кло ње ни су по сто је ћи не до-
ста ци, а осим нео п ход них гра-
ђе вин ских ра до ва, адап та ци је 
си сте ма за гре ја ње и на па ја ње 
елек трич ном енер ги јом, ура ђе-
на је и ре кон струк ци ја ра чу нар-
ске и те ле фон ске мре же.

– Же лим, нај пре, да за хва лим 
свим гра ђа ни ма на ис ка за ном 
раз у ме ва њу и стр пље њу то ком 
адап та ци је по слов них згра да 
Фон да у Су бо ти ци и Вр ба су, јер 
су и они у том пе ри о ду оства ри-
ва ли сво ја пра ва из обла сти пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
у оте жа ним усло ви ма. На и ме, 
не ка да је у кан це ла ри ја ма би ла 
ве ћа гу жва, не ка да су мо ра ли да 
за о би ла зе од ре ђе не пред ме те 
и ма те ри јал, а би ло је и „ви шка” 
пра ши не због ра до ва – об ја снио 
је Ми хај ло Ми ли ћев, на чел ник 

Оде ље ња за по сло ве си сте ма ко-
му ни ка ци о них мре жа у Ди рек ци-
ји По кра јин ског фон да ПИО.

Пре ма ње го вим ре чи ма, нај-
ве ћи про блем је био ка ко омо гу-
ћи ти не сме та но функ ци о ни са ње 
фи ли ја ла то ком ре кон струк ци је, 
што је успе шно ре ше но.

– Адап та ци ју ра чу нар ске мре же 
ра ди ли смо у фа за ма, и за сва ку 
фа зу смо при пре ма ли фи ли ја ле. 
Се ли ли смо опре му у онај про стор 

где се ни су из во ди ли дру ги ра до-
ви, а офор ми ли смо и при вре ме-
ну ра чу нар ску мре жу и по ве за ли 
је са основ ном, уз ствар но ми ни-
мал не пре ки де у ње ном функ ци о-
ни са њу. У овом по слу уче ство ва ло 
је це ло на ше оде ље ње, а уз по моћ 
ко ле га из Оде ље ња за опе ра тив-
не по сло ве пре кон тро ли са ли смо 
тех нич ку ис прав ност свих ма ши-
на и ра чу нар ске опре ме – ре као 
је Ми ли ћев.

Нај зна чај ни ја но ви на на кон 
ре кон струк ци је ра чу нар ске 
мре же у фи ли ја ла ма Су бо ти-
ца и Вр бас је сте та што је у обе 
фи ли ја ле обез бе ђе на тех нич ка 
про сто ри ја ко ја има сво је хла-
ђе ње и у ко ју се не мо же ући 
без ко ди ра не кар ти це. То је 
по ве ћа ло без бед ност и си гур-
ност по ста вље не ра чу нар ске 
опре ме, ко ја пред ста вља пра-
ве ма ле ра чу нар ске цен тре. 
Дру га по год ност је у то ме што 
је у адап ти ра ним згра да ма по-
ве ћан број те ле фон ских и ра-
чу нар ских при кљу ча ка, ко ји 
мо гу по по тре би да се ме ња ју 
у те ле фон ске или у ра чу нар ске. 
За хва љу ју ћи до број тех нич кој 
до ку мен та ци ји олак ша но је и 
одр жа ва ње мре же.

Но ва ра чу нар ска мре жа у фи-
ли ја ла ма Фон да у Су бо ти ци и 
Вр ба су би ће, пре ма ре чи ма Ми-
хај ла Ми ли ће ва, са свим до вољ-
на да у на ред них пет-шест го ди-
на при хва ти и не ке но ве тех но-
ло ги је (ре ци мо ИП те ле фо ни је), 
али и по ве ћан број мре жних 
уре ђа ја.

Ми ро слав Мек те ро вић

По чет ком ју на ове го ди не отво ре на је 
Кан це ла ри ја за бр зе од го во ре при Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња. Њен рад тре ба да 
олак ша ко му ни ка ци ју гра ђа на са свим 
де ло ви ма тог ми ни стар ства, ка ко би њи-
хо ви зах те ви би ли бр же ре ше ни.

У Ми ни стар ству ка жу да у Кан це ла ри-
ју за бр зе од го во ре днев но већ сти же 
и до 150 по зи ва гра ђа на. Они нај че шће 
тра же ин фор ма ци је о то ме шта им је све 
по треб но да би оства ри ли не ко од пра ва 
из обла сти со ци јал не за шти те. Ко му ни ка-
ци ја са гра ђа ни ма олак ша на је та ко што 
је на сај ту тог ре со ра по ста вљен ба нер у 

окви ру ко јег се на ла зи и-мејл адре са Кан-
це ла ри је. Гра ђа ни мо гу да по ша љу сво је 
пи та ње, зах тев, број пред ме та ко ји су већ 
про сле ди ли Ми ни стар ству, и у ро ку од 
пет да на за по сле ни у Кан це ла ри ји за бр-
зе од го во ре ду жни да сва ком од њих да ју 
од го вор, од но сно ин фор ма ци ју о то ме да 
је пи та ње сти гло. По сто је за кон ски ро ко-
ви у окви ру ко јих се ре ша ва ју про бле ми 
гра ђа на (пет на ест да на, ме сец да на, два 
ме се ца) и у том пред ви ђе ном за кон ском 
ро ку сва ко мо ра да до би је од го вор. У Кан-
це ла ри ји за сад ра ди пе то ро слу жбе ни ка.

Гра ђа ни пи та ња мо гу да ша љу елек-
трон ски на адре су br zi od go vo ri @mi nrzs.

gov.rs, а при ли ком ја вља ња оба ве зно је 
да на ве ду име и пре зи ме, кон такт те ле-
фон и адре су. Та ко ђе, свој зах тев или пи-
та ње мо гу да упу те и пи са ним пу тем на 
адре су Ми ни стар ства – Не ма њи на 22 до 
26, или да се ја ве те ле фо ном (011/303-
8661 и 011/303-8677) и да до би ју ин фор-
ма ци ју о оно ме што их ин те ре су је.

Ме ђу нај че шћим зах те ви ма ко ји сти жу 
у Кан це ла ри ју за бр зе од го во ре су при-
ја ве због мо бин га или на ра чун по сло да-
ва ца ко ји не упла ћу ју до при но се. У том 
слу ча ју, ка жу у Ми ни стар ству, на те рен се 
ша ље Ин спек ци ја ра да.

Г. О.

ЗА ВР ШЕ НА АДАП ТА ЦИ ЈА ПО СЛОВ НИХ ЗГРА ДА ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО У СУ БО ТИ ЦИ И ВР БА СУ

Ре кон стру и са на 
и ра чу нар ска мре жа

МИ НИ СТАР СТВО ЗА РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ, БО РАЧ КА И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА 
ОТВО РИ ЛО КАН ЦЕ ЛА РИ ЈУ ЗА БР ЗЕ ОД ГО ВО РЕ

Ко рак ка гра ђа ни ма

Део екипе 

ангажоване 

на реконструкцији 

ИТ мреже
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у жижи

Пре ма од лу ци Фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње Цр не Го ре, 
че тр де сет нај у гро же ни јих пен зи о-

не ра по го ђе них по пла ва ма у Ср би ји мо ћи 
ће бес плат но да бо ра ви се дам да на у Ул ци-
њу од 25. ав гу ста, на ба зи пу ног пан си о на. 
У про сто ри ја ма Са ве за пен зи о не ра Ср би је 
Ду шан Пе ро вић, ди рек тор Фон да ПИО Цр-
не Го ре, уру чио је Ђу ри Пе ри ћу, пред сед-
ни ку Са ве за пен зи о не ра Ср би је, ову од лу ку 
и об ја снио да су се ак тив но сти ма пру жа ња 
по мо ћи при дру жи ли нај ста ри ји гра ђа ни 
Цр не Го ре пре ко Са ве за удру же ња пен зи-
о не ра, из два ја њем јед ног евра од сво јих 
пен зи ја ко је се ис пла ћу ју у ју ну. Фонд ПИО 
Цр не Го ре, пре ма ре чи ма Пе ро ви ћа, рас по-
ла же сме штај ним ка па ци те ти ма у Ул ци њу и 
због то га је од лу че но да се део тих ка па ци-
те та по ну ди др жа ва ма по го ђе ним по пла ва-
ма, има ју ћи у ви ду по себ но те жак по ло жај 
при пад ни ка тре ћег до ба ко ји су мо ра ли да 
на пу сте до мо ве. По ред то га, уку пан из нос 

сред ста ва из дво јен од пен зи ја, у вред но сти 
од 48.523 евра, упла ћен је на ра чун Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је. Пе ро вић је из ра зио 
на ду да ће ове ак тив но сти Фон да и Са ве за 
пен зи о не ра Цр не Го ре до при не ти опо рав ку 
по стра да лих и учи ни ти да лак ше пре бро де 
не да ће, а да ће се са рад ња пен зи о не ра Цр-

не Го ре и Ср би је, као и до са да, од ви ја ти и 
дру га чи јим по во ди ма.

За хва лив ши цр но гор ском Фон ду ПИО и 
Са ве зу пен зи о не ра, ко ји су пр ви од свих 
зе ма ља у ре ги о ну при те кли у по моћ, Ђу ро 
Пе рић је об ја снио да ће кри те ри јум за бо-
ра вак у Ул ци њу би ти као и за бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју у ба ња ма Ср би је. При о ри тет 
ће има ти при пад ни ци ста ри је по пу ла ци је 
ко ји су у ко лек тив ним сме шта ји ма, та ко да 
не ће би ти им про ви за ци је. Др жав ни ор га ни 
ра де пре ци зну про це ну ште те, а чим бу де 
го то ва, зна ће се тач но и ко ји ће пен зи о не ри 
до би ти нов ча ну по моћ при сти глу од Са ве за 
пен зи о не ра Цр не Го ре. За те по тре бе, ре као 
је пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је, 
отво рен је по се бан де ви зни ра чун, а по моћ 
је на ја вље на и из Ма ке до ни је.

Ј. Оцић

Цр ве ни крст Ср би је и мре жа Ху ма наС 
ор га ни зо ва ли су три би ну по во дом 15. ју на, 
Ме ђу на род ног да на бор бе про тив на си ља 
над ста ри ји ма. Овај дан се, на ини ци ја ти ву 
Цр ве ног кр ста Ср би је, обе ле жа ва од 2007. 
го ди не. Три би на под на зи вом „За то што се 
на си ље над ста ри ји ма не сме иг но ри са ти” 
би ла је део кам па ње „Ста ре ње зах те ва ак-
ци ју” ко ја се ре а ли зу је у 40 зе ма ља све та.

Ску пу је при су ство ва ло ви ше од 40 
пред став ни ка јав ног и ци вил ног сек то ра 
и са мих ста ри јих, а циљ је био да се јав-
ност упо зна са раз ло зи ма за до но ше ње 
но ве Кон вен ци је УН о пра ви ма ста ри јих и 
са спе ци фич ним обла сти ма ко је она тре-
ба да об у хва ти, као и са тим за што је ста-
ре ње мул ти пли ка тор дис кри ми на ци је.

 J. O.

По ди за ње ста ро сне гра ни це
У Цр ној Го ри има око 125.000 ко ри сни ка пра ва из ПИО, а про сеч на пен зи ја из но си 

276 евра. За кон из 2011. го ди не унео је зна чај не но ви не у пен зиј ски си стем Цр не 

Го ре, од ко јих су нај ва жни је по сте пе но из јед на ча ва ње же на и му шка ра ца у по гле ду 

усло ва за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју и по ступ но по ди за ње ста ро сне гра ни це 

за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју на 67 го ди на до 2025. го ди не (за му шкар це), 

од но сно до 2041. го ди не (за же не). Ове го ди не услов за од ла зак у пен зи ју у Цр ној 

Го ри за му шкар це је 65 го ди на и два ме се ца жи во та, а за же не 63 го ди не и три ме се ца 

(по тре бан пен зиј ски стаж је 15 го ди на). Ина че, услов за оства ри ва ње пра ва на пен зи-

ју је че тр де сет го ди на ста жа без об зи ра на го ди не жи во та.

ТРИ БИ НА ЦРВЕНОГ КРСТА СР БИ ЈЕ И МРЕ ЖЕ ХУ МА НАС

Су зби ти на си ље над ста ри ји ма

Јелица Тимотијевић (РФ ПИО), Ду шан Пе ро вић (Фонд ПИО Црне Горе) 

и Ђу ро Пе ри ћ (Савез пензионера Србије)

ДО НА ЦИ ЈА ЦР НО ГОР СКОГ ФОН ДА ПИО И СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Пр ви у ре ги о ну из дво ји ли 
од пен зи ја за угро же не 
по пла ва ма
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реч струке

При оства ри ва њу пра ва 
на пен зи ју мно ги оси гу-
ра ни ци до ђу до са зна ња 

да ће им се од сва ког ме сеч ног 
из но са пен зи је од би ја ти тре ћи-
на, све до на ми ре ња ду га ко ји 
има ју због не пла ће них до при-
но са за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње.

Оси гу ра ни ци ко ји су оба вља-
ли не ку са мо стал ну де лат ност 
нај че шће при под но ше њу зах те-
ва већ зна ју да ли су упла ти ли све 
до при но се и пре о ста је им са мо 
да се упо зна ју са мо гућ но сти ма 
на ми ре ња ду га, док по је ди ним 
оси гу ра ни ци ма чи ње ни ца да 
дуг уоп ште по сто ји пред ста вља 
ве о ма не при јат но из не на ђе ње.

Раз мо три ће мо ка ко нај че шће 
на ста ју ду го ви због не пла ћа ња 
до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње, да би се 
из бе гла не при јат на из не на ђе-
ња, од но сно да би оси гу ра ни ци 
ко ји се у овој при чи пре по зна ју 
мо гли бла го вре ме но да ре гу ли-
шу сво је оба ве зе.

Као што смо већ ре кли, нај че-
шћи основ за по сто ја ње не пла-
ће них до при но са је оба вља ње 
са мо стал не де лат но сти. И по ред 
то га што ве ћи на „са мо ста ла ца” 
до бро по зна је сво ја пра ва и оба-
ве зе, ипак је по треб но ука за ти на 
не ке си ту а ци је ко је се у прак си 
де ша ва ју, а у ко ји ма оси гу ра ни-
ци нај че шће ни су ни зна ли да је 
тре ба ло да пла ћа ју до при но се.

По чет ком де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка по јед но ста вље на 
је ре ги стра ци ја при ват них пред-
у зе ћа. Мно ги љу ди су ту при ли-
ку ис ко ри сти ли и ре ги стро ва ли 
пред у зе ће „да им се на ђе”, иако 
су би ли у рад ном од но су. Ве ли-
ка ве ћи на ова ко ре ги стро ва них 
де лат но сти ни ка да ни је за жи ве-
ла, али су иза њих оста ле раз не 
оба ве зе. У слу ча је ви ма ка да су 
де лат но сти оба вља не из рад ног 
од но са, По ре ска упра ва ни је оси-
гу ра ни ке ду жи ла до при но си ма 
за ПИО. Ипак, у слу ча ју ка да је 
рад ни од нос пре стао, а ре ги-
стро ва но пред у зе ће је и да ље 
по сто ја ло, ауто мат ски је на ста ла 
и оба ве за упла те до при но са. На-
и ме, осни ва чи пред у зе ћа, као и 

они ко ји су у сво јим пред у зе ћи ма 
за по сле ни, или их за сту па ју као 
ди рек то ри, оба ве зно су оси гу ра-
ни као оси гу ра ни ци са мо стал них 
де лат но сти. Слич на је си ту а ци ја 
и са за нат ским рад ња ма и дру-
гим пред у зет нич ким де лат но сти-
ма. Ва жно је на гла си ти да оба ве-
за упла те до при но са по сто ји за 
сва ку ре ги стро ва ну са мо стал ну 
де лат ност ка да она пред ста вља 
основ но оси гу ра ње, без об зи ра 
на то да ли се та де лат ност фак-
тич ки оба вља или не.

Да кле, уко ли ко сте не ка да 
ре ги стро ва ли пред у зе ће или 
рад њу, без об зи ра на то да ли 
сте за и ста за по че ли оба вља-
ње де лат но сти, или не, а ни сте 
си гур ни да ли сте ту де лат ност 
бла го вре ме но и од ја ви ли, нео п-
ход но је да про ве ри те њен ста-
тус. У слу ча ју да је де лат ност би-
ла ре ги стро ва на и у вре ме ка да 
ни сте би ли у рад ном од но су, у 
тим пе ри о ди ма сте би ли оси гу-
ра ник са мо стал них де лат но сти 
и са мим тим и об ве зник упла те 
до при но са за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње!

Слич на је си ту а ци ја и код оси-
гу ра ни ка ко ји ма је ре ше њем 
Фон да утвр ђе но свој ство оси-
гу ра ни ка по не ком од За ко ном 

пред ви ђе них осно ва, а тим ре-
ше њем је оси гу ра ни ку утвр ђе-
на и оба ве за упла те до при но са. 
Нај че шћа ова ква ре ше ња су за 
тзв. до бр о вољ но оси гу ра ње, 
од но сно оси гу ра ње по чла ну 
15 За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу, про ду же но 
оси гу ра ње, свој ство оси гу ра ни-
ка по осно ву оба вља ња са мо-
стал них про фе си о нал них де-
лат но сти (му зи ча ри, но ви на ри, 
спо р ти сти, естрад ни умет ни ци 
и сл.) и свој ство оси гу ра ни ка 

по осно ву ра да у ино стран ству. 
Код ова ко утвр ђе них свој ста ва 
оси гу ра ни ка по сто је од ре ђе не 
слич но сти, али и раз ли ке.

У слу ча ју да је ре ше њем за про-
ду же но оси гу ра ње, или оси гу-
ра ње по чла ну 15 За ко на о ПИО, 
утвр ђен са мо по че так оси гу ра-
ња, оси гу ра ни ци мо гу да утвр де 
до ког да ту ма су упла ти ли до при-
но се и за тим да под не су зах тев за 
пре ста нак оси гу ра ња са тим, или 
не ким дру гим да ту мом по соп-
стве ном из бо ру. У овим слу ча је-
ви ма по сто ја ње евен ту ал ног ду га 
у пот пу но сти за ви си од во ље са-
мог оси гу ра ни ка.

Ме ђу тим, у слу ча је ви ма ка да 
је ре ше њем већ утвр ђен пе ри од 
оси гу ра ња, од но сно ње гов по че-

так и крај, по пра во сна жно сти ре-
ше ња на ста ла је и оба ве за упла те 
до при но са. Слич на је си ту а ци ја и 
са свој ством оси гу ра ни ка утвр-
ђе ним по осно ву оба вља ња са-
мо стал не про фе си о нал не де лат-
но сти, ка да та де лат ност пред-
ста вља основ, и у за ви сно сти од 
оба вља ња те де лат но сти, од но-
сно члан ства у од го ва ра ју ћем 
ре пре зен та тив ном удру же њу, 
за ви си и пе ри од за ко ји по сто ји 
оба ве за упла те до при но са.

У свим слу ча је ви ма ка да је 
ре ше њем утвр ђе на оба ве за 
упла те и из нос до при но са, те-
че и за кон ска ка ма та од да на 
до спе ло сти до да на упла те, што 
мо же знат но да ути че на из нос 
укуп ног ду га.

По пра ви лу, об ра чун и на-
пла ту до при но са за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње оба вља 
По ре ска упра ва. Ме ђу тим, уко-
ли ко свој ство оси гу ра ни ка по-
сто ји, или се на кнад но утвр ди, 
а По ре ска упра ва ни је утвр ди-
ла оба ве зу упла те до при но са, 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње има 
за кон ску оба ве зу да утвр ди и 
об ра чу на из нос до при но са, од-
но сно – не по сто ји мо гућ ност 
да се оси гу ра ник „од рек не” 
по је ди них пе ри о да и та ко се 
осло бо ди ду га, за то што му, на 
при мер, ти пе ри о ди ни су по-
треб ни за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју.

Да кле, уко ли ко Вам је ре ше-
њем, по Ва шем зах те ву, утвр ђе-
но свој ство оси гу ра ни ка по не-
ком од на ве де них осно ва, или 
сте у не ком пе ри о ду има ли ре-
ги стро ва ну са мо стал ну де лат-
ност, а тај стаж Вам ни је упи сан 
у рад ну књи жи цу и ни сте си гур-
ни да сте на ми ри ли све оба ве-
зе по осно ву упла те до при но са, 
по треб но је да се обра ти те нај-
бли жој ор га ни за ци о ној је ди ни-
ци Фон да да би сте се упо зна ли 
са сво јим пра ви ма и оба ве за ма.

Ми ро слав Ми рић

КА КО НА СТА ЈУ ДУ ГО ВА ЊА ЗБОГ НЕ ПЛА ЋЕ НИХ ДО ПРИ НО СА 1

Дуг ни је друг

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

Отво рен Ан дрић гра д
У окви ру обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та, 28. ју на 

2014. све ча но је отво рен Ан дрић град у Ви ше гра ду. По ред пред став-
ни ка др жав ног вр ха Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, све ча но сти су при-
су ство ва ле број не зна чај не лич но сти из по ли тич ког жи во та, углед не 
зва ни це из све та, али и мно штво на ро да са обе оба ле Дри не.

Тог да на је ода та и по част Га ври лу Прин ци пу ко ји је на Ви дов дан 
1914. го ди не из вр шио атен тат на над вој во ду Фран ца Фер ди нан да, а то 
уби ство је пред ста вља ло по вод за из би ја ње Пр вог свет ског ра та. Нај-
зна чај ни ји аспект отва ра ња Ан дрић гра да пред ста вља ло је от кри ва ње 
ве ли ког мо за и ка на ко ме је при ка зан Га ври ло Прин цип.

Не дав на ис тра жи ва ња по ка за ла су да ђа ци у зе мља ма бив ше Ју го-
сла ви је уче раз ли чи те вер зи је исто ри је о узро ци ма Пр вог свет ског ра-
та, што је по сле ди ца по след њих ра то ва у ре ги о ну.

Ан дрић град, за јед нич ки про је кат Емира Ку сту ри це и Вла де Ре пу-
бли ке Срп ске, за ко ји је ре че но да је ко штао ви ше од де сет ми ли о на 
евра, са гра ђен је у Ви ше гра ду у част пи сца Иве Ан дри ћа.

Уско ро ба за по да та ка 
за осо бе са ин ва ли ди те том

Ми ни стар за 
рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, 
Алек сан дар Ву-
лин, по моћ ник ми-
ни стра, Вла ди мир 
Пе шић, и пред сед-
ник На ци о нал не 
ор га ни за ци је осо-
ба са ин ва ли ди те-
том Ср би је, Ми лан 
Сто шић, пред ста-

ви ли су у че твр так, 26. ју на, у На ци о нал ној ор га ни за ци ји осо ба 
са ин ва ли ди те том Ср би је (Му та по ва 12) про је кат „Кре и ра ње ба-
зе по да та ка за осо бе са ин ва ли ди те том”.

Сек тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња ини ци рао је 
из ра ду ба зе са ве за и удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том чи је 
про гра ме и про јек те по др жа ва кроз кон кур се. Ба за ће са др жа-
ти по дат ке о чла но ви ма ор га ни за ци ја ко је су укљу че не у про-
грам ске и про јект не ак тив но сти за ко је Ми ни стар ство из два ја 
фи нан сиј ска сред ства.

Но ви Бе о град: 
обу ка за пен зи о не ре

Оп шти на Но ви Бе о град ће за нај ста ри је су гра ђа не сре ди ном 
сеп тем бра ор га ни зо ва ти бес плат ну шко лу ра чу на ра. Шко ла ће 
тра ја ти два ме се ца, а за ин те ре со ва ни мо гу да се при ја ве Сер ви-
сном цен тру оп шти не. Про грам обу ке ће би ти при ла го ђен по-
тре ба ма при ја вље них и об у хва ти ће основ но, ба зич но зна ње по-
треб но за ко ри шће ње ра чу на ра. Све ин фор ма ци је о про гра ми ма 
ко је ова оп шти на ор га ни зу је мо гу се до би ти по зи ва њем броја 
011/7850-785.

Дан за шти те жи вот не сре ди не
У ви ше од 100 зе ма ља све та 5. јунa je обе ле жен Свет ски дан 

за шти те жи вот не сре ди не, ко ји је, по чев ши од 1972. го ди не, 
глав ни на чин за Ује ди ње не на ци је да ути чу на по ди за ње гло-
бал не све сти о зна ча ју за шти те жи вот не сре ди не.

Овај дан је обе ле жен и у на шој зе мљи број ним ак тив но сти ма 
и ма ни фе ста ци ја ма. По-
ред оста лих, у На род ној 
скуп шти ни je одр жа на 
ше ста јав на де ба та „Трет-
ман опа сног и по себ них 
то ко ва от па да у Ре пу бли-
ци Ср би ји”, у ор га ни за ци-
ји Цен трал но е вроп ског 
фо ру ма за раз вој (CE DEF) 
и При вред не ко мо ре Ср-
би је. Ор га ни за то ри су 

упо зо ри ли да у Ср би ји по сто ји ви ше од ми ли он то на исто риј ског 
опа сног от па да на ста лог ра дом фа бри ка у про шло сти, а сва ке го-
ди не ства ра се до 200.000 то на но вог опа сног от па да, ко ји се у од-
ре ђе ној ме ри не кон тро ли са но од ла же. Опа сни от пад збри ња ва 
са мо 30 при вре ме них де по ни ја, од ко јих 62 од сто не за до во ља ва 
про пи са не усло ве ра да.

Пред став ни ци ста ри јих 
у Ми ни стар ству спољ них по сло ва

Ми ни стар спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Иви ца Да чић, при-
мио је, 25. ју на, де ле га ци ју ста ри јих осо ба и пред став ни ка ор га ни за ци-
ја ко је се ба ве пи та њи ма ста ри јих. У де ле га ци ји су би ли Да ни ца Шмиц, 
во лон тер Цр ве ног кр ста Ср би је, др Рад ми ла По по вић, пред став ник 
НВО Окри ље, Вла дан ка Ми скин из Са ве за пен зи о не ра Ср би је, Зо ри ца 
Ћор ко вић, пред став ник ста ри јих на ин сти ту ци о нал ном сме шта ју, Ми-
лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, Бран ки ца 
Јан ко вић, на ци о нал ни ко ре спон дент за пи та ње ста ре ња, На та ша То-
до ро вић и др Ми лу тин Вра че вић из ЦК Ср би је.

Са ста нак је био део гло бал не кам па ње „Ста ре ње зах те ва ак ци ју”, у 
ве зи са Ме ђу на род ним да ном бор бе про тив дис кри ми на ци је и на си-
ља над ста ри ма. Ове го ди не ак це нат кам па ње је по др шка ра ду Отво-
ре не рад не гру пе за ста ре ње при се ди шту УН у Њу јор ку, чи ји пе ти са-
ста нак ће би ти одр жан од 30. ју ла до 1. ав гу ста ове го ди не. Де ле га ци ја 
је упу ти ла мол бу ми ни стру спољ них по сло ва да пред став ни ци Ми си је 
Ре пу бли ке Ср би је при УН при су ству ју овом са стан ку.
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У му зе ји ма и га ле ри ја ма то ком 
осме Но ћи му зе ја у Но вом Са ду 
сво је ме сто је на шло и ства ра ла-
штво осо ба са ин ва ли ди те том и 
умет ност по све ће на со ци јал ној 
не јед на ко сти и дис кри ми на-
ци ји. Га ле ри ја Ма ти це срп ске и 
ор га ни за ци ја Пер Арт већ шест 
го ди на про мо ви шу ин клу зи ју и 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том. 
Кроз про је кат „Умет ност и ин-
клу зи ја” мла ди са ин те лек ту ал-
ном оме те но шћу, у са рад њи са 
умет ни ци ма и ку сто си ма, учи ли 
су о на шој кул ту ри и умет но сти.

У Спо мен-збир ци Па вла Бе љан-
ског де ца са по себ ним по тре ба ма 
Рад ног и днев ног цен тра ШО СО 
„Ми лан Пе тро вић” има ла су при ли-

ку да се упо зна ју са де ли ма из стал-
не по став ке и да их за тим из ра зе у 
цр те жи ма и сли ка ма. Њи хо ви ра до-
ви из ло же ни су у Но ћи му зе ја.

Да је умет ност до ступ на сви-
ма и да се мо же до жи ве ти свим 
чу ли ма, по ка за ло је не ко ли ко 
удру же ња ОСИ из Вој во ди не 
на за јед нич кој из ло жби под на-
зи вом „Кроз при зму исти не”. А 
у Цен тру за ви зу ел ну кул ту ру 
„Злат но око” при ка за на је из ло-
жба фо то гра фи ја, ви део за пи са 
и ин ста ла ци ја Те о до ре Ста мен-
ко вић „За кон јед на ко сти”, ко ја 
се ба ви пи та њи ма со ци јал не 
не јед на ко сти и раз ли чи тим об-
ли ци ма дис кри ми на ци је.

Ово го ди шња Ноћ му зе ја одр-

жа на је на 45 ло ка ци ја у Но вом 
Са ду и на Пе тро ва ра дин ској 
твр ђа ви. По се ти о ци су мо гли 
да ви де чак 80 раз ли чи тих са др-

жа ја, а део при хо да од ула зни ца 
на ме њен је ста нов ни штву и ин-
сти ту ци ја ма кул ту ре угро же ним 
не дав ним по пла ва ма.

Град Но ви Сад, При вред на ко мо ра Ср би је и 
Аген ци ја Ал ма Монс ор га ни зо ва ли су, 10. ју на, 
у Скуп шти ни гра да ра ди о ни цу под на зи вом 
„Со ци јал но пред у зет ни штво – мо гућ но сти раз-

во ја и фи нан си ра ња”. Ра ди о ни ца је одр жа на у 
окви ру про јек та „EASE &SEE: Раз вој со ци јал ног 
пред у зет ни штва у ју го и сточ ној Евро пи”, а циљ 
је био пред ста вља ње мо гућ но сти раз во ја ин-

стру ме на та фи нан сиј ске по др шке со ци јал ном 
пред у зет ни штву у Ср би ји, као и при ме ри до-
бре прак се у но вом кон цеп ту са рад ње со ци јал-
них пред у зе ћа и по слов ног сек то ра.

То ком ра ди о ни це је 
ис так ну то да је од из у-
зет ног зна ча ја по ве зи ва-
ње пред у зе ћа, ко о пе ра-
тив ног сек то ра, фи нан-
сиј ских ин сти ту ци ја и 
дру гих ва жних чи ни ла ца 
ра ди раз ме не ис ку ста-
ва и ства ра ња усло ва за 
раз вој мо де ла одр жи вог 
по сло ва ња.

Го ран Се чуј ски, члан 
Град ског ве ћа за при вре-
ду, ис та као је да ло кал не 
са мо у пра ве тре ба да се 
укљу че у раз ви ја ње со-

ци јал ног пред у зет ни штва, јер за по шља ва ју ка-
те го ри је љу ди ко је те же до ла зе до по сла, као 
што су осо бе са ин ва ли ди те том или ли ца ста-
ри ја од 50 го ди на.

По жа ре вац по ма же нај ста ри је

Ло кал на са мо у пра ва у По жа рев цу до не ла је од лу ку о фи нан-
си ра њу про је ка та у окви ру спро во ђе ња ло кал ног ак ци о ног 
пла на за уна пре ђе ње по ло жа ја ста ри јих ли ца у овом гра ду, 
ко ји се од но си на пе ри од од 2011. до 2015. го ди не. Удру же ње 
пен зи о не ра По жа рев ца до би ће 810.000 ди на ра за ре а ли за ци-
ју про гра ма Клуб за од ра сла и ста ри ја ли ца, а Цен тар омла дин-
ске ини ци ја ти ве 348.600 ди на ра за про грам „За јед но кроз леп-
ше тре ће до ба”. Ме ђу оп штин ској ор га ни за ци ји Са ве за сле пих 
Ср би је до де ље но је 127.000 за ја ча ње ка па ци те та са мо стал но-
сти ста рих сле пих ли ца.

Сур ду ли ца: 
са јам 
за по шља ва ња

На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње ор га ни зо ва ла је са јам 
за по шља ва ња у Сур ду ли ци, 27. ју-
на 2014. го ди не. На сај му је 14 по-
сло да ва ца из оп шти на Сур ду ли ца 
и Вла ди чин Хан по ну ди ло око 100 
рад них ме ста. Ком па ни је и пред у-
зе ћа при ја ви ли су по тре бе за рад-
ни ци ма у обу ћар ству, за ку ва ри ма и 
по моћ ним ку ва ри ма, а тра же ни су 
и та пе та ри, зи да ри, ар ми ра чи, књи-
го во ђе, еко но ми сти, тр гов ци, као и 
рад ни ци ко ји би оба вља ли по сло ве 
фи зич ког обез бе ђе ња обје ка та.

Кроз не по сре дан раз го вор са по-
сло дав ци ма, не за по сле ни из Сур-
ду ли це и Вла ди чи ног Ха на има ли 
су при ли ку да уве ћа ју сво је шан се 
у тра же њу по сла, мо гли су да се 
пред ста ве, пре да ју сво је рад не би-
о гра фи је и при ја ве се за по ну ђе не 
по сло ве.

У ма ју пад про сеч не за ра де

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, про сеч на 
ме сеч на за ра да без по ре за и до при но са ис пла ће на у ма ју ове го-
ди не из но си 44.184 ди на ра. У по ре ђе њу са про сеч ном за ра дом 
без по ре за и до при но са ис пла ће ном у апри лу 2014, но ми нал но 
је ни жа за 3,6 а ре ал но за 3,7 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ма ју 2014. из но си 60.966 ди-
на ра, и у од но су на про сеч ну бру то за ра ду ис пла ће ну у апри лу ове 
го ди не но ми нал но је ни жа за 3,5, а ре ал но за 3,6 од сто.

Ства ра ла штво ОСИ у Но ћи му зе ја

Но ви Сад: ра ди о ни ца 
о со ци јал ном пред у зет ни штву
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поводи

Ком плет на сли ка де ло ва ња Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је у про шлој го ди ни да та је у 
Из ве шта ју о ра ду за 2013, ко ји је усво јен 

на тре ћој го ди шњој Скуп шти ни, одр жа ној кра-
јем ма ја у Бе о гра ду. На Скуп шти ни су усво је ни 
и Из ве штај Над зор ног од бо ра, Про грам ра да и 
пред лог фи нан сиј ског пла на за те ку ћу го ди ну, 
а Са вез је до био и но вог пред сед ни ка – пре ма 
пред ло гу Из вр шног од бо ра, за пред сед ни ка 
нај број ни је пен зи о нер ске ор га ни за ци је у Ср-
би ји јед но гла сно је иза бран Ђу ро Пе рић.

Са вез пен зи о не ра Ср би је, ка ко је на ве де-
но у Из ве шта ју за 2013. го ди ну, због те шких 
еко ном ских при ли ка у зе мљи на сто јао је да 
сво је ак тив но сти и де ло ва ња ускла ди са си ту-
а ци јом и при о ри те ти ма у ре ша ва њу број них, 

сло же них ма те ри јал них и со ци јал них пи та ња 
и ег зи стен ци јал них про бле ма ве ли ког де ла 
ста нов ни штва и нај у гро же ни јих пен зи о не ра. 
На и ме, про сеч на ис пла ће на пен зи ја у 2013. 
го ди ни из но си ла је 57,7 од сто про шло го ди-
шње про сеч не не то за ра де 
(43.932 ди на ра) за ка те го-
ри ју за по сле них, од но сно 
56,4 од сто за ка те го ри ју 
са мо стал них де лат но сти, 
и са мо 23 од сто про сеч не 
за ра де за ка те го ри ју по љо-
при вред ни ка, ко ји су, ка ко 
је ис так ну то, и нај у гро же-
ни ји. Про сеч на пен зи ја 
про фе си о нал них вој них 

ли ца је 2,7 од сто ви ша од про сеч не за ра де у 
про шлој го ди ни.

На Скуп шти ни је, по ред то га, за кљу че но да 
ће Са вез пен зи о не ра, као што је то и до сад 
чи нио, на сто ја ти да се, у са рад њи са др жав-

ним и дру гим над ле жним ор га ни-
ма, тра же и на ђу за кон ска ре ше ња 
и ме ре ко је не ће до ве сти до по-
гор ша ња ина че те шког по ло жа ја 
ста ри је по пу ла ци је. Сход но то ме 
и но во на ста лој си ту а ци ји услед 
по пла ва, Са вез је до нео од лу ку 
да по мог не нов ча ним сред стви-
ма ста нов ни штво ко је је угро же-
но. Пре ма ре чи ма но во и за бра ног 
пред сед ни ка Ђу ре Пе ри ћа, Са вез 
је од мах упла тио 100.000 ди на ра, 
а ху ма ни тар ну по моћ су упла ти ла 
и град ска удру же ња. Због то га је 
отво рен по се бан ра чун ка ко би 
се про це ду ра по јед но ста ви ла, а 

по моћ што пре сти гла нај у гро же ни ји ма.
Скуп шти ни Са ве за пен зи о не ра Ср би је при-

су ство вао је и по моћ ник ди рек то ра Ре пу блич-
ког фон да ПИО, Ен вер Ник шић, ко ји је на вео да 
је Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња ини ци ра ло да се број-
ним за ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма пен зи је 
омо гу ћи да се, на кон пот пи си ва ња Из ја ве на 
шал те ри ма би ло ко је од 35 фи ли ја ла, 13 слу-
жби и 121 ис по ста ве Фон да, опре де ле ко ли-
ки ће из нос као по је дин ци одво ји ти од сво је 
пен зи је за по моћ угро же ни ма од по пла ва. Та 
сред ства ће се об у ста ви ти од јун ске пен зи је, а 
из нос ће би ти пре у сме рен на ху ма ни тар ни ра-
чун Вла де Ре пу бли ке Ср би је. У ве зи с тим, Ђу ро 
Пе рић је ис та као да им се обра тио и Са вез пен-
зи о не ра Цр не Го ре по што и њи хо ви чла но ви 
же ле да до ни ра ју фи нан сиј ска сред ства за гра-
ђа не у по пла вље ним под руч ји ма Ср би је.

Јелена Оцић

ТРЕ ЋА ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Ор га ни зо ва ни и ху ма ни

Чла на ри на пре ко Фон да ПИО
У оп штин ским удру же њи ма пен зи о не ра по сто је ка се уза јам не по мо ћи, фон до ви со-

ли дар но сти и тзв. по смрт ни фон до ви, ко ји ма се обез бе ђу је фи нан си ра ње од ре ђе них 

по тре ба и ин те ре са члан ства, ра ди че га су ти фон до ви и осно ва ни. У јед ном бро ју 

оп штин ских удру же ња на осно ву до бро вољ ног из ја шња ва ња чла но ва чла на ри на се 

при ку пља пре ко пен зиј ског че ка (об у ста вом јед ног или два, не где и три про цен та од 

пен зи је), од че га се омо гу ћа ва ис пла та по смрт ни не, бес ка мат на нов ча на по моћ, на-

бав ка ле ко ва, здрав стве ни пре гле ди, али и дру же ња и из ле ти.

Ђу ро 

Пе ри ћ

Са вез пен зи о не ра

Ор га ни за ци је пен зи о не ра у Кур шу мли ји 
и Бла цу при кљу чи ле су се при ку пља-

њу по мо ћи за по пла вље не у Ср би ји. Пре ма 
ре чи ма Вла ди ми ра Ја ко вље ви ћа, пред сед-
ни ка кур шу млиј ских пен зи о не ра, ово удру-
же ње је из соп стве них сред ста ва упла ти ло 
200.000 ди на ра за по пла вље не. Пен зи о не-
ри из Кур шу мли је се на да ју да ће је дан ма-
њи део сти ћи и за угро же не у То пли ци по-
што је иста не по го да за де си ла и то плич ке 
оп шти не.

Свој до при нос да ће и блач ки пен зи о не-
ри.

– Рас по ла же мо ми ни мал ним сред стви ма, 
али смо од лу чи ли да из дво ји мо 20.000 ди-
на ра – ре као је Де си мир Ђор ђе вић, пред-
сед ник пен зи о не ра Бла ца.

То, ме ђу тим, не ће би ти је ди на фи нан сиј-
ска по моћ ових удру же ња јер је све ви ше 
пен зи о не ра ко ји ће по је ди нач но упла ти ти 
по моћ за по пла вље не.

Скуп шти на Град ског удру же ња пен зи о-

не ра Срем ска Ми тро ви ца кра јем ма ја је до-
не ла од лу ку да из сво јих сред ста ва упла ти 
100.000 ди на ра на ра чун Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и да ку пи на мир ни це и дру го шта је 
по треб но у вред но сти од 50.000 ди на ра за 
по стра да ле у по пла ва ма.

Пен зи о не ри из Ку ле су та ко ђе ор га ни зо-
ва ли при ку пља ње нов ча не по мо ћи за по-
стра да ле. Оп штин ско удру же ње пен зи о не-
ра до са да је при ку пи ло 140.000 ди на ра, а 
Удру же ње пен зи о ни са них рад ни ка ор га на 
уну тра шњих по сло ва Ку ла 10.000 ди на ра. 
Сред ства су упла ће на на ра чун Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, а кул ски пен зи о не ри ка жу да 

Солидарност на де лу
УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ШИ РОМ СР БИ ЈЕ ПРИ КУ ПЉА ЈУ            
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Чак 88 од сто срп ских пен зи-
о не ра се, у ис тра жи ва њу 
„Бан ке Ин те за” и „Ип сос 

стра те џик мар ке тин га”, из ја сни ло 
да је по све ће но и да ак тив но по-
ма же сво јој де ци и уну ци ма. Та ко 
су и број ке по твр ди ле оно што 
смо сви, ма ње-ви ше, зна ли. Пре-
ма ре зул та ти ма овог ис тра жи-
ва ња, об ја вље ног у ма ју, ста ри ја 
по пу ла ци ја је, по ред свих дру гих 
аспе ка та, и еко ном ски гле да но 
ва жна јер 35,8 од сто кућ ног бу џе-

та у Ср би ји чи не пен зи је. Пре ма 
по ре ђе њу на ве де ном у ис тра жи-
ва њу, про сеч на пен зи ја у Ср би ји 
од 221,28 евра је не што ви ша од 
про се ка ве ћи не зе ма ља у ре ги о-
ну, по што пен зи о не ри у Бо сни и 
Хер це го ви ни, Бу гар ској и Ру му ни-
ји ме сеч но у про се ку при ме ма ње 
од 200 евра, док је ди но пен зи о не-
ри у Хр ват ској има ју не што ве ћа 
при ма ња (про сеч но 339 евра).

Пре ма уде лу по пу ла ци је са ви-
ше од 60 го ди на жи во та у укуп-
ном бро ју ста нов ни ка, Ср би ја је 

са 24,7 од сто на ни воу оста лих 
зе ма ља у ре ги о ну и ЕУ, где су 
ови про цен ти од 20,3 до 26,4 од-
сто. Ипак, Ср би ја се раз ли ку је по 
зна ча ју пен зи о не ра у из др жа ва-
њу мла ђих чла но ва до ма ћин ства 
или чи та ве по ро ди це.

Ис тра жи ва ње „Бан ке Ин те за” 
и „Ип сос стра те џик мар ке тин га” 
по ка зу је и да су пен зи о не ри ви-
со ко за сту пље ни ме ђу кли јен ти-
ма ба на ка у окру же њу, бу ду ћи да 
чи не од 23 до 38 од сто ко ри сни-

ка бан кар ских услу га, а у Ср би ји 
овај про це нат из но си 34 од сто. 
То је раз лог што су у це лом ре-
ги о ну по кре ну те спе ци ја ли зо ва-
не бан кар ске по ну де за овај део 
ста нов ни штва. У Ср би ји 70 од сто 
ба на ка у по ну ди има про из во де 
и услу ге на ме ње не пен зи о не ри-
ма, а у Хр ват ској је овај број чак 
ве ћи, и из но си 76 про це на та. На-
и ме, пре ма ис тра жи ва њу, 51 од-
сто пен зи о не ра је има ло фи нан-
сиј ских те шко ћа у по след њих 
го ди ну да на и бан кар ске услу ге 

ви де као јед ну од зна чај ни јих 
мо гућ но сти за њи хо во пре мо-
шћа ва ње. Пен зи о не ри ма се ну-
де кре ди ти до 5.000 евра, али се 
ма хом од лу чу ју за оне од 1.000 
и 1.500 евра, не због пу то ва ња, 
иако би во ле ли да пу ту ју, не го да 
би по мо гли сво јој де ци у ре ша-
ва њу ег зи стен ци јал них пи та ња.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло и 
да ви ше од 50 од сто пен зи о не-
ра уз те ку ћи ра чун ко ри сти још 
не ку од бан кар ских услу га. За 

до зво ље ни ми нус су опре де-
ље ни у око 24,4 од сто слу ча је ва 
на ни воу тр жи шта, док у „Ин те-
зи”, ко ја тре нут но има ви ше од 
100.000 се ни ор кли је на та, овај 
број из но си 42 од сто. Кре дит не 
кар ти це у овој бан ци ко ри сти 
22 од сто пен зи о не ра, што је ду-
пло ви ше од про се ка тр жи шта.

Ме ђу тим, чак 58 од сто ис пи-
та ни ка је из ја ви ло да не зна да 
бан ке има ју по ну де на ме ње не 
са мо њи ма, док 32 од сто њих 
ни је зна ло за мо гућ ност да пен-

зи о нер узме кеш кре дит, а 70 од-
сто не зна да ни је по треб но да 
„пре но се” сво ју пен зи ју у бан ку 
у ко јој би ре а ли зо ва ли кре дит.

И по ред тра ди ци о нал ног при-
сту па да по ма жу сво је нај бли-
же и бу ду им осло нац, жи вот ни 
сти ло ви по пу ла ци је из ме ђу 60 
и 70 го ди на се и у на шој зе мљи 
по ме ра ју. Ви ше од 58 од сто пен-
зи о не ра је из ја ви ло да је при-
лич но за до вољ но жи во том, а 
ви ше од по ло ви не твр ди да се 
осе ћа ви тал ним и пу ним жи во та. 
Окре ћу се и но вим тех но ло ги ја-
ма, те 70 од сто њих има мо бил-
ни те ле фон, 27 од сто по вре ме но 
ко ри сти ин тер нет, док осам од-
сто има про фил на дру штве ним 
мре жа ма. Ј. Оцић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ИЗ ЕКО НОМ СКОГ УГЛА

Де ца на првом месту
Рас хо ди 
аме рич ких 
пен зи о не ра
Ка ко по ка зу ју по да ци, од 

1990. до 2010. го ди не знат но 

су по ра сла за ду же ња аме рич-

ких се ни о ра по кре дит ним 

кар ти ца ма и ко ли чи на имо ви-

не под хи по те ком. Аме рич ка 

ста ри ја по пу ла ци ја из два ја 

до ста нов ца за здрав стве-

не услу ге. Бо га ти ји па ро ви 

пен зи о нер ске да не про во де 

на пу то ва њи ма, док си ро ма-

шни ји чак мо ра ју да би ра ју 

из ме ђу ме ди цин ских услу га 

и на мир ни ца. Ипак, пре ма 

по да ци ма аме рич ког За во да 

за ста ти сти ку ра да из 2012. 

го ди не, ни мла ђи ни ста ри ји 

се ни о ри не од у ста ју од во жње 

ауто мо би ла, а мла ђи део ове 

по пу ла ци је (до 74 го ди не) 

тро ши но вац и на еду ка ци ју, 

за ба ву, хо би је и љу бим це.

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са-
да не дав но је, на са стан ку пред сед ни ка 

ме сних ор га ни за ци ја, до не ло од лу ку о по-
кре та њу ак ци је „Ко хо ће – ко ли ко ко мо же”, 
ра ди при ку пља ња фи нан сиј ских сред ста ва 
за по моћ ста нов ни штву на по пла вље ним 
под руч ји ма Ср би је.

Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник Удру же-
ња, ис ти че да су пен зи о не ри Но вог Са да 
већ да ли ве ли ку по моћ у оде ћи, хра ни, 
сред стви ма за хи ги је ну и дру гим по треп-

шти на ма, и по зи ва све пен зи о не ре да се, 
пре ма сво јим мо гућ но сти ма, укљу че у ову 
ак ци ју при ку пља ња фи нан сиј ске по мо ћи.

– До го во ри ли смо се са Фон дом ПИО и Вој-
во ђан ском бан ком да се пен зи о не ри ма ко ји 
то же ле од ре ђе ни из нос ски да од пен зи је и 
пре ба ци на ра чун Вла де Ср би је за по моћ по-
пла вље ни ма – на гла ша ва Чо ла ко вић.

Осим ових ван ред них ак тив но сти, ово 
удру же ње на ста вља и са сво јим ре дов ним 
про јек ти ма. Д. К.

ће ак ци ја при ку пља ња по мо ћи тра ја ти до 
кра ја го ди не.

Да под се ти мо, пен зи о не ри ко ји же ле да 
из дво је део пен зи је за по моћ угро же ни ма 
у по пла ва ма мо гу да се обра те фи ли ја ла ма, 
слу жба ма и ис по ста ва ма Фон да ПИО, као и 
ци вил ним и вој ним удру же њи ма пен зи о-
не ра ко ја су по ка за ла ин те ре со ва ње да се 
укљу че у ху ма ни тар ну ак ци ју, и да по пу не и 
пот пи шу обра зац Из ја ве у ко ју би тре ба ло 
да уне су из нос ко ји же ле да из дво је. На тај 
на чин они овла шћу ју Фонд да им спро ве де 
јед но крат ну ад ми ни стра тив ну за бра ну на 
део пен зи је. Ж. Д., Г. О.

            ПО МОЋ ЗА ПОСТРАДАЛЕ НА ПО ПЛА ВЉЕ НИМ ПОДРУЧЈИМА

По моћ Но воса ђана
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кроз Србију

Ге рон то ло шки цен тар Су-
бо ти ца је од 1977. го ди не, 
ка да је осно ван, до да нас 

пре ра стао у мо дер ну уста но ву 
ко ја по кри ва све об ли ке бри-
ге о ин ва лид ним, обо ле лим 
или оста ре лим ко ри сни ци ма 
за по тре бе Се вер но бач ког 
окру га. Овај цен тар да нас има 
че ти ри ор га ни за ци о не је ди-
ни це и де сет ге рон то ло шких 
клу бо ва. О 680 ко ри сни ка на 
ин сти ту ци о нал ном сме шта ју 
бри не се 250 рад ни ка, док се 
80 за по сле них у слу жби „По-
моћ и не га у ку ћи” бри не за 
7.000 ко ри сни ка.

Го во ре ћи о стал ном раз во-
ју и про јек ти ма Ге рон то ло шког цен тра Су-
бо ти ца, ди рек тор др Не над Ива ни ше вић је 
на гла сио да су по след њих де се так го ди на, 
у са рад њи са ЕУ, са ко ле га ма из Хр ват ске и 
Ма ђар ске, као и са не вла ди ним сек то ром, 
по себ но са ло кал ним удру же њи ма пен зи-
о не ра и ин ва ли да ра да, ре а ли зо ва ли ви ше 
од 20 про је ка та.

– У то ку је ре а ли за ци ја про јек та „По моћ 
у ку ћи за осо бе са ин ва ли ди те том”, ко ји је 
ре зул тат са рад ње са Оп штин ском ор га ни-
за ци јом ин ва ли да ра да Су бо ти ца, а фи нан-

си ра га Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња – ис та као 
је Ива ни ше вић.

Он је до дао да про је кат тра је че ти ри ме-
се ца, да су услу ге по мо ћи осо ба ма са ин ва-
ли ди те том у том пе ри о ду бес плат не, а за те 
по сло ве ан га жо ва не су три осо бе са еви-
ден ци је На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње у Су бо ти ци.

Ди рек тор ГЦ Су бо ти ца ис та као је та ко ђе да 
је, као ре зул тат пре ко гра нич не са рад ње, са 
ко ле га ма из Оси је ка ре а ли зо ва на пр ва фа за 

про јек та Ре ги о нал ног цен тра 
за ме ди цин ску ре ха би ли та-
ци ју, у ко јој је Ге рон то ло шки 
цен тар Су бо ти ца обез бе дио 
про стор и опре му.

– Тре нут но, у са рад њи са 
гра дом, за вр ша ва мо апли-
ка ци ју на про је кат Кан це-
ла ри је Са ве та Евро пе у Бе о-
гра ду, чи ји је циљ да се и на 
те ри то ри ји се о ских ме сних 
за јед ни ца ко је има ју ве ли ки 
број ста рач ких до ма ћин ста-
ва ин ста ли ра слу жба „По моћ 
и не га у ку ћи” – на гла сио је 
Ива ни ше вић.

Јед на од но вих иде ја у ГЦ 
Су бо ти ца је и та да се по ја ча 

ка па ци тет Цен тра за ре ха би ли та ци ју у лет-
њим ме се ци ма та ко што би се део спра ва за 
ре ха би ли та ци ју из нео на по ље, да би ко ри-
сни ци ви ше бо ра ви ли на све жем ва зду ху.

Да је Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти ца по-
стао је дан од ли де ра у со ци јал ној за шти ти, 
го во ри и по да так да је упра во он но си лац 
про јект них ак тив но сти со ци јал них уста но-
ва са те ри то ри је Вој во ди не, и да ће ње го-
ви струч ња ци об у ча ва ти бу ду ће ли де ре у 
обла сти со ци јал не за шти те.

Д. Ко раћ

Жи те љи не раз ви је не свр љи шке оп-
шти не на ју го и сто ку Ср би је сва ко днев-
но при ку пља ју ху ма ни тар ну по моћ за 
по пла вље на под руч ја. У ак ци ју су укљу-
че ни пред школ ци, уче ни ци, спор ти сти, 
не вла ди не уста но ве, при вред на дру-
штва, пред у зет ни ци, рад ни ци, пен зи о-
не ри. Ор га ни зу ју се број не ак ци је, ху ма-
ни тар ни кон цер ти, а но вац од ула зни ца 
се упла ћу је на ра чун за угро же не или се 
ку пу је по треб на ро ба.

Од бор ни ци СО Свр љиг од лу чи ли су да 
на име по мо ћи по пла вље ним под руч ји-
ма из бу џе та оп шти не упла те 1,5 ми ли о-
на ди на ра. Но вац је упла ти ла и фа бри ка 
МИН ДИВ „Свр љиг” – 1,2 ми ли о на ди на ра, 
а при вред ни ци „Ка ме ле он”, кон фек ци ја 
„Да вид”, „Зо на”, „Оаза”, „Је ли гор” по кло ни-
ли су ро бу. Има и оних ко ји су упла ти ли 
сред ства без ис ти ца ња у јав но сти.

Пред школ ска уста но ва „По ле та рац” 
већ је от пре ми ла ху ма ни тар ну по моћ 

уста но ви „На ша ра дост” у Круп њу. Цен-
тар за со ци јал ни рад уру чио је по моћ 
ко ле га ма у Па ра ћи ну. Чла ни це Ко ла срп-
ских се ста ра по сла ле су не ко ли ко ком-
би ја опре ме за бе бе и мај ке цен тра ли у 
Бе о гра ду и угро же ни ма у Па ра ћи ну итд.

Цр ве ни крст Свр љиг об је ди њу је по-
моћ и по по тре би, у са рад њи са ЦК Ср би-
је, ша ље на по пла вље на под руч ја. Сте ван 
Сто ја но вић, се кре тар ове ху ма ни тар не 
ор га ни за ци је у Свр љи гу, за до во љан је 
од зи вом гра ђа на и на во ди да је нај по-
треб ни ја опре ма за бе бе, кон зер ви ра на 
хра на, во да. У ма га ци ну ЦК Свр љиг сме-
ше на је оде ћа ко ју су до но си ли гра ђа ни и 
она ће би ти ко ри шће на по по тре би. Од-
зи вом гра ђа на за до вољ на је и пред сед-
ни ца оп шти не, Је ле на Три фу но вић, ко ја 
ка же да ће Свр љи жа ни и да ље по ма га ти, 
јер је и сам Свр љиг био жр тва по пла ва и 
сне жних на но са пре две-три го ди не.

С. Ђор ђе вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР СУ БО ТИ ЦА ЛИ ДЕР У СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

Но си лац про је ка та у Вој во ди ни

СВР ЉИГ

Свр љи жа ни по ма жу по пла вље не

Шири се пројекат „Помоћ у кући” (у средини др Ненад Иванишевић)
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Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра-
да (ООИР) у Ки кин ди одр жа ла је Из бор ну 
скуп шти ну на ко јој су под не та до ку мен-
та о про шло го ди шњем ра ду и пла но ви за 
ову го ди ну. По ред за кључ ка да је све ма ње 
сред ста ва за фи нан си ра ње пла ни ра них ак-
тив но сти, уоче но је и да ље оси па ње члан-
ства и на гла ше но да је нео п ход но по но во 
ома со ви ти ор га ни за ци ју.

Основ на де лат ност – снаб де ва ње чла но ва огре вом, на мир ни-
ца ма и дру гим по треп шти на ма на кре дит без ка ма те, на ста вље на 
је успе шно. Ме сна ор га ни за ци ја у Иђо шу пред ња чи по све у куп-
ном ан га жо ва њу, али не за о ста ју мно го ни оне у Но вим Ко зар ци-
ма, На ко ву, Ба нат ском Ве ли ком Се лу и Ру ском Се лу. У Ба ша и ду је у 
то ку кон со ли да ци ја та мо шње ме сне ор га ни за ци је.

Све то Ста ни шић је по но во иза бран за пред сед ни ка по што му је 
ис те као ман дат, а чла но ви Из вр шног од бо ра ООИР би ће иза бра-
ни на пр вој сед ни ци тог те ла.

Да би успе шни је оства ри ва ла сво је за ми сли и за дат ке, Оп штин-
ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да у Ки кин ди и про јек ти ма кон ку-
ри ше за до би ја ње сред ста ва.

Ипак, дру же ње је и да ље јед на од ње них од ли ка. Не ко ли ко јед-
но днев них екс кур зи ја у Бе о град и до фру шко гор ских ма на сти ра 
обо га ће но је ле то ва њем у Грч кој и опо рав ком у Со ко ба њи под 
по вољ ним усло ви ма. С. За ви шић

У окви ру про гра ма „Дан отво ре них вра та” 
у Еду ка тив ном цен тру за обу ке у про фе си о-
нал ним и рад ним ве шти на ма у Но вом Са ду, 
не дав но је пред ста вљен про је кат „Ино ва-
тив ни си стем за уна пре ђе ње зна ња и ве-
шти на – Зна ње сви ма”.

Но си лац овог про јек та је Струч на слу-
жба за ре а ли за ци ју Про гра ма при вред ног 
раз во ја АП Вој во ди не, а фи нан сиј ски су га 
по др жа ле Европ ска уни ја и Аустриј ска раз-
вој на аген ци ја, ко је су пре две го ди не по др-
жа ле и отва ра ње Еду ка тив ног цен тра.

Не за по сле ни су мо гли да се упо зна ју са 
ак тив но сти ма и про гра ми ма ко је Цен тар 
ну ди, са сти му ла тив ним ме ра ма за по шља-
ва ња, ЕУ стан дар ди ма у функ ци ји успе шног 
би зни са, као и са про јек том „Зна ње сви ма”. 
До де ље ни су сер ти фи ка ти о за вр ше ним 
обу ка ма по ла зни ци ма ко ји су се пре ква ли-
фи ко ва ли у ку ва ре, пе ка ре и по сла сти ча ре, 
а за тим су по ла зни ци обу ка и по сло дав ци 
из Вој во ди не раз го ва ра ли о мо гућ но сти ма 
за по шља ва ња. Ина че, до са да је кроз обу ке 
у Еду ка тив ном цен тру про шло око три хи-
ља де не за по сле них.

О зна ча ју про јек та го во ри ли су Ју хас Ба-

линт, за ме ник по кра јин ског се кре та ра за 
при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, Ди ја на Бен ка Ро сић, ди рек тор ка 
Струч не слу жбе за ре а ли за ци ју Про гра ма 
при вред ног раз во ја АП Вој во ди не, Кла ус 
Ка пер, пред став ник Аустриј ске раз вој не 
аген ци је, Би роа за им пле мен та ци ју ЕУ про-

је ка та при аустриј ској ам ба са ди у Бе о гра ду, 
а у пре зен та ци ји су уче ство ва ли и Дра ган 
Си ки мић, за ме ник ди рек то ра На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, Не бој ша Ку кић, 
ди рек тор по кра јин ске фи ли ја ле НСЗ, и Бу-
ди слав Ме ду рић, ди рек тор Еду ка тив ног 
цен тра. Д. Ко раћ

ПУ ТИН ЦИ

Но вац за же не 
у спор ту

Од два ми ли о на ди на ра, ко ли ко ће По кра јин ски се кре та ри јат за 
омла ди ну и спорт до де ли ти за афир ма ци ју же на у спор ту, 60.000 
ди на ра за вр ши ће у рум ској оп шти ни Пу тин ци.

Шах клуб „Пу тин ци” до би ће 30.000 ди на ра за про је кат „На у чи мо 
шах од же на”.

– Клуб је осно ван пре го ди ну и по да на, а да нас има око 40 чла-
но ва и так ми чи се у Зон ској ли ги Сре ма. Нај ви ше је мла дих ко ји се 

сва ко днев но оку пља ју, али су 
у ње му ак тив ни и пен зи о не ри 
и же не – ка же Је ле на Бје лош, 
пред сед ни ца ШК „Пу тин ци”.

Њи хов план је био да ку пе 
ве ли ку ша хов ску гар ни ту ру, 
чи ја је це на 70.000 ди на ра, 
за де мон стра ци ју ове игре у 
свом и дру гим се ли ма. Ве ру ју 
да ће им то по ћи за ру ком, јер 
ће по тра жи ти и по моћ спон-
зо ра.

Од По кра јин ског се кре та-
ри ја та за омла ди ну и спорт 
30.000 ди на ра до би ће и рум-
ски Гим на стич ко-рит мич ки 
клуб „Ру-рит-ма” за раз вој 
овог спор та. Д. Р.

ДАН ОТВО РЕ НИХ ВРА ТА У НО ВО САД СКОМ ЕДУ КА ТИВ НОМ ЦЕН ТРУ

Но ва шан са за по сао

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ООИР У КИ КИН ДИ

Да је па ра 
ко ли ко и жа ра...

Све то Ста ни шић
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људи и догађајиљуди и догађаји

Тим од че ти ри сту ден та 
Ма те ма тич ког фа кул те та 
у Бе о гра ду, Ла зар Ра до са-

вље вић, Ђор ђе Ре лић, Ни ко ла 
Цим ба ље вић и Да ни јел Ша ра-
но вић, за јед но са мен то ром Ср-
ђа ном Бо жо ви ћем, на пра вио је 
апли ка ци ју „So noc hro me” ко ја 
по ма же да се слу ша ју бо је. Са 
овом ино ва ци јом они су ушли 
у свет ско фи на ле Ima gi ne Cup-а, 
нај ве ћег так ми че ња у обла сти 
тех но ло ги ја за сту ден те, ко је 
се одр жа ва од 29. ју ла до 2. ав-
гу ста у Си је тлу. „So noc hro me” је 
апли ка ци ја за Win dows Pho ne 8 
и Win dows 8.1, а пре тва ра ју ћи 
бо је у звук по ма же дал то ни сти-
ма и сле пим осо ба ма.

Апли ка ци ја функ ци о ни ше та-
ко што је осо би са оште ће ним 

ви дом омо гу ће но да пре ко ње 
на чи ни фо то гра фи ју, а за тим 
до би је го вор ну ин фор ма ци ју 
о бо ји ко ја до ми ни ра на тој по-
вр ши ни. Сва ка бо ја но си тон и 
ко ри сник мо же да на у чи да чу-
је бо је. Апли ка ци ја ће би ти уна-
пре ђи ва на, а за сад пре по зна је 
де сет бо ја. У овом про јек ту 
уче ство ва ла је и Ми ли ца Жив-
ко вић ко ја има оште ћен вид и 
ко ја је зна чај но по мо гла при 
из ра ди апли ка ци је. Ко ри сни-
ци Win dows те ле фо на мо гу већ 
да се слу же овом апли ка ци јом 
пот пу но бес плат но, а ових да на 
ће би ти до ступ на и на ан дро ид 
те ле фо ни ма.

Иде ја за „So noc hro me” по те-
кла је из го во ра „Слу шам бо је” 
Ни ла Хар би со на на ТЕД гло бал 

кон фе рен ци ји, у ко ме је овај 
умет ник по ја снио ка ко му је, 
као дал то ни сти, „eyeborg” уре-
ђај по бољ шао ква ли тет жи во та 
омо гу ћив ши му да осе ти бо је.

Ина че, на по ме ну том Ima gi-
ne Cup-у 2010. го ди не сту ден ти 

зре ња нин ског Ма шин ског фа-
кул те та осво ји ли су дру го ме сто 
са софт ве ром ко ји осо ба ма са 
нај те жим об ли ком ин ва ли ди те-
та омо гу ћа ва ко ри шће ње ин-
тер не та сте за њем ви ли це или 
по кре том ока. Ј. О.

Про је кат „Трој ка из бло ка” на стао је 2012. 
го ди не као иде ја чла но ва ху ма ни тар не ор-
га ни за ци је „Ср би за Ср бе”, ко ји су же ле ли да 
кроз спорт ску ма ни фе ста ци ју оку пе мла де 
љу де око про гра ма по мо ћи со ци јал но угро-
же ним ви шеч ла ним по ро ди ца ма у Ср би ји.

Уз број не спон зо ре и до на то ре у зе мљи и ино-
стран ству, ова ор га ни за ци ја је до са да при ку пи ла 
ви ше од 400.000 евра и обез бе ди ла по моћ за 350 
по ро ди ца, у об ли ку из град ње и опре ма ња ку па-
ти ла, на бав ке на ме шта ја, бе ле тех ни ке, ком пју-

те ра, као и по љо при вред не ме ха ни за ци је за си-
ро ма шне се о ске по ро ди це. Због не за пам ће них 
по пла ва у Ср би ји про је кат је са да пре у сме рен 
пре све га на по моћ угро же ном ста нов ни штву и 
на са ни ра ње на ста ле ште те.

Спорт ска ма ни фе ста ци ја „Трој ка из бло ка”, 
ко ја се од ви ја кроз так ми че ње у шу ти ра њу 
трој ки, до са да је одр жа на у мно ги ма гра до-
ви ма Ср би је, а не дав но и у Но вом Са ду.

Пре ма ре чи ма ко ор ди на то ра и ор га ни за-
то ра тур ни ра, Не на да Му жде ке, од ула зни-

ца, про да је ма ји ца и до на ци ја у Но вом Са ду 
је при ку пље но око 100.000 ди на ра. Сав но-
вац иде у фонд ове ху ма ни тар не ор га ни за-
ци је чи ји пред став ни ци ди рект но на те ре ну 
про це њу ју си ту а ци ју и сред ства по треб на 
за ра до ве и опре му.

Так ми че њу у Но вом Са ду при кљу чи ли 
су се и по зна ти спор ти сти Ми лен ко То пић 
и Не над Па го нис, а при су ство вао је и Пре-
драг Сви лар, члан Град ског ве ћа за спорт и 
омла ди ну. Дра ган Ко раћ

ИЗУМ СРП СКИХ СТУ ДЕ НА ТА ЗА СЛЕ ПЕ ОСО БЕ И ДАЛ ТО НИ СТЕ

Пре тва ра ње 
бо је у звук

ХУ МА НИ ТАР НИ ПРО ЈЕ КАТ ТРОЈ КА ИЗ БЛО КА И У НО ВОМ СА ДУ

По моћ за по пла вље не

Чланови тима који се пласирао у светско финале Ima gi ne Cup-а
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свет у нама

Ни кад ни сам по ми шљао да 
ћу ово ли ко тра ја ти, ре као је 
по чет ком ма ја Алек сан дар 

Имич, у том мо мен ту нај ста ри ји му-
шка рац на пла не ти, оку пље ни ма 
на ма лој све ча но сти у ре зи ден ци-
јал ном ком плек су за ста ри је у Њу-
јор ку.

Го сти су до не ли тор ту са 111 све-
ћи ца по во дом ро ђен дан ског да ту-
ма ко ји ни је био обе ле жен ка да је 
тре ба ло, 4. фе бру а ра, јер се сла-
вље ник та да на ла зио у бол ни ци, 
због по вре де. У ме ђу вре ме ну, ре-
ги стро ван је и до-
дат ни раз лог за на-
здра вља ње. Имич 
је зва нич но по стао 
но си лац Ги ни со ве 
ти ту ле ре кор де ра 
ду го веч но сти, ма да, 
ис по ста ви ло се, на 
све га не ко ли ко не-
де ља, до 8. ју на ка-
да се за вр шио ње-
гов жи вот дуг 111 
го ди на и 124 да на.

Пре ње га, ти ту-
ла нај ду го веч ни јег 
при па да ла је Ита-
ли ја ну Ар ту ру Ли ка-
ти, ко ји је пре ми нуо 
уочи свог 112. ро-
ђен да на, а тре нут-
ни пр вак у нај не и-
зве сни јој жи вот ној ди сци пли ни је Ја па нац 
Са ко ри Ма мои, ро ђен 5. фе бру а ра 1903, 
бу квал но је дан дан по сле Ими ча.

Ни су, ме ђу тим, број еви и да ту ми оно што 
са мо по се би тре ба пам ти ти. Ти по да ци су 
тек оквир јед не при че чи ју су шти ну чи ни 
вред но сни став да у жи во ту увек мо ра да 
по сто ји не што за чим се тра га.

Имич је век про вео у от кри ва њу тај ни 
оно стра ног, па ра нор мал них фе но ме на, 
ван зе маљ ског жи во та, стал но не где где се 
до ди ру ју ствар ност и ми сти ка. Не пре кид но 
су га при вла чи ле нео бич не и нео бја шњи ве 
по ја ве, а о све му то ме је 1995. у сво јој де-
ве де сет и не кој го ди ни при ре дио и об ја вио 
књи гу „Не ве ро ват не при че о па ра нор мал-
ном”.

У књи зи се овај пољ ски Је вре јин, ро ђен 
у имућ ној по ро ди ци у Че сто хо ви на ју гу 
Пољ ске, вра ћа на фа сци нант но ис ку ство у 
се ан са ма са из ве сном спи ри тист ки њом, ко-
јој су при пи си ва на чу де сна свој ства, па и 
моћ да пре ме шта пр стен с ру ке јед не осо бе 
на дру гу. Та ко зва на пси хо ки не за – по ме ра-

ње, са ви ја ње, ло мље ње ства ри сна гом ума, 
оста ла је ње го ва до жи вот на пре о ку па ци ја 
иако лич но ту спо соб ност ни је имао, али је 
по се до вао ко лек ци ју ви љу ша ка и ка ши ка 
из ме ње ног об ли ка, под ути ца јем ми са о них 
мо ћи по је динаца. „Гле дао сам обич не љу де 
ка ко то чи не”, твр дио је за „Њу јорк тајмс”.

У не ис тра же на по ља гра ни ца мо гу ћег 
Ими ча ни је во ди ла са мо лич на скло ност, 
већ и на уч на ра до зна лост. Имао је ја ко ви-
со ко школ ско обра зо ва ње, фа кул тет ску ди-
пло му Уни вер зи те та у Кра ко ву у обла сти 
зо о ло ги је, да би се ка сни је пре о ри јен ти-
сао на хе ми ју и сте као док то рат пре сво је 
три де се те го ди не. (Уз гред, у из ве шта ји ма 
о ње го вом жи во ту об ја вље ним про те клих 
да на у ве ли ким свет ским ме ди ји ма, по себ-
но аме рич ким, мо гло се про чи та ти да је он 
био је ди ни док тор на у ка ме ђу су пер сто го-
ди шња ци ма.)

У својој би о гра фи ји са филм ским обр ти-
ма, по чет ком Дру гог свет ског ра та, бе же ћи 
од на ци ста, сти же у Би ја ли сток, на гра ни ци 
са СССР-ом. Та мо га со вјет ске тру пе хап се и 

за јед но са су пру гом Ве лом ша љу у 
рад ни ло гор Ам брам ко во на ле де-
ном Бе лом мо ру. Две рат не го ди не 
про во ди у гу ла гу, на до мак арк тич-
ког кру га, а по том се об рео у сред-
њој Ази ји, у Са мар кан ду. По окон-
ча њу ра та вра ћа се у до мо ви ну и 
от кри ва да је у хо ло ка у сту из гу био 
нај ве ћи део по ро ди це. Он да, за хва-
љу ју ћи род бин ским ве за ма сво је 
су пру ге у Аме ри ци, па ку ју се и 1951. 
од ла зе у САД, и оста ју у Њу јор ку до 
кра ја жи во та.

До бро су се сна шли обо је, а Алек-
сан дар се углав ном 
ба вио „чи та вим ко-
смо сом”. Све га је 
за ни ма ло, све му се 
пре да вао, ве ро вао 
је у жи вот по сле 
жи во та, у по сто-
ја ње НЛО, слу тио 
да су не ки ње го ви 
при ја те љи би ли 
жр тве оти ми це ван-
зе ма ља ца, осно вао 
је цен тар за ис тра-
жи ва ње фе но ме на. 
„На док на да за смрт 
је при ли ка да се на-
у чи оно што ни је 
мо гу ће ов де на зе-
мљи”, ре као је у јед-
ном ин тер вјуу.

Сво ју ду го веч-
ност при пи си вао је ге ни ма, ба вље њу спор-
том, здра вој и вр ло уме ре ној ис хра ни, али 
и чи ње ни ци да ни је имао де це. „Де ца вам 
су ви ше то га од у зи ма ју.”

Сло бо дан од бри га и од го вор но сти за 
би ло ко га, по го то во по сле смр ти су пру ге, 
Имич се упу стио у екс пе ри мен те на по љу 
где ни је по ка зао уме шност да ви ди да ље од 
оног што му је пред очи ма. Це ло куп ну уште-
ђе ви ну уло жио је на бер зи и све из гу био. То 
као да му ни је би ло до вољ но, узео је за јам 
од бан ке, по но во тај но вац уло жио и по но-
во из гу био. У 104. го ди ни био је бан крот.

У та квом жи вот ном и ма те ри јал ном ста ту-
су по моћ му је при сти гла од до бро во ља ца 
је вреј ске за јед ни це, као и из спе ци јал ног 
фон да „Њу јорк тај мса” на ме ње ног „они ма 
ко ји ма је нај по треб ни ји”.

Та ко је Имич остао збри нут и по ште ђен 
зле ху де суд би не си ро ма штва у ста ро сти, па 
мо жда и за то не уз др ман у уве ре њу да је у 
жи во ту све мо гу ће, до кле год се ве ру је у не-
мо гу ће.  

Д. Дра гић

Без соп стве ног по том ства: са род би ном на 108. ро ђен дан

СТО ЈЕ ДА НА ЕСТ ГО ДИ НА АЛЕК САН ДРА ИМИ ЧА

Ве ра у не мо гу ће
До ско ра шњи 

нај ста ри ји му шка рац 

на пла не ти век про вео 

у из у ча ва њу 

па ра нор мал них по ја ва 

и нео бја шњи вих фе но ме на, 

а упра во је дан та кав био је 

и сам ње гов жи вот
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поводи

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не је, 25. 
ју на, у зре ња нин ском по зо ри шту „То-
ша Јо ва но вић” по пе ти пут успе шно 

ор га ни зо вао Смо тру хо ро ва и пе вач ких 
гру па из вој во ђан ских ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да. Уче ство ва ло је ви ше од сто пе ва-
ча, му зи ча ра, ди ри ге на та, чла но ва ИО СИР 
и пред сед ни ка оп штин ских ор га ни за ци ја. 
Тре ћи пут уза стоп но од ли чан до ма ћин би ла 
је Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 

Зре ња нин, на че лу са пред сед ни ком Сте ва-
ном Ра ди ши ћем, ко ји је ујед но и пот пред-
сед ник СИР Вој во ди не.

На ово го ди шњој Смо три оства рен је циљ 
да ма ни фе ста ци ја бу де што ма сов ни ја, па су 
у про гра му на сту пи ле и две но ве пе вач ке 
гру пе, и то из су бо тич ке и се чањ ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да.

– Же лим да ис так нем да нас је Ми ни стар-
ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња (Сек тор за за шти ту ОСИ) и ове 
го ди не јед ним де лом фи нан сиј ски по др жа ло 
да кроз ова кву про грам ску ак тив ност омо гу-
ћи мо ин ва ли ди ма ра да да ис ка жу сво је умет-
нич ке и кре а тив не спо соб но сти. Одо бри ли 
су нам до вољ но сред ста ва па су све на ше 
три де сет три оп штин ске ор га ни за ци је мо гле 
без пут них тро шко ва да по ша љу пред став-

ни ке на Смо тру. Али, по што не ма ју све ор га-
ни за ци је сво је хо ро ве и пе вач ке дру жи не, та 
сред ства ће би ти вра ће на на ра чун СИР Вој-
во ди не ка ко би смо ре а ли зо ва ли на шу же љу 
да их упу ти мо на ху ма ни тар ни ра чун Вла де 
Ср би је као по моћ за стра да ле у по пла ва ма. 
На кон кон сул та ци ја са Ми ни стар ством ра да 
од лу чи ће мо где и ко ме ће мо тај но вац упла-

ти ти – из ја ви ла је Ста на Сви ла ров, пред сед-
ни ца СИР Вој во ди не.

Она је до да ла и да је ове го ди не Смо тра 
бо га ти ја за два но ва уче сни ка – ор га ни за-
ци је из Су бо ти це и Сеч ња, па су та ко пред-
ста вље ни ско ро сви на ро ди и на ци о нал не 
ма њи не ко је жи ве у мул ти кул ту рал ној Вој-
во ди ни. Ста на Сви ла ров је ис та кла да оче-
ку је да ће се број уче сни ка Смо тре и да ље 
по ве ћа ва ти.

На ово го ди шњој ма ни фе ста ци ји на сту пи-
ле су пе вач ке гру пе „Па ди на” из ОО Ко ва чи-
ца, „Здра ви чар”, ОО План ди ште, „Бу ње вач ки 
хор пен зи о не ра” из Су бо ти це, Пе вач ка гру па 
из сом бор ске ор га ни за ци је, „Та ми шки Кра ји-
шни ци” из Сеч ња, као и хо ро ви „Злат ни глас”, 
ОО Шид, „Град ну лич ки би се ри”, ОО Зре ња нин 
и хор „То парт” из сен ћан ске ор га ни за ци је.

Зо ри ца Ке цић, при ма до на у пен зи ји, као 
и прет ход них го ди на, да ла је сво ју струч ну 
оце ну на сту па свих уче сни ка. Она је оце ни-
ла да је ви дан рад и на пре дак ових пе ва ча 
ама те ра, а као нај бо ље у ка те го ри ји пе вач-
ких гру па ис та кла је „Бу ње вач ки хор пен зи-
о не ра” из Су бо ти це, док је у ка те го ри ји хо-
ро ва, пре ма ње ном ми шље њу, нај бо љи био 
„Злат ни глас” из Ши да.

Сте ван Ра ди шић је, за јед но са Стан ком 
Ним че ви ћем, пот пред сед ни ком СИР Ср би-
је, по звао и дру ге ор га ни за ци је вој во ђан-
ског СИР да сле де ће го ди не уче ству ју на 
Смо три хо ро ва и пе вач ких гру па Вој во ди не 
у Зре ња ни ну, и на вео да за ор га ни за ци ју 
ове ма ни фе ста ци је по сто ји фи нан сиј ска и 
сва ка дру га по др шка ло кал не са мо у пра ве.

Ми ро слав Мек те ро вић

До са да шњи пр ви чо век па ла-
нач ких пен зи о не ра, Сло бо дан Б. 
Пан тић, и у на ред не че ти ри го ди-
не ће оба вља ти ту ду жност. Но ви 
ман дат Пан тић је до био на не дав-
ној Из бор ној скуп шти ни оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра. За 
пот пред сед ни ка је по но во иза-
бра на Жив ка – Ми ца Ђур ђе вић, 
а Скуп шти ни су при су ство ва ли 
број ни зва нич ни ци гра да на Ја се-
ни ци.

– За про те кли ман дат ни пе ри-
од за пен зи о не ре смо на ба ви ли 
и ис по ру чи ли 8.000 то на угља, 
2.700 ку би ка др ва, 2.600 па ке та 

су хо ме сна тих про из во да, све же 
пи ле ти не, ли сна тог те ста. Со ци-
јал но нај у гро же ни јим пен зи о не-
ри ма по де ли ли смо 800 па ке та 
са на мир ни ца ма, а у са рад њи са 
Цр ве ним кр стом Сме де рев ске 
Па лан ке још 170 па ке та. Не ко-
ли ци ни на ших нај у гро же ни јих 
пен зи о не ра омо гу ћи ли смо да 
ко ри сте на род ну ку хи њу, а из 
соп стве них сред ста ва по ма га ли 
смо их огре вом и бес плат ним об-
ро ци ма. За пен зи о не ре ре дов но 
ор га ни зу је мо ме ре ње при ти ска 
и ни воа ше ће ра у кр ви – ре као 
је, из ме ђу оста лог, Сло бо дан Б. 

Пан тић под но се ћи из ве штај о 
че тво ро го ди шњем ра ду.

Пан тић је по себ но ис та као 
рад Ак ти ва же на, ко ји је успе-
шно ор га ни зо вао из ле те, за ба ве, 
екс кур зи је, дру же ња... До бро је 
ра ди ла и ша хов ска сек ци ја, као 
и му зич ко-фол клор на гру па. На 
Скуп шти ни су јед но гла сно усво-

је ни че тво ро го ди шњи из ве шта ји 
о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва-
њу, као и про грам ска ори јен та-
ци ја за на ред ни ман дат. На кра ју, 
сред ства ко ја су би ла на ме ње на 
за све ча ни ру чак упла ће на су за 
по моћ по пла вље ном ста нов ни-
штву у Ср би ји.

Сл. Ко стан ти но вић

ПЕ ТА СМО ТРА ХО РО ВА И ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По ве ћан број уче сни ка

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Пан ти ћу но ви ман дат
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Планета пензионера

НЕ МАЧ КА: 
Дво је на јед но га

Број оних ко ји ра де ћи пла ћа ју до при но се 
за пен зиј ско оси гу ра ње у Не мач кој се свео на 
од нос два на јед ног: док 35,7 ми ли о на Не ма-
ца ра ди, пен зи је при ма њих 17,7 ми ли о на. При 
то ме, број оних ко ји ра де нај ве ћи је у исто ри ји, 
али је исто та ко ре кор дан и број пен зи о не ра.

Пре по ла ве ка овај од нос је био 6:1, а пре 
две де це ни је 2,7 на пре ма је дан. По пис ста-
нов ни штва, оба вљен у Не мач кој 2011, по ка-
зао је да је број ње них ста нов ни ка у опа да њу 
од 2003. Сто па на та ли те та је 1,4, што зна чи да 
се ста нов ни штво не об на вља, а пре ма де мо-
граф ским про це на ма, до 2060. тре ћи на Не ма-
ца има ће 65 го ди на и ви ше.

САД: 
Ис ку ше ња ду го веч но сти

Свет ски пен зиј ски си сте ми пот це њу ју фе но мен 
по ра ста ду го веч но сти и ри зи ка ко ји то до но си за 
пен зиј ске фон до ве, ко ји би због овог фе но ме на до 
сре ди не ве ка мо гли да бу ду у де фи ци ту за чак 25 би-
ли о на (хи ља да ми ли јар ди) до ла ра.

Ово је упо зо ре ње ко је је сти гло од екс перт ског 
ти ма „Бенк ов Аме ри ка”, у чи јој се ана ли зи на во ди 
да је „гло бал но ста ре ње јед на од нај ве ћих дру штве-
них и еко ном ских тран сфор ма ци ја у 21. ве ку”, због 
че га ће до 2050. број ста ри јих од 65 го ди на пре ма-
ши ти две ми ли јар де, док ће број се ни о ра пр ви пут у 
исто ри ји над ма ши ти број де це мла ђе од пет го ди на. 
Ана ли за, при том, ука зу је да за сад ни ко не ма ре ше-
ње ка ко да урав но те жи но ве зах те ве ко ји ће се због 
то га по ја ви ти пред пен зиј ским фон до ви ма.

ИН ДИ ЈА: 
Пр ва пен зи ја
на дан 
пен зи о ни са ња

Вла да Ин ди је об ја ви ла је 
да ће убу ду ће они ко ји се 
пен зи о ни шу као ње ни слу-
жбе ни ци пр ви пен зиј ски 
чек до би ја ти на дан пен зи о-
ни са ња. Та ко ће се от кло ни ти оно што је та мо, па и дру где, уоби ча је но: да се по 
пре стан ку ра да при лич но че ка на ре ше ње о пен зи о ни са њу, уз ад ми ни стра тив-
не и дру ге ком пли ка ци је. Ка ко је на ја вље но, сли чан си стем, за ко ји је већ при-
пре мљен спе ци јал ни ком пју тер ски софт вер, би ће при ме њен и на ни воу свих 29 
са ве зних др жа ва. Ово је ина че је дан од пр вих по те за но вог пре ми је ра На ре дре 
Мо ди ја. У Ин ди ји је да нас око пет ми ли о на пен зи о не ра ко ји су ра ди ли за цен-
трал ну вла ду.

ПОР ТУ ГА ЛИ ЈА: Стра дал ни ци у са о бра ћа ју
Од свих жр та ва са о бра ћај них не сре ћа у Пор ту га ли ји, тре ћи на су они ста ри ји од 65 

го ди на, да кле пен зи о не ри, са оп шти ло је та мо шње Ми ни стар ство уну тра шњих по сло-
ва, што је био по вод да се за тра жи пред у зи ма ње ак ци ја ко ји ма би се ова су мор на 
ста ти сти ка бар убла жи ла. Ме ђу стра дал ни ци ма ско ро по ло ви на су би ли во за чи, што 

ука зу је и на ши ри про блем. На и ме, 
пре ма по да ци ма Европ ске ко ми си-
је, на те ри то ри ји ЕУ во за чи ста ри ји 
од 75 го ди на до жи вља ва ју пет пу та 
ви ше са о бра ћај них не сре ћа не го 
њи хо ве мла ђе ко ле ге, при че му су 
те шке по вре де или фа тал ни ис хо-
ди се ни о ра дво стру ко  број ни ји. 
Во зач ка до зво ла је, ме ђу тим, јед но 
од основ них људ ских пра ва, па је 
овај про блем те шко ре ши ти. 

М. Б.

Све ви ше бри тан ских пен зи о не ра из ла зи на ин тер нет 
да би та мо – по тра жи ли парт не ра за ван брач ну аван-
ту ру, твр ди та мо шњи веб сајт ко ји про мо ви ше спа ја ње 
срод них ду ша. Као до каз за то на ве де но је да је број по-
се та том сај ту од стра не се до ко сих – оних ста ри јих од 60 
го ди на – про шле го ди не по рас тао за чак 70 од сто!

Овај фе но мен се об ја шња ва пре све га „жа лом за мла-
до шћу”, од но сно же љом да се и у по зним го ди на ма ис-
ку си аван ту ра ко ја ће до не ти уз бу ђе ња ко ја су мно ги 
већ за бо ра ви ли. Пре ма ано ним ној ан ке ти ко ја је спро-
ве де на ме ђу при пад ни ци ма ове гру пе по се ти ла ца сај-
та, глав ни мо тив је уве ре ње да ће им то по вра ти ти „дух 
мла до сти”. Де таљ ни ја ана ли за по ка за ла је, ме ђу тим, да 
су ме ђу пет глав них раз ло га за ван брач не из ле те у по-
зним го ди на ма то што не ког по сто је ћи жи вот ни парт-
нер ви ше не при вла чи, же ља да се не осе ћа ју ста рим, 
за по ста вља ње од стра не парт не ра, по тре ба да се до жи-
ви не што уз бу дљи во – и же ља да се ис ку си не што но во.

ВЕ ЛИ КА БРИ ТА НИ ЈА: Не вер не се де гла веВЕ ЛИ КА БРИ ТА НИ ЈА: Не вер не се де гла ве
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Ми ли о ни обо ле лих, лек 
ни на по мо лу. Бо лест од 
ко је стре пе сви ста ри ји 

од 50 го ди на ши ри се све том 
по пут по ша сти, бр же не го што 
је ико мо гао да прет по ста ви. 
Још се не зна тач но ни ка ко на-
ста је, ни ти пра ви број оних ко је 
по га ђа, али, на жа лост, до бро се 
зна ка ко уби тач но де лу је.

„За ми сли те ви три ну са књи га-
ма на ко јој сва ки ред пред ста вља 
ме мо ри са ни пе ри од од де сет го-
ди на, а сва ка по је ди нач на књи га 
за себ ну ме мо ри ју. Од нај ни же 
до нај ви ше по ли це ме мо риј ски 
сег мен ти по сла га ни су у хро но-
ло шком по рет ку. Са свим го ре су 
они ко ји су по след њи увр ште ни. 
Ако се из не ког раз ло га по ли ца 
за тре се, књи ге ће по че ти да ис-
па да ју, а нај пре оне с вр ха.”

Овом илу стра ци јом се слу жи 
бри тан ски про фе сор ге ри ја триј-
ске пси хи ја три је Али стер Бернс 
да би нај ши рој по пу ла ци ји рас-
ту ма чио шта се де ша ва у про це су 
де мен ци је и за што из пам ће ња 
пр во гу би мо по дат ке и пој мо ве 
ко је смо нај ка сни је по хра ни ли.

Та ко до ла зи до по зна тог фе но-
ме на да осо бе по зног до ба, са пр-
вим зна ци ма бо ле сти, не мо гу да 

за пам те шта су ра ди ли прет ход-
ног да на, а има ју са вр ше но са чу-
ва не сли ке из дав них го ди на.

Осим ака дем ских зва ња на 
уни вер зи те ту у Ман че сте ру, 
про фе сор Бернс је и на ци о-
нал ни кли нич ки ди рек тор за 
де мен ци ју у Ен гле ској. Већ са-
ма ње го ва функ ци ја го во ри о 
озбиљ но сти са ко јом се у овој 
зе мљи при сту пи ло бор би про-
тив бо ле сти ока рак те ри са ној 
као „је дан од нај ве ћих не при ја-
те ља чо ве чан ства”.

Упра во та ко се из ра зио шеф 
бри тан ске вла де, Деј вид Ка ме рон, 
обра ћа ју ћи се, сре ди ном ју на, у 
Лон до ну ску пу од ви ше сто ти на 
струч ња ка из обла сти ме ди ци-
не, фар ма ко ло ги је и фи нан си ја, 
са зва ном у ат мос фе ри го то во 
па нич не за бри ну то сти због раз-
ме ра бо ле сти од ко је је у све ту 
обо ле ло 40 ми ли о на љу ди, а са мо 
у Великој Бри та ни ји 800.000. При 
том, про це њу је се да је то тек по-
ло ви на ствар ног бро ја, јер 50 од-
сто обо ле лих жи ви са огром ним 
про бле ми ма, али без по ста вље не 
ди јаг но зе.

По свом ра за ра ју ћем учин-
ку де мен ци ја ни је ни шта ма ње 
опа сна од кар ци но ма, али је у 

до са да шња ис тра жи ва ња ула-
га но де се то стру ко ма ње сред-
ста ва. У Бри та ни ји то зна чи 50 
ми ли о на фун ти го ди шње про-
тив де мен ци је у по ре ђе њу са 
590 ми ли о на за су зби ја ње ра ка.

Упра во при мер кар ци но ма и 
ХИВ ви ру са по ка зу је шта је све 
ме ди ци на у ста њу да учи ни кад 
се сна ге удру же, и ка ко гра ни це 
мо гу да се по ме ра ју у по гле ду 
про цен та из ле че но сти или сте-
пе на пре жи вља ва ња.

Али, за то су по треб на све о-
бу хват на са зна ња ко ја у по гле ду 
де мен ци је упа дљи во мањ ка ју. 
Бри та ни ја је са да на ја ви ла нај-
ве ћу сту ди ју икад спро ве де ну, са 
два ми ли о на до бро во ља ца ста-
ри јих од 50 го ди на, ко ји ће би-
ти пра ће ни у ду гом пе ри о ду, уз 
ана ли зу по ро дич не здрав стве не 
пред и сто ри је, ге нет ских ма па, 
ме ре ње ког ни тив них функ ци ја и 
по ре ђе ње пе ри о дич них мо жда-
них сни ма ка. Све би то тре ба ло 
да до ве де до од го во ра на кључ-
но пи та ње – ка ко бо лест на ста је.

На про шло го ди шњем са ми ту 
Гру пе 8, по све ће ном де мен ци-
ји, под пред се да ва њем Ве ли ке 
Бри та ни је, као рок за из на ла-
же ње ме ди ка мен та по ста вље на 

је 2025. го ди на. При са да шњем 
ста њу ства ри то из гле да као не-
ре ал на ам би ци ја уко ли ко се у 
ме ђу вре ме ну не пре ду зме не-
што ра ди кал но.

Глав ни по сао је са да на фар ма-
це ут ском по љу. За пра во тре ба 
на ћи на чин да се нај ве ће ку ће 
при ву ку да се ви ше ан га жу ју на 
ис тра жи вач ким про јек ти ма и 
ино ва ци ја ма. За што фар ма це ут-
ска ин ду стри ја, јед на од нај моћ-
ни јих у све ту, не ма ве ћи ин те рес, 
пи та ње је на ко је не ма јед но став-
ног од го во ра, а Ка ме рон је на по-
ме ну том са стан ку у Лон до ну тра-
жио да до ок то бра до би је пред-
ло ге ка ко да се до ђе до про бо ја у 
са деј ству ме ди ци не, фар ма ко ло-
ги је и ве ли ког би зни са.

По све му су де ћи, у до са да-
шњем ре гу ла тор ном си сте му 
ис пи ти ва ња, про из вод ње и пла-
си ра ња про из во да на тр жи ште, 
ин ду стри ја ле ко ва ни је ви де ла 
до вољ но под сти ца јан ин те рес за 
до дат на ула га ња. Пра вац ко јим 
тре ба ићи под ра зу ме вао би про-
ме ну про пи са ко ји се ти чу екс пе-
ри мен тал не при ме не но вих ме-
ди ка ме на та, екс клу зив ног пра ва 
ко ри шће ња и слич них еле ме на-
та ко је фар ма це ут ске ком па ни је 
узи ма ју у об зир ка да ва га ју да ли 
да се у не ки по сао упу сте или не.

Гле да но кроз фи нан сиј ске па-
ра ме тре, де мен ци ја пред ста вља 
го ди шњи удар на гло бал ну еко-
но ми ју од 600 ми ли јар ди до ла ра. 
Сва ка до би је на го ди на у од ла га-
њу по чет ка бо ле сти зна чи ла би и 
огром ну уште ду. То би, ме ђу тим, 
би ло мо гу ће са мо уз до бру ра ну 
ди јаг но сти ку ко ја је у слу ча ју де-
мен ци је прак тич но не по сто је ћа.

За по ста вља ње ди јаг но зе не 
по сто ји је дан тест, већ се до 
ко нач ног са зна ња до ла зи узи-
ма њем у об зир ви ше фак то ра. 
За пра во, то би тре ба ло да бу де 
по сао при мар не здрав стве не 
за шти те, што ни је слу чај ни у 
нај бо га ти јим, а ка мо ли у сла бо 
раз ви је ним зе мља ма.

Та ко бо ле сни ци нај че шће би ва-
ју пре пу ште ни са ми се би. Не са мо 
да им је оте жан сва ко днев ни жи-
вот, већ су изо ло ва ни, оту ђе ни. 
Ти љу ди би ва ју стиг ма ти зо ва ни 
на нај го ри мо гу ћи на чин, од ба че-
ни од око ли не. Све су то аспек ти 
бо ле сти ко ја пре ти сви ма, јер по-
да ци су не у мо љи ви. Јед на од три 
осо бе ста ри је од 65 го ди на за вр-
ши ће жи вот са де мен ци јом.

Д. Дра гић

АЛАРМ ПРО ТИВ БО ЛЕ СТИ ЗА БО РА ВА

Лек ни на по мо лу
Велика Бри та ни ја на ја вљу је до сад нај ве ћу сту ди ју о де мен ци ји 
са два ми ли о на до бро во ља ца
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погледи

Пен зи о нер ко ји је но ви на ру ре као да 
се зо ве Ан хел (68), и ко ји ни је же лео 
да из не се сво је пу но име ка ко при ја-

те љи и по зна ни ци не би са зна ли ње го ву по-
ро дич ну си ту а ци ју, при ма пен зи ју од 1.600 
евра. Да ли је то у Шпа ни ји, где жи ви, ма ло 
или мно го, ни је бит но. Оно што је ва жно, то 
је да са тим при ма њи ма он из др жа ва три 
по ро ди це: соп стве ну и по ро ди це сво је ћер-
ке и си на.

Ан хел је пен зи ју сте као ра де ћи 40 го ди-
на у фа бри ка ма ауто мо би ла у Не мач кој и 
Шпа ни ји, а ње гов при мер је на ве ден у не-
дав ној ре пор та жи аген ци је Рој терс из три 
гра да, Ма дри да, Ми ла на и 
Ати не, ко ја је опи са ла ре ла-
тив но но ви фе но мен (тра је 
од из би ја ња еко ном ске кри-
зе 2008) – да на ју гу ЕУ, а по-
нај ви ше у Шпа ни ји, Ита ли ји 
и Грч кој, ста ри је ге не ра ци је, 
пен зи о не ри, по ма жу мла ђи-
ма. Фе но мен да по но сне ба-
бе и де де по ма жу де ци ко ја 
су оста ла без по сла, а ти ме и 
сво јим уну ци ма чи ја је пер-
спек ти ва за по шља ва ња та-
мо углав ном не ве се ла.

Ан хел од сво јих 1.600 евра 
ско ро хи ља ду из два ја за от-
пла ту стам бе них кре ди та 
ћер ке и си на, обо је са фа-
кул тет ским ди пло ма ма, ко ји 
упр кос то ме не мо гу да на-
ђу по сао. Сто па не за по сле но сти у Шпа ни ји 
већ не ко вре ме је око 25 од сто, при че му 
ова ста ти сти ка не по ка зу је да је ме ђу мла-
ди ма, они ма ко ји су ис под 25 го ди на, не за-
по сле ност чак 55 од сто.

Дру ги при мер ко ји је на ве ден у при чи 
Рој тер са је та ко ђе шпан ски: реч је о брач-
ном па ру Ан хе лу Го ме зу и Ма ри ји Луј зи 
Фер нан дез, за ко је се кон ста ту је да су, са 
две пен зи је од укуп но 3.600 евра, ме ђу бо-
ље сто је ћим су гра ђа ни ма: њи хо ви ме сеч ни 
при хо ди су ско ро дво стру ко ве ћи од про се-
ка у шпан ским до ма ћин стви ма ко ји из но си 
2.050 евра.

Уме сто да, ка ко су пр во бит но пла ни ра ли, 
пен зи је тро ше на пу то ва ња, из ла ске у ре-
сто ра не, ку по ви ну игра ча ка уну ци ма, њи ма 

са да из др жа ва ју пет по ро ди ца сво је де це, 
ко ја су већ у сред њем до бу, и уну ка. „Ни кад 
ни сам ве ро вао да ћу пен зи јом по ма га ти 
сво јој де ци”, ци ти ран је Го мез. „Ја је сам по-
но сан због то га, али сам за бри нут за њих.”

Си ту а ци ја на ју жној пе ри фе ри ји Европ ске 
уни је (по ме ну тим три ма зе мља ма тре ба до-
да ти и Пор ту га ли ју) да нас је та ква да су пен-
зи је, као ре зул тат еко ном ских и фи скал них 
кри за, нај ста бил ни ји из вор при хо да, и као 
та кве зна ча јан еле ме нат та мо шње со ци јал-
не ста бил но сти. По го то во у Шпа ни ји, где је 
око 17 од сто до ма ћин ста ва пен зи о нер ско и 
они сво јим пен зи ја ма из др жа ва ју де цу, ко ја 

или не ма ју по сао, или су им при ма ња ма ња 
од ме сеч них тро шко ва.

Пен зи је у Шпа ни ји су, из ме ђу 2008. и 2012, 
по ра сле за 8,3 од сто, док су дру ги из да ци 
за дру штве ни стан дард – за обра зо ва ње и 
здрав стве ну за шти ту сма ње ни за 8,1 и 0,1 
од сто. Због ме ра фи скал не штед ње бу џе ти 
у овим слу жба ма до дат но ће се сма њи ва ти, 
али ће пен зи је оста ти ста бил не.

У исто вре ме, при хо ди љу ди у до бу из ме-
ђу 30 и 44 го ди не, ко ји чи не нај ве ћу гру пу 
ме ђу за по сле ни ма, опа ли су за 2,8 од сто: 
мно ги су оста ли без по сла или су би ли при-
ну ђе ни да због кри зе при хва те сма ње ње 
пла та.

У Ита ли ји су у по ме ну том пе ри о ду пен зи је 
та ко ђе по ра сле, ма да не што скром ни је – за 

4,6 од сто, док су пла те оних са ду го роч ним 
рад ним уго во ри ма сма ње не за сли чан про-
це нат. Ка ко на во ди Рој терс, про шле го ди не 
фи нан сиј ску по моћ од ро ди те ља при ма ло 
је че тво ро од сва ких 10 Ита ли ја на.

У све три зе мље на днев ном ре ду су ре-
фор ме пен зиј ских си сте ма, при че му су 
про ме не већ об ја вље не, али глав на ка рак-

те ри сти ка ре фор ми је да су 
сву да то ду го роч ни про јек-
ти, ко ји ће ефек те по ка за ти 
тек по сле јед не де це ни је и 
ви ше.

У Шпа ни ји ће се та ко у пен-
зи ју, уме сто са са да шњих 65 
го ди на жи во та, од ла зи ти са 
67, али тек од 2027.

Грч ка, ко ја је би ла у нај-
те жој си ту а ци ји и на са мој 
иви ци др жав ног бан кро та, 
пред у зе ла је нај стро же ме-
ре: пен зи је су из ме ђу 2009. 
и 2013. сма ње не за 30 од сто, 
углав ном под при ти ском ме-
ђу на род них кре ди то ра ко ји 
су да ли но вац за фи скал ну 
ста би ли за ци ју та мо шњих 
фи нан си ја.

За јед нич ки про блем не са мо на ју гу ЕУ, 
не го и у це лој Уни ји, па на не ки на чин и у 
це лом све ту, је сте ге не ра циј ски јаз дру ге 
вр сте: све ма ње за по сле них из др жа ва све 
ви ше пен зи о не ра. То би се до го ди ло и да 
ни је би ло ве ли ке кри зе, чи је по сле ди це на 
европ ском тлу још ни су са свим са ни ра не, 
али је оно што се до га ђа у по след њих пет 
го ди на си ту а ци ју знат но по гор ша ло, учи-
нив ши да оп ште сма ње ње пла та, или њи хо-
во за о ста ја ње за тро шко ви ма жи во та, та њи 
пен зиј ске фон до ве чи је се оба ве зе не пре-
ста но по ве ћа ва ју.

То су ге ри ше и још је дан, су мо ран за кљу-
чак: да да на шњи уну ци не ће има ти пен зи о-
нер ски про спе ри тет сво јих ба ба и де да.

М. Бе кин

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПО МА ЖУ МЛА ДИ МА И НА ЈУ ГУ ЕУ

По но сне ба бе и де де, 
за бри ну ти уну ци
Еко ном ска кри за је учи ни ла да су пен зи је 
нај ста бил ни ји из вор при хо да у Шпа ни ји, Ита ли ји и Грч кој
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хроника

Про шле го ди не, на 
Олим пи ја ди тре ћег до-
ба, по че ло је по знан-

ство и дру же ње пен зи о не ра 
из Вр њач ке Ба ње, Бе о гра да и 
Цр не Го ре, ко је је пре то че но у 
са рад њу. Ре зул тат те са рад ње 
је књи жев но ве че одр жа но 
11. ју на у Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа, 
у Ска дар ли ји, у ор га ни за ци ји 
Удру же ња пен зи о не ра бе о-
град ске оп шти не Ста ри град, 
а у ци љу по мо ћи угро же ни ма 
због по пла ва.

За ви чај ну по е зи ју Сло бо-
да на Ву чи ни ћа из Би је лог 
По ља, до бит ни ка број них на-
гра да, го во рио је Ми лан Лу-
чић из При је по ља, а са рад-
ња из ме ђу њих дво ји це, ка же пе сник, тра је 
го ди на ма. Ху ма ни тар но књи жев но ве че ни је 
био је ди ни по вод за до ла зак го сти ју из Цр не 
Го ре: „Док смо од ла зи ли” на слов је но ве књи-
ге Сло бо да на Ву чи ни ћа ко ја је про мо ви са на 
и у Удру же њу књи жев ни ка у Но вом Са ду.

Пред сед ник удру же ња пен зи о не ра оп-
шти не Вр њач ка Ба ња, Све то лик Ми ле тић, 
на вео је да Књи жев ни клуб, чи ји је ово удру-
же ње осни вач и по кро ви тељ, но си име др 
Вла де те Лу ко ви ћа, по зна тог ака де ми ка, 
пе сни ка, уни вер зи тет ског про фе со ра и ве-

ли ког ху ма ни сте. Чла но ви 
су, по ред ста ри јих, и ве о ма 
мла ди љу ди, а Клуб је до са-
да из дао де сет на сло ва, ме-
ђу ко ји ма је дан ро ман и по 
дру ги пут. Књи жев но ве че у 
Ска дар ли ји би ло је по све ће-
но и књи зи „Ср би ја и Ср би 
на фи ло зоф ском пу ту”, њи-
хо вог чла на Дра го љу ба С. 
Жи во ти ћа. Аутор је об ја снио 
да је ова књи га об у хва ти ла 
80 ве ли ких срп ских фи ло-
зо фа да би и та ко би ли са чу-
ва ни од за бо ра ва. Књи га је 
син те за би о гра фи ја, де ла и 
ра да фи ло зо фа ко ји, ка ко је 
ре као Жи во тић, ни су зна чај-
ни са мо за срп ску, већ и за 

европ ску фи ло зоф ску ми сао.
Пре ма ре чи ма Сне жа не Шан тић, пред-

сед ни це Удру же ња пен зи о не ра Ста рог 
гра да, на прет ход ној књи жев ној ве че ри 
од про да је књи га при ку пље но је 30.000 
ди на ра. Ј. Оцић

Ле ско вац је 19. ју на био ор-
га ни за тор и до ма ћин ше стог 
Ме ђу на род ног фе сти ва ла фол-
кло ра тре ћег до ба. Око пет 
сто ти на пен зи о не ра из Пер ни-
ка (Бу гар ска), Ку ма но ва (Ма ке-
до ни ја), Сме де рев ске Па лан ке, 
Пе тров ца на Мла ви, Кра гу јев ца, 
За је ча ра, Бо љев ца, Кња жев ца, 
Вра ња и Ле сков ца про де фи ло-
ва ло је гра дом у на род ним но-

шња ма. Би ло је то за и ста ле по 
и упе ча тљи во пред ста вља ње 
ко је су по здра ви ли број ни Ле-
сков ча ни.

Уче сни ке Ме ђу на род ног фе-
сти ва ла пред во ди ли су тру ба-
чи, а уме ће су при ка за ли број ни 
фол клор ни ан сам бли, до ка зу ју-
ћи да и у тре ћем до бу мо гу да 
се пред ста ве у нај бо љем из да-
њу. Ис пред Кул тур ног цен тра, у 

глав ној ле ско вач кој ули ци, сви 
уче сни ци ма ни фе ста ци је за јед-
нич ки су из ве ли сплет ига ра из 
Ср би је.

Ка ко ис ти че Бра ти слав Здрав-
ко вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра Ле сков ца, ово је 
нај у спе шни ја ма ни фе ста ци ја 
ко ја оку пља нај ста ри је из мно-

гих кра је ва Ср би је, али и из ино-
стран ства.

На кон пред ста вља ња на 
град ским ули ца ма, де сет фол-
клор них гру па по ка за ло је сво је 
уме ће и у До му пен зи о не ра, а 
за тим је дру же ње на ста вље но, 
на рав но уз игру и пе сму.

Д. Ко цић

ХУ МА НИ ТАР НО КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ПЕН ЗИ О НЕ РА СТА РОГ ГРА ДА

Књи ге у до бро твор не свр хе

ШЕ СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА ТРЕ ЋЕГ ДО БА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Пе смом и игром по бе ди ли го ди не
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Ве ли ки је број ма ни фе ста-
ци ја у на шој зе мљи ко је же ле 
да на раз ли чи те на чи не са чу-
ва ју срп ску на род ну ба шти ну, 
а јед на од нај ком плет ни јих и 
нај у спе шни јих сва ка ко је Фе-
сти вал тра ди ци је зла ти бор ског 
кра ја „Се о ски ви ше бој”, ко ји се 
одр жа ва у Ја бла ни ци, се лу уз 
гра ни цу са Бо сном и Хер це го-
ви ном. Већ де вет го ди на ло-
кал но ту ри стич ко удру же ње, 
са ме сном за јед ни цом, а под 
по кро ви тељ ством ча је тин ске 
оп шти не, успе шно ор га ни зу је 
ову ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју 
ко ја оку пи на хи ља де го сти ју 
из ра зних кра је ва Ср би је и Ре-
пу бли ке Срп ске.

Ово го ди шњу, одр жа ну од 12. 
до 15. ју на, отво рио је Ми лан 
Ста ма то вић, пред сед ник ча је-
тин ске оп шти не, ко ји је ис та као 
да је ово је дан од на чи на да се 
ожи ве древ ни оби ча ји, али и са-
чу ва ју срп ска се ла од из у ми ра-
ња. Ста ма то вић је још на вео да 
оп штин ска ло кал на са мо у пра ва 
во ди ра чу на о то ме да се мла-
ди за др же на се о ском под руч ју, 

да уна пре ђу ју жи вот и осни ва ју 
по ро ди це.

Фе сти вал је и ове го ди не, у ам-
би јен ту бо ро ве шу ме, от по чео 
де мон стра ци јом пе че ња, од но-
сно про из вод ње ка тра на на на-

чин ка ко се то ве ко ви ма ра ди ло 
у овим кра је ви ма и од че га је ра-
ни је жи вео нај ве ћи део ста нов-
ни штва Зла ти бо ра. У спорт ском 
де лу ор га ни зо ва на су так ми че-
ња у 13 ди сци пли на се о ског ви-

ше бо ја: „ву ча на вла ци” коњ ском 
и во лов ском за пре гом, ба ца ње 
ка ме на с ра ме на, ско ко ви удаљ 
и увис, пу за ње уз бан де ру, над-
вла че ње ко ноп цем, пре вла че ње 
клич ка, руч но стру га ње бал ва на 

и дру го. Од ва жни и ве шти так-
ми ча ри над ме та ли су се исто 
она ко ка ко се то не ка да ра ди ло 
на се о ским ва ша ри ма, а у сва кој 
ди сци пли ни на гра ђе на су по три 
нај бо ља.

Нај ве ћу па жњу при ву кла је 
„ву ча на вла ци” во лов ском за-
пре гом ко ја је по ста ла глав на 
атрак ци ја. Ове го ди не но ва је 
би ла ди сци пли на „ву ча на вла-
ци” коњ ском за пре гом, због 
ко је су так ми ча ри до пу то ва ли 
из Кра ље ва, Чач ка, По же ге, Сје-
ни це и дру гих кра је ва Ср би је. 
У глав ној ди сци пли ни – „ву чи 
бал ва на на вла ци” тре ћу го ди ну 
за ре дом по бе дио је, са сво јим 
во ло ви ма Го лу бом и Баљ ком, 
два де се то го ди шњи ра ба џи ја 
Ми лош Дра шко вић из ива њич-
ког се ла Мо чи о ци, уз по др шку 
оца Жи во ра да.

Тро днев ни се о ски ви ше бој 
у Ја бла ни ци обо га ћен је и ра-
зно вр сним про гра мом, у ко ме 
су уче ство ва ла кул тур но-умет-
нич ка дру штва, фол клор не и 
пе вач ке гру пе ко је су из во ди ле 
ве ко ви ма чу ва не пе сме „из ви-
ка”, тру бач ки ор ке стар и дру ги, 
а при ка зан је и бо гат га стро-
ном ски про грам, ко ји је имао за 
циљ да упо зна ту ри сте с тра ди-
ци о нал ним је ли ма ово га кра ја.

М. Па вло вић

Руч но стру га ње бал ва на

ФЕ СТИ ВАЛ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ЗЛА ТИ БОР СКОГ КРА ЈА У ЈА БЛА НИ ЦИ

Чу ва ње древ не на род не ба шти не

У рум ском Ге рон то ло шком цен тру 
„Срем” не дав но је одр жа на 16. ли-
ков на ко ло ни ја под на зи вом „Ми-

рис ру же”, а по том и аук циј ска про да ја 
сли ка, од ко је је но вац упла ћен у ху ма-
ни тар не свр хе.

Ко ло ни ја је оку пи ла 29 сли ка ра из 
Аран ђе лов ца, Ки кин де, Срем ске Ми-
тро ви це, Бе ше но ва, Хрт ко ва ца и Ру ме, а 
њи ма су се при дру жи ле и че ти ри ко ри-
сни це. Они су пет да на у дво ри шту рум-
ске уста но ве ства ра ли на за до вољ ство 
ста на ра, ко ји су мо гли да по сма тра ју ка-
ко на ста је умет нич ко де ло.

По за вр шет ку ко ло ни је, у пар ку Ге рон-
то ло шког цен тра ор га ни зо ва на је из ло жба 
ра до ва, и њи хо ва аук ци ја ко ју су на зва ли 
„Ми рис ру же – за Ср би ју”. Над ме та ли су се 

при ја те љи и са рад ни ци рум ске уста но ве, 
за по сле ни рад ни ци, али и ко ри сни ци. По-
ред ра до ва на ста лих то ком ко ло ни је, ли-
ков ни умет ни ци су на аук ци ју до не ли још 
се дам аква ре ла и уља на плат ну.

Про да то је 16 сли ка за 71.000 ди на ра, 
ко ји су упла ће ни на ра чун Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је за по моћ угро же ни ма од 
по пла ва.

ГЦ „Срем” је 16. ко ло ни ју ор га ни зо-
вао у са рад њи са Удру же њем ли ков них 
ства ра ла ца Ру ме и За ви чај ним му зе јом, 
а у про гра му то ком из ло жбе и аук ци је 
уче ство ва ла је и гру па „Вре ло”.

Ра до ви ко ји ни су про да ти кра си ће 
зи до ве ГЦ „Срем”, по ред оних ко ји су на-
ста ли то ком прет ход них пет на ест сли-
кар ских ко ло ни ја. Д. Р.

РУ МА

Ко ло ни ја и аук ци ја 
сли ка у ГЦ „Срем”
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ПИ РОТ

Трибина о Ве ли ком рату
У ве ли кој са ли СО Пи рот 11. ју на је одр жа на три би на по све-

ће на сто го ди шњи ци по чет ка Пр вог свет ског ра та и уче шћу 
Пи ро ћа на ца у ње му.

О Ве ли ком ра ту го во ри ли су мла ди исто ри ча ри из Пи ро та, 
Да вор Ла за ре вић и Ми љан Ма нић, а три би ну је во ди ла Ка ја 
Пан чић Ми лен ко вић, но ви нар ло кал ног ли ста „Сло бо да”.

У све ча ном де лу уче ство вао је цр кве ни хор „Све ти Јо ван Зла то-

у сти”. Три би на је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње, а ње ном успе ху 
до при не ла су и број на пи та ња и ко мен та ри по се ти ла ца раз ли чи-
тих ге не ра ци ја. Од исто ри ча ра се, по ред оста лог, чу ло да је пи рот-
ски крај у Ве ли ком ра ту дао ви ше од шест хи ља да бо ра ца.

Три би на је би ла до бро при пре мље на, а ор га ни за тор је био 
Са вет за кул ту ру СНС у Пи ро ту. С. П.

СВР ЉИГ

Вред не женске руке
Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг осво јио 

је пр во ме сто на ма ни фе ста ци ји „Вред не ру ке” у Алек син цу за 
ко лек ци ју свр љи шке на род не но шње. По бед ни ца ма је при пао 
пе хар, ди пло ма и за хвал ни ца ор га ни за то ра. Сев ди ја Ив ко вић, 

чла ни ца Ак ти ва, ор га ни за тор и уче сник мно гих ма ни фе ста ци ја, 
не кри је за до вољ ство и ка же да се њи хов труд увек ис пла ти, а 
ста ри за на ти чу ва ју тра ди ци ју и оби ча је јед ног кра ја.

Свр љи жан ке су на свом штан ду из ло жи ле руч но из ра ђе не 
ко шу ље, је лек, ве зе не ча ра пе, ке це ље и пе шки ре. Пред сед-
ни ца оп шти не, Је ле на Три фу но вић, при ми ла је пред став ни це 
по бед нич ке еки пе, че сти та ла им и на гла си ла да су на ступ и 
по бе да пра ва про мо ци ја свр љи шког кра ја. Че стит ке и ре-
чи по хва ле сти гле су и од Ми лен ка Пе тро ви ћа, пред сед ни ка 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг.

Ина че, ову смо тру ста рих за на та, до ма ће ра ди но сти и хра-
не по во дом Да на оп шти не Алек си нац ор га ни зо ва ло је алек-
си нач ко Удру же ње гра ђа на „Ра ди ност”. С. Ђ.

ВЛАК ЧА

Обе ле же на го ди шњи ца 
ро ђе ња Ми ха и ла 
Пе тро ви ћа

За ви чај но удру же ње „Ми ха и ло Пе тро вић” из Влак че код 
Кра гу јев ца обе ле жи ло је 130 го ди на од ро ђе ња пр вог срп ског 
пи ло та, по ко ме ово удру же ње и но си на зив. При год ном кул-
тур но-умет нич ком про-
гра му при су ство ва ли су 
жи те љи се ла, број ни го-
сти, као и пред став ни ци 
Ва зду хо плов не је ди ни це 
МУП-а Ср би је.

Ми ха и ло Пе тро вић је 
био срп ски пи лот са пи-
лот ском до зво лом број 
је дан и пр ви пи лот ко ји је 
из гу био жи вот на бор бе-
ном за дат ку. При па дао је 
пр вој гру пи од шест срп-
ских пи ло та шко ло ва них у 
Фран цу ској, 1912. го ди не.

По ла га њем ве на ца ис пред ку ће у ко јој је ро ђен Ми ха и ло 
Пе тро вић ме шта ни Влак че и го сти ода ли су по част овом срп-
ском ју на ку. То ком про гра ма про мо ви са не су и две књи ге о 
ње му: „Ави ја ти ча ри Шу ма ди је од 1912. до 1944”, ауто ра Вељ ка 
Ле ко ви ћа, и „Лет у веч ност”, Зла то ми ра Гру ји ћа. М. С.

ЗРЕ ЊА НИН

Две ста гостију на сла ви
Град ски од бор Не за ви сног син ди ка та пен зи о не ра јав них 

слу жби Зре ња нин про сла вио је и ове го ди не сво ју кр сну сла-
ву, Спа сов дан. Пре ма ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, пред сед ни ка 
овог удру же ња али и ре пу блич ке ор га ни за ци је, ово го ди шњој 
про сла ви при су ство ва ло је око 200 пен зи о не ра из Зре ња ни на и 
око ли не, као и ко ле ге из оп штин ских од бо ра Ки кин де, Жи ти шта 
и Сур чи на. Већ тра ди ци о нал но, ве те ра ни ма ра да из ове пен зи-
о нер ске ор га ни за ци је у сла вљу се при дру жио и Ран ко Хр њаз, 
пред сед ник Не за ви сног син ди ка та јав них слу жби Вој во ди не и 
пот пред сед ник ре пу блич ке ор га ни за ци је овог син ди ка та.

Об ред се че ња слав ског ко ла ча оба вио је отац Сте ван, а кум сла-
ве био је Сло бо дан То до ров, док ће та част на ред не го ди не при-
па сти Јо же фу То ту. До ма ћи ни су ор га ни зо ва ли све ча ни ру чак, а 
ве се ље уз пе сму и игру тра ја ло је до ноћ них ча со ва. М. М.
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ЧА ЈЕ ТИ НА

Су срет брат ских оп шти на

Пен зи о не ри из Лак та ша у Ре пу бли ци Срп ској по се ти ли су, 6. и 
7. ју на, ко ле ге из оп шти не Ча је ти на на Зла ти бо ру. Су срет је био 
веома ср да чан, јер су Ча је ти на и Лак та ши брат ске оп шти не.

Ча је тин ски пен зи о не ри, на че лу са пред сед ни ком Слав ком 
Пан то ви ћем, по ка за ли су се као до бри до ма ћи ни. Пр вог да на са 
го сти ма су об и шли Зла ти бор, а за тим је упри ли че на све ча на ве-
че ра, ко јој је при су ство вао и пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ча је ти на, Ми ло је Ра јо вић. Го сте из Лак та ша пред во ди ла је Дра-
гој ла По по вић, а на све ча но сти су уру че ни и скром ни по кло ни.

Дру гог да на го сти су по се ти ли Мо кру Го ру, а на ра стан ку је 
до го во ре но да Ча је тин ци ове го ди не уз врат е по се ту Лак та-
ши ма. М. Ј.

ЛО ЗНИ ЦА

Скуп шти на ГО ИР
По во дом из бо ра у Са ве зу ин ва ли да ра да Ср би је, 11. ју на 

2014. одр жа на је Скуп шти на Град ске ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да (ГО ИР) Ло зни ца.

За пред сед ни ка Са ве за ин ва ли да ра да Скуп шти на је јед-
но гла сно пред ло жи ла Бо жи да ра Це ки ћа из Бе о гра да, до са-
да шњег пред сед ни ка ор га ни за ци је. За де ле га та у Скуп шти ни 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је пред ло жен је Ми ло је Ни ко лић, 
се кре тар ГО ИР Ло зни ца.

На Скуп шти ни је по твр ђен и про ду жен ман дат до са да-
шњем ру ко вод ству (пред сед ник, се кре тар и Управ ни од бор) 
и у на ред ном пе ри о ду.

Скуп шти на је раз ма тра ла и до са да шње ак тив но сти ГО ИР 
Ло зни ца, као и рад до кра ја 2014. го ди не. Кон ста то ва но је да 
су по стиг ну ти ре зул та ти при ме ре ни усло ви ма у ко ји ма се ра-
ди и да је оства ре на ве ћи на пла ни ра них ак тив но сти.

Скуп шти на је по зи тив но оце ни ла по др шку Град ске упра ве 
Ло зни це. М. Н.

ПЕ ЋИН ЦИ

Пен зи о не ри у ба њи
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Пе ћин ци ма ор га ни зо ва ло 

је овог ју на од ла зак сво јих чла но ва у Ма та ру шку ба њу. Они су де-
се то днев ни бо ра вак у тој по зна тој ба њи ис ко ри сти ли за опо ра вак, 
шет њу крај Ибра и по се ту ма на сти ри ма Сту де ни ци и Жи чи.

– Сви смо ужи ва ли и за до вољ ни смо сме шта јем и те ра пи јом 
ко ју смо ко ри сти ли. Одмор ћемо пла ти ти у шест ме сеч них ра та 
пре ко пен зиј ског че ка – ре кла је за на ше но ви не Со фи ја Ђур ђе-
вић, се кре тар пе ћи нач ког удру же ња.

У ју лу ће и пет на ест пен зи о не ра из ове оп шти не бо ра ви ти у 
Со ко ба њи о тро шку Фон да ПИО. Д. Р.

СЕФ КЕ РИН

Обе ле жи ли сла ву
Не за ви сно удру же ње пен зи о не ра јав них слу жби Ср би је 

Сеф ке рин и ове го ди не је, за јед но са број ним чла но ви ма и 
при ја те љи ма, обе ле жи ло кр сну сла ву, лет њег Све тог Ни ко лу. 
Због по пла ва су овај пут ипак из о ста ли не ки ре дов ни го сти.

Про сла ва је по че ла ре за њем слав ског ко ла ча у сеф ке рин-
ској цр кви, а на ста вље на је уз му зи ку и дру же ње са при ја те-
љи ма из Али бу на ра, Ба нат ског Кар лов ца, Сур чи на, Цре па је, 
Гло го ња, Си ра ко ва и Кур ја че. Про сла ви су при су ство ва ли и 
пред став ни ци ло вач ког удру же ња и Ме сне за јед ни це Сеф ке-
рин. Ово го ди шње до ма ћи це сла ве би ле су Рад ми ла Зур зин и 
Зо ра Ће рам, а ту част за сле де ћу го ди ну при хва ти ле су Зо ра 
Ста јић и Рад ми ла Ми ло ва нов. А. З.

ВРА ЊЕ

Окупљање ма ту ра на та
Че твр та ге не ра ци ја ма ту ра на та врањ ске Еко ном ске шко ле 

про сла ви ла је не дав но 52. го ди шњи цу. Од 105, ко ли ко их је 
ма ту ри ра ло, оста ло је њих 27. На ста ву су по ха ђа ли у гим на зи-
ји „Бо ра Стан ко вић”, јер ни су има ли сво ју шко лу.

Фа кул тет су за вр ши ла 42 ма ту ран та, а ге не ра ци ја је из не-
дри ла и три док то ра на у ка. То су Ср бо љуб Сто иљ ко вић, Пре-
драг Трај ко вић Џо ља и Дра го љуб Ве лич ко вић Ро де.

– Су срет је про шао веома ср дач но – ре као је не ка да шњи 
ма ту рант, ди пло ми ра ни еко но ми ста Са ва Сто ја но вић. Р. С.
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До ла зак то плих да на ме ња 
на ше на ви ке јер се мно го 
ви ше вре ме на про во ди 

ван ку ће. По жељ но је да се бо-
ра ви у при ро ди и бу де ак ти ван у 
скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, 
али то под ра зу ме ва да се во ди 
ра чу на о не ко ли ко ства ри. По-
ред оног основ ног − при клад ног 
обла че ња (ла га на оде ћа све тлих 
бо ја и рас тре си тог тка ња) и из бе-
га ва ња те жих фи зич ких на по ра, 

струч ња ци стал но упо зо ра ва ју и 
на штет ност пре те ра ног из ла га-
ња сун цу. Ако већ мо ра те или во-
ли те да бу де те на сун цу, сва ка ко 
је нео п ход но да пи је те до ста во де 
или без ал ко хол них на пи та ка. А у 
овом пе ри о ду, са из о би љем во ћа 
и по вр ћа, мо же мо пу сти ти ма шти 
на во љу у при пре ма њу аде кват-
ног је ла и пи ћа. Не ма во ћа од ко-
јег се не мо же на пра ви ти осве жа-
ва ју ћи на пи так, по сла сти ца, чај, 
оброк. Као што на род на из ре ка 
ка же, воћ ке у про ле ће раз ве се-
ља ва ју чо ве ка, у ле то га хла де, у 
је сен хра не, а у зи му гре ју.

Нај о ми ље ни је по вр ће у то-
плим да ни ма сва ка ко је лу бе ни-
ца, ко ју због ви со ког са др жа ја 
ше ће ра че сто убра ја мо у во ће. 

Сор бе од лу бе ни це
Да би сте при пре ми ли сор бе 

(sor bet to − ле де ни ужи так ко ји 
по уку су и при пре ми под се ћа 
на шер бет), тре ба вам ки ло грам 

очи шће не лу бе ни це. Лу бе ни цу 
исе ћи на коц ке и до да ти јој 120 г 
жу тог ше ће ра и 3-5 ка ши ка со ка 
од по мо ран џе. Све то са мле ти у 
блен де ру да се до би је кре ма ста 
ма са. Сор бе рас по ре ди ти у од-
го ва ра ју ће по су де и др жа ти у 
за мр зи ва чу не ко ли ко са ти.

Од бо би ча стог во ћа
Про ку ва ти 1 л во де са 300 г 

ше ће ра па га охла ди ти. Опра ти 

и оце ди ти 400 г во ћа, из гње чи-
ти га и до да ти у охла ђен шер-
бет. Све из ме ша ти и ста ви ти у 
за мр зи вач на не ко ли ко са ти. 
На кон то га из ва ди ти и из мик са-
ти, а мо же се до да ти и уму ће но 
бе лан це, ко је се ла га но уме ша у 
сме су. Вра ти ти у за мр зи вач још 
око сат вре ме на.

На овај на чин се мо же пра-
ви ти сор бе са ли му ном или на-
ран џом, та ко што се у охла ђен 
шер бет до да сок во ћа и рен да-
на ко ра.

Мо хи то кок тел
Ово тра ди ци о нал но ку бан ско 

пи ће је још је дан осве жа ва ју ћи 
на пи так за то пле да не. Основ ни 
са стој ци су на на, ше ћер, лимун 
(ли ме та), ки се ла во да, а у ори ги-
нал ни ре цепт иде и рум, али се 
овај кок тел пра ви и без до дат ка 
ал ко хо ла.

За мо хи то од ли му на тре ба вам 
ли тар во де, 200 г ше ће ра, три ли-

му на, ша ка све же на не. Ску ва ти 
во ду са исец ка ним ли сто ви ма 
на не и оста ви ти да од сто ји 15-20 
ми ну та. Про це ди ти и пу сти ти да 
се охла ди. До да ти сок од ли му на 
и за сла ди ти. Си па ти у ча ше са ле-
дом и укра си ти ли сто ви ма на не.

Смр зну ти јо гурт 
од ја го да

Та ко ђе од лич но осве жа ва. 
По треб но је по ла ли тра не ма-
сног јо гур та, 500 г ис па си ра них 
ја го да, 250 мл мле ка, 350 мл 
слат ког кон ден зо ва ног мле ка, 

ва нил ше ћер. Све са стој ке ста-
ви ти у ду бљи суд и до бро сје ди-
ни ти, па си па ти у од го ва ра ју ће 
по су де. Др жа ти у за мр зи ва чу, 
из ва ди ти 30 ми ну та пре слу же-
ња. На овај на чин се мо же пра-
ви ти јо гурт и од дру гог во ћа.

Воћ на 
са ла та

Ово је увек ствар из-
бо ра – у чи ни ју исец ка-
ти ра зно во ће: ја го де, 
кај си је, бре скве, тре-
шње, ви шње, лу бе ни-
цу, ди њу..., по же љи до-
да ти не ко ли ко ли сто ва 
на не, све из ме ша ти и 
оста ви ти 15 ми ну та да 
од сто ји. Си па ти са ла ту 
у од го ва ра ју ће чи ни је 
и охла ди ти пре слу же-
ња.

Ја го де 
са шла гом

За овај јед но став-
ни ужи так тре ба са мо 
очи сти ти и опра ти ја-

го де и уму ти ти шлаг. У ду бљу ча-
шу ста ви ти на дно ма ло шла га, 
па ред ја го да, шлаг, ја го де. Ова 
по сла сти ца се мо же на пра ви ти 
од би ло ког во ћа, а по же љи и 
од ви ше вр ста во ћа.

При пре ми ла: 

Со фи ја До ми ни ко вић

ДА ЛАК ШЕ ПОД НЕ СЕ МО ВРУ ЋИ НЕ

Хлад но и ша ре ноХлад но и ша ре но
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?
Ј. Пи цу рић: Мој отац је умро у ок то бру 2012. го ди не. Та-

да ни ко ни је на сле дио ње го ву пен зи ју. Ја са да за вр ша вам 

сред њу шко лу, па ме за ни ма да ли иду ће го ди не, ка да упи-

шем фа кул тет, имам пра во на при ма ње оче ве пен зи је, без об-

зи ра на то да ли сту ди рам ре дов но или ван ред но?

Пра во де те та на по ро дич ну пен зи ју

Од го вор: Де те има пра во на 
по ро дич ну пен зи ју за све вре-
ме шко ло ва ња, а нај ка сни је до 
20. го ди не жи во та уко ли ко по-
ха ђа сред њу шко лу, од но сно 
до 26. го ди не ако се шко лу је 
на ви со ко школ ској уста но ви. 
То зна чи да Ви и са да, за вре-
ме по ха ђа ња сред ње шко ле, 
мо же те оства ри ти пра во на 
по ро дич ну пен зи ју (ако има-
те ма ње од 20 го ди на жи во та). 
Са аспек та Фон да ПИО, на чин 
фи нан си ра ња и по ха ђа ња сту-
ди ја ни је ре ле ван тан за оства-

ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју. Док год са фа кул те та 
на ко јем сту ди ра те до но си те 
по твр ду да има те ста тус сту-
ден та, Ви ис пу ња ва те услов за 
оства ри ва ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју. Та ко ђе, тре ба 
да зна те да по ро дич ну пен зи ју 
мо же те оства ри ти са мо уко-
ли ко упи ше те фа кул тет ко ји 
је акре ди то ван од стра не Ми-
ни стар ства про све те. Спи сак 
акре ди то ва них фа кул те та мо-
же те про на ћи на сај ту по ме ну-
тог ми ни стар ства.

?
Р. Ми лан ко вић: Мо ја ма ма је те жак бу бре жни бо ле сник и 

до жи вот но ће мо ра ти на ди ја ли зу. Да ли има пра во на ту ђу 

не гу и ко ме да се обра ти? Она је из Су бо ти це. Ако има пра-

во, шта јој је од до ку мен та ци је по треб но и ко ме да је до ста ви.

Од го вор: Нов ча ну на кна ду 
за ту ђу по моћ и не гу (ТПН) мо-
гу оства ри ти они ко ри сни ци 
пен зи је и оси гу ра ни ци (ли ца 
ко ја ра де) ко ји ни су у мо гућ-
но сти да се бри ну са ми о се би 
(да се са мо стал но кре ћу по ку-
ћи, хра не, обла че, одр жа ва ју 
хи ги је ну), под усло вом да та ко 
оце ни над ле жни ор ган ве шта-
че ња Фон да ПИО. Зна чи, са мо 
уко ли ко је Ва ша мај ка пен зи о-
нер или ра ди, мо же оства ри ти 
пра во на ТПН по про пи си ма 
За ко на о ПИО. Ме ђу тим, ако 
је Ва ша мај ка не за по сле на и 
без ре дов них при ма ња, пра во 
на ту ђу по моћ и не гу ће јој се 
це ни ти пре ма За ко ну о со ци-
јал ној за шти ти, а у том слу ча-
ју зах тев се под но си цен тру за 
со ци јал ни рад на оп шти ни на 

ко јој Ва ша мај ка има пре би ва-
ли ште.

Ле кар ска ко ми си ја Фон да 
ПИО, на осно ву ме ди цин ске до-
ку мен та ци је и ле кар ског пре-
гле да ли ца ко је је зах тев под-
не ло, да је сво је ми шље ње о по-
сто ја њу по тре бе за ту ђом по мо-
ћи и не гом под но си о ца зах те ва. 
Са мо ле кар ска ко ми си ја Фон да 
ПИО, на кон спро ве де не про це-
ду ре ко ја је про пи са на за ко ном, 
мо же да ти ми шље ње о ис пу ње-
но сти усло ва за оства ри ва ње 
пра ва на ТПН. Сва ки оси гу ра ник 
ко ји сма тра да ис пу ња ва усло ве 
има пра во да под не се зах тев за 
сти ца ње пра ва на нов ча ну на-
кна ду за ту ђу по моћ и не гу, али 
о ис хо ду не мо же мо го во ри ти 
без про ла ска кроз про пи са ну 
про це ду ру.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Пра во на пен зи ју – по пре стан ку 

оси гу ра ња

?
И. Гња то вић: За по сле на ко ја је би ла у рад ном од но су на 

нео д ре ђе но под не ла је 31. 1. 2012. го ди не зах тев за ста ро-

сну пен зи ју. С тим да ном пре стао јој је рад ни од нос у при-

вред ном дру штву по осно ву оства ри ва ња усло ва за од ла зак 

у ста ро сну пен зи ју. Да на 1. 2. 2012. го ди не иста за по сле на за-

сни ва рад ни од нос на од ре ђе но у истом при вред ном дру штву. 

Ове го ди не из ма тич не фи ли ја ле ПИО фон да до би ли смо до пис 

да из вр ши мо ис прав ку при ја ве та ко што ће при ја ва би ти од 

4. 2. 2012. го ди не јер у Фон ду не ма ју тех нич ких мо гућ но сти да 

спро ве ду од ја ву са 31.1. 2012. и при ја ву са 1. 2. 2012, већ мо-

ра по сто ја ти раз мак од нај ма ње три да на. Ова кав основ ни смо 

про на шли ниг де у За ко ну о ПИО, а на пи та ње да ли ће нам би-

ти вра ће ни по ре зи и до при но си ко ји су упла ће ни за три спор-

на да на, ни су има ли од го вор. Мо лим Вас да нас упу ти те ка ко 

да ре ши мо спор ну си ту а ци ју, с об зи ром на то да ће ли це би ти 

ус кра ће но за три рад на да на, а ми за оба ве зе пла ће не по том 

осно ву? Ко ме да се обра ти мо?

Од го вор: Пра во на пен зи ју 
се оства ру је по пре стан ку оси-
гу ра ња. Бу ду ћи да то ли це, ко је 
је од ја вље но 31. ја ну а ра и по-
но во при ја вље но 1. фе бру а ра, 
ни је има ло пре ста нак оси гу ра-
ња, јер је оси гу ра ње од мах на-
ста вље но у кон ти ну и те ту, без 
ијед ног да на пре ки да, сход но 
про пи си ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, ни је ни 
мо гло оства ри ти пра во на пен-

зи ју јер пре ки да оси гу ра ња ни је 
ни би ло. Да кле, ов де се не ра ди 
о тех нич ким мо гућ но сти ма да 
се спро ве де од ја ва, већ се ра ди 
о пра ву на пен зи ју ко је се ни је 
мо гло оства ри ти јер ни је би ло 
пре стан ка оси гу ра ња. У ве зи 
са ре ша ва њем овог про бле ма 
обра ти те се на чел ни ку Оде ље-
ња за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње у над ле жној фи ли ја-
ли Фон да.

?
С. Гру јић: По што сам се би упла ћу јем до при но се за ПИО 

и са да сти чем пра во да пре дам зах тев за пен зи о ни са ње 

по осно ву рад ног ста жа, ин те ре су је ме да ли се пре да јом 

зах те ва ауто мат ски пре ки да упла та до при но са с мо је стра не. 

За тим, уко ли ко у це ло куп ном рад ном ста жу не до ста је упла-

та до при но са за не ки ме сец из ра ни јих пе ри о да, да ли по сто-

ји мо гућ ност да при ли ком пре да је зах те ва за пен зи о ни са ње 

упла тим, тј. до пла тим и те ме се це, од но сно да не, а ко ји су ве-

за ни за рад ни стаж, да не бих остао без пен зи је? Да ли тре ба да 

под не сем и не ки до дат ни обра зац за та кву си ту а ци ју?

Упла та до при но са за оства ри ва ње 

пра ва на пен зи ју

Од го вор: Уко ли ко ис пу ња-
ва те усло ве за пензионисање, 
под но ше њем зах те ва за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју тај 
зах тев се сма тра и зах те вом за 
пре ста нак свој ства оси гу ра ни-
ка по чла ну 15 За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу. За пе ри о де кад сте би ли у 
рад ном од но су и кад сте би ли 
при ја вље ни на оси гу ра ње, а за 
ко је Вам по сло да вац ни је пла-
тио до при но се, мо же те са ми да 
пла ти те до при но се за пен зиј-

ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
али са мо уко ли ко је то по треб-
но за оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју и са мо то ком по ступ ка 
за оства ри ва ње пра ва на пен-
зи ју.

За пе ри о де ка да ни сте би ли 
у рад ном од но су, тј. ка да ни сте 
би ли при ја вље ни на оси гу ра-
ње, не мо же те са да пла ти ти до-
при но се, јер про пи си ма из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња ни је пред ви ђе на мо гућ ност 
до ку па ста жа.

На кна да за ту ђу по моћ и не гу
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

ИЗЈАВА ПРЕД 

СУДОМ

ДУШЕК 

НАПУЊЕН 

СЛАМОМ

ВРСТА 

ВАТРЕНОГ 

ОРУЖЈА

РУСКИ 

БИОЛОГ, 

АЛЕКСАНДАР

ОСОБИНА 

НЕДОВОЉ. 

КУВАНОГ 

ЈАЈЕТА

МЕНИЧНО 

ЈЕМСТВО 

(МН.)

ВЕЛИКА 

АЗИЈСКА 

ДРЖАВА

ИСТУП 

НОГОМ 

НАПРЕД

ВОДОПАДИ

ПОВОРКА 

КАМИЛА 

У ПУСТИЊИ

ВРСТА 

УКРАСНЕ 

БИЉКЕ

ЗАБОСТИ, 

УКУЦАТИ

ИЗВРШИТИ 

САНАЦИЈУ 

НЕЧЕГА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ПРЕФИКС 

ЗА НОС

МАРИЈА 

ОДМИЛА

ОЗНАКА 

ЗА СЕВЕР

КУПИТИ 

НА ПАЗАРУ

МИНУТ (СКР.)

БАЊА 

У БЕЛГИЈИ

ЖЕНСКО ИМЕ

СИМБОЛ 

АКТИНИЈУ-

МА

МЕСТО 

СТАНОВАЊА

ПРИБРАНОСТ

СТАС, УЗРАСТ

ЗАКОН О 

ИНВЕСТИЦ.

ИМЕ ПЕВ. 

ТИКАРАМ

ОЗНАКА 

ЗА АЛТ

ГЛАСНИК 

НА КОЊУ

ВРСТА ЦВЕТА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

СТОГ, ПЛАСТ

ВРАЧ, 

ПРОРОК

МИНЕРАЛ, 

СУЛФИД 

ОЛОВА

ОКАМЕЊЕНИ 

ГЛАВОНО-

ШЦИ

НАСТОЈАТИ 

НА НЕЧЕМУ

ДРВО ЗА 

ПОДСТРЕК 

ВАТРЕ, 

ВАТРАЉ

ДРВОРЕД

ОСМО СЛОВО

АФРИЧКА 

ДРЖАВА

НАША 

РАНИЈА 

ГЛУМИЦА, 

ИТА

СИМБОЛ 

ГАЛИЈУМА

БОЈА У 

КАРТАМА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

11. И 18. 

СЛОВО

РЕКА У 

ИТАЛИЈИ

ДВОЈЕ

МИСТЕР (СКР.)

РАСА, СОРТА

ОЗНАКА ЗА 

ОБИМ

УЧЕСНИК 

НЕКЕ ТРКЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: бескрај, удолина, ринитис, стек, се, к, тек,н, 
ид, рени, рез, рак, аватар, тератом, алида, синоним, анан, у, мок, нот, ив, док, 
царевић, атамани, отокар, иран, ви, мир, ваш

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Пре да ње или оби чај
Пр ви шко ло ва ни срп ски ан тро по лог и управ ник 

Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, Си ма Тро ја но вић, у 
књи зи „Ла пот и про кле ти је у Ср ба” (1898) об ја шња ва 
ка да је ла пот, као су ро ви об лик на си ља над ста ри ма, 
уки нут. Оби чај уби ја ња ста рих ка да ви ше ни су би ли 
спо соб ни да при вре ђу ју, пре ма ње го вом пи са њу, уки-
нут је у 11. ве ку, на кон што су љу ди схва ти ли да гре-
ше, за то што уби ја њем ста рих бес по треб но ли ша ва ју 
за јед ни цу њи хо ве му дро сти и ис ку ства. У Евро пи је, 
пре ма не ким на во ди ма, ри ту ал но ли ша ва ње жи во та 
ста ри јих би ло нај ра спро стра ње ни је код Тра ча на, За-
пад них Сло ве на и Не ма ца.

Не ки ауто ри, као Све ти слав Пр ва но вић, сма тра ју да 
се овај мрач ни оби чај за др жао у не ким де ло ви ма и до 
ка сног сред њег ве ка, и то у ис точ ној Ср би ји, ма ке дон-
ској Тор бе ши ји и де ло ви ма Цр не Го ре. Пр ва но вић на-
во ди те о ри ју да 
се ла пот за др жао 
код цр но гор ског 
пле ме на Пје шив-
ци чак до сре ди-
не 18. ве ка, а код 
хо мољ ских Вла ха 
све до 19. ве ка.

Ипак, ако је за 
уте ху, ауто ри по-
пут чу ве ног ет но-
ло га про фе со ра 
Ду ша на Бан ди ћа 
сма тра ју да ла пот 
и ни је за жи вео 
у на шем на ро ду, 
већ је део пре да-
ња и ле ген ди ко је 
во де по ре кло из 
дру гих кул ту ра.

На си ље над ста ри ма
Ср би ја, као и све зе мље чла ни це УН, обе ле жа ва 15. 

јун – Ме ђу на род ни дан бор бе про тив на си ља над ста ри-
ма. По след њих го ди на на си ље над ста ри ма је у по ра сту 
у све ту, а по себ но ра њи ва ка те го ри ја су ста ри је же не. 
Слич но је и у Ср би ји. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су ста-
ри је осо бе че сто из ло же не ра зним об ли ци ма на си ља 
ко је над њи ма вр ше чла но ви по ро ди це, нај че шће си но-
ви и уну ци. На си ље над ста ри ма је ве о ма уче ста ло, али 
се оно углав ном не при ја вљу је, а че сто га и са ме жр тве 
при кри ва ју због сра мо те, по тре бе да за шти те на сил ни-
ка, осе ћа ња да су са ме кри ве за на си ље, стра ха од на-
сил ни ка, не по ве ре ња у ин сти ту ци је си сте ма и др. Овај 
вид на си ља је нај срам ни ји, јер је усме рен ка они ма ко ји 
не ма ју моћ ни спо соб ност да му се од у пру. У Ср би ји, на-
жа лост, си стем за шти те од на си ља још ни је де ло тво ран 
јер из о ста је ко ор ди ни ра но де ло ва ње ин сти ту ци ја. По-
след ња ис тра жи ва ња по ка зу ју да ско ро че твр ти на гра-
ђа на сма тра да су ста ри је осо бе нај ди скри ми ни са ни је. 
Упр кос то ме, у прак си ни су ви дљи ви по ма ци у раз у ме-
ва њу по ло жа ја ове спе ци фич не и ра њи ве гру пе.

(Оп шир ни је на зва нич ном сај ту По ве ре ни ка за за-
шти ту рав но прав но сти, www.rav no prav nost.gov.rs)

Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да у све ту по-

сто је је зе ра ру-

жи ча сте бо је, ко ја 

– да је ди но по зна то не бе ско те-

та кву бо ју углав-

ло по ред Зе мље, ко је пру жа уто-

ном ду гу ју ви со кој 

чи ште је зе ри ма, је сте Са тур нов 

сто пи са ли ни те та 

са те лит Ти тан? Теч не ма се, на лик 

на је зе ра и мо ра, ис пу ње не су 

углав ном теч ним ме та ном, а нај-

ве ћа од њих на зва на је Кра кен 

Ма ре или мо ре Кра ке на, по скан-
ди нав ском мит ском мор ском чу-

до ви шту, на лик хо бот ни ци. Ве ру је се да је Кра кен Ма ре по вр-

ши ном ве ће од Ка спиј ског је зе ра, нај ве ћег је зе ра на Зе мљи.

ал ги ко је у сла ној во ди ис пу шта ју цр ве ни пиг мент? Нај по зна-

ти је та кво је зе ро је Хи ли јер у Аустра ли ји, а да ње го ва нео бич-

на бо ја ни је оп тич ка вар ка ту ри сти се мо гу уве ри ти уко ли ко 

ча шом за хва те во ду, јер се бо ја не ће про ме ни ти. Ме ђу тим, 

узрок обо је но сти овог је зе ра ни је на уч но пот кре пљен, бу ду-

ћи да у ис пи ти ва ним узор ци ма ни је би ло ми кро ор га ни за ма.

по год ној за жи вот 
по је ди них вр ста 

– да нај ви ше је-
зе ра има у Фин ској, 
око 188.000, од ко јих 
је нај ве ће је зе ро Сај-

– да је Уне ско 1979. го-

– да реч „је зе ро” има исти ети мо ло шки ко рен као и на зив 

ди не, ме ђу пр ви ма у све-

грч ке мит ске ре ке Ахе рон ко ја про ти че кроз под зем ни свет 

ту, про гла сио Пли твич ка 

Хад, а да је срп ска реч „ло ква” истог ко ре на као ен гле ски на-

је зе ра свет ском при род-

зив за је зе ро – „лејк” (la ke).

ном ба шти ном, док су за 
На ци о нал ни парк про-
гла ше на још 8. апри ла 

1949? Шу мо вит пла нин ски крај из ме ђу ма си ва Ма ле Ка пе ле, 
Пље ше ви це и Ме две ђа ка, са 16 спо је них је зе ра ко ја се сте пе-
на сто пре ли ва ју и око 30 пе ћи на, уто чи ште је мно гих жи во-
тињ ских вр ста, а пе ну ша ви сла по ви и ме ђу соб ни ути цај во де, 
ва зду ха, сте на и биљ ног све та, чи ни га мам цем за ту ри сте.

ма, ко је је че твр то по 
ве ли чи ни у Евро пи? 

Два нај ве ћа европ ска је зе ра су у Ру си ји – Ла до га и Оње га, док 
је тре ће по ве ли чи ни и нај ве ће у Европ ској уни ји, швед ско 
је зе ро Ве нерн.

По се ја не ми сли
Гре шим сва ки дан, због одр жа ва ња кон ти ну и те та.

То ле ран тан је чо век. Се би то ле ри ше све глу по сти!

Из гле да да тран зи ци о не му ке ни су квар љи ва ро ба! Ду го 

тра ју.

Жи вот те че и кад ста ње у нов ча ни ци ма пре су ши.

Сва ки труд се ис пла ти! Не ки у ди на ри ма, не ки у еври ма.

Не ки ни шта не узи ма ју к ср цу. Углав ном узи ма ју ка џе пу.

Ни је про блем у си сте му не го у на шој не си сте ма тич но сти.

Тек кад је оства рио све сво је сно ве, про бу дио се.

Ле ка ри ка жу да је смех од ср ца до бар за ср це. Зар су мо ра-

ли да иду на фа кул тет да би то на у чи ли?!

Не вен Ши ја ков

Сно ви
У жи во ту увек бо ље про ђу они што има ју џе по ве од оних 

што има ју сно ве.

Ја сам ур ба ни зо ва ни се љак. Се ља кам се из ста на у стан.

Ја се увек за све пр ви пи там а же ни на је по след ња.

Не кад се па зи ло шта на уста из ла зи, да нас – шта ула зи.

Из гу бље ни ма у вре ме ну не по ма же ком пас.

Ми смо не ви дљи ва си ла, не ма нас ниг де.

Где да на ђем мир, кад ми ма ли све мир?!

Сте во Бзди лик

Ле ко ви те ми сли
Мно ги по пу шта ју у рас пра ви са са мим со бом.

Про лећ на ки ша је као но вац из мог џе па. Бр зо ис па ри!

Ин те ре си нам се ко се. Ли ва де све ма ње.

Ср би не оску де ва ју у фло ри. Пу те ви су нам по су ти − тр-

њем!

Бо си љак је ле ко ви то би ље за лак ше ди са ње. Оба ве зно га узи-
мам кад кре нем на пи ја цу.

У про ле ће се све бу ди. Је ди но ни ка ко да се про бу де не чи-

је – са ве сти.

Зе ле на са ла та, зе лен спа наћ, зе лен лук... Је ди но је не згод но што 
и ли це ку па ца, кад ви де це не, по зе ле ни!

Пи шем са мо за сла ву, али од то га не мо гу да ку пим хлеб!

Ду шан Стар че вић
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