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Во лон тер ски сер вис и Оде-
ље ње за дру штве не де-
лат но сти бе о град ске оп-

шти не Зве зда ра рас пи са ли су
кон курс за нај ин спи ра тив ни ју,
нај кре а тив ни ју, нај по ру ку и нај-
и де ју о до сто јан стве ној, успе-

шној, ис пу ње ној ста ро сти и ста-
ре њу. Из оп шти не Зве зда ра по-
зи ва ју све оне ко ји су у тре ћем 
до бу или му се при бли жа ва ју, 
или, пак, озбиљ но и од го вор но 
о ње му раз ми шља ју, као и де цу 
и мла де ко ји во ле и по шту ју ба-
ке и де ке, да по ша љу сво је пи-
са не или ку ца не при че (до две 
стра не или 4.000 ка рак те ра), 
по е зи ју (до две стра не), цр те же, 
сли ке, за ни мљи ве фо то гра фи-
је, сним ке. Да кле, до зво ље на су 
сва жи вот на до ба, све фор ме и 
тех ни ке.

Тре ће до ба је, ка ко ка жу у 
оп шти ни Зве зда ра, и свет но-
вих мо гућ но сти и ци ље ва, сти-
ца ња но вих зна ња и ве шти на, 
свет пу то ва ња, дру же ња, ка зи-
ва ња и пре но ше ња му дро сти, 

а по нај ви ше уве ре ња да си по-
тре бан не ко ме и да је не ко по-
тре бан те би, да се осе ћаш ко-
ри сним. За то је циљ кон кур са 
да афир ми ше по зи тив ну сли ку 
о ста ро сти, ста ре њу и ста ри јим 
љу ди ма, ак тив ну и до сто јан-

стве ну ста рост, ме ђу ге не ра циј-
ску со ли дар ност и од го вор но 
ста ре ње на глав ну те му – „Мо ја 
ге не ра ци ја о ста ро сти“.

Кре а то ри кон кур са пред ла-
жу и те ме о ко ји ма уче сни ци 
мо гу да раз ми сле, а по том и 
по ша љу свој рад, а то су: Уме-
ће ста ре ња, Ме ђу ге не ра циј ске 
по ру ке о ста ре њу, Леп ша стра-
на тре ћег до ба, Ра дост тре ћег 
до ба, Ма ле тај не здра вог ста-
ре ња, До да ти жи вот го ди на ма, 
Ка ко же лим да оста рим и Го ди-
не и ја. 

Је дан аутор, ка ко пред ви ђа ју 
пра ви ла кон кур са, мо же да по-
ша ље нај ви ше три ра да. Сва ки 
рад тре ба пот пи са ти име ном, 
пре зи ме ном, адре сом и кон-
такт те ле фо ном.

Те сво је по ру ке, ис ку ства, 
раз ми шља ња, про зу и по е зи ју, 
ли ков не ра до ве и фо то гра фи је 
ауто ри мо гу по сла ти до 15. сеп-
тем бра 2014, по штом или пре-
да јом на пи сар ни цу у шал тер 
са ли ГО Зве зда ра (Бу ле вар кра-

ља Алек сан дра 77), на сло вље-
но на Оде ље ње за дру штве не 
де лат но сти – Кон курс. Ра до ви 
се мо гу по сла ти и елек трон ски 
на и-мејл адре су: 
ser vis@zve zda ra.org.rs.

Ор га ни за то ри кон кур са по-
ру чу ју да ће нај у спе шни ји ра-
до ви и по ру ке би ти на гра ђе-
ни, а про гла ше ње по бед ни ка 
и до де ла на гра да за ка за ни су 
за 1. ок то бар ове го ди не. Ор га-
ни за то ри на по ми њу и да за др-
жа ва ју пра во да при сти гле ра-
до ве јав но пред ста ве и об ја ве 
у ци љу афир ма ци је по зи тив не 
сли ке о ста ро сти и ста ре њу и 
уна пре ђе ња ви дљи во сти сва-
ко днев ног жи во та нај ста ри јих 
су гра ђа на. 

Ј. Оцић

КОН КУРС ВО ЛОН ТЕР СКОГ СЕР ВИ СА ОП ШТИ НЕ ЗВЕ ЗДА РА

Кре а тив но о ста ро сти 
и ста ре њу
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По сла ни ци Скуп шти не Ср-
би је усво ји ли су, 18. ју ла 
ове го ди не, из ме не За ко-

на о ра ду и За ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу. Оба 
ова за ко на сту пи ла су на сна гу 
29. ју ла, а За кон о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ПИО при ме-
њу је се од 1. ја ну а ра 2015.

Из ме не За ко на о ПИО до но-
се низ но ви на, а нај ва жни ја се 

ти че из јед на ча ва ња ста ро сне 
гра ни це за пен зи о ни са ње же на 
и му шка ра ца на 65 го ди на жи-
во та. Члан 19 но вог за ко на ка же 
да оси гу ра ник сти че пра во на 
ста ро сну пен зи ју ка да на вр ши 
65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња, или 
ка да на вр ши 45 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. Ста ро сна гра ни ца 
за же не ће се по ди за ти по сте пе-

но до 2032. го ди не, и то по шест
ме се ци го ди шње до 2020, а за-
тим по два ме се ца сва ке на ред-
не го ди не.

Пре ма од ред ба ма но вог за ко-
на, оси гу ра ник мо же оти ћи и у
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју,
на ко ју сти че пра во кад на вр ши
нај ма ње 40 го ди на ста жа оси гу-
ра ња и нај ма ње 60 го ди на жи-
во та. И ова гра ни ца се по ди же

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН О ИЗ МЕ НА МА ЗА КО НА

Ни чи ја пра ва не ће би ти угро же на

УСВО ЈЕ НЕ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О РА ДУ И ЗА КО НА О ПИО

Но ви усло ви за пен зи ју 
од 1. ја ну а ра иду ће го ди не

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, из ја вио
је да из ме на ма За ко на о ПИО 
ни ко ни је ус кра ћен ни за јед но
пра во и да су о том за ко ну сва
над ле жна ми ни стар ства да ла
сво је ми шље ње.

– Реч је о „ма те ма тич ком за-
ко ну” у ко јем се за кон ска ре-
гу ла ти ва при ла го ђа ва ре гу ла-
ти ви Европ ске уни је. Ср би ја
има нај ни жи праг за од ла зак у
пен зи ју и то је нео др жи во. Мо-
ра мо до ћи до из јед на ча ва ња
од ла ска у пен зи ју му шка ра ца и
же на, то из јед на ча ва ње ће тра-
ја ти до 2032. го ди не. Ми има мо
1,7 ми ли о на пен зи о не ра, а по еко ном ским пра-
ви ли ма тре ба ло би да бу де три за по сле на на
јед ног пен зи о не ра. То би зна чи ло 5,1 ми ли о н
за по сле них у зе мљи са се дам ми ли о на ста нов-
ни ка, што ни је мо гу ће. Из ме не овог за ко на ће
до не ти зна чај не уште де по пи та њу бе не фи ци-
ра ног рад ног ста жа, ко ји су из гу би ли они ко ји
ни је ни тре ба ло да га има ју, јер ни је исто да ли
сте ру дар или ра ди те у ад ми ни стра ци ји руд ни-
ка. За кон ће у на ред них де сет го ди на уште де ти
5,35 про це на та бру то дру штве ног про из во да и
ни чи ја пра ва не ће би ти угро же на, већ ће се ма-
ло спо ри је ићи у пен зи ју – ис та као је Ву лин.

Го во ре ћи о од ред ба ма но вог За ко на о ра ду, ми-
ни стар је на гла сио да је си гу ран да ће оне по зи-
тив но ути ца ти на жи вот гра ђа на Ср би је, јер за кон
ни ка ко не иде на ште ту рад ни ка, већ ис кљу чи во
на за шти ту за по сле них ко ја је сва ка ко по ја ча на.

− Основ ни циљ из ме на За ко на о ра ду је по-

ве ћа ње за по сле но сти и обез бе ђи ва ње прав не
си гур но сти ка ко за по сло дав це, та ко и за за по-
сле не. Ср би ја има раз ло га да бу де за до вољ на,
јер ће се њи ме по мо ћи тр жи шту ра да да се раз-
ви је, рад ни ку да са чу ва по сао, а по сло дав цу да
уна пре ди свој по сао и за ра ди. Ово ни је за кон о
от пу шта њу, већ за кон о за по шља ва њу и но вим
рад ним ме сти ма и оче ку јем да ће се пр ви по-
зи тив ни ефек ти ви де ти већ сле де ће го ди не, и
то ће гра ђа ни мо ћи да осе те ка ко по бро ју за-
по сле них, та ко и по уре ђе ни јем тр жи шту ра да.
Про блем за по шља ва ња не мо же да се ре ши јед-
ним за ко ном, али усва ја њем свих ре форм ских
за ко на, др жав ним суб вен ци ја ма и штед њом, те
сма њи ва њем де фи ци та, мо гло би да се до ђе до
ре ше ња. Нај ду жи пут по чи ње јед ним ко ра ком и
ово је тај ко рак – ре као је за медије Алек сан дар
Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња. Г. О.

по сте пе но, те оси гу ра ник сти че
пра во на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју кад на вр ши:

1) у 2015 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 55 го ди на
жи во та (му шка рац), од но сно 36
го ди на и че ти ри ме се ца ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 54 го ди не
и че ти ри ме се ца жи во та (же на);

2) у 2016 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 55 го ди на
и осам ме се ци жи во та (му шка-
рац), од но сно 37 го ди на ста жа
оси гу ра ња и 55 го ди на жи во та
(же на);

3) у 2017 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 56 го ди-
на и че ти ри ме се ца жи во та (му-
шка рац), од но сно 37 го ди на и
шест ме се ци ста жа оси гу ра ња и
нај ма ње 55 го ди на и осам ме се-
ци жи во та (же на);

4) у 2018 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 57 го ди на
жи во та (му шка рац), од но сно 38
го ди на ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 56 го ди на и че ти ри ме се-
ца жи во та (же на);

5) у 2019 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 57 го ди на
и осам ме се ци жи во та (му шка-
рац), од но сно 38 го ди на и шест
ме се ци ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 57 го ди на жи во та (же на);

6) у 2020 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 58 го-
ди на и че ти ри ме се ца жи во та
(му шка рац), од но сно 39 го ди на
ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 57
го ди на и осам ме се ци жи во та
(же на);

7) у 2021 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 59 го ди на
жи во та (му шка рац), од но сно 39
го ди на и че ти ри ме се ца ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 58 го ди на
и че ти ри ме се ца жи во та (же на);

8) у 2022 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 59 го ди на
и шест ме се ци жи во та (му шка-
рац), од но сно 39 го ди на и осам
ме се ци ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 59 го ди на жи во та (же на);

9) у 2023 – 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 60 го ди на
жи во та (му шка рац), од но сно 40
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актуелно

Ме ђу ва жним про ме на ма ко је до но си но-
ви За кон о ра ду је сте и то што се рад на 

од ре ђе но вре ме про ду жа ва на две го ди не, а 
у слу ча ју ка да је по сло да вац но во о сно ва но 
прав но ли це, мо же тра ја ти и до 36 ме се ци.

Пра во на на кна ду за ми ну ли рад од 0,4 од-
сто по го ди ни ста жа са да ва жи са мо за рад код 
ак ту ел ног по сло дав ца. За по сле ни има ју пра во 
на на кна ду за ноћ ни рад од 26 од сто, али не и 
за смен ски рад.

По од ред ба ма но вог за ко на, за по сле ни сти-
че пра во на ко ри шће ње го ди шњег од мо ра 
већ по сле ме сец да на не пре кид ног ра да. Но-
ви на је и то да рад ник гу би пра во на на кна ду 
за не ис ко ри шћен го ди шњи од мор, из у зев ако 
до би је от каз. Та да има пра во на нов ча ну на-
кна ду у ви си ни основ не за ра де уве ћа не за ми-
ну ли рад сра змер но не ис ко ри шће ним да ни ма 
од мо ра. То ком го ди шњег од мо ра за по сле ни 
ће при ми ти на кна ду за ра де у ви си ни про сеч-
не за ра де у прет ход них 12 ме се ци.

У слу ча ју вен ча ња, по ро ђа ја су пру ге, те шке
бо ле сти чла но ва по ро ди це или њи хо ве смр ти,
за по сле ни има пра во на пла ће но од су ство од
пет да на.

При од ла ску у пен зи ју по сло да вац је ду жан
да за по сле ном ис пла ти от прем ни ну у ви си ни
две про сеч не за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји.

Но ви за кон шти ти труд ни це и спре ча ва по-
сло дав ца да их про гла си ви шком а та пра ва су
про ши ре на и на до ји ље. Пр ви пут се за ко ном
де фи ни ше и рад са не пот пу ним рад ним вре-
ме ном и рад на да љи ну, и то та ко да ти за по-
сле ни мо ра ју да има ју исте усло ве ра да као и
они ко ји ра де с пу ним рад ним вре ме ном.

Уво ди се и но ви ин сти тут – об ра чун ски ли стић
за за ра ду (који има снагу извршне исправе) по-
мо ћу ко јег ће рад ни ци пре ко над ле жног су да
лак ше до ла зи ти до не ис пла ће не за ра де. 

За кон са да од ре ђу је и по вре де рад них оба-
ве за, од но сно пре ци зно про пи су је ка да рад-
ник мо же да до би је от каз. Г. О.

го ди на ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 59 го ди на и шест ме се ци
жи во та (же на).

Ви си на пре вре ме не ста ро сне
пен зи је од ре ђу је се на исти на чин
као и ви си на ста ро сне пен зи је,
с тим што се из нос та ко од ре ђе-
не пен зи је трај но ума њу је за 0,34
од сто за сва ки ме сец пре на вр ше-
них 65 го ди на жи во та за оси гу ра-
ни ка му шкар ца од 1. јануара 2015,
а за же не од 2032. го ди не (чл. 70а).
У ме ђу вре ме ну ће се же на ма пре-
вре ме на пен зи ја од ре ђи ва ти ума-
ње њем ста ро сне пен зи је за 0,34
од сто за сва ки ме сец од ла ска у
пен зи ју пре на вр ше них го ди на
жи во та да тих у та бе ли.

Из нос пре вре ме не ста ро сне
пен зи је мо же се ума њи ти нај ви-
ше до 20,4 про цен та.

Ка да је реч о тзв. бе не фи ци-
ра ном ста жу, оси гу ра ни ку ко ји
је на рад ним ме сти ма на ко ји-
ма се стаж оси гу ра ња ра чу на
са уве ћа ним тра ја њем про вео
нај ма ње 2/3 од укуп но на вр ше-
ног ста жа оси гу ра ња, ста ро сна
гра ни ца за сти ца ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју сни жа ва се за-
ви сно од сте пе на уве ћа ња ста-
жа за по јед ну го ди ну, и то:

1) за сва ких пет го ди на про-
ве де них на рад ном ме сту, од но-
сно по слу на ко ме се ефек тив но

Шта је но во у За ко ну о ра ду

2015. г.  60 г. и 6 мес.

2016. г.  61 г.

2017. г.  61 г. и 6 мес.

2018. г.  62 г.

2019. г.  62 г. и 6 мес.

2020. г. 63 г.

2021. г.  63 г. и 2 мес.

2022. г.  63 г. и 4 мес.

2023. г. 63 г. и 6 мес.

2024. г. 63 г. и 8 мес.

2025. г.  63 г. и 10 мес.

2026. г.  64 г. 

2027. г.  64 г. и 2 мес.

2028. г. 64 г. и 4 мес.

2029. г. 64 г. и 6 мес.

2030. г. 64 г. и 8 мес.

2031. г. 64 г. и 10 мес.

ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА 
ПЕНЗИЈА - ЖЕНЕ*

* уз најмање 15 година
стажа осигурања

про ве де них 12 ме се ци ра чу на у 
стаж оси гу ра ња као 14 ме се ци;

2) за сва ке че ти ри го ди не про-
ве де не на рад ном ме сту, од но-
сно по слу на ко ме се ефек тив но 
про ве де них 12 ме се ци ра чу на у 
стаж оси гу ра ња као 15 ме се ци;

3) за сва ке три го ди не про-
ве де не на рад ном ме сту, од но-
сно по слу на ко ме се ефек тив но 
про ве де них 12 ме се ци ра чу на у 
стаж оси гу ра ња као 16 ме се ци;

4) за сва ку јед ну го ди ну и 
шест ме се ци про ве де них на 
рад ном ме сту, од но сно по слу 
на ко ме се ефек тив но про ве-
де них 12 ме се ци ра чу на у стаж 
оси гу ра ња као 18 ме се ци.

За за ни ма ња као што су ру да-

ри и ба ле ри не не ме ња се до ња 
ста ро сна гра ни ца, од но сно они 
ко ји ра де на ова квим рад ним 
ме сти ма и да ље ће мо ћи у пен-
зи ју са 50 го ди на.

Но ви на у усво је ном За ко ну о 
ПИО је и по се бан стаж за же не 
ко је су ро ди ле јед но или дво је 
де це. До са да се же ни ко ја је ро-
ди ла тро је де це у по се бан стаж 
ура чу на ва ло вре ме у тра ја њу од 
две го ди не, а од 1. ја ну а ра 2032. 
по се бан стаж у тра ја њу од го ди-
ну да на до би ће же не са дво је де-
це, док ће же на ма ко је су ро ди-
ле јед но де те при па сти по се бан 
стаж у тра ја њу од шест ме се ци. 
Тре ба ре ћи да по се бан стаж, за 
раз ли ку од ста жа оси гу ра ња, 

ни је услов за оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, с об зи ром да је то 
вре ме из ван оси гу ра ња, за ко је 
се не упла ћу ју до при но си. Да-
кле, овај стаж ни је од зна ча ја за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну, 
од но сно пре вре ме ну ста ро сну, 
ин ва лид ску или по ро дич ну пен-
зи ју, али по што се при ли ком 
утвр ђи ва ња ви си не пен зи је 
узи ма у об зир уку пан пен зиј ски 
стаж, по се бан стаж мо же ути ца-
ти на ви си ну пен зи је.

У на ред ним бро је ви ма „Гла са
оси гу ра ни ка” де таљ ни је ће мо 
се ба ви ти по је ди нач ним од ред-
ба ма но вог За ко на о ПИО.

Ре дак ци ја
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Ко ри сни ци пен зи ја и оста лих пра ва ко-
ји има ју пре би ва ли ште у Ре пу бли циККСр би ји до са да су мо гли да иза бе ру је-

дан од три на чи на на ко ји ће им Фонд ПИО
ис пла ћи ва ти пен зи ју, од но сно нов ча ну на-
кна ду – на те ку ћи ра чун, на кућ ну адре су
или на ра чун уста но ве у ко јој је ко ри сник
сме штен. По ред ових по сто је ћих, Фонд за
сво је ко ри сни ке од 1. ав гу ста уво ди но ву
мо гућ ност ис пла те пен зи ја и нов ча них на-
кна да. О то ме смо раз го ва-
ра ли са Су за ном Вор ка пић, 
на чел ни цом Оде ље ња за 
ис пла ту пен зи ја у Сек то ру за 
фи нан сиј ске по сло ве.

– Фонд је омо гу ћио но ви 
на чин го то вин ске ис пла те 
пен зи ја и нов ча них на кна-
да ко ри сни ци ма ко ји има ју 
пре би ва ли ште на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је на шал-
те ру по ште, та ко што мо гу да 
иза бе ру по шту на чи јем ће 
шал те ру по ди за ти пен зи ју, 
од но сно нов ча ну на кна ду, и 
за ту услу гу не ће има ти ни-
ка кве тро шко ве. Ко ри сник 
ко ји се опре де ли за овај на-
чин ис пла те тре ба ло би да иза бе ре по шту
ко ја је нај бли жа ње го вој кућ ној адре си у
ме сту пре би ва ли шта. На сај ту Фон да www.
pio.rs мо же се пре у зе ти спи сак ис по руч них
по шта на чи јем шал те ру ко ри сни ци мо гу да
по диг ну пен зи је, од но сно нов ча не на кна де,
као и обра зац зах те ва за ис пла ту пен зи ја на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ко ји би ко-
ри сни ци тре ба ло да по пу не и уз до ку мен-
та ци ју, на ве де ну на зах те ву, до ста ве Фон ду,
оба ве зно упи су ју ћи по штан ски број по ште
за ко ју су се опре де ли ли. Ва жно је на по-

ме ну ти да ће Фонд сва ко днев но пре у зи-
ма ти ажу ри ра не по дат ке о по шта ма ко је је
Јав но пред у зе ће „По ште Ср би је” од ре ди ло
за оба вља ње по сло ва ис пла те на шал те ру
за ко ри сни ке пен зи ја – об ја шња ва Су за на
Вор ка пић.

И на шал те ри ма Фон да за ин те ре со ва ни
мо гу до би ти ком плет ну ин фор ма ци ју у ве зи
са спи ском ис по руч них по шта, као и обра-
зац зах те ва. Ко ри сни ци ко ји се опре де ле за

ис пла ту на шал те ру иза бра не по ште, по ред
по пу ње ног зах те ва, тре ба Фон ду ПИО да до-
ста ве фо то ко пи ју лич не кар те (ис пис са чи-
та ча за чи по ва ну лич ну кар ту), или из бе глич-
ку ле ги ти ма ци ју, од но сно зе ле ни кар тон са
упи са ним је дин стве ним бро јем гра ђа на, или
еви ден ци о ним бро јем за стра не др жа вља не
и адре сом на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

– Ако се де си да ко ри сник под не се зах тев
у ко јем се опре де лио за ис пла ту на шал те ру
по ште, а ни је по пу нио по штан ски број ис по-
руч не по ште, Фонд ће из вр ши ти ис пла ту на

кућ ну адре су и оба ве сти ти га о то ме. По ред
то га, Фонд ће ко ри сни ку до ста ви ти и обра-
зац зах те ва да би по пу нио по штан ски број
ис по руч не по ште, ко ји тре ба да вра ти Фон ду.
На кон то га, да кле ка да се ис пу не сви усло ви,
на ред на ис пла та пен зи је, од но сно нов ча не
на кна де, би ће из вр ше на на шал те ру ис по-
руч не по ште – ка же Су за на Вор ка пић.

Ва жно је на гла си ти и да ко ри сник ко ји
се опре де ли за овај на чин ис пла те по ди же

пен зи ју на шал те ру по ште
ис кљу чи во лич но и у це ло-
сти, од но сно по ди же од јед-
ном цео из нос ко ји је утвр-
ђен на на ло гу за ис пла ту.

У то ку ко ри шће ња пра-
ва ко ри сник, на рав но, мо же
про ме ни ти на чин ис пла те,
а ис пла та пен зи ја и дру гих
пра ва мо же се ре а ли зо ва ти
и пре ко овла шће них ли ца.

Уко ли ко ко ри сник, ко ме
се ис пла та вр ши на ње гов
те ку ћи ра чун отво рен код
бан ке, же ли да про ме ни по-
слов ну бан ку, по треб но је
да од бан ке пре ко ко је је
вр ше на ис пла та до ста ви по-

твр ду о са гла сно сти са про ме ном на чи на
ис пла те и овла шће ње од бан ке код ко је је
отво рен но ви те ку ћи ра чун за при јем пен-
зи је. Уко ли ко ко ри сник же ли да про ме ни
на чин ис пла те и да пре ђе на ис пла ту на
кућ ну адре су или пре ко шал те ра ис по руч-
не по ште, по треб но је да Фон ду, уз по твр ду
о са гла сно сти бан ке са про ме ном на чи на
ис пла те, до ста ви и по пу њен обра зац зах те-
ва са по треб ном до ку мен та ци јом, од но сно
по пу њен по штан ски број ис по руч не по ште
за ко ју се опре де лио. В. Ка дић

НО ВИ НА ЧИН ГО ТО ВИН СКЕ ИС ПЛА ТЕ ПЕН ЗИ ЈА И НОВ ЧА НИХ НА КНА ДА

Без тро шко ва за ко ри сни ке

Филијала за град
 Београд – Слууужба I

Ми ни стар за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, Алек сан дар Ву лин, 
за по чео је, 22. ју ла, ак ци ју 
кон тро ле и за тва ра ња не ле-
гал них до мо ва за ста ре и у 
Ко ви ну је већ за бра њен рад 
јед ног та квог до ма. Ми ни стар 
је, за јед но са ин спек ци јом, не-
на ја вље но по се тио је дан дом 
за сме штај ста рих осо ба у Ко-
ви ну ко ји је не ле гал но ра дио 
већ пет го ди на.

– То је ап со лут но не до пу-
сти во, та ко не што ви ше не ће 
би ти мо гу ће. Ово ми ни стар-
ство не ће до зво ли ти да по-
сто ји ви ше ни је дан иле гал ни 
дом за ста ре, ни ти иле гал ни 
ге рон то ло шки цен тар – ре као 
је Ву лин, на гла сив ши да су у 
Ко ви ну ста ре осо бе би ле сме-
ште не без од го ва ра ју ће ме ди-
цин ске не ге и од го ва ра ју ћег 
уго во ра, бу ду ћи да су ту би ле 
сме ште не на осно ву уго во ра 

са њи хо вом де цом, а не са са-
мим ко ри сни ци ма.

Ми ни стар је на ја вио да ће
у на ред ном пе ри о ду би ти по-
ја ча на и кон тро ла до мо ва за
сме штај ста рих ко ји ра де са до-
зво лом, јер ста ри је осо бе тре-
ба да има ју од го ва ра ју ћу не гу.

Алек сан дар Ву лин је на-
вео да је ово ми ни стар ство,
на кон не дав них тврд њи по-
кра јин ског ом буд сма на да се
кр ше људ ска пра ва у ве зи са

сме шта јем ста рих осо ба на
те ри то ри ји Вој во ди не, ре а го-
ва ло и по сла ло од го ва ра ју ћу
ин спек ци ју ко ја је за јед но са
по кра јин ском ин спек ци јом
утвр ди ла да је ста ње у др жав-
ним објек ти ма до бро. Пре ма
ње го вим ре чи ма, би ће про ве-
ре ни и сви при ват ни објек ти
за сме штај ста рих и ви ше ни ко
не ће мо ћи да ра ди без до зво-
ле и од го ва ра ју ћих па пи ра.

Г. О.

НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУ МИ НИ СТРА АЛЕК САН ДРА ВУ ЛИ НА

По че ла кон тро ла до мо ва за ста ре
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поводи

На осно ву до го во ра са рад-
ног са стан ка одр жа ног
у За гре бу 27. и 28. мар та

ове го ди не у ве зи са раз ме ном
по да та ка о смр ти ко ри сни ка
пра ва елек трон ским пу тем, у
Бе о гра ду је по чет ком ју ла одр-
жан дво днев ни рад ни са ста нак
представника РФ ПИО, Завода
за социјално осигурање РС и
Хрватског завода за мировинско
осигурање. Циљ је био по сти за-
ње ко нач ног до го во ра у ве зи са
елек трон ском раз ме ном по да та-
ка и уса гла ша ва ња тек сто ва спо-
ра зу ма о елек трон ској раз ме ни
по да та ка и тех нич ког про то ко ла
из ме ђу два фон да.

Срп ску де ле га ци ју пред во дио
је Вла ди мир Стан ко вић, ди рек-
тор Сек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња у РФ ПИО, а хр ват ску
Те о до ра Ма ри но вић, по моћ ник
ди рек то ра за спро во ђе ње прав-
них про пи са Европ ске уни је и
ме ђу на род них уго во ра о со ци-
јал ном оси гу ра њу у Хр ват ском
за во ду за ми ро вин ско оси гу ра ње
(ХЗМО). Ре пу блич ки фонд за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
на рад ном са стан ку пред ста вља-
ли су Зо ран Су та ра и Алек сан-
дра Ба нић, са вет ни ци ди рек то ра 
Фон да, Ми ли ца Мат ко вић, на чел-
ник Оде ље ња за об ра ду пен зи ја 

у Сек то ру ин фор ма ци о них тех но-
ло ги ја, и Су за на Вор ка пић, на чел-
ник Оде ље ња за ис пла ту пен зи ја 
у Сек то ру за фи нан сиј ске по сло-
ве. За вод за со ци јал но оси гу ра-
ње Ср би је пред ста вљао је Ми лан 
Не шић, ру ко во ди лац Гру пе за 
при ме ну ме ђу на род них уго во ра 
у обла сти ПИО. Хр ват ски за вод за 
ми ро вин ско оси гу ра ње пред во-
ди ли су Да мир Са лар, по моћ ник 
ди рек то ра за ми ро вин ско оси-
гу ра ње, Де јан Ву ке лић, по моћ-
ник ди рек то ра за ин фор ма ти ку, 
Ја смин ка Ја дрић, в.д. управ ни ка 
Уре да за про јек те, и Ани та Фла-
њак, на чел ник Оде ље ња за раз-
вој и про јек то ва ња.

На са стан ку је раз ма тран 
текст на цр та спо ра зу ма о елек-
трон ској раз ме ни по да та ка у 
обла сти ПИО, укљу чу ју ћи и тех-
нич ки про то кол у ци љу ње го вог 
уса гла ша ва ња и пот пи си ва ња. 
Пред ста вље ни су и пред ло зи 

за бу ду ће про ши ре ње оби ма 
елек трон ске раз ме не по да та ка 
ко ја би об у хва та ла и по дат ке са-
др жа не у дво је зич ним обра сци-
ма за спро во ђе ње Спо ра зу ма 
из ме ђу Сaвезне Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је и Ре пу бли ке Хр ват ске о 
со ци јал ном оси гу ра њу.

Де ле га ци је су, по сле де таљ-
ног раз ма тра ња од ре да ба на-
цр та спо ра зу ма о елек трон ској 
раз ме ни по да та ка и тех нич ког 
про то ко ла, уса гла си ле текст 
спо ра зу ма о елек трон ској раз-
ме ни по да та ка у обла сти пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња и текст тех нич ког про то-
ко ла о елек трон ској раз ме ни 
по да та ка, ко је су па ра фи ра ли 
ше фо ви де ле га ци ја. Спо ра зум 
ће сту пи ти на сна гу ка да га пот-
пи шу ди рек то ри оба фон да што 
се оче ку је у на ред них не ко ли ко 
не де ља.

В. Ана ста си је вић

РАД НИ СА СТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА РФ ПИО, ЗА ВО ДА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ РС
И ХР ВАТ СКОГ ЗА ВО ДА ЗА МИ РО ВИН СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

По стиг нут спо ра зум о 
елек трон ској раз ме ни по да та ка
Раз ма тран текст на цр та спо ра зу ма о елек трон ској раз ме ни по да та ка у обла сти пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња, укљу чу ју ћи и тех нич ки про то кол у ци љу ње го вог
уса гла ша ва ња и пот пи си ва ња

Успе шно ре шен про блем ОИБ
Проблем у вези са особ ним иден ти фи ка ци о ним бројем (ОИБ),
због ко јег је око де вет хи ља да ко ри сни ка хр ват ских пен зи ја
ко ји жи ве у Ср би ји оста ло не ко ли ко ме се ци без сво јих при ма-
ња, успе шно је ре шен, ка же за наш лист Те о до ра Ма ри но вић,
по моћ ник ди рек то ра за спро во ђе ње прав них про пи са ЕУ и ме-
ђу на род них уго во ра о со ци јал ном оси гу ра њу у ХЗМО:
– Од 45.205 ко ри сни ка пен зи ја у Ср би ји ко ји сво је при на дле-
жно сти при ма ју из Хр ват ске, око де вет хи ља да њих ни је има ло 
особ ни иден ти фи ка ци о ни број због че га смо у ок то бру про шле 
го ди не мо ра ли да им об у ста ви мо ис пла ту пен зи ја. Од та да до 
са да за 96 од сто ових пен зи о не ра про блем је успе шно ре шен 
та ко што су до би ли ОИБ и ис пла та им ре дов но те че. Оста ло је 
још 428 ко ри сни ка за ко је још ни смо ре ши ли про блем, али до-
го во ре но је да то са да пре ђе у над ле жност фон до ва јер је ма ло
ова квих ко ри сни ка ме ђу ко ји ма не ки, нажа лост, ни су ви ше
ме ђу жи ви ма – об ја сни ла је на ша са го вор ни ца.

Са радног састанка у Београду
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реч струке

Упрет ход ном бро ју пи са ли 
смо о нај че шћим раз ло зи-
ма због ко јих на ста је дуг 

по осно ву до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. У 
слу ча ју ка да оси гу ра ник до ђе у 
та кву си ту а ци ју, пре о ста је му да 
раз мо три мо гућ но сти за на ми-
ре ње до спе лих из но са до при-
но са ка ко би про на шао нај по-
вољ ни је ре ше ње и што ма ње 
оп те ре тио кућ ни бу џет.

Да би при сту пио на ми ре њу ду-
га, оси гу ра ник пре све га мо ра да 
зна ко ме је за пра во ду жан. У Ре пу-
бли ци Ср би ји од ре ђе на је над ле-
жност По ре ске упра ве за об ра чун 
и на пла ту до при но са за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње и, по 
пра ви лу, овај др жав ни ор ган је 
пр ви ко ме оси гу ра ник тре ба да 
се обра ти да би про ве рио да ли 
пре ма ње му, као об ве зни ку упла-
те до при но са, по сто ји по тра жи-
ва ње. На рав но, као и код сва ког 
пра ви ла, и код овог по сто је из у зе-
ци, ко је ће мо та ко ђе об ја сни ти.

Надлежност 
Пореске управе

У слу ча је ви ма ка да је По ре ска 
упра ва утвр ди ла да по сто ји по-
тра жи ва ње по осно ву до спе лих, 
а не пла ће них до при но са за ПИО, 
што је нај че шћи слу чај ка да је оба-
ве за упла те до при но са на ста ла по 
осно ву оба вља ња са мо стал не де-
лат но сти, или ба вље ња по љо при-
вре дом, овај ор ган је и над ле жан 
за на пла ту ду га. Из нос ду га об ра-
чу нат је и утвр ђен пре ма ва же ћим 
осно ви ца ма оси гу ра ња и сто па ма 
до при но са у вре ме оба вља ња 
де лат но сти, а од да на до спе ћа не-
пла ће них до при но са об ра чу на ва 
се и за кон ска ка ма та.

Уко ли ко је од оба вља ња са-

мо стал не де лат но сти за ко ју до-
при но си ни су пла ће ни про те-
као зна тан вре мен ски пе ри од, 
дуг, због об ра чу на ка ма те, мо же 
да до стиг не зна ча јан из нос.

Да би се олак ша ла упла та до-
при но са ду жни ци ма, али и да би 
сво ја ду го ва ња на ми ри ли и они 
оси гу ра ни ци ко ји то мо жда ни су 
ни пла ни ра ли да учи не, до нет је 
За кон о услов ном от пи су ка ма та 
и ми ро ва њу по ре ског ду га ко ји је 
сту пио на сна гу 18. 12. 2012. го ди-
не. Овај за кон од но си се на оба-
ве зе пла ћа ња не пла ће них јав них 
при хо да ко ји су до спе ли за пла-
ћа ње до 31. 10. 2012. и омо гу ћа-
ва ду жни ци ма да, ако ис пу ња ва ју 
про пи са не усло ве, сво је ду го ва-
ње на ми ре под знат но по вољ ни-
јим усло ви ма – на ме сеч не ра те, 
уз ми ро ва ње и от пис ка ма те.

Да кле, сви оси гу ра ни ци ко ји-
ма је дуг по осно ву до при но са за 
ПИО утвр ди ла По ре ска упра ва, а 
дуг је до спео за пла ћа ње до 31. 
10. 2012, тре ба да про ве ре да ли 
ис пу ња ва ју усло ве за олак ши це 
у на ми ре њу ду га пред ви ђе не 
по ме ну тим за ко ном. 

Ва жно је на гла си ти да се до-
при но си за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, у по ступ ку 
утвр ђи ва ња ста жа оси гу ра ња, 
сма тра ју на ми ре ним тек ка да 
об ве зник на ми ри и основ ни дуг 
и ка ма ту, од но сно ка да на ми ри 
основ ни дуг ако је ка ма та от пи-
са на. Ка ко је услов за от пис ка-
ма те на ми ре ње основ ног ду га по 
осно ву свих јав них при хо да, а не 
са мо до при но са за ПИО, оси гу ра-
ни ци тре ба да зна ју да на ми ре ње 
са мо глав ног ду га за до при но се 
не до во ди до от пи са ка ма та, а са-
мим тим пе ри од за ко ји по сто ји 
дуг, чак и ка да је у пи та њу са мо 

ка ма та, не мо же да се при зна у
пен зиј ски стаж.

У не ким слу ча је ви ма По ре ска
упра ва оси гу ра ни ке ни је за ду-
жи ва ла до при но си ма за ПИО.
Ова кве си ту а ци је су мо гу ће и код
оба вља ња са мо стал не и по љо-
при вред не де лат но сти ка да по
осно ву оба вља ња тих де лат но-
сти ни је бла го вре ме но под не та
при ја ва, од но сно ка да је по сто ја-
ње свој ства оси гу ра ни ка по овим
осно ви ма утвр ђе но на кнад но.

Када Фонд 
обрачунава доприносе

У слу ча је ви ма ка да је свој ство
оси гу ра ни ка утвр ђе но ре ше њем
Фон да, по пут свој ства оси гу ра ни-
ка по осно ву про ду же ног оси гу-
ра ња, по чла ну 15 За ко на о ПИО
(тзв. до бро вољ но оси гу ра ње), по
осно ву уго во ра о спро во ђе њу
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња (за са мо стал не про фе си-
о нал не де лат но сти – му зи ча ри,
но ви на ри, спор ти сти, струч ни
пре во ди о ци, естрад ни умет ни-
ци и сл.), или по осно ву ра да у
ино стран ству и слич но, Фонд је
над ле жан да об ра чу на и на пла ти
до при но се за ПИО. У свим овим
слу ча је ви ма струч на слу жба над-
ле жне ор га ни за ци о не је ди ни це
Фон да про ве ри ће у ко јој ме ри су
до при но си упла ће ни и ко ли ки је
пре о ста ли дуг. Уко ли ко је оба ве за
упла те до при но са утвр ђе на у не-
ком ра ни јем пе ри о ду, од да на до-
спе ћа ра чу на се и за кон ска ка ма-
та, а уко ли ко се свој ство оси гу ра-
ни ка тек утвр ђу је, оба ве за упла те
до при но са об ра чу на ва се пре ма
ва же ћој нај ни жој осно ви ци и за-
кон ској сто пи до при но са, што уз
бла го вре ме ну упла ту омо гу ћа ва
на ми ре ње до при но са без ка ма те

чак и ка да се упла та од но си на не-
ки ра ни ји пе ри од оси гу ра ња.

Да кле, уко ли ко вам оба ве зу
упла те до при но са у вре ме оба-
вља ња де лат но сти ни је утвр-
ди ла ни По ре ска упра ва, а ни
Ре пу блич ки фонд ПИО, већ се
она утвр ђу је на кнад но, об ра чун
из но са до при но са вр ши се без
ура чу на ва ња за кон ске ка ма те од
пе ри о да за ко ји је свој ство оси гу-
ра ни ка утвр ђе но, али на кон утвр-
ђи ва ња овог из но са те че за кон-
ска ка ма та уко ли ко се до при но си
не на ми ре у оста вље ном ро ку.

Уко ли ко оси гу ра ник не рас-
по ла же по треб ним сред стви ма
за на ми ре ње до при но са, он то
мо же да учи ни и по оства ри ва-
њу пра ва на пен зи ју, та ко што ће
му се од сва ког ме сеч ног из но са
пен зи је од би ја ти јед на тре ћи на.

Треба на гла си ти да је За ко ном
о ПИО од ре ђе но да се у пен зиј-
ски стаж мо гу ура чу на ти са мо
пе ри о ди за ко је су пла ће ни до-

при но си, та ко да пра во на пен-
зи ју не мо же да се оства ри ако
оси гу ра ник не ис пу ња ва усло ве
без ура чу на ва ња и ста жа за ко ји
до при но си ни су пла ће ни.

Уколико по сто ји дуг, о пра ву
на пен зи ју од лу чу је се при вре ме-
ним ре ше њем, а по на ми ре њу до-
при но са у пен зиј ски стаж се ура-
чу на ва ју сви пе ри о ди оси гу ра ња
и од ре ђу је се ко на чан из нос пен-
зи је по чев од да на оства ри ва ња
пра ва. То под ра зу ме ва да ће се
ко ри сни ку ис пла ти ти евен ту ал на
раз ли ка због ма ње ис пла ће них
из но са, али и да мо же да до ђе до
по тра жи ва ња пре пла ће них из-
но са уко ли ко се утвр ди ко на чан
из нос пен зи је ни жи од оног из
при вре ме ног ре ше ња. Ко на чан
из нос пен зи је од ре ђу је се тек по
на ми ре њу свих до при но са и ка-
да се они од но се на раз ли чи те
пе ри о де оси гу ра ња на вр ше не
по раз ли чи тим осно ви ма.

Ми ро слав Ми рић

Ми ро слав Ми рић

ДУ ГО ВАВАВААВААААААЊ ЊЊЊ ЊЊАА ЗБЗБЗЗ ОГОГОГО  НННЕЕ ЕЕПЛПЛА ААЋЕЋЕЋ  ННИХИХХИХХХИХХ Д Д ДДООО ПРП И НО СА 2

Ка ко на ми ри ти дуг
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између два броја

У окви ру ри бар ског под руч ја 
„Ср би ја – Вој во ди на”, у По кра-
ји ни по сто ји 12 ко ри сни ка ко ји 
упра вља ју на 19 ри бо лов них 
под руч ја. Не дав но је По кра јин-
ски се кре та ри јат за ур ба ни зам, 
гра ди тељ ство и за шти ту жи вот-
не сре ди не, ра ди за шти те, уна-
пре ђе ња и одр жи вог ко ри шће-
ња ри бљег фон да, по др жао ко-
ри сни ке де ло ва овог ри бар ског 
под руч ја са 17,4 ми ли о на ди на-
ра. За се дам јав них пред у зе ћа 
обез бе ђе но је 12,7 ми ли о на 
ди на ра, за три при ват на пред у-
зе ћа, ко ја су та ко ђе ко ри сни ци 
ри бо лов них во да, из дво је но је 
3,7 ми ли о на ди на ра, док је за 
два удру же ња гра ђа на опре де-
ље но укуп но 900.000 ди на ра.

Пре ма ре чи ма ре сор ног се-
кре та ра, Сло бо да на Пу зо ви ћа, 
сред ства се до де љу ју за на бав-
ку опре ме, опре ма ње ри бо чу-
вар ске слу жбе и за обез бе ђи ва-
ње основ них сред ста ва за рад 
те слу жбе, као и за по ри бља-
ва ње, са на ци ју и уна пре ђе ње 
ри бљих ста ни шта. Пу зо вић је 
ис та као да су то и је ди на сред-
ства, усме ре на ко ри сни ци ма 
ри бо лов них во да, ко ја се у Ср-
би ји до де љу ју за ове на ме не.

Рок за ре а ли за ци ју про јек та
је де цем бар 2014, а до би је на 
сред ства ко ри сни ци мо ра ју 
ре ал но да утро ше и да их аде-
кват но прав да ју, што зна чи да 
ефек ти тре ба да бу ду ви дљи ви 
и у обла сти жи вот не сре ди не.

Но ве осно ви це оси гу ра ња
Од 1. ав гу ста ва же но ве осно ви це оси гу ра ња за ли ца укљу че на у 

оба ве зно оси гу ра ње (члан 15) ко је ће се при ме њи ва ти до 31. ок то бра 
ове го ди не. Из нос до при но са ко ји се пла ћа по ве ћан је за 16,5 про це-
на та у од но су на прет ход ни пе ри од, по што су за ра де у дру гом квар та-
лу по ра сле за 7,5 од сто, а из ме на ма и до пу на ма За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње сто па до при но са за ПИО по ве ћа на 
је са 24 на 26 про це на та.

Гра ђа ни ко ји са ми упла ћу ју до при нос за пен зи је мо гу да се опре де-
ле за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч не спре ме 
ко ју има ју. Нај ни жа осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке 
за ра де из прет ход ног тро ме сеч ја, а нај ви ша пет про сеч них пла та. То 
зна чи да ће се ме сеч ни из да так за до при нос за ПИО у овом квар та лу 
кре та ти од 5.646,16 до 80.659,80 ди на ра (опширније на www.pio.rs).

За хва љу ју ћи по др шци и сред стви ма 
Ми ни стар ства здра вља Вла де Ср би је, 
Дом здра вља у По же ги јед на је од здрав-
стве них уста но ва ко је су на кон кур су иза-
бра не да спро во де про грам по бољ ша ња 
здрав стве них услу га на ло кал ном ни воу. 
У том сми слу по же шка Сто ма то ло шка 
слу жба оства ру је про је кат по ко ме по-

љо при вред ни оси гу ра ни ци ко ри сте бес-
плат не услу ге. Ра ди се о осо ба ма из ме ђу
18 и 65 го ди на, ко јих у се ли ма по же шке
оп шти не има око 15.000.

Пр ви део про јек та ко ји се од но сио на
про те ти ку тра јао је че ти ри ме се ца и та да
су по љо при вред ни оси гу ра ни ци мо гле
да до би ју бес плат не про те зе, а у дру гој

фа зи про гра ма, ко ји тра је до 15. сеп тем-
бра, па ци јен ти из свих по же шких се ла 
бес плат но мо гу да ко ри сте све оста ле 
сто ма то ло шке услу ге. У окви ру про јек та 
пла ни ра на је и на бав ка сто ма то ло шког 
ма те ри ја ла и опре ме, та ко да ће убу ду ће 
услу ге сто ма то ло шке слу жбе би ти ква ли-
тет ни је за све па ци јен те.

Ту ри стич ка ор га ни за ци је Бе о гра-
да (ТОБ) обо га ти ла је сво ју по ну ду
про гра мом оби ла ска гра да „Бе о град
Ваш до ма ћин”, ко ји об у хва та оби ла-
зак отво ре ним ауто бу сом и пло вид бу
бро дом.

До ма ћи и стра ни ту ри сти у но вом
про гра му ТОБ-а мо гу ужи ва ти пет-
ком, су бо том и не де љом, а по ла зак
је с Тр га Ни ко ле Па ши ћа у 19 ча со ва.
На кон па но рам ског раз гле да ња гра-
да, сле ди по глед на Бе о град с ре ка.

Во жња бро дом по чи ње у 20.30 и тра-
је до 22 ча са. По за вр шет ку про гра ма,
ту ри стич ки ауто бус вра ћа по се ти о це
на Трг Ни ко ле Па ши ћа.

Це на кар те је 1.000 ди на ра за од ра-
сле и 500 ди на ра за де цу до 12 го ди-
на, а мо гу да се ку пе у ту ри стич ком
ин фо цен тру у Кнез Ми ха и ло вој, у
по слов ни ци БС турса, или у ауто бу су
не по сред но пре по чет ка про гра ма.
Ми ни ма лан број осо ба за ре а ли за ци-
ју ту ре је 10.

Ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
Алек сан дар Ву лин, на ја вио је да
ће ово ми ни стар ство до кра ја го-
ди не при пре ми ти За кон о бо рач-
кој и ин ва лид ској за шти ти, јер је
циљ да се јед ним за ко ном об у-
хва те сва пра ва те по пу ла ци је.

За кон ће би ти при пре мљен у
са рад њи са бо рач ким удру же-
њи ма и стру ком и, пре ма ре чи ма
ми ни стра, са ње го вом из ра дом
се не ће жу ри ти да би се до био
ква ли те тан за кон.

– То тре ба да бу де за кон ко ји ће
пре ци зно ре гу ли са ти пра ва бо-
ра ца и ин ва ли да и њи хо вих по-

ро ди ца, и све оно што су оба ве зе 
др жа ве пре ма том ва жном де лу 
на ше по пу ла ци је – на вео је Ву лин 
и до дао да је Ми ни стар ство ко је 
он пред во ди у свој на зив до да ло 
реч „бо рач ко” да би по ка за ло ко-
ли ко је др жа ви ста ло до свих ко ји 
су се за ову зе мљу бо ри ли.

Ми ни стар је ис та као да др-
жа ва ис пу ња ва оба ве зе пре ма 
ин ва ли ди ма и бор ци ма, али и 
да је до бро да по сто ји са мо је-
дан за кон за њих, те да ће тај 
за кон би ти за на ред них 50-60 
го ди на, бу ду ћи да ће об у хва ти-
ти и мла де бор це, али и по ро-
ди це свих бо ра ца.

Сред ства за очу ва ње ри бљег
фон да Вој во ди не

До кра ја го ди не За кон о 
бо рач кој и ин ва лид ској за шти ти

По же га: бес плат не сто ма то ло шке услу ге за по љо при вред ни ке

Но ви ту ри стич ки про грам у Бе о гра ду
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Нови Београд:
бес плат ни из ле ти

Оп шти на Но ви Бе о град и овог ле-
та ор га ни зу је бес плат не јед но днев-
не из ле те у не ка од нај по зна ти јих 
ту ри стич ких ме ста у Ср би ји, као што 
су Но ви Сад, Па лић, Вр њач ка Ба ња 
итд. Бес плат ни из ле ти на ме ње ни су 
но во бе о град ским пен зи о не ри ма 
и же на ма до 60 го ди на, али и нај-
мла ђим во лон те ри ма ко ји су то ком 
мај ских по пла ва у згра ди оп шти-
не ра ди ли на при ку пља њу по мо ћи 
угро же ни ма.

На из ле те се иде ауто бу си ма, уз прат њу струч ног во ди ча, а због без бед но сти
нај ста ри јих пут ни ка са њи ма иде и ле кар. За све пут ни ке обез бе ђе ни су осве же-
ње и ланч па ке ти. Све ин фор ма ци је о из ле ти ма и дру гим бес плат ним са др жа ји ма
мо гу се до би ти у Сер ви сном цен тру на број 011/785-0-785.

Под руч је за сла ње ног је зе ра Ру сан да и ње-
го ва не по сред на око ли на про гла ше ни су по-
чет ком ју ла у Скуп шти ни АП Вој во ди не пар-
ком при ро де. Ово за шти ће но под руч је про-
сти ре се на 1.160 хек та ра те ри то ри је оп шти на 
Но ви Бе чеј и Зре ња нин, као нај ве ће од са мо 
не ко ли ко за сла ње них је зе ра у Ср би ји, и део 
је очу ва них и по ве за них сла ти на и сте па у ба-
нат ском По ти сју.

Парк при ро де Ру сан да од ли ку је се бо га том 

фло ром и мно го број ним вр ста ма пти ца. Ру сан-
да је бит на се лид бе на ста ни ца и ме сто гне жђе-
ња пти ца, те је због то га од 2009. го ди не при-
хва ће на као ме ђу на род но зна чај но под руч је у 
Евро пи. С дру ге стра не, још од осни ва ња, 1867. 
го ди не, Ру сан да је је ди но ак тив но бањ ско ле-
чи ли ште у Ба на ту сме ште но на оба ли је зе ра, са 
тра ди ци јом за сно ва ном на ко ри шће њу ле ко ви-
тих свој ста ва ми не рал ног пе ло и да (бла та) из је-
зе ра, ко је се убра ја у нај ле ко ви ти је у зе мљи.

По ет ски кон курс 
за „Злат но до ба”

У окви ру XII
фе сти ва ла ства-
ра ла штва ста ри-
јих „Злат но до ба”,
у ор га ни за ци ји
Днев них цен та ра
и клу бо ва ГЦ Бе о-
град, рас пи сан је по ет ски кон курс. На кон курс мо гу
да се при ја ве осо бе ко је има ју 60 го ди на и ста ри је,
са пре би ва ли штем у Бе о гра ду, уз по се бан услов –
да ни су чла но ви Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Те ма кон кур са је сло бод на, а уче сни ци мо гу да
до ста ве нај ви ше три нео бја вље не пе сме на ста ле у
„злат ном” до бу жи во та, уз услов да ни су ду же од 25
сти хо ва. Пе сме се до ста вља ју у три при мер ка, пот пи-
су ју истом ши фром и ша љу у јед ној ко вер ти. Ре ше ње
ши фре са по да ци ма: име и пре зи ме, го ди на ро ђе ња,
адре са и број те ле фо на до ста вља се у по себ ној, за-
тво ре ној ко вер ти и уз при ло же ни пе снич ки рад.

Ра до ви се ша љу до 3. сеп тем бра на адре су: РЈ
Днев ни цен три и клу бо ви, Ма ри је Бур саћ 49, 11080
Зе мун, са на зна ком „За По ет ски кон курс”. Пе сме се
не вра ћа ју ауто ри ма.

Нај у спе шни ји пе сни ци по од лу ци струч ног жи ри-
ја уче ство ва ће у про гра му за тва ра ња Фе сти ва ла 25.
сеп тем бра ове го ди не, ка да ће би ти до де ље не на-
гра де и про гла ше на нај леп ша пе сма.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти пу тем елек-
трон ске по ште: vi te zo vic v@ugcb.rs или на те ле фон
број 011/2698-089.

Про сеч на за ра да без по ре за и до при-
но са ис пла ће на у ју ну 2014. го ди не
из но си 44.883 ди на ра, об ја вио је Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку. У по ре-
ђе њу с про сеч ном за ра дом без по ре за
и до при но са ис пла ће ном у ма ју 2014,
но ми нал но је ви ша за 1,6, а ре ал но за
1,5 про це на та.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у
ју ну 2014. го ди не из но си 61.992 ди на-

ра, што је у од но су на про сеч ну за ра ду
ис пла ће ну у ма ју 2014. но ми нал но ви-
ше за 1,7, а ре ал но за 1,6 про це на та.

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во-
да за ста ти сти ку, про сеч на за ра да без
по ре за и до при но са ис пла ће на у ју ну
2014. го ди не но ми нал но је ви ша за 1,1
од сто, а ре ал но ни жа за 0,2 про цен та од
про сеч не за ра де без по ре за и до при-
но са ис пла ће не у ју ну 2013. го ди не.

Про сеч на за ра да у ју ну – 44.883 ди на ра

У ча је тин ској оп шти ни се из 
го ди не у го ди ну бе ле жи по ве-
ћа ње бро ја но во ро ђен ча ди. За 
про те клих осам го ди на ро ђе но 

је хи ља ду бе ба. То је ре зул тат
на сто ја ња ло кал не са мо у пра ве
да на раз не на чи не до при не се
по ве ћа њу на та ли те та.

Сва ке го ди не из оп штин ског 
бу џе та се из два ја ју сред ства за 
ро ди тељ ски до да так, па је та ко 
ове го ди не пред ви ђе но 20.000 
ди на ра за пр во, 30.000 за дру-
го и 40.000 ди на ра за тре ће и 
сва ко сле де ће де те. Већ дру гу 
го ди ну за ре дом у оп шти ни Ча-
је ти на се фи нан си ра и ван те ле-
сна оплод ња. Брач ни па ро ви 
ко ји се од лу че за то до би ја ју 
око 300.000 ди на ра.

У окви ру ак ци је за по ве ћа-
ње на та ли те та до ста се ула же 
и у вас пи та ње и обра зо ва ње 

нај мла ђих. Осим вр ти ћа у Ча је-
ти ни и на Зла ти бо ру, Пред школ-
ска уста но ва „Ра дост” про те клих 
го ди на је отво ри ла из дво је на 
оде ље ња при основ ним шко-
ла ма у се ли ма Си ро гој но, Мач-
кат, Кри ва Ре ка и Шљи во ви ца. 
Ства ра ју ћи по вољ не усло ве за 
бри гу о нај мла ђи ма, по ма же се 
за по сле ном ста нов ни штву да 
оста ну на се лу. За хва љу ју ћи то-
ме, об у хват де це пред школ ским 
вас пи та њем и обра зо ва њем у 
ча је тин ској оп шти ни је знат но 
из над на ци о нал ног про се ка.

Ба ња Ру сан да – парк при ро де

ВВВВиии шшшее ббее ббаа уу ЧЧаа јјее ттии ннии
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поводи

Ге рон то ло шки цен тар Су бо-
ти ца, со ци јал но-здрав стве-
на уста но ва за збри ња-

ва ње од ра слих и ста рих ли ца,
обе ле жи ла је све ча но, 27. ју на
ове го ди не, 36 го ди на успе шног
ра да. Цен тар ко ји је осно ван
ин те гра ци јом До ма за од ра-
сла ли ца, Цен тра за кућ ну не гу,
До ма за не гу и објек та „Ду до ва
шу ма”, да нас сво јим ши ро ким
спек тром услу га оп слу жу је око
7.000 ко ри сни ка у 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.

– За до вољ ство ко ри сни ка нам
је увек би ло на пр вом ме сту, и
то је до бар глас ко ји се го ди на-
ма уна зад про но си о Ге рон то ло-
шком цен тру Су бо ти ца. За хва-
љу јем и пред став ни ци ма гра да
Су бо ти це, По кра ји не и Ре пу бли-
ке ко ји су нам по мо гли да стиг-
не мо ту где са да је смо – ис та као

је др Не над Ива ни ше вић, ди рек-
тор ГЦ Су бо ти ца, од не дав но др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња.

Ди рек тор Ива ни ше вић, ко ји 
је ви ше од по ло ви не од по ме-
ну тих 36 го ди на про вео у овој 
уста но ви, је дан је од нај за слу-
жни јих за ве о ма ви со ко ме сто 
су бо тич ког Ге рон то ло шког цен-
тра на ни воу Ре пу бли ке, јер је 
овај цен тар, по при зна њи ма 
до ма ћих струч ња ка, по ста вио 
стан дар де из обла сти бри ге о 
нај ста ри ји ма.

Или ја Ма ра вић, пред сед ник 
Скуп шти не гра да Су бо ти це, ре-
као је да је са рад ња Ге рон то ло-
шког цен тра и гра да го то во са-
вр ше на, и да ће у на ред ном пе-
ри о ду би ти на још ви шем ни воу, 
а да Су бо ти ца мо же са мо да се 
хва ли и ди чи овом уста но вом.

Ми ро слав Ва син, по кра јин ски 
се кре тар за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва, 
пред ло жио је да Цен тар на не-
ки на чин бу де по ка зни за дру ге 
уста но ве овог ти па у Ср би ји, ка-
ко би се што ви ше њих упо зна ло 
са до брим при ме ром успе шног 
збри ња ва ња ста ри јих.

По ред ве ли ког бро ја ко ле га, 
при ја те ља и са рад ни ка са ло кал-

ног, по кра јин ског и др жав ног 
ни воа, про сла ви Ге рон то ло шког 
цен тра при су ство ва ле су и Зо ра 
Кан ка раш, са вет ни ца ди рек то ра 
По кра јин ског фон да ПИО, и Ма ја 
Глон чак, по моћ ни ца ди рек тор ке 
Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца, ко је 
су на тај на чин ода ле при зна ње 
ду го го ди шњој успе шној са рад-
њи Фон да са Цен тром.

М. Мек те ро вић

Ма ја Глон чак, др Не над Ива ни ше вић и Зо ра Кан ка раш

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У СУ БО ТИ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИО 36 ГО ДИ НА РА ДА

Уста но ва ко јом 
Су бо ти ца дичи

На не дав ној сед ни ци Скуп-
шти не Са ве за ин ва ли да ра да
Вој во ди не усво је ни су Фи нан-
сиј ски из ве штај и Из ве штај о
ра ду Са ве за за 2013, Про грам и
Фи нан сиј ски план за ову го ди ну,
и од лу ка о све ча ном обе ле жа ва-
њу 3. де цем бра – Ме ђу на род ног
да на осо ба са ин ва ли ди те том и
пе де се те го ди шњи це по сто ја ња
СИР Вој во ди не.

За пред сед ни ка и пот пред-
сед ни ка Са ве за ин ва ли да ра да
Вој во ди не у че тво ро го ди шњем
ман да ту по но во су иза бра ни
Ста на Сви ла ров и Сте ван Ра ди-
шић, а но ве чла но ве до би ли су
Из вр шни и Над зор ни од бор и
Скуп шти на СИР.

Стан ко Ним че вић је пред ло-
жен за пот пред сед ни ка Са ве за
ин ва ли да ра да Ср би је, а пред-
ло же ни су и кан ди да ти за Из-
вр шни од бор ре пу блич ке ор га-

ни за ци је. Чла но ви Скуп шти не 
по др жа ли су Бо жи да ра Це ки ћа,
пред сед ни ка СИР Ср би је, као 
кан ди да та за још је дан ман дат 
на том ме сту, али и за чла на Са-
ве та за осо бе са ин ва ли ди те том 
Вла де Ср би је.

Пред сед ни ца Ста на Сви ла ров 
за хва ли ла је свим са рад ни ци ма 
из Са ве за, Из вр шног од бо ра и 

Скуп шти не, као и Стан ку Ним-
че ви ћу.

– Без ва ше по др шке то ком 
ове че ти ри го ди не не бих пу но 
то га мо гла да ура дим, а успе ху 
је до при не ла и до бра са рад ња 
са ло кал ним са мо у пра ва ма, 
По кра јин ским се кре та ри ја том 
за здрав ство, со ци јал ну по ли-
ти ку и де мо гра фи ју, као и са 

Фон дом ПИО – ис та кла је Стана
Сви ла ров.

Бо жи дар Це кић је из ве стио о
до број са рад њи на свим ни во-
и ма Са ве за и о свом уче шћу у 
из ра ди не ко ли ко за ко на. Це кић 
је го во рио о те шком по ло жа ју 
ин ва ли да ра да и пен зи о не ра 
уоп ште, о Бал кан ској мре жи ор-
га ни за ци ја ОСИ, као и о ускла-
ђи ва њу на шег за ко но дав ства 
са Кон вен ци јом УН о осо ба ма са
ин ва ли ди те том.

Скуп шти ни су при су ство ва ли
Стан ко Ним че вић, пот пред сед-
ник СИР Ср би је, Ми лан Не на-
дић, пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не, Слав ко Имрић, 
ди рек тор По кра јин ског фон да 
ПИО, Че до мир Фран цу ски, за-
ме ник ди рек то ра ПФ ПИО, Или-
ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле 
Фон да у Но вом Са ду, и дру ги. 

Д. Ко раћ

ИЗ БОР НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ

По др шка до са да шњем ру ко вод ству

Сте ван Ра ди шић, Ста на Сви ла ров, Бо жи дар Це кић 
и Стан ко Ним че ви ћ
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Не дав но је фо то гра фи ја 
ста ри јег брач ног па ра 
ко ји се др жи за ру ке, за-

бе ле же на на ули ца ма Ива њи це, 
у ре корд ном ро ку об и шла дру-
штве не мре же, иза зва ла оду ше-
вље ње, а не ки ма и, ка ко ка жу, 
вра ти ла ве ру у љу бав. На фо то-
гра фи ји се на ла зе Ма ри ца (71) и 
Бра ни слав Ди ми три је вић (78), 
жи те љи јед ног ива њич ког се ла, 
ко ји су у бра ку 53
го ди не. Да ли су ре-
ак ци је та кве јер нам
је ова ква сли ка сви-
ма сан, у да на шње
вре ме не до сти жан
иде ал, или се про-
сто рет ко сре ће? О
бра ко ви ма ко ји већ
де це ни ја ма тра ју
и ка рак те ри сти ка-
ма та квих од но са
раз го ва ра ли смо
са на шим по зна тим
пси хо те ра пе у том
Зо ра ном Ми ли во је-
ви ћем.

– Раз ли чи ти љу ди
пра ве раз не од но-
се, а ве ћи ну љу ди
ко ји су оста ли за-
јед но по ве зу је, на-
рав но, љу бав, али
и то што на за јед-
нич ки жи вот гле-
да ју на исти на чин.
Они има ју исту или
слич ну пред ста ву о то ме ка ко 
за јед нич ки жи вот тре ба да из-
гле да и ка да се љу ди сла жу око 
та квих ства ри, он да у њи хо вом 
од но су не по сто је ве ли ки кон-
флик ти и због то га је тај од нос 
ста би лан и мо же ду го да тра је – 
ка же Зо ран Ми ли во је вић.

По ста вља се пи та ње да ли се 
да нас мо же оче ки ва ти да бра-
ко ви та ко ду го тра ју. Ве сти о 
раз во ди ма по ста ле су го то во 
уоби ча је на по ја ва, а њи хов по-
раст по твр ђу је и зва нич на ста-
ти сти ка. Пре ма нај но ви јим по-
да ци ма Републичког завода за 
статистику, број раз ве де них бра-
ко ва у 2013. го ди ни ве ћи је за 11 
од сто у од но су на прет ход ну.

– Љу ди ко ји су са да већ де-
це ни ја ма за јед но спа да ју у ону 
ста ри ју ге не ра ци ју и њи хов 

кон цепт бра ка, од но сно пред-
ста ва о то ме че му слу же брак и 
по ро ди ца, до ста се раз ли ку је од 
кон цеп та ко ји је да нас ра ши рен 
у мла ђој ге не ра ци ји. Љу ди ко ји 
са да има ју 70-80 го ди на не ка да 
су жи ве ли у не че му што ја зо-
вем зо на пре жи вља ва ња, да кле 
та да је би ло ва жно пре жи ве ти. 
Ме ђу тим, да нас мла ди љу ди од 
за јед нич ког жи во та оче ку ју да у 

ње му ужи ва ју, да бу ду за љу бље-
ни, да је су пер секс, да му шка рац 
стал но ани ми ра де вој ку, да је ду-
хо вит, за ба ван, да се стал но не-
где кре ћу итд. Та ко да су с јед не 
стра не оче ки ва ња од ве зе и бра-
ка да нас ја ко по ра сла, а с дру ге 
стра не из гу би ла се функ ци ја ко ја 
је ра ни је по сто ја ла. Ра ни је су љу-
ди ула зи ли у брак јер су сма тра-
ли да то та ко тре ба, зна чи, кад 
од ра стем тре ба да се оже ним, 
тј. удам, до би јем де цу, бри нем о 
тој де ци. Та ко ђе, сма тра ло се да 
са же ном ко ја ни је у бра ку, ко ја 
ни је ро ди ла де цу, не што ни је у 
ре ду, да је она про ма ши ла жи вот 
итд. Та ко је раз ми шља ла та ста-
ри ја ге не ра ци ја, док ова но ви ја 
има са свим дру га оче ки ва ња од 
љу ба ви и од жи во та и због то га 
су ве зе мно го не ста бил ни је. Сто-

га, мо же мо прет по ста ви ти да ће
мно го ма ње да на шњих па ро ва
ко ји се упо зна ју у сво јим два де-
се тим оста ти за јед но ре ци мо у
на ред не че ти ри де це ни је – об ја-
шња ва Ми ли во је вић.

Јед на на пр ви по глед не ве-
ро ват на по ја ва ка да су ду го го-
ди шњи па ро ви у пи та њу је сте и
њи хо во уми ра ње у при бли жно
исто вре ме. Не по пра вљи ви ро-

ман ти ци би ре кли да је у пи та њу
ве ли ка љу бав, дру ги да је суд би-
на та ко уре ди ла, док на у ка то об-
ја шња ва дру га чи је. Ис тра жи ва чи
са Уни вер зи те та у Гла зго ву пра-
ти ли су 4.000 па ро ва и от кри ли
да су удо ви ца ма и удов ци ма нај-
ма ње за 30 од сто ве ће шан се да
умру од би ло ког узро ка то ком
пр вих шест ме се ци на кон смр ти
брач ног парт не ра, у по ре ђе њу са
они ма ко ји ни су из гу би ли парт-
не ра. Сту ди ја спро ве де на у Је ру-
са ли му от кри ла је да је ри зик од
смр ти то ком пр вих шест ме се ци
на кон гу бит ка су пру жни ка по ве-
ћан за 50 про це на та.

На уч но име за ову по ја ву је
син дром сло мље ног ср ца. У пи-
та њу је при вре ме но ста ње ср ца
про у зро ко ва но стре сним си ту-
а ци ја ма, по пут смр ти во ље не

осо бе. Овај син дром мо же би ти
иза зван ре ак ци јом ср ца на на лет
хор мо на стре са, а јед на од ма ни-
фе ста ци ја мо гу би ти на гли бо ло-
ви у гру ди ма. Ово ста ње та ко ђе
се на зи ва и Та кот су бо кар ди о ми-
о па ти ја, син дром апи кал ног ба-
ло ни ра ња или стрес кар ди о ми-
о па ти ја. Иако има и слу ча је ва са
фа тал ним ис хо дом, до бра вест је
да се овај син дром обич но ле чи
и да се ве ћи на по је ди на ца ко ји га
до жи ве пот пу но опо ра ви, обич-
но у ро ку од не де љу да на.

– Уз раз не здрав стве не про-
бле ме, гу би так парт не ра у ста-
ри јим го ди на ма је ја ко ве ли ки
стрес. Али ни је са мо у пи та њу
љу бав и жа лост за парт не ром
ко ји је из гу бљен, не го исто вре-
ме но не ка вр ста са жа ље ња над
са мим со бом, јер чо век оста је
сам. Се ћам се јед ног ста ри јег
брач ног па ра, ко ји су мо ли ли
јед но дру го да овај дру ги не
умре слу чај но пре, јер ни јед-
но ни је хте ло да оста не са мо.
Ка да се то де си, он да бит но па-
да ква ли тет жи во та. Да нас де ца
од ла зе, не бри ну то ли ко о ро ди-
те љи ма ко ји су ста ри, и ро ђа ци
пра ве ве ћу дис тан цу, та ко да су
па ро ви упу ће ни јед но на дру го.
Због то га то до жи ве као ве ли ки
стрес и до ста је че сто да не ко
умре пар ме се ци до по ла го ди-
не на кон свог парт не ра, јер му
жи вот ви ше не ма сми сла – об ја-
шња ва пси хо ло шку стра ну ове
по ја ве Зо ран Ми ли во је вић.

Ве сна Ка дић

Брач ни 
ре кор де ри
Нај ду жи брак ко ји је ика да
по сто јао био је из ме ђу Су зан 
и Да ни је ла Ф. Бејк ме на из Њу-
јор ка, ко ји су се вен ча ли 1772. 
го ди не и би ли у бра ку 91 
го ди ну. Тре нут но нај ста ри ји 
жи ви брач ни пар су Кар та ри 
и Ка рам Чанд из Бред фор да у
Ен гле ској, по ре клом из Ин ди-
је, ко ји су у бра ку 88 го ди на.

Кар та ри и Ка рам Чанд

ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ НИЈ СКИ БРА КО ВИ – ФЕ НО МЕН ПРО ШЛИХ ВРЕ МЕ НА?

Љу бав као жи вот ду га

истраживања
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кроз Србију

УЦен тру за со ци јал ни рад Сме де рев-
ске Па лан ке пред ста вљен је по че так
ре а ли за ци је про јек та „Ус по ста вља ње

услу ге по мо ћи у ку ћи за ста ре”. Про је кат,
чи ја је вред ност 135.000 евра и ко ји фи нан-
си ра Европ ска уни ја, ре а ли зо ва ће се у оп-
шти на ма То по ла, ко ја је но си лац про јек та,
Сме де рев ска Па лан ка и Аран ђе ло вац. Ре а-
ли за ци ја је по че ла 1. ју ла ове го ди не, а про-
је кат ће тра ја ти на ред них де сет ме се ци.

Ова кву вр сту по мо ћи ста ри ја ли ца у оп-
шти ни Сме де рев ска Па лан ка до би ће пр ви
пут до са да. У са рад њи са МО Удру же ња
па ра пле ги ча ра „Ја се ни ца”, Ор га ни за ци јом
сле пих и сла бо ви дих ли ца и Оп штин ском
ор га ни за ци јом пен зи о не ра Сме де рев ске
Па лан ке до шло се до бро ја по тен ци јал них
ко ри сни ка ових услу га. Тре нут но се кон так-
ти ра и са пред став ни ци ма ме сних за јед ни-
ца, да би се тај број ком пле ти рао.

У Сме де рев ској Па лан ци је, за са да, за по-
сле но шест же на ко је ће ста рим ли ци ма са
ове оп шти не пру жа ти по моћ у при пре ма њу
хра не, одр жа ва њу лич не хи ги је не и жи вот ног
про сто ра. Бри ну ће о за до во ља ва њу њи хо вих
со ци јал них и кул тур них по тре ба, на бав ци ле-
ко ва, али ће и над гле да ти узи ма ње те ра пи је и
кон тро ли са ти им ви тал не функ ци је.

Због са мо шест за по сле них ге рон то до-
ма ћи ца огра ни чен је и број ко ри сни ка, па
се у Цен тру за со ци јал ни рад Сме де рев ске
Па лан ке на да ју да ће по ис те ку про јек та
ус пе ти да ову вр сту услу ге за ста ри је стан-
дар ди зу ју и да је убу ду ће има ју у свом про-
гра му ра да.

Сл. Ко стан ти но вић

ПРО ЈЕКТ УСЛУ ГЕ ПО МОЋ У КУ ЋИ У ТРИ ОП ШТИ НЕ

Пр ви пут у Сме де рев ској 
Па лан ци

Град ско удру же ње пен зи о не ра 
Зре ња ни на одр жа ло је недавно 
Из бор ну скуп шти ну, на којој је за 
пред сед ни цу по но во иза бра на 
Љи ља на Пе тров. Пот пред сед ни-
ца ће у на ред ном пе ри о ду би ти 
Ру жи ца На ча из МО Град ну ли ца, 
а иза бра но је и 13 чла но ва Из вр-
шног од бо ра, три чла на Над зор-
ног од бо ра, три чла на Ко ми си је 
за из бор и име но ва ње и шест 
чла но ва Ко ми си је за ста ту тар на 
и ор га ни за ци о на пи та ња. Зре ња-
нин ско удру же ње ина че бро ји 
7.000 чла но ва ор га ни зо ва них у 
34 ме сне ор га ни за ци је (22 у се-
ли ма и 12 у гра ду).

Чла но ви Скуп шти не су усво-
ји ли из ве шта је о ра ду и фи-
нан сиј ске из ве шта је за 2013, 
као и План ра да и фи нан сиј ске 
пла но ве за ову го ди ну, ко је су 
оце ни ли као ве о ма ква ли тет-
не. Из ме ном Ста ту та удру же ња 
про ме њен је и ње гов на зив, па 
ни је ви ше Оп штин ско већ Град-
ско удру же ње пен зи о не ра.

Скуп шти ни је при су ство вао 
и Ми лан Не на дић, пред сед ник 

Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, ко ји је ре као да је зре ња-
нин ска ор га ни за ци ја јед на од
бо љих у Вој во ди ни, и да ће јој
Са вез, као и оста лим ор га ни за-
ци ја ма у По кра ји ни, и убу ду ће
по ма га ти да убла жи те жак ма-
те ри јал но со ци јал ни по ло жај
сво јих чла но ва.

Љи ља на Пе тров је ак тив ност
ор га ни за ци је илу стро ва ла по-
да ци ма да су, ре ци мо, у про-
шлој го ди ни, по по вољ ни јим
це на ма и на ра те, снаб де ли сво-
је чла но ве са 1.204 то не угља,
1.822 куб на ме тра огрев ног
др ве та, ско ро 26 то на бра шна,
ви ше од две то не су хо ме сна-

тих па ке та, као и смр зну тим на-
мир ни ца ма у из но су од око 2,9
ми ли о на ди на ра. Пред сед ни ца
је ис та кла да је за удру же ње
ве о ма ва жна са рад ња са Фон-
дом ПИО у ор га ни зо ва њу од ла-
ска пен зи о не ра на бес плат ну
ре ха би ли та ци ју у ба ње, те да је
про шле го ди не то пра во ис ко-
ри сти ло 226 пен зи о не ра.

Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел-
ни ца Оде ље ња за фи нан сиј ске
и оп ште по сло ве у Фи ли ја ли
РФ ПИО Зре ња нин, из ве сти ла
је да ће ове го ди не бес плат но у
ба ње оти ћи око 250 пен зи о не-
ра из овог ре ги о на.

М. Мек те ро вић

Са Из бор не скуп шти не зре ња ни нског удружења пен зи о не ра

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ
ЗА ШТИ ТЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Сред ства за
116 про гра ма

По кра јин ски се кре та ри јат за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти-
ку и де мо гра фи ју фи нан си ра ће,
од но сно су фи нан си ра ће ове го-
ди не 116 про гра ма, ме ра или ак-
тив но сти 70 уста но ва со ци јал не
за шти те и 46 удру же ња гра ђа на
у ци љу уна пре ђе ња со ци јал не
за шти те у АП Вој во ди ни.

Сред ства у ви си ни 40 ми ли о на
ди на ра опре де ље на су на осно ву
јав ног кон кур са, и то: 30 ми ли о-
на уста но ва ма со ци јал не за шти те
(уста но ве за сме штај ко ри сни ка
и цен три за со ци јал ни рад) и де-
сет ми ли о на ди на ра пру жа о ци ма
услу га со ци јал не за шти те – удру-
же њи ма гра ђа на. То ће омо гу ћи ти
да уста но ве за сме штај ко ри сни ка
по диг ну ква ли тет услу га, по ве ћа-
ју без бед ност ко ри сни ка и на ба ве
нео п ход ну опре му. У скла ду са де-
мо граф ским трен до ви ма, ве ли ки
број про гра ма усме рен је на ге рон-
то сер ви се и услу ге по мо ћи у ку ћи
ста ри ма ко ји жи ве са ми. M. M.

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Но во ру ко в
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У то плич кој Ве ли кој Пла ни 
тра ди ци о нал но се, у част ви-
шње, одр жа ва при вред но-ту-
ри стич ка ма ни фе ста ци ја – Ви-
шњи ја да. Про бле ми са от ку пом 
ово го ди шњег ро да ни су за у ста-
ви ли тра ди ци ју, па се на дво-
днев ном де ве том са бо ру оку-
пио ве ли ки број про из во ђа ча 
из свих то плич ких оп шти на, а 
би ло је и го сти ју са ју га Ср би је. 
Ор га ни за то ри – МЗ Ве ли ка Пла-
на и оп шти на Про ку пље, же ле-
ли су да се ма ни фе ста ци ја ипак 
одр жи као под стрек ви шња-
ри ма за го ди не ко је до ла зе. 
Ви шњи ја да је има ла не ко ли ко 
одво је них це ли на, усме ре них 

ка да љем уна пре ђе њу про из-
вод ње овог во ћа ко је нај бо ље 
успе ва на те ре ни ма То пли це и 
обли жњег ме ро шин ског кра ја.

– У усло ви ма ни ске от куп не 
це не (25-40 ди на ра за ки ло-
грам), ко ја го то во не мо же да 
по кри је тро шко ве про из во-
ђа ча, са бор је одр жан да се не 
за бо ра ве све оне го ди не ка да 
је ви шња до но си ла озбиљ не 
при хо де – ре као је пред сед ник 
оп шти не Про ку пље, Ми ро љуб 
Па у но вић.

Ово го ди шњи род ви шње у 
то плич ком кра ју био је за до во-
ља ва ју ћи, али не и ква ли тет, па 
је и то је дан од раз ло га ни ске 

от куп не це не. Мно ги ви шњи ци
су за то оста ли нео бра ни и из-
гу бље ни су зна чај ни при хо ди.
Ка ко је ис так ну то, про из вод ња
и пла сман овог во ћа ни је на ре-
жи му за шти те др жа ве и мо ра ће
да се пре ду зму од ре ђе не ме ре
да би се по спе ши ла про из вод-
ња ви ша ња, од че га и др жа ва
има ко ри сти по што је то во ће
јед но од нај бо ље пла си ра них
ван гра ни ца Ср би је.

И овом при ли ком ни је за бо-
ра вљен за бав ни део са бо ра.
Про гла ше ни су нај у спе шни ји, а
го то во сва при зна ња при па ла су
ме шта ни ма Ве ли ке Пла не. Нај у-
ре ђе ни ји ви шњик има Сла ви ша

Рај ко вић, нај леп ше дво ри ште
Жи во рад Ми ле тић и Не над То мо-
вић, док је за мис Ви шњи ја де иза-
бра на Ма ри ја Авра мо вић из се ла
Гор ња Бре сни ца.

Ж. Дим кић

ДЕ ВЕ ТИ СА БОР ВИ ШЊА РА У ТО ПЛИ ЦИ

Због ни ске це не нео бра ни ви шњи ци

У ор га ни за ци ји Цен тра за ту ри зам, кул-
ту ру и спорт и под по кро ви тељ ствомУУоп шти не Свр љиг, у дру гој по ло ви ни ју-

ла одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Су сре ти се ла” 
свр љи шке оп шти не. Су сре ти се ор га ни зу ју с
ци љем да се од за бо ра ва са чу ва ју на род ни
оби ча ји, игре и пе сме, као и па стир ске игре
по пут ба ца ња ка ме на с ра ме на, ско ка удаљ,
над вла че ња ко ноп ца и дру гих, али и да се
се о ско ста нов ни штво ани ми ра и по бољ ша
кул тур ни жи вот у овим сре ди на ма.

Док тра ју су сре ти „про бу ди” се и ста ро и
мла до, се ла ожи ве и мно ге ста ри не вра ћа-
ју сво ју мла дић ку сна гу игра ју ћи свр љи шку
„ру мен ку”, па је по нов но по кре та ње ове

ма ни фе ста ци је, пре три го ди не, би ло пра-
во осве же ње. Ме ђу тим, и да ље је ма ло се-
о ских еки па ко је мо гу да при пре ме так ми-
чар ски про грам.

Ово го ди шње так ми че ње при хва ти ло је
се дам се ла: Пре ко но га, Плу жи на, Ни ше вац,
Гр бав че, Ла ли нац, Цр но ље ви ца и Ма ној ли-
ца, од но сно пет еки па, јер су Гр бав че и Ла-
ли нац, и Цр но ље ви ца и Ма ној ли ца има ли
за јед нич ке так ми чар ске ти мо ве. Так ми че-
ње је има ло кул тур но-за бав ни део, квиз
зна ња, ко ји се ба вио пи та њи ма из по љо-
при вре де и исто ри је свр љи шког кра ја, а
у спорт ском де лу ор га ни зо ва на су так ми-
че ња у па стир ским игра ма. Ки ша је го то во

сва ко днев но пре ки да ла так ми че ње, би ло
је од ла га ња, а по је ди ни су сре ти одр жа ни
су у са ли свр љи шког Цен тра за ту ри зам,
кул ту ру и спорт.

Жи ри у са ста ву: пред сед ник Зо ран Га ври-
ло вић, ди рек тор Цен тра за ту ри зам, кул ту ру
и спорт, и чла но ви Зо ран Јев тић, про фе сор
му зи ке, Ми ли ца Ми лен ко вић, про фе сор
срп ског је зи ка, и Зо ран По тић, ко ре о граф,
про гла си ће по бед ни ка по чет ком ав гу ста
на ту ри стич ко-при вред ној ма ни фе ста ци ји
Бел му жи ја ди, ка да ће би ти до де ље не на-
гра де и при ка за не нај у спе шни је тач ке са
ово го ди шњих „Су сре та се ла”.

С. Ђор ђе вић

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СЕ ЛА СВР ЉИ ШКЕ ОП ШТИ НЕ

Про бу ди ло се и ста ро и мла до
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здрав живот

Све до ци смо да се
кли ма и кли мат ски
усло ви ме ња ју и

да су по след њу де це ни ју
обе ле жи ле ве ли ке вру-
ћи не. Ви со ка вла жност
ва зду ха у ком би на ци ји
са лет њим вру ћи на ма
мо же би ти опа сна и за
здра во ср це, а ка мо ли за
љу де у го ди на ма. Пре ма
не дав ном ис тра жи ва њу
аме рич ких кли ма то ло га,
ко јим је би ло об у хва ће-
но ви ше од 10 ми ли о на
љу ди, на вре ли ну су нај-
ло ши је ре а го ва ли упра во
ста ри ји од 74 го ди не.

Вру ћи не из ла жу ор га ни зам ве ли ким на-
по ри ма ко ји мо гу да до не су број не здрав-
стве не смет ње. Си ту а ци ја у ко јој се од бо-
ле сног ср ца зах те ва ве ћи на пор и ве ћи број

от ку ца ја уз сма ње ни крв ни при ти сак, мо же
да до ве де до опа сних арит ми ја, па чак и до
ин фарк та. Ва жно је у та квим вре мен ским
усло ви ма пред у зе ти до дат не ме ре опре за,
мо ра се во ди ти ра чу на о уно су теч но сти,
као и о од го ва ра ју ћој ис хра ни.

Ста ри је осо бе че сто не осе ћа ју жеђ. Да не
би до шло до де хи дра ци је ор га ни зма, тре ба
узи ма ти теч ност и ка да ни је из ра жен осе ћај
же ђи, нај бо ље во ду или не за сла ђе не воћ не
со ко ве. Обро ци тре ба да бу ду ла га ни, да се
ла ко ва ре, са што ви ше во ћа и по вр ћа. Оде-

ћу та ко ђе ва ља при ла го-
ди ти спољ ној тем пе ра ту-
ри, што зна чи да тре ба да
бу де ко мот на и ла га на, од
при род них ма те ри ја ла. И,
на рав но, из бе га ва ти ве ћу
фи зич ку ак тив ност.

Ле то и то пло вре ме
је и пе ри од ри зи ка од
опе ко ти на од сун ца, ује-
да ин се ка та, али и од
сто мач них те го ба. То су
све раз ло зи због ко јих
у овим ме се ци ма до ста
љу ди за тра жи здрав-
стве ну по моћ. Због то га
тре ба те мељ но пра ти ру-
ке, во ће и по вр ће.

Да би смо се са чу ва ли од то плот ног уда-
ра, нај бо ље је без пре ке по тре бе не из ла-
зи ти на сун це у пе ри о ду од 10 до 17 ча со ва,
а ако се баш мо ра, он да гла ву тре ба за шти-

ти ти ше ши ром и оба ве зно по не ти фла ши-
цу во де. У слу ча ју да до ђе до опе ко ти на од
сун ца, тре ба од мах ре а го ва ти, нај бр же је
ко мад тка ни не (ма ји цу, пе шкир) на то пи ти
хлад ном во дом и ста ви ти пре ко опе ко ти-
не, и то по но ви ти ви ше пу та. По ма же и ако
се на опе ко ти ну ста ве бе лан це, јо гурт, ки-
се ло мле ко или ку ку ру зни скроб за ме шен
с ма ло во де.

Ако се до го ди да вас ује де пче ла или оса,
на то ме сто од мах ста ви те хла дан облог, а у
слу ча ју да сте алер гич ни, по тра жи те по моћ

ле ка ра. Ако је убод ин сек та на вра ту или
бли зу је зи ка, од мах се обра ти те ле ка ру.

Ме ђу тим, иако је пре по ру ка да се за вре-
ме спар ног или ја ко то плог вре ме на не из-
ла зи на по ље, не зна чи да тре ба да вам бу де
до сад но. Мо же те се ба ви ти кре а тив ним ра-
дом у хла до ви ни свог дво ри шта или те ра се.
Или ужи ва ти у спре ма њу ла га них обро ка за
се бе и сво ју по ро ди цу.

Ево иде је за је дан та кав ла га ни оброк. По-
треб но је око 1,5 кг ра зног по вр ћа (ти кви це,
шар га ре па, пла ви па тли џан, пе чур ке, мла ди
лук, па при ка, па ра дајз). По вр ће очи сти ти и
исе ћи на же ље ну ве ли чи ну. По себ но на пра-
ви ти ма ри на ду од де ци ли тра бе лог ви на,
јед не ка ши ке ме да, со ја со са, со ли, би бе ра,
4-5 че но ва из гње че ног бе лог лу ка, 2-3 ка ши-
ке ма сли но вог уља, ма ло све жег ори га на,
исец ка ног мла дог лу ка. По вр ће оста ви ти да
од сто ји у ма ри на ди око 30 ми ну та. Оце ди ти
га и и ре ђа ти на под ма зан ро штиљ. Ви ше пу-
та окре та ти при ли ком пе че ња и по ма ло пре-
ли ва ти ма ри на дом. Пе че но по вр ће по су ти
сец ка ним пер шу ном и пре ли ти са ма ло уља
и вин ског сир ће та.

Што се ти че иде ја за ко ри стан и кре а ти ван
бо ра вак у ку ћи и дво ри шту, ево не ко ли ко: де-
ло ви ста рог на ме шта ја са ко јим не зна те шта
ће те, не по треб не ку ти је или тор бе мо гу до-
би ти и но ву на ме ну – на при мер, као сак си је
за цве ће… Ипак, нај ва жни је од све га је сте да
вре ме про ве де те у при јат ном дру штву.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

ВРУ ЋИ НЕ НАЈ ВИ ШЕ УТИ ЧУ НА СТА РИ ЈЕ

У хла ду дво ри шта

Рас хла ди те про стор
Ме ри те соб ну тем пе ра ту ру ују тро,
из ме ђу 8 и 10 са ти, у 13 са ти и но ћу 
на кон 22 ча са. Иде ал но би би ло тем-
пе ра ту ру др жа ти ис под 32°Ц да њу и 
ис под 24°Ц но ћу. То је по себ но ва жно
за де цу и ста ри је од 60 го ди на, као и
за љу де са хро нич ним здрав стве ним 
те го ба ма. Ле ко ве тре ба др жа ти на 
тем пе ра ту ри ис под 25°Ц или у фри жи-
де ру (про чи та ти упут ство о скла ди-
ште њу и упо тре би ле ка).
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свет у нама

Вест о том от ка зу об ја ви ли су сви ве ли ки
свет ски ме ди ји, као и на ши. Да под се ти-
мо, по сле са мо две и по го ди не на по-

ло жа ју, Џил Абрам сон, пр ва глав на уред ни ца
„Њу јорк тај мса” у 160-го ди шњој исто ри ји нај-
по зна ти јег аме рич ког ли ста, оста ла је про ле-
тос без по сла, на вод но због не при хва тљи вог
сти ла ру ко во ђе ња и про бле ма с ме наџ мен-
том, али убр зо је на ви де ло иза шао мно го
кон крет ни ји раз лог – уред нич ка за ра да.

Ис по ста ви ло се да је њен прет ход ник Бил
Ке лер био, про сто ре че но, бо ље вред но ван.
Док је ње го ва го ди шња пла та у мо мен ту пре-

у зи ма ња функ ци је из но си ла 559.000 до ла ра,
ње на је би ла 475.000. Упр кос ка сни јим по ви-
ши ца ма ни кад ни је ус пе ла да до стиг не Ке ле-
ро ва при ма ња, а у ме ђу вре ме ну је от кри ла да
је и ра ни је, за пра во свих го ди на про ве де них
у „Њу јорк тај мсу”, би ла нов ча но за ки ну та у по-
ре ђе њу са му шким ко ле га ма, и на тај на чин
оште ће на за нај ма ње сто хи ља да до ла ра.

Абрам со но ва је по кре ну ла ово пи та ње
пред управ ним од бо ром, зах те ва ју ћи за се-
бе исти ста тус и за вр ши ло се ка ко се за вр-
ши ло. „Тај мсов” из да вач Ар тур Сулц бер гер
по ку шао је да оспо ри ње не тврд ње, бра-
не ћи се од оп ту жби за род ну не рав но прав-
ност, а у јав но сти је остао ути сак, на жа лост
ис пра ван, да же не, чак и кад се ви со ко поп-
ну ле стви ца ма мо ћи, ни су по ште ђе не дис-
кри ми на ци је услед че га за исти по сао до би-
ја ју ма ње од му шка ра ца.

У Сје ди ње ним Др жа ва ма, на во ди Ни кол
Кор нби на пор та лу „За по сле на ма ма”, же не
у при ма њи ма за о ста ју за му шкар ци ма у ра-
спо ну од „де вет од сто ма ње до 77 цен ти на
сва ки до лар ко ји за ра ди му шка рац”. Исто-
вре ме но, упа дљи во је ма ло број но жен ско
при су ство у вр хо ви ма кор по ра ци ја. Нај ви-
ше ру ко во де ће ме сто за у зи ма ју у са мо 4,2
од сто ком па ни ја од 500 нај ве ћих са ли сте
ма га зи на „Фор чен”.

Џил Абрам сон је ус пе ла да, у но ви нар ском

сми слу, осво ји врх вр хо ва, али је оста ла ус кра-
ће на за пу ну са тис фак ци ју на вр хун цу ка ри је-
ре, а на ње ном по чет ку, ка ко је не дав но из ја ви-
ла, ис ку си ла је сек си стич ка оспо ра ва ња.

У пр вом ин тер вјуу по сле от ка за, за је се ње
из да ње „Ко смо по ли те на”, са из во ди ма об ја-
вље ним 15. ју ла, но ви нар ка и уред ни ца, а од
је се ни пре да вач на Хар вар ду, ис при ча ла је
ка ко је до жи ве ла од ла зак из ре дак ци је, шта
јој се до га ђа ло, те да сво је ис ку ство же ли
да пре не се же на ма, по го то во мла ђим ко ле-
ги ни ца ма. Пре ма ње ним ре чи ма, же на ма је
увек те же да тра же по ви ши цу, јер је у стар ту

при ступ њи ма дру га чи ји, по ла зи се од то га
да су „има ле сре ћу што уоп ште има ју по сао”.

Му шкар ци ма не па да на па мет да сво је
успе хе по ве зу ју са сре ћом, на сту па ју са мо-
по у зда ни је и твр ђе и ин си сти ра ју на сво јим
усло ви ма пре не го што при хва те по ло жај.
Мо жда се упра во за то она по себ но по но си
чи ње ни цом да су у вре ме ње ног уред ни-
ко ва ња по ло ви ну „Тај мсо вог” нај у жег уред-
нич ког ко ле ги ју ма пр ви пут чи ни ле же не
„за то што су би ле фан та стич не и то за слу-
жи ва ле, што сам му шкар ци ма ви ше пу та
мо ра ла да об ја шња вам”.

Слу чај „Тај мсо ве” уред ни це је до био та-
кав пу бли ци тет јер је у пи та њу слав ни ме-
диј, али у сва ко днев ном жи во ту, у обич ним,
ано ним ним по ро ди ца ма или фир ма ма де-
ша ва ју се ства ри ко је во де ка пот пу но но-
вом со ци о ло шком обра сцу.

По ро ди ца ка ква се под ра зу ме ва ла до пре
са мо де це ни ју или две (по го то во ако го во ри-
мо о САД) прак тич но ви ше не по сто ји или је
у убр за ном не ста ја њу. Не са мо што све ве ћи
број же на ра ди, не го све ве ћи про це нат њих
за ра ђу је исто или ви ше од сво јих му же ва
или су, шта ви ше, је ди не хра ни те љи це.

То је, пре ма по след њим ис тра жи ва њи ма
Пју цен тра, од про шле го ди не сли ка из че-
ти ри од 10 по ро ди ца, што је че тво ро стру ки
скок у по ре ђе њу са 1960. го ди ном ка да се

исто мо гло ре ћи за шест од сто до ма ћин-
ста ва.

У то ку је ре во лу ци ја у тра ди ци о нал ним
му шко-жен ским од но си ма, за па жа днев ник
„Ју-Ес-Еј ту деј”, а со ци о лог Бред фор Вил кокс,
ди рек тор На ци о нал ног про јек та за из у ча ва-
ње бра ка са Уни вер зи те та Вир џи ни ја, кон-
ста ту је да смо све до ци јед не пот пу но но ве
си ту а ци је у ко јој се же не сна ла зе бо ље не го
му шкар ци, ко ји ма је са да по треб но охра бре-
ње у по тра зи за но вим иден ти те том.

Ста тус и си гур ност је ди ног до но си о ца хле-
ба у ку ћу са да су не ста ли, не са мо да мно ги

за ра ђу ју ма ње, не го је ве ли ки број њих ко ји
су оста ли без по сла при ну ђен да у ку ћи од-
ме њу је су пру гу у жен ским по сло ви ма.

И, упра во то је тач ка у ко јој про бле ми ис-
кр са ва ју. Има, на рав но, при ме ра где су но-
ва за ду же ња ра зло жно по де ље на и ства ри
функ ци о ни шу. Ме ђу тим, из по тре бе да са-
чу ва ју су пру гов „му шки ауто ри тет”, мно ге
же не не же ле да те ра ју му жа у ку хи њу, већ
до во де се бе у не мо гу ћу си ту а ци ју да бу ду и
„ди рек тор ке и ку ва ри це”, а му же ви су иона-
ко фру стри ра ни. Ма ка ко успе шне, и те же-
не ро бу ју сте ре о ти пу.

Про блем је по го то во за о штрен окол но-
шћу да су жр тве ве ли ке ре це си је из 2008. у
ве ћој ме ри му шкар ци, јер су нај ви ше стра-
да ли по сло ви у гра ђе ви нар ству и про из вод-
њи, док су же не лак ше са чу ва ле рад на ме ста
у услу жним де лат но сти ма и јав ном сек то ру.

При та квом ста њу ства ри, по ка зу ју ис тра-
жи ва ња, не за до вољ ство бра ком уоча ва се
код оба парт не ра, због че га је сто па раз во да
ве ћа. Не до вољ но ис пи та но, али сва ка ко за-
бри ња ва ју ће је и за па жа ње да су му шкар ци
ко ји су оста ли без по сла, па та ко при ну ђе ни
да пре у зму жен ску уло гу у ку ћи под ло жни ји
озбиљ ним здрав стве ним про бле ми ма. То је
це на стре са због не ис пу ње них оче ки ва ња,
истин ских или на мет ну тих пред ра су да ма.

Д. Дра гић

ЦЕ НА ЖЕН СКОГ УСПЕ ХА

Моћ не, а ма ње пла ће не

Сте ре о ти пи оп ста ју 
и у вре ме ни ма

ка да ви ше 
ни је рет кост 
да су же не те

ко је до но се хлеб, 
док му же ви

оста ју код ку ће



Мо но гра фи јом „40 го ди на са ва ма”,
аран ђе ло вач ки но ви нар Ми ки ша
Ми ха и ло вић за о кру жио је је дан пе-

ри од свог ра да. У ка ри је ри ко ју је за по чео
1973, ка да је као вој ник та да шње ЈНА у НИН-у
об ја вио пр ви текст, па до да на шњих да на, Ми-
ки ша је са ра ђи вао са око три де сет днев них

но ви на, ча со пи са и ре ви ја за ко је је об ра ђи-
вао све те ме из овог де ла Шу ма ди је.

– Ка да сам дав не 1973. го ди не об ја вио
пр ви чла нак, ни сам ни слу тио да ће ми но-
ви нар ство ући у жи вот и по ста ти дру га про-
фе си ја. По стру ци сам ма ши нац и па ра лел-
но сам ра дио два по сла. У ма шин ству не ма
им про ви за ци ја, не ма при ти са ка, че лик је
че лик, ми ли ме тар је ми ли ме тар. Стран ке и
по ли ти ка ту не ма ју ути цај. Но ви нар ство је

дру га при ча, ту си увек на ме ти – ка же Ми-
ки ша Ми ха и ло вић.

Те ма тог пр вог члан ка, при се ћа се аутор,
био је већ по зна ти фуд ба лер Дра ган Џа јић
у но вој уло зи – вој ни ка та да шње ЈНА. За
раз ли ку од мно гих фуд ба ле ра ко ји су та-
да слу жи ли вој ску, и стал но тра жи ли не ке

по вла сти це, Џа ја је био оби чан, ди сци пли-
но ван вој ник. Ни шта му ни је би ло те шко,
ули вао је по зи ти ван дух. Про фе си о на лац је
увек про фе си о на лац, без об зи ра ко ји по сао
оба вља.

– Но ви нар из уну тра шњо сти је у мно го
те жем по ло жа ју, го во рио ми је тих дав них
да на Жи ка Жи ву ло вић Се ра фим, ле ген дар-
ни но ви нар „По ли ти ке”. Јер – ка ко год да
пи ше, бр зо ће се за ме ри ти сви ма у сво јој

сре ди ни. За ме не је но ви нар ство ви ше од
хо би ја, ба ве ћи се њи ме раз вио сам и дру га
ин те ре со ва ња, а о то ме све до чи при су ство
ам ба са до ра на пред ста вља њу ове мо но гра-
фи је – за до вољ но кон ста ту је Ми ки ша.

Не дав ној про мо ци ји, у хо те лу „Из вор” у
Аран ђе лов цу, при су ство ва ли су ам ба са до ри

Бе ло ру си је, Вла ди мир
Чу шев, Ве не цу е ле,
Диа На дер ел Ан да ри,
и Па ле сти не, Мо ха мед
Наб хан, за тим ле ген-
дар ни Дра ган Џа јић,
уни вер зи тет ски про-
фе со ри из Бе о гра да
и Ни ша, углед ни ле-
ка ри ВМА и лич но сти
из по ли ти ке, кул ту ре,
спор та.

Ве ли ку па жњу
при ву кло је чи та ње
зна чај ни јих чла на ка
из про те клих де це-
ни ја, об ја вље них у
мно гим ли сто ви ма,
укљу чу ју ћи и „Глас

оси гу ра ни ка”. Пр ви чла нак о Џа ји ћу из вој-
нич ких да на, о га ле ри ји скулп ту ра у пар ку
Бу ко вич ке ба ње, је дин стве ној у све ту, али и
о про па да њу ин ду стри је у Ср би ји. И су срет
Џа је и Ми ки ше по сле че ти ри де це ни је био
је искрен и дир љив.

– Ако сам на би ло ко ји на чин „скре нуо” 
Ми ки шу у но ви нар ство, он да са њим де лим
ра дост ове про мо ци је – ре као је Џа јић.

Г. О.
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ПРЕД СТА ВЉЕ НА МО НО ГРА ФИ ЈА ПО ЗНА ТОГ АРАН ЂЕ ЛО ВАЧ КОГ НО ВИ НА РА

Че ти ри де це ни је у но ви нар ству

Скупу у Аранђеловцу присуствовали и бројни амбасадори у СрбијиМи ки ша Ми ха и ло вић и Драган Џајић

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да Бе о чин не дав но је би ла
до ма ћин ше сте по ре ду Ли ков не ко-
ло ни је ин ва ли да ра да Сре ма и сли-
ка ра из дру гих де ло ва Вој во ди не.

Ову већ тра ди ци о нал ну ма ни фе-
ста ци ју по др жа ли су Ми ни стар ство
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња, Скуп шти на оп-
шти не Бе о чин, као и при ја те љи из
Бе о чи на.

У ле пом ам би јен ту на се ља Ду нав,
пре ко пу та Мач ко вог спру да, ства-
ра ло је три де се так са мо у ких умет-
ни ка из Сре ма, Бач ке и Ба на та, ко ји
су ко ри сти ли раз ли чи те тех ни ке:
би ло је ту уља на плат ну, гра фи ка,

аква ре ла, цр те жа, као и скулп тор-
ских де ла.

Осим сли ка ра ама те ра, овој ли-
ков ној ко ло ни ји при дру жи ло се и
дво је мла дих ака дем ских сли ка ра
из Но вог Са да, као и Зо ран Ми ло ше-
вић, сли кар, ико но пи сац и цр кве ни
ре ста у ра тор из Ин ђи је.

Пре ма ре чи ма Сте ва на Син ђе ли-
ћа, пред сед ни ка ООИР Бе о чин, ра-
до ви са ове ли ков не ко ло ни је би ће
пред ста вље ни у Кул тур ном цен тру у
Бе о чи ну, за тим у Срем ским Кар лов-
ци ма, као и на за вр шној из ло жби са
ли ков них ко ло ни ја ин ва ли да ра да
Вој во ди не, ко ја ће у но вем бру би ти
одр жа на у Ку ли. Д. Ко раћ

ШЕ СТА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СРЕ МА У БЕОЧИНУ

При ро да као ин спи ра ци ја
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Планета пензионера

Око 1,2 ми ли о на ир ских пен зи о не ра има
спе ци јал не кар те за бес пла тан пре воз у јав-
ном тран спор ту, што та мо шњу вла ду ко шта 77
ми ли о на евра го ди шње, али, ка ко је сре ди ном
ју ла из ја ви ла ир ска ми ни стар ка за со ци јал ну
за шти ту, вла да ће пред у зе ти ме ре да се спре чи
њи хо ва зло у по тре ба – прак са да их ко ри сте и
они ко ји ни су пен зи о не ри.

Обим ових уј дур ми ни је до ду ше ве ли ки, по ру-
чи ла је ми ни стар ка, али с тим мо ра да се пре ки-
не. Глав на ме ра за то је из да ва ње но вих кар ти ца
са фо то гра фи ја ма ко ри сни ка и дру гим по да ци-
ма о њи хо вом иден ти те ту. На ја ви ла је и да ће у
до глед но вре ме би ти ре шен и про блем са око 90
при ват них ауто бу ских пре во зни ка, ко ји су на ја-
ви ли да ће пре ста ти да ува жа ва ју ове по вла сти-
це због то га што им на док на да ко ју за то до би ја ју
од др жа ве не по кри ва тро шко ве. М. Б.

Бу гар ска има мо ре ко је је по след њих го ди на све при влач ни је
за ту ри сте, а су де ћи по нај но ви јем сло га ну за то над ле жног ми ни-
стар ства у Со фи ји, ам би ци ја је да се при ву ку и они ко ји би бо ра-
ви ли ду же од не де љу или две ко ли ко је пред ви ђе но стан дард ним
ту ри стич ким па ке ти ма.

Тај сло ган гла си „Бу гар ска је до бро ме сто за жи вот” и на ме њен је
пр вен стве но пен зи о не ри ма из бо га ти јих зе ма ља, чи је би пен зи је у
Бу гар ској омо гу ћи ле удоб ни ји жи вот не го код ку ће. Олак ша ва ју ћа
окол ност у том по гле ду је сте чи ње ни ца да је Бу гар ска чла ни ца ЕУ,
што омо гу ћа ва ши ро ку сло бо ду кре та ња и на се ља ва ња.

Ка ко, ме ђу тим, ука зу ју бу гар ски ме ди ји, пре не го што стран ци
на ва ле да ис ко ри сте овај по зив, ко ји ина че ни је упу ћен са мо гра-
ђа ни ма Европ ске уни је, би ће по треб но про ме ни ти не ке ва жне
ства ри, по пут про пи са о здрав стве ном оси гу ра њу (са да при лич-
но ре стрик тив них кад је реч о стран ци ма) и не ке бан кар ске про-
пи се, а пре све га од нос пре ма стран ци ма, ко ји по не кад има ју ста-
тус „ова ца ко је тре ба оши ша ти”.

ЈА ПАН: 
Што ста ри ји, 
то скром ни ји

Ја пан ска вла да, су о че на са ра сту ћим
бро јем све ду го веч ни јих пен зи о не ра, од-
лу чи ла је да сво је из дат ке за овај део ста-
нов ни штва сма њу је при ме ном ори ги нал-
не фор му ле: што су пен зи о не ри ста ри ји,
то ће им пен зи је би ти скром ни је.

Ка ко пи ше „Џе пен тајмс”, они ко ји се
пен зи о ни шу са 65 го ди на има ће пра во на
ми ни мал ну пен зи ју у из но су од 50 од сто
сво је про сеч не пла те у тре нут ку пен зи о-
ни са ња. Ме ђу тим, ка да на пу не 75 го ди на,
пен зи ја ће им се сма њи ти на 47,3 од сто,
да би им на 85. ро ђен дан па ла на 43,9 про-
це на та од по чет не, а за оне ко ји стиг ну до
де ве де се те би ће скре са на на 41,8 од сто. 

Удру же ње ки пар ских 
пен зи о не ра и Фе де ра ци ја 
ки пар ских син ди ка та, ор га-
ни зо ва ли су 11. ју ла за јед-
нич ки мир ни про тест због 
нај но ви јих ме ра вла де ко је 
до жи вља ва ју као атак на жи-
вот ни стан дард са да шњих и 
бу ду ћих се ни о ра.

Реч је пре све га о уки да-
њу др жав не по мо ћи за око 
60.000 пен зи о не ра са ни-
ским при ма њи ма, од ко јих 
се но вим про пи сом тра жи 
да под не су но ве мол бе. 
Пре ма ра чу ни ци пред сед-
ни ка Уни је ки пар ских пен-
зи о не ра, но ве ме ре вла де 

ће пен зи о нер ски стан дард 
ума њи ти чак за 30 од сто. 
Је дан од зах те ва уче сни ка 
про те ста је и да се пен зи о-
не ри об у хва те но вим за ко-

ном о ми ни мал ној га ран-
то ва ној пла ти, ко ја из но си
480 евра, док је за кон ска
ми ни мал на пен зи ја на Ки-
пру 380 евра.

В. БРИ ТА НИ ЈА:
Пен зи је ве ће од пла та

Про сеч на пен зи ја у Ве ли кој Бри та ни-
ји пр ви пут у исто ри ји по ста ла је ве ћа од 
про сеч не пла те – за око пет од сто – кон-
ста то ва но је у нај но ви јем из ве шта ју та-
мо шњег Ин сти ту та за фи скал не сту ди је, у 
чи јој је ана ли зи ово об ја шње но „да ре жљи-
вим” си стем ским ре ше њем по ко јем се не-
ким ка те го ри ја ма пен зи ја од ре ђу је у из но-
су по след ње пла те. 

Но ва си ту а ци ја је и ре зул тат еко ном ске 
кри зе ко ја је у мно гим сек то ри ма обо ри-
ла пла те. С дру ге стра не, пен зи је оних ко ји 
су би ли на плат ном спи ску др жа ве не са мо 
да су ре ла тив но ви со ке у по чет ном из но су, 
не го су, ин дек си ра њем са тро шко ви ма жи-
во та, и за шти ће не од ин фла ци је.

КИ ПАР: Про тест због па да стан дар да

ИР СКА: Зло у по тре ба по вла сти ца

БУ ГАР СКА:
ДДДДДДДДДооооооооооо бббббббббббббррррррррррроооооооооо  мммммммммммееееееееееее ссссссссттттттттттоооооооооооооооо зззззззззззззззззаааааааааааа жжжжжжжжжжиииииии вввввввооооооотттттт?????
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погледи

У САД 
на сто ти не

рад них ме ста 
у ту ри зму 

ну ди се 
„ста ри ји ма 

и сме ли ји ма” 
ко ји су 

иде ал ни 
кан ди да ти, 

без пре ве ли ких 
прох те ва 

и са 
флек си бил ним 

рад ним 
вре ме ном

Дци, на по сло ви ма ин фор ма ти ча ра у
ком па ни ји ме ди цин ских про из во да,

а он да му је слу чај ни су срет, на сај му камп
ДД
при ко ли ца и ауто-ка ра ва на, са пред став ни-
ком јед не ор га ни за ци је за за шти ту и одр жа-
ва ње на ци о нал них пар ко ва, од вео жи вот
дру гим ста за ма.

По ну ђен му је се зон ски по сао у књи жа-
ри при лан цу су ве нир ни ца у на ци о нал ном
пар ку Је ло у стон. При хва тио је и, за јед но са
су пру гом ко ја та ко ђе про да је књи ге, од та-
да прак тич но жи ви рит мом лет њег кам па, у
ср цу при ро де, окру жен уз бу дљи вом ле по-
том нај ста ри јег пар ка у све ту.

Се зо на тра је од ма ја до ок то бра, а ка да гу-
жве утих ну и број по треб ног осо бља спад не
са ви ше од 20 на тро је-че тво ро, овај брач ни
пар сед не у свој ка ра ван, у ко јем ина че и ста-
ну је, и кре не на пу то ва ња и по се те род би ни.

Да нас 65-го ди шњи Бил Вет сто ун, чи је ис-
ку ство опи су је „Њу јорк тајмс” у члан ку об-
ја вље ном сре ди ном ју ла, пра ви је при мер
„ста ри јих и сме ли јих” (на зив јед ног сај та),
при пад ни ка бе би-бум ге не ра ци је, пред
пен зи јом или већ у пен зи ји, ко ји се не ми ре
са ми ро ви ном.

У пи та њу је фе но мен у екс пан зи ји. Пре-
ма про шло го ди шњем ис тра жи ва њу бро-
кер ске ку ће „Ме рил Линч”, у са рад њи са
кон сул тант ском фир мом „Ејџ вејв”,70 од сто
бу ду ћих пен зи о не ра из ра зи ло је же љу да
на ста ви да ра ди.

Ве ћи на, ме ђу тим, раз ми шља о дру га-
чи јим аран жма ни ма не го што је то би ло у
ре дов ном рад ном од но су, са ви ше флек си-
бил но сти и сло бод ног вре ме на.

„Ни кад се не бих вра тио у кан це ла ри ју, од
де вет до пет”, ци ти ра лист Сти ве на Екс ти та
(57), ко ји је ка ри је ру ру ко во ди о ца у ка ли-
фор ниј ској фи нан сиј ској ком па ни ји за ме-
нио по слом ко но ба ра у не ком од на ци о нал-
них пар ко ва.

Екс тит је сва ке се зо не на дру гом ме сту,
про ме нио је већ че ти ри. Ове го ди не је у ка-
њо ну Ко ло ра да и ка же да му ба вље ње љу-
ди ма са свих стра на зе мље и све та при чи-
ња ва ве ли ко за до вољ ство.

Пре не го што се од ва жио на пот пу но но-
ву фа зу у свом жи во ту, про дао је стан у Сан
Фран ци ску и ку пио ку ћу на точ ко ви ма, ауто
ка ра ван дуг 10 ме та ра. Ко ри шће ње про-
сто ра за пар ки ра ње, као и услу жне опре-
ме ме сеч но ста је 100 до ла ра и та су ма му
се од би ја од за ра де. Јед но став на ше ма ко ја
функ ци о ни ше, с тим што из ме ђу две се зо не
он гле да да на ђе још не ко за по сле ње, да би
остао ак ти ван и пред у пре дио ри зик за хва-
та ња у уште ђе ви ну.

Глав на ма на се зон ских по сло ва је што
су при вре ме ни и са мим тим не си гур ни,
али онај ко од ва га пред но сти и не до стат-
ке од лу чи ће се за њих упра во због не про-
це њи ве вред но сти сло бо де. То, ра зу мљи-
во, ни је ди ле ма за чо ве ка са ка ри је ром у
успо ну и де цом на шко ло ва њу, али пен-

зи о нер са обез бе-
ђе ном основ ном
ег зи стен ци јом и
ви шком сло бод ног
вре ме на по ја вљу је
се го то во као иде-
а лан кан ди дат.

Он не ма пре-
ве ли ке прох те ве,
спре ман је да при-
хва ти про мен љи ве
усло ве рас по ре да
и ду жи не сме на,
ка кви су у тој вр сти
по сло ва, по себ но у
ту ри зму, не ми нов-
ни, а при том се по-
ка зу је као по у здан
рад ник чи је су жи-
вот но и рад но ис-
ку ство, све јед но на
ком по љу, та ко ђе
до дат на пре по ру-
ка. Ре зул тат све га
је да из го ди не у
го ди ну ра сте број

по ну да на ме ње них упра во ста ри ји ма.
У огла си ма на сај ту „Ста ри ји и сме ли ји” 

на ла зи се на сто ти не по сло ва, у кам по ви-
ма, пар ко ви ма, на фар ма ма, у ба шта ма,
про дав ни ца ма, пан си о ни ма, игра о ни ца ма,
у услу га ма ве за ним за ри ба ре ње, пе ца ње,
је дре ње, ја ха ње, по моћ у ку ћи, при пре му
хра не, во ђе ње до ма ћин ства, во ђе ње ре сто-
ра на, до че ки ва ње го сти ју… кра ја го то во па
и не ма.

Пре ма на во ди ма по је ди нач них фир ми
ко је се огла ша ва ју на овом сај ту, пен зи о-
не ри чи не из ме ђу 25 и 30 од сто при ја вље-
них, а тај ће по сто так сва ка ко ра сти, јер то
от кри ва ју и збир ни по ка за те љи о трен ду на
ни воу це лих Сје ди ње них Др жа ва.

Ста ти стич ки по да ци из 2012. го ди не ука-
зу ју да 26 од сто ста ри јих од 60 го ди на оста је
рад но ан га жо ва но, а про ра чу ни го во ре да
ће до 2022. чак тре ћи на Аме ри ка на ца од
64 до 75 го ди на би ти за по сле на. Тај про це-
нат ва ри ра за ви сно од ме ста, а нај ви ши је у
Ва шинг то ну, где већ да нас из но си бли зу 37
од сто.

Ва шинг тон је спе ци фи чан при мер због
при су ства фе де рал не вла де, ве ли ког бро ја
кан це ла ри ја из до ме на по ли ти ке и би зни са,
чи ме су мо гућ но сти раз гра на те, а и љу ди
ко ји та мо ра де при па да ју сло ју сви клом на
удо бан жи вот и уно сне ка ри је ре, па гле да ју
да то по сва ку це ну за др же, у фор ми про ду-
же них уго во ра и спе ци јал них аран жма на.

Д. Дра гић

НО ВЕ ЖИ ВОТ НЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ У ПЕН ЗИ ЈИ

По сао као ле то ва ње
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Као и Аме ри ка, и Аустра-
ли ја је зе мља ими гра на та, 
от кри ве на до ду ше ка сни-

је не го „Но ви свет” на За па ду 
и на се ља ва на тек од кра ја 18. 
ве ка. Да нас је то про спе ри тет-
на де мо кра ти ја ко ја је ге о граф-
ски ше ста на све ту (7,7 ми ли о на 
ква драт них ки ло ме та ра – без-
ма ло као и це ла Евро па), али са 
са мо 22 ми ли о на ста нов ни ка.

Ка ко ства ри са да сто је, би ће 
их и ма ње од то га. Аустра лиј-
ски ме ди ји су, на и ме, не дав но 
при лич но пу бли ци те та да ли чи-
ње ни ци да је у по след њих пет 
го ди на број ста ри јих Аустра ли-
ја на ца ко ји су од лу чи ли да жи ве 
та мо где су тро шко ви јеф ти ни ји 
по рас тао за 30 од сто.

Реч је о аустра лиј ским пен зи о-
не ри ма, пре све га они ма ко ји су 
се ква ли фи ко ва ли за ста ро сну 
пен зи ју ко ја се са да та мо сти че 
са 67 го ди на жи во та (што ће пре-
ма но вом за ко ну до 2035. би ти 
по диг ну то на 70). Ужи ва ла ца ове 
пен зи је да нас је 2,4 ми ли о на, од 
че га су њих око 70.000 (три про-
цен та) по ста ли „се до ко се из бе-
гли це”: жи ве или у пр во бит ној 
до мо ви ни, зе мљи из ко је су еми-
гри ра ли они или њи хо ви пре ци, 
или не где дру где, где им пен зи ја 
омо гу ћа ва ви ши стан дард.

Ме ђу они ма ко ји су од лу чи ли 
да се вра те та мо ода кле по ти чу 
нај ви ше је Ита ли ја на, за тим Гр-
ка, „Ју го сло ве на” (да кле, оних из 
на ше бив ше за јед нич ке др жа-
ве) и Шпа на ца. Они се фор мал-
но ни су исе ли ли, али им пен зиј-
ски че ко ви са да сти жу на но ве 
адре се.

Ка ко ства ри сто је, по сле обе-
ло да њи ва ња вла ди ног бу џе та 
за те ку ћу фи скал ну го ди ну, у 
ко јем је став ка за пен зи је сма-
ње на за 2,1 ми ли јар ду аустра-
лиј ских до ла ра (1,45 ми ли јар ди 
евра) – би ће их и ви ше. Ста-
ро сна пен зи ја у Аустра ли ји је, 
ина че, со ци јал на ка те го ри ја, и 
из но си 1.532 аустра лиј ска до-
ла ра (1.030 евра) за по је дин це, 

од но сно 1.600 евра ако је реч о 
брач ном па ру.

Жи вот аустра лиј ских пен зи о-
не ра у ино стран ству био је пред-
мет ме диј ског сен за ци о на ли зма 
у ма ју, ка да је лист „Хе ралд сан” 
об ја вио да др жа ва тро ши 100 
ми ли о на до ла ра на „го ди шње-
од мор ски жи вот ни стил ве ли ког 

бро ја ин ва лид ских пен зи о не-
ра” (за ову пен зи ју је услов да се 
жи ви у Аустра ли ји). Тај „ве ли ки 
број” је 7.313, а текст об ја вљен 
на пр вој стра ни су ге ри сао је да 
се ти пен зи о не ри ба шка ре на ра-
чун по ре ских об ве зни ка. У глав-
ној уло зи на шли су се Аустра ли-
јан ци грч ког пре кла, за тим они 
тур ског и хр ват ског. Чи ње ни ца 
да је реч о љу ди ма ко ји ни су 
пре кр ши ли за кон – зва нич но се 
ни су исе ли ли – гур ну та је у дру-
ги план, а у јав но сти је сте чен 
ути сак да по не ко ли ко ме се ци 
жи ве у лук су зним хо те ли ма, а не 
у оро ну лим ку ћа ма пре да ка.

Ово је на не ки на чин би ла 
ре при за истин ског скан да ла 

из 1978, ка да је аустра лиј ска
по ли ци ја ухап си ла 500 пен зи-
о не ра грч ког по ре кла (док их
је још 180 ухап ше но у Грч кој),
уз оп ту жбу да су, у до слу ху са
ле ка ри ма „зе мља ци ма”, фал си-
фи ко ва ли до ку мен та ци ју ко ја
им је омо гу ћи ла да се пен зи о-
ни шу.

Суд ски про цес је тра јао 400
да на и то ком те стре сне про це-
ду ре дво је пен зи о не ра је из вр-
ши ло са мо у би ство. На кра ју се
по ка за ло да је оп ту жни ца нео-
сно ва на и да осум њи че ни ни су
пре кр ши ли за кон.

Осло бо ђе ни су, а њи хо ва
бор ба да им др жа ва на док на-
ди пре тр пље ну ште ту и бо ло ве
(по сле хап ше ња од мах су им
уки ну те пен зи је) по тра ја ла је
го ди на ма, да би тек 1983. та да-
шњи пре ми јер Боб Хо ук име но-
вао спе ци јал ну ко ми си ју да са-
чи ни из ве штај о том про бле му.
Ре зул тат то га би ла је пре по ру ка
да се свим не пра вед но оп ту же-
ни ма ис пла ти укуп но 10 ми ли о-

на до ла ра – уз ве ли ко јав но из-
ви ње ње.

То ис ку ство је уве ли ко до-
при не ло да се „сен за ци ја” о то-
бо жњим мал вер за ци ја ма ин-
ва лид ских пен зи о не ра ко ју је
лан си рао „Хе ралд сан” ово га
пу та не схва ти пре ви ше озбиљ-
но. То што се све ве ћи број пен-

зи о не ра од лу чу је да жи ви дру-
где при хва ће но је као њи хо во
гра ђан ско пра во, док се оно
што до би ја ју од др жа ве не сма-
тра по кло ном не го не чим што је
за слу же но ти ме што су уред но
ис пу ња ва ли сво је по ре ске оба-
ве зе то ком рад ног ве ка.

Сем то га, од лу ка да се пре се ле,
ма ње или ви ше при вре ме но, за
ве ћи ну је из ну ди ца, јер у Аустра-
ли ји, зе мљи ви со ког стан дар да
али и ви со ких тро шко ва жи во та,
пен зи ја им ни је до вољ на. То је
мо жда нај бо ље об ја сни ла јед на
пен зи о нер ка: „Ако ми сли те да је
ла ко на пу сти ти ши ру по ро ди цу
и мре жу при ја те ља, он да се ва-
ра те”, ре кла је она. М. Бе кин

КАД ПЕН ЗИ ЈА НИ ЈЕ ДО ВОЉ НА ЗА ЖИ ВОТ ТА МО ГДЕ ЈЕ ЗА РА ЂЕ НА

Се до ко се из бе гли це
Све ве ћи број аустра лиј ских пен зи о не ра се вра ћа у пр во бит ну до мо ви ну, зе мљу ро ђе ња,
или се се ли та мо где је жи вот јеф ти ни ји



31. јул 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

хроника

Тро днев на ма ни фе ста ци ја из вор ног
на род ног ства ра ла штва „Кра јин ски
оби ча ји”, упр кос ло шем вре ме ну, оку-

пи ла је и ове го ди не око 500 уче сни ка из
ви ше оп шти на ис точ не Ср би је. Ма ни фе ста-
ци ја, ко ја се већ 42 го ди не на овом про сто-
ру при ре ђу је у спо мен на ве ли ку по бе ду
срп ске и ру ске вој ске над над моћ ни јом тур-
ском у чу ве ним бит ка ма на Шту би ку и Ма-
лај ни ци, ове го ди не је отво ре на у Не го ти ну
из ло жбом „На род не но шње се ла не го тин-
ске оп шти не”. Из ло жба је пред ста вља ла део
бо га тих ри зни ца но шњи 12 кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва, ко ја су же ле ла да и на овај
на чин про мо ви шу тај зна ча јан и вре дан део
тра ди ци о нал не срп ске умет но сти.

У све ча ном де фи леу пр ве ве че ри ма ни-
фе ста ци је цен тром гра да про ше та ли су чла-
но ви КУД „Сте ван Мо кра њац” из Не го ти на
и фол клор на гру па „Цвет” из бу гар ског Ви-
ди на. Они су за тим у це ло ве чер њем атрак-
тив ном и ди на мич ном про гра му при ка за ли
рас кош и бо гат ство му зич ког на сле ђа Ср-
би је и Бу гар ске.

Дво днев на де ша ва ња у се лу Шту бик обе-

ле жио је на ступ деч јих из вор них гру па из
Зло та, Ве ли ког Из во ра, Кар бу ло ва и Шту-
би ка, док су у цен трал ном, так ми чар ском
де лу про гра ма на сту пи ле ста ри је гру пе из
Ве ли ког Из во ра, Ја бла ни це, Под гор ца, Зло-
та, Кар бу ло ва и Шту би ка. У ре ви јал ном де лу
на сту пио је фол клор ни ан самбл Цен тра за
кул ту ру „Вељ ко Ду го ше вић” из Ку че ва.

Иако је кон ку рен ци ја би ла ја ка, жи ри се
опре де лио да ди пло му и при зна ње „Па-
сти ри ца” за нај бо љи при каз све у куп ног

про гра ма на ово го ди шњој смо три до де ли
из вор ној гру пи из Зло та. Уз ди пло ме за нај-
бо ље из во ђе ње из вор них ига ра и пе са ма,
ме ло ди ја на из вор ном ин стру мен ту и за
нај бо ље на род не умо тво ри не, до де ље не
су и на гра де нај у спе шни ји ма у тра ди ци о-
нал ним на род ним ве шти на ма и па стир ским
над ме та њи ма. У бр зом упре да њу ву не нај-
бо ља је би ла Је ли ца Ду цић из Шту би ка, ко ја
је за два ми ну та упре ла ву не ну нит од 6,05
м. На гра ђе ни су и по бед ни ци у по те за њу
чо бан ског шта па, у ско ку удаљ и у над вла-
че њу ко ноп ца. Ти ту ла нај леп ше чо ба ни це
42. Кра јин ских оби ча ја при па ла је Је ле ни
Ла зић из Кар бу ло ва, а за ње не пра ти ље су
иза бра не Ан дри ја на Пре дић и Је ле на Сте-
фа но вић из Шту би ка.

„Кра јин ске оби ча је” ор га ни зо вао је Дом
кул ту ре „Сте ван Мо кра њац”, у са рад њи са
Ме сном за јед ни цом Шту бик, Кул тур но-
умет нич ким дру штвом „Пре раст” и Основ-
ном шко лом „Хај дук Вељ ко” из Шту би ка, уз
по кро ви тељ ство Ми ни стар ства кул ту ре и
ин фор ми са ња и оп шти не Не го тин.

Ј. Ста но је вић

У НЕ ГО ТИ НУ И ШТУ БИ КУ ОДР ЖА НА СМО ТРА ИЗ ВОР НОГ НА РОД НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Бо га то кул тур но на сле ђе Ср би је

Из го ди не у го ди ну ме ђу на род ни 
кар не вал у Вр њач кој Ба њи је све 
по пу лар ни ји и по се ће ни ји, и са све 
ве ћим бро јем уче сни ка. Ова ту ри-
стич ка ма ни фе ста ци ја та ко пре ра-
ста у јед ну од нај ве ћих у Ср би ји, а 
Ба ња је за вре ме кар не ва ла бо га та 
и ра зним дру гим до га ђа њи ма.

Де се ти, ју би лар ни кар не вал отво-

рен је сим бо лич ном пре да јом кљу-
че ва гра да пред сед ни ку оп шти не 
Вр њач ка Ба ња, Бо ба ну Ђу ро ви ћу, а 
про грам је по чео ди рект ним еми-
то ва њем еми си је „Јед на же ља, јед на 
пе сма”. Од број них де ша ва ња из два-
ја мо кон церт гру пе Ха ри Ма та Ха ри, 
на „Мо рав ским би се ри ма” на сту пи ли 
су по зна ти пе ва чи на род не му зи ке, а 

ЗА ВР ШЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ВР ЊАЧ КИ КАР НЕ ВАЛ

Се дам ве се лих да на

Кључеви града Бо ба ну Ђу ро ви ћу
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ПО ЧЕ ЛО РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

До бра за ба ва и ове го ди не
По зо ри шне пред ста ве, кон цер ти,

филм ски про гра ми, из ло жбе и про-
мо ци је књи га обе ле жи ће и ово Кул-

тур но ле то у Ру ми.
Ма ни фе ста ци ју је, 4. ју ла, отво рио Трио

„Евер грин”, а по том је на ху ма ни тар ном кон-
цер ту на сту пио Џејмс Ран дел 
из Ве ли ке Бри та ни је. Овај 
му зи чар из Вел са при ву као 
је ве ли ки број по се ти ла ца, 
ко ји су ку пи ли ула зни це по 
250 ди на ра, а сав при ход је 
упла ћен по пла вље ни ма у 
срем ском се лу Ја ме на.

Ру мља ни су са за до вољ-
ством пра ти ли и апла у зом 
на гра ди ли и глум ца Ми лен-
ка Па вло ва, ко ји је имао мо-
но драм ски шоу. Као и прет-
ход них го ди на, на Кул тур-
ном ле ту су се пред ста ви ли 
и пи сци из Сре ма, a ве че су 
упот пу ни ли му зи ча ри Сте ве 
Чар ле је са пе сма ма из тог 
де ла Вој во ди не.

Ор га ни за то ри су се по-
тру ди ли да пу бли ци то ком 
пет јул ских да на при ка жу и 
ци клус са вре ме ног ру ског 
фил ма. У За ви чај ном му зе-
ју ор га ни зо ва на је из ло жба 
сли ка Бран ка Оре шча ни на, а у хо лу Кул тур-
ног цен тра Ру мља ни су мо гли да ви де и сли-
ке Зла те Про тић и Са ше Фи ли по ви ћа.

Ве ли ко ин те ре со ва ње по се ти ла ца иза-
зва ла је пре зен та ци ја и из ло жба ку гло фа.
Му зеј „Геа” из Срем ских Кар ло ва ца пред-
ста вио се из ло жбом ку гло фа и мо дли за тај
ко лач. Део ат мос фе ре са Фе сти ва ла ку гло-
фа, ко ји се већ три на ест го ди на одр жа ва у
Кар лов ци ма, пре не сен је те ве че ри у Ру му,
a ми ри си чо ко лад ног, воћ ног и дру гих вр-

ста овог ко ла ча ма ми ли су по се ти о це, ко ји
су мо гли да их про ба ју и ку пе.

– Ку глоф нас са се том вра ћа у про шлост.
Ми во ли мо да де ли мо ре цеп те, јер та ко нај-
бо ље про мо ви ше мо ку глоф ко ји тра жи љу-
бав и стр пље ње од до ма ћи це. Про цес ње-

го ве при пре ме је по се бан, а пе че ње ду го
тра је, ни ка да ис под је дан сат. Нај тра же ни ји
је ку глоф са чо ко ла дом у ком би на ци ји са
ле шни ком и ви шња ма. Сва ки мо ра да има
пу те ра и ма ло ал ко хо ла. Та мо где у обич ним
ре цеп ти ма пи ше во да, у кар ло вач ки ку глоф
иде ви но, јер га ми „мло го” има мо – ре кла је
за на ше но ви не Зо ри ца Љу би чић из Му зе ја
„Геа”. На пре зен та ци ји ку гло фа у Ру ми би ле
су и же не из Не ра ди на са сво јим про из во-
ди ма.

Кон церт бе о град ске гру пе
„Елек трич ни ор га зам” због на-
ја вље не ки ше од ло жен је за
22. ав густ.

Рум ско Кул тур но ле то ор га-
ни зу ју За ви чај ни му зеј, Град-
ска би бли о те ка „Ата на си је
Стој ко вић” и Кул тур ни цен тар,
а ма ни фе ста ци ја се одр жа ва
под по кро ви тељ ством оп шти-
не.

Од про гра ма пред ви ђе них за на ред ни
ме сец из два ја мо два кон цер та на Град ском
тр гу. Сед мог ав гу ста на сту пи ће там бу ра-
шки ан самбл „Зо ру ле” из Но вог Са да, а су-
тра дан Beyon ce Tri bu te из Бе о гра да. По ред
кон це ра та, у ав гу сту ће би ти при ка зан још
је дан филм ски ци клус, би ће пред ста вље но
не ко ли ко ро ма на и мо но гра фи ја, а љу би те-
љи по зо ри шне умет но сти мо ћи ће да ви де
пред ста ву „Џе по ви пу ни ка ме ња” и де чи ју
„Вук и три пра се та”. Д. Р.

Миленко Павлов

вр ло по се ћен био је и Фе сти вал за-
бав не му зи ке „Злат ни ме лос”.

Деч ја кар не вал ска по вор ка је
има ла свој дан, а прет по след њег
да на про ме на дом је про ше та ла и
ве ли ка ме ђу на род на кар не вал ска
по вор ка. Исте ве че ри одр жа ни
су кон цер ти гру па Ван Гог и Фан-
та стик бенд. У не де љу, по след њег
да на, одр жан је Фе сти вал фол кло-
ра, а за тим шоу Ма ри не Ак сен ти је-
вић и кон церт ЈУ гру пе.

У пра те ћем про гра му ор га ни зо-
ва на је деч ја кар не вал ска олим пи-

ја да, одр жан фе сти вал цве ћа, хор-
ти кул ту ре и ста рих за на та, за тим 
спуст низ За пад ну Мо ра ву, Стрит 
фуд бал Ср би ја и Да ни алек сан дро-
вач ког – жуп ског ви на. За се дам 
да на кар не ва ла на сту пи ло је ви ше 
од 5.000 уче сни ка, а њих је, пре ма 
про це на ма, пра ти ло око 200.000 
по се ти ла ца.

Ор га ни за тор свих ових де ша-
ва ња је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Вр њач ка Ба ња, уз ве ли ку по др шку 
оп шти не и број них спон зо ра.

Д. Ива но вић Део шарене поворке
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пензионерски кутак

ЉУ БО ВИ ЈА

Oду ше вље ни ре га том
На ово го ди шњој Дрин ској ре га ти уче ство ва ло је око 1.000 ча-

ма ца са ви ше од 10.000 ре га та ша, ме ђу њи ма и не ко ли ко сто ти-
на пен зи о не ра. Сви они су се без ика квих по те шко ћа спу шта ли
низ Дри ну пу них де вет са ти ко ли ко је би ло по треб но да се стиг-
не на циљ, ушће ре ке Љу бо ви ђе код Љу бо ви је. Ста за од Ро га чи-
це до Љу бо ви је, мар шру та је ко јом већ тра ди ци о нал но, дру ге
су бо те у ју лу, пло ве за љу бље ни ци у Дри ну.

– Пло ви ти овом див ном ре ком, ужи ва ти у ње ном пре ле-
пом при о ба љу и дру жи ти се са ре га та ши ма из ра зних кра је ва
Ср би је и из ино стран ства, до жи вљај је ко ји се пам ти и ко ји
ста ри јим осо ба ма по себ но го ди – ре кла је Гор да на Осто јић,
пен зи о нер из Бе о гра да. М. М.

ТР СТЕ НИК

Кон церт на лет њој
по зор ни ци

КУД „Жи во јин Ву ка ди но вић” из Ме две ђе код Тр сте ни ка одр-
жао је 13. ју на тра ди ци о нал ни кон церт на лет њој по зор ни ци ко ју
су са гра ди ли са ми чла но ви овог кул тур но-умет нич ког дру штва.

– Пред број ним љу би те љи ма фол кло ра, по ред до ма ћи на,
на сту пи ли су КУД „Је лек” из По ду на ва ца, КУД „Вр њач ки вез” 
из Вр њач ке Ба ње, КУД „Цар Ла зар” из Ла за рев ца, чла ни це ет-
но пе вач ке гру пе „Кор не ли је Стан ко вић” из Тр сте ни ка, а пр ви
пут се пу бли ци пред ста вио пи о нир ски ан самбл до ма ћи на и
њи хо ва жен ска пе вач ка гру па – ре као нам је Ка и ца Бра дић,
пред сед ник Кул тур но-умет нич ког дру штва „Жи во јин Ву ка ди-
но вић”. Д. И.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

За јед но на путовање
Пен зи о не ри из бе о град ског на се ља Бе ле во де ор га ни зо ва-

ли су из лет до ма на сти ра Све ти Ро ман и По кров све те Бо го ро-
ди це у Ђу ни су. С њи ма су кре ну ле и ком ши је, пен зи о не ри са
Чу ка рич ке па ди не, Же ле зни ка, Ра ко ви це, Ви ди ков ца, Це рак-
Ви но гра да и Жар ко ва.

По ред ових зна ме ни тих све ти ња, по се ти ли су и Ри бар ску
ба њу и ста ру срп ску пре сто ни цу – Кру ше вац и цр кву Ла за ри-

цу где су, по ле ген ди, при че шће ни срп ски ју на ци пре од ла ска
у Ко сов ски бој.

Пен зи о не ри из Бе о гра да про ве ли су ди ван дан ужи ва ју ћи у
бо гат ству и не мер љи вој ле по ти овог кра ја. М. Р.

ЛО ЗНИ ЦА

Обе ле жен 
дан УПРУ ПОЛ-а

Удру же ње пен зи о ни са них рад ни ка уну тра шњих по сло ва 
Ло зни це (УПРУ ПОЛ), 16. ју на ове го ди не обе ле жи ло је свој дан, 
осмо го ди шњи цу осни ва ња и ра да.

Ово је пр ва не вла ди на, не по ли тич ка и не до бит на ор га ни-
за ци ја, од но сно удру же ње ко је је икад ре ги стро ва но у исто-
ри ји слу жбе уну тра шњих по сло ва у Ло зни ци. Циљ удру же ња 
је оку пља ње и дру же ње пен зи о ни са них рад ни ка уну тра шњих 
по сло ва, пру жа ње по мо ћи нај у гро же ни јим чла но ви ма, са рад-
ња са дру гим удру же њи ма у Ср би ји, ор га ни зо ва ње из ле та и 
су сре та и сл.

По во дом да на УПРУ ПОЛ-а одр жа на је све ча на сед ни ца Управ-
ног од бо ра у про ши ре ном са ста ву, на ко јој је пред сед ник Рај ко 
Ви дић из ло жио шта је све ура ђе но у про те клих осам го ди на.

У окви ру со ци јал но-ху ма ни тар них ак тив но сти, а по во дом 
обе ле жа ва ња свог да на, Удру же ње је за 32 нај у гро же ни ја чла-
на на ба ви ло па ке те по мо ћи. Основ ни кри те ри ју ми за до де-
лу ових па ке та би ли су: пен зи је ни же од про сеч не у Ср би ји у 
2013. го ди ни, ста ри ји, бо ле сни и чла но ви ко ји жи ве са ми.

Овај про је кат је са 80.000 ди на ра по др жа ла град ска упра ва 
Ло зни це, а ње го ва ре а ли за ци ја је на и шла на ве о ма по зи тив не 
ре ак ци је чла но ва. З. С.
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БЕ ЛА ПА ЛАН КА

Изборна скупштина
На из бор ној скуп шти ни удру же ња пен зи о не ра „Ку ри ло” 

оп шти не Бе ла Па лан ка, одр жа ној кра јем ју на, иза бра но је 
но во ру ко вод ство. За пред сед ни ка удру же ња је иза бран Ча-
слав Илић, за пот пред сед ни ка Сло бо дан Ђор ђе вић, а за се-
кре та ра То ми слав Мар ко вић. У Из вр шни од бор иза бра ни су: 
Ча слав Илић, Ду шан Јо ва но вић, Бо жи дар Спа сић, Би ља на 
Вељ ко вић, Сло бо дан Ђор ђе вић из Дол ца, Сло бо дан Ђор ђе-
вић из Бе ле Па лан ке, Јо ви ца Ђор ђе вић, То ми слав Мар ко вић, 
Ву ка дин Јо нић и Стра ти мир Ни ко лић. Д. Ј.

НИШ

Из лет у исто ри ју
Дру штво за не го ва ње сло бо дар ских тра ди ци ја Ср би је из Ни ша 

ор га ни зо ва ло је, у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња сто го ди шњи-
це Пр вог свет ског ра та, оби ла зак спо ме ни ка и спо мен-обе леж ја у 
Ср би ји. Ше зде се так чла но ва овог дру штва, пред во ђе ни пред сед-
ни ком Ми о дра гом Ми ли ћем, пу ков ни ком у пен зи ји, по се ти ло је 
Му зеј По ни ша вља у Пи ро ту и Грч ко и Срп ско вој нич ко гро бље.

У Му зе ју По ни ша вља, где је сни мљен и део фил ма „Зо на 
Зам фи ро ва”, Ни шли је су мо гле да ви де број на лич на од лич ја 

бо ра ца са ових про сто ра, уче сни ка Бал кан ских и Пр вог свет-
ског ра та, а на бр ду Ме ти ља ви ца код Пи ро та по ло жи ли су 
вен це на Грч ком и Срп ском вој нич ком гро бљу.

Пред спо ме ни ком на Срп ском вој нич ком гро бљу, на ко ме је 
укле са на ци фра од 7.657 па лих бо ра ца из Пи ро та и пи рот ског 
кра ја у Пр вом свет ском ра ту, о њи хо вој хра бро сти и ал бан ској 
гол го ти го во рио је То пли ца Сте фа но вић, пред сед ник Удру же-
ња рат ни ка 1912–1920. го ди не и се кре тар Оп штин ске ор га ни-
за ци је ре зер вних вој них ста ре ши на. Го сти из Ни ша ни су про-
пу сти ли да ода ју по шту и по ло же ве нац и на гроб Ека та ри не 
Ле ван дис Стан ко вић, Гр ки ње чи јим је за ла га њем, уз по моћ до-
брих љу ди, и са гра ђе но грч ко гро бље. С. П.

НО ВИ САД

Че стит ке за ро ђен дан
Пред став ни ци Удру-

же ња пен зи о не ра гра да
Но вог Са да, Дра ги ца Зе-
лем ба ба, Дра ган Ми скин
и Ми ле на Жар ко вић,
по се ти ли су дру га ри цу
Иду Са бо, и уз че стит ке
за њен 99. ро ђен дан уру-
чи ли јој по ча сну члан ску
кар ту удру же ња и при го-
дан по клон.

У бо га тој би о гра фи ји
Иде Са бо, ко ја во ли да је
осло вља ва ју са „дру га-
ри це”, тре ба спо ме ну ти
да се као мла да тек стил-

на рад ни ца при кљу чи ла рад нич ком и син ди кал ном по кре ту
и СКОЈ-у. Би ла је ме ђу ор га ни за то ри ма устан ка у Сло ве ни ји
1941, и члан Глав ног шта ба НОВ-а Сло ве ни је. По сле осло бо ђе-
ња оба вља ла је од го вор не по ли тич ке ду жно сти у пар тиј ским,
син ди кал ним и др жав ним ор га ни ма АП Вој во ди не и Ср би је.

Го во ре ћи о свом жи во ту ова креп ка ста ри ца, ко ја има две
ћер ке, ше сто ро уну ча ди и че тво ро пра у ну ча ди, ис та кла је да
је би ла све док мно гих стра да ња, али да пам ти са мо оно до-
бро и ле по, а по себ но дру же ње и из ле те са при ја те љи ма.

– И по ред те шко ћа има ла сам бо гат и ква ли те тан жи вот, и жао
ми је што омла ди на ова ко жи ви и што ће с вре ме ном за бо ра ви-
ти да се и дру га чи је мо гло жи ве ти – ре кла је Ида Са бо. Д. К.

Идa Са бо витална и са 99 година

СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ

Из ло жба руч них ра до ва
Оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за ин ва ли да ра да Срем ски Кар лов-

ци је, 21. ју ла, у част кр сне сла ве Све ти Про ко пи је, ор га ни зо ва ла из-
ло жбу руч них ра до ва сво јих чла но ва у ре сто ра ну „Срем ски ку так”.

На овој про грам ској ма ни фе ста ци ји кар ло вач ких ин ва ли да
ра да оку пи ло се око 130 чла но ва из 17 оп штин ских ор га ни за-
ци ја СИР из це ле Вој во ди не, ко ји су у Са бор ној цр кви Све ти
Ни ко ла при су ство ва ли и об ре ду ре за ња слав ског ко ла ча. Ку-
ме сла ве би ле су Иван ка Та на ско вић и Ка та Де ја но вић.

Пре ма ре чи ма Ста не Сви ла ров, пред сед ни це СИР Вој во ди не,
из ло жбу руч них ра до ва по др жа ло је и де ли мич но фи нан си ра-
ло Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња. На да Пер шић, пред сед ни ца ОО СИР Срем ски Кар лов-
ци, ис та кла је да су из ло же не пред ме те из ра ди ле вред не же не
из њи хо ве сек ци је „Кар ло вач ке тка ље”, ко је има ју и свој раз бој,
а про из во де „злат них ру ку” по хва лио је и Стан ко Ним че вић,
пот пред сед ник СИР Ср би је. М. М.
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Удру же ње пен зи о не ра бе-УУо град ске оп шти не Вра чарУУ10. ју ла је ор га ни зо ва лоУУ
пр ву из ло жбу ру ко тво ри на ко-
је су са чи ни ли чла но ви не дав но
оформ ље них сек ци ја – ра ди о ни-
це руч ног ра да и ли ков не сек ци је.
Овај до га ђај отво ри ла је Мир ја на
Ли лић, ко ја во ди сек ци ју руч ног
ра да и ко ја је и би ла ини ци ја тор
да се ове сек ци је офор ме.

– Са мо име ове уста но ве, удру-
же ње пен зи о не ра, до вољ но
сим бо ли зу је све на по ре ко је го-
ди на ма чи ни гру па ен ту зи ја ста.
Ми има мо тра ди ци ју одр жа ва ња
кул тур них ма ни фе ста ци ја, па бих
сло бод но ре кла да је то наш за да-
так и под сти ца ње ак тив но сти на-
ших пен зи о не ра на обо га ћи ва њу
и раз во ју њи хо вих ства ра лач ких
спо соб но сти. Вред не и кре а тив-
не ру ке на ших чла ни ца ство ри ле
су ово ша ре ни ло ле по те и љу ба-
ви утка не са сва ком ни ти – ре кла
је на отва ра њу Мир ја на Ли лић.

Пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра оп шти не Вра чар, Сло бо дан
Ре бић, из ра зио је ве ли ко за до-
вољ ство због по чет ка ра да ових
кре а тив них сек ци ја и по же лео
сви ма да бу ду што ак тив ни ји.

– На Вра ча ру има око 15.000
пен зи о не ра, што је за и ста ве ли ки

број. На ше удру же ње има је дан 
од нај леп ших про сто ра у гра ду 
и ја вас овом при ли ком по зи вам 
да мак си мал но ко ри сти те овај 
про стор у дру же њу, игри, ве се љу 
и свим оста лим ор га ни зо ва ним 
ак тив но сти ма ко је по бољ ша ва ју 
ква ли тет жи во та пен зи о не ра – 
по ру чио је Сло бо дан Ре бић.

Пре се ца ње цр ве не врп це на 
ула ску у из ло жбе ни про стор 

учи ни ло је овај до га ђај још све-
ча ни јим. Би ли су из ло же ни ве зе-
ни, штри ка ни и хе кла ни ра до ви, 
пред ме ти укра ше ни де ку паж 
тех ни ком, руч но ра ђен на кит, 
као и пр ви ра до ви чла но ва ли-
ков не сек ци је, и све то на ста ло у 

прет ход на два ме се ца, от ка да су 
сек ци је по че ле са ра дом. До број 
ат мос фе ри до при не ли су и чла-
но ви ли те рар не сек ци је ко ји су 
го во ри ли сво је пе сме о жи во ту и 
љу ба ви.

Ина че, ли ков на сек ци ја са ста је 
се је дан пут не дељ но, ли те рар на 
јед ном ме сеч но, а ра ди о ни це руч-
них ра до ва одр жа ва ле су се сва-
ког дру гог утор ка, док се са да због 

го ди шњих од мо ра пра ви па у за 
до сеп тем бра. По ред то га, успе-
шно функ ци о ни ше и фол клор на 
сек ци ја, а нај ста ри ји Вра чар ци ре-
дов но ужи ва ју и на из ле ти ма.

– Око 2.500 вра чар ских пен зи-
о не ра је ак тив но у на шем удру-

же њу, а ње га чи не че ти ри ме сне
ор га ни за ци је и сва ка јед ном ме-
сеч но ор га ни зу је из лет, што зна-
чи да има мо из ле те го то во сва ке
не де ље. Пу но се пу ту је, оби ла зе
се ма на сти ри и дру ге зна ме ни то-
сти, ор га ни зу ју се су сре ти са пен-
зи о не ри ма из дру гих гра до ва.
Та ко ђе, у овом на шем про сто ру,
у Крун ској 38, ор га ни зу је мо дру-
же ња сва ког пет ка и увек бу де
ле по – ка же Сло бо дан Ре бић.

Ја сно је да чла но ви ма овог бе-
о град ског удру же ња не не до ста је
ни ак тив но сти, ни кре а тив но сти, а
та кав од нос пре ма жи во ту и го ди-
на ма мо жда нај бо ље опи су ју сти-
хо ви нај ста ри јег чла на ли те рар не
сек ци је, Ду ша на Ма ље ви ћа: „Ни је
ва жно да л’ је пе та, пе де се та или
сто та, већ је ва жно ка ко жи виш,
ни ко не ма два жи во та. Ни је ва жан
род ни лист, бро је ви ил’ сло ва са мо,
ми смо ста ри оно ли ко кол’ко се би
до пу шта мо...”. Ве сна Ка дић

ИЗ ЛО ЖБА РУ КО ТВО РИ НА ВРА ЧАР СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Вред не ру ке тре ћег до ба

На спорт ским игра ма пен зи о-
не ра „Дор ћо ли ја да 2014”, одр жа-
ним кра јем ју на 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, оку пи-
ло се око 400 љу би те ља спор та
и Дор ћо ла, а ак тив но је уче ство-
ва ло 315 так ми ча ра у 105 еки па.
Уче сни ци су би ли чла но ви два-
де сет два удру же ња пен зи о не ра
из Бе о гра да, као и удру же ња из
Пан че ва, Ко ва чи це, Кра гу јев ца,
Не го ти на, Бу ја нов ца. По себ но
је би ло за па же но уче шће пен-
зи о не ра из ди ја спо ре – Срп ског
дру штва „Син ђе лић” из Ге те бор га
у Швед ској. По се ти о це и уче сни-
ке на отва ра њу су по здра ви ли

пред сед ник Ор га ни за ци о ног од-
бо ра „Дор ћо ли ја де 2014”, Ду шан 
Мак си мо вић, пред сед ник оп шти-
не Ста ри град, Де јан Ко ва че вић, 
пред став ник Скуп шти не гра да 
Бе о гра да, Дра го љуб Ко чо вић, 
као и пред сед ни ца Удру же ња 
пен зи о не ра Ста рог гра да, Сне жа-
на Шан тић.

Так ми че ње је ре а ли зо ва но 
у пет спорт ских ди сци пли на 
на ста ди о ну Фуд бал ског клу ба 
Дор ћол. Пен зи о не ри су се над-
ме та ли у пи ка ду, пе на ли ма на 
ма ле го ло ве, сло бод ном уба-
ци ва њу лоп те у кош, бо ћа њу и 
ша ху.

Нај бо љи ма су уру че не злат-

не, сре бр не и брон за не ме да-
ље, а удру же њи ма за хвал ни це 
за до при нос и уче шће на овој 
спорт ској ма ни фе ста ци ји.

Пре так ми че ња упри ли чен је 
ве ли ки ма сов ни јав ни час фит-
нес ве жби за пен зи о не ре и ме-
ђу ге не ра циј ска тр ка из не на ђе-
ња на 20.000 ми ли ме та ра у ко јој 

су уче ство ва ли пред школ ци са
ба ка ма и де ка ма.

Ина че, глав на иде ја ове ма ни-
фе ста ци је је да се спорт ско-ре-
кре а тив ним ак тив но сти ма про-
мо ви ше здрав дух у здра вом те лу,
и да се по ка же да се и у тре ћем
до бу мо же би ти ак ти ван у свим
обла сти ма жи во та. Ј. Оцић

ДОР ЋОЛ СКЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ СПОРТ СКЕ ИГРЕ

Тр ка са уну ци маТТ

Мирјана Лилић и Слободан 
Ребић
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?Б. Јо ва но вић: Отац ми је умро 2000. го ди не, а био је ин ва-
лид ски пен зи о нер. Мај ка је у тре нут ку оче ве смр ти има-
ла 41 го ди ну, а за оства ре ње пен зи је тре ба ло је 43 го ди не.

Под не ла је исте го ди не зах тев и та да је од би је на. Да ли има
пра во на пен зи ју и ка да мо же да је оства ри (ро ђе на је 1. 11.
1959).

По ро дич на пен зи ја за удо ву II

Од го вор: Пре ма од ред ба ма За-
ко на о ПИО, да би удо ва мо гла да
оства ри пра во на по ро дич ну пен-
зи ју, по треб но је да је у мо мен ту
смр ти су пру га има ла на вр ше них
нај ма ње 45 го ди на жи во та. Бу ду-
ћи да на во ди те да је Ва ша мај ка у
тре нут ку смр ти Ва шег оца има ла
на вр ше ну 41 го ди ну жи во та, она
не ис пу ња ва услов за оства ри ва-
ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју.

Си ту а ци ја мо же би ти дру га чи-
ја уко ли ко је по сто ја ло де те ко је
је оства ри ло пра во на по ро дич-
ну пен зи ју на кон смр ти Ва шег

оца, а Ва ша мај ка је оба вља ла
ро ди тељ ску ду жност пре ма де-
те ту. У том слу ча ју се пра во на
по ро дич ну пен зи ју удо ве це ни
у од но су на мо ме нат ка да је де-
те ту ре ше њем пре ста ло пра во
на по ро дич ну пен зи ју.

То зна чи да уко ли ко је удо ва у
мо мен ту ка да је де те ту пре ста-
ло пра во на по ро дич ну пен зи-
ју има ла на вр ше них 45 го ди на
жи во та, мо же оства ри ти пра во
на по ро дич ну пен зи ју у бу дућ-
но сти, ка да на вр ши про пи са не
го ди не жи во та.

?Н. Сто ич ков: Ме ни као удо ви и де те ту при зна то је пра во 
на по ро дич ну пен зи ју по чев од 1. 3. 2003. го ди не. По што 
у мо мен ту смр ти су пру га ни сам има ла про пи са не го ди не 

жи во та, за ни ма ме да ли ја мо гу са од ре ђе ним го ди на ма да 
под не сем зах тев за са мо ста лан од ла зак у пен зи ју?

Од го вор: Удо ви се пра во на 
пен зи ју це ни у од но су на мо-
ме нат смр ти су пру га, од но сно 
мо ме нат пре стан ка пра ва де те-
та на по ро дич ну пен зи ју. Зна чи, 

уко ли ко у мо мен ту ка да Ва шем 
де те ту пре ста не пра во на по ро-
дич ну пен зи ју има те на вр ше них 
нај ма ње 45 го ди на жи во та, Ви 
ис пу ња ва те услов за оства ри-

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

За о ста ла пен зи ја – пред мет 
оста вин ске рас пра ве

?Б. Ву чи ће вић: Мој све кар је пре ми нуо 5. мар та ове го ди не.
С об зи ром на то да се пен зи је ис пла ћу ју уна зад, тј. са за-
ка шње њем од јед ног ме се ца, за ни ма ме ко ме при па да ју

за о ста ла нов ча на сред ства ко ја он ни је мо гао да до би је. Да ли
за о ста ла нов ча на да ва ња упла ћу је те на те ку ћи ра чун пре ми-
ну лог и то пред ста вља пред мет оста вин ске рас пра ве, или тај
но вац ша ље те не ко ме од чла но ва по ро ди це ко ји је имао овла-
шће ње за те ку ћи ра чун пре ми ну лог?

Од го вор: У слу ча ју смр ти ко-
ри сни ка пен зи је, пра во на ис-
пла ту до спе лих не ис пла ће них 
из но са пен зи је има за кон ски 
на след ник по кој ног пен зи о-
не ра ко ји је од ре ђен оста вин-
ским ре ше њем над ле жног су да. 
На кон за вр ше не оста вин ске 

рас пра ве, за кон ски на след ник
по кој ног ко ри сни ка пен зи је
при ла же оста вин ско ре ше ње
фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја је вр-
ши ла ис пла ту пен зи је по кој ном
пен зи о не ру са зах те вом за ис-
пла ту до спе лих не ис пла ће них
из но са пен зи ја.

?Н. Ко јић: За по слио сам се 1. 9. 1973. го ди не. Имао сам пре-
кид рад ног ста жа због од слу же ња вој ног ро ка од 29. 4. 
1975. до 2. 3. 1976. го ди не, а оста ло вре ме до 19. 6. 2001. 

про вео сам ра де ћи у Ср би ји. Од 20. 6. 2001. го ди не до да на-
шњег да на ра дим у Ре пу бли ци Срп ској. Ин те ре су је ме ка да 
пу ним 40 го ди на рад ног ста жа због од ла ска у пен зи ју. На по-
ми њем да ни ка да ни сам имао ни по ве ћа ња ни сма ње ња пен-
зиј ског ста жа.

По да ци о оства ре ном ста жу

Од го вор: Тре ба да зна те да 
се вре ме про ве де но на ре дов-
ном од слу же њу вој ног ро ка не 
при зна је као стаж оси гу ра ња, 
ни ти се на кнад ном упла том до-
при но са мо же ре гу ли са ти као 
стаж. Та ко ђе, оба ве шта ва мо Вас 
да Фонд ПИО Ср би је не при ма 
зах те ве упу ће не елек трон ским 
пу тем, као што на овај на чин не 
до ста вља ни ре ше ња, по твр де, 
ни ти по дат ке о оства ре ном ста-
жу. Ме ђу тим, Фонд је омо гу ћио 
сво јим ко ри сни ци ма и оси гу-
ра ни ци ма да ла ко и бр зо до ђу 
до по да та ка о свом ста жу. На и-
ме, на шал те ру сва ке фи ли ја ле 
Фон да, уз лич ну кар ту, мо же те 

до би ти од штам пан ли стинг по-
да та ка о ста жу ко ји сте оства ри-
ли у Ср би ји. Уко ли ко има те не-
до у ми це у ту ма че њу по да та ка 
при ка за них у ли стин гу, мо же те 
се обра ти ти слу жби прав не по-
мо ћи у не кој од фи ли ја ла Фон да 
ПИО.

За ин фор ма ци ју о то ме ко ли-
ко сте тач но ста жа оси гу ра ња 
оства ри ли на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Срп ске по треб но је да се 
обра ти те Фон ду ПИО Ре пу бли-
ке Срп ске. С об зи ром на то да је 
реч о дру гој др жа ви, Фонд ПИО 
Ср би је не ма увид у по дат ке о 
ста жу оства ре ном на ње ној те-
ри то ри ји.

По ро дич на пен зи ја за удо ву I

ва ње пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју у бу дућ но сти, али тек ка да
на вр ши те го ди не жи во та про-
пи са не За ко ном о ПИО.

У овој го ди ни удо ва мо же
оства ри ти пра во на по ро дич ну
пен зи ју са на вр ше ном 51 го ди-

ном и 6 ме се ци жи во та. Та бе лар-
ни пре глед усло ва за оства ри ва-
ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју
у на ред ном пе ри о ду мо же те
по гле да ти на сај ту Ре пу блич ког
фон да ПИО www.pio.rs, у одељ-
ку „оства ри ва ње пра ва”.

?М. Де же: Ка да мо гу до би ти до каз о пре стан ку за по сле ња,
ин те ре су је ме да тум и ме сец? Де ве тог ок то бра 2014. го ди-
не пу ним 60 го ди на жи во та, а 1. 9. 2014. има ћу 35 го ди на

рад ног ста жа. Са ко јим да ту мом мо гу да под не сем зах тев за
пре ста нак за по сле ња ра ди од ла ска у пен зи ју?

До кра ја го ди не по ста рим усло ви ма

Од го вор: Пре ма по да ци ма
ко је сте на ве ли, Ви ис пу ња ва-
те ове, 2014. го ди не услов за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју ка да на вр ши те 60 го ди-
на жи во та. С об зи ром на на ве-
де но, Ви мо же те да рас ки не те
рад ни од нос ка да Ва ма од го ва-
ра, с тим што то мо же те учи ни-
ти нај ка сни је до 30. де цем бра,
а зах тев под не ти нај ка сни је 31.
де цем бра 2014. да би сте оства-
ри ли пра во на пен зи ју по усло-
ви ма ко ји ва же у овој го ди ни.

Наш са вет је да не че ка те крај
го ди не да под не се те зах тев за
пен зи о ни са ње због ве ли ких
гу жви, већ рад ни од нос мо же-
те рас ки ну ти и зах тев под не-
ти по сле на вр ше ња 60 го ди на
жи во та, то ком ок то бра или но-
вем бра. Оно што тре ба да зна те
је сте да се у рад ни стаж ра чу-
на ју са мо оне го ди не за ко је су
пла ће ни до при но си за ПИО, па
би би ло до бро да про ве ри те да
ли Вам је по сло да вац ре дов но
упла ћи вао до при но се.
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Некад и сад

При мед бе без осно ва
Jeдно од ак ту ел них пи та ња, ко је нај ви ше ин те ре су је

ши ро ки круг оси гу ра ни ка, од но си се на мо гућ ност по бољ-
ша ња са мог пен зи о ног оси гу ра ња. У овом по гле ду тре ба
од мах на по ме ну ти да мно ги не до вољ но оба ве ште ни чи не
при мед бе пен зи о ном оси гу ра њу, ко је уоп ште не ма ју осно-
ва. При го вор ко ји се че сто чу је са сто ји се у то ме што се
ве ли: од че га ће на ме ште ник жи ве ти ка да је без по сла? Он
пла ћа за оси гу ра ње у ста ро сти, а не ма од че га да обез бе ди
днев ни жи вот? Ми мо же мо на овај при го вор да од го во ри мо
са мо то ли ко да пен зи о но оси гу ра ње за из не мо глост, ста-
рост и смрт не спро во ди оси гу ра ње за не за по сле ност. Не
мо же се од пен зи о ног оси гу ра ња тра жи ти да обез бе ђу је
ри зик за ко ји оно не на пла ћу је пре ми је. При но си за по ма га-
ње у не за по сле но сти пла ћа ју се јав ним бер за ма ра да а не
пен зи о ним за во ди ма.

(Из ве штај о ра ду Пен зи о ног за во да за слу жбе ни ке
у Бе о гра ду од 1938. до 1939, Бе о град, 1940)

Оче ки ва ни раст
за по шља ва ња

Глав ни на ла зи „Ан ке те по сло да ва ца 2014” по ка зу ју да су
сто пе кре и ра ња и га ше ња по сло ва 7,7, од но сно, 8,1 од сто,
што да је бла го не га тив ну не то сто пу кре и ра ња по сло ва
од ми нус 0,4 про цен та у 2014. го ди ни. Прог но зи ра на сто-
па за на ред ну го ди ну је по зи тив на и из но си 2,6 од сто. Ис-

тра жи ва ње је по ка за ло и да се раст за по шља ва ња у 2014.
оче ку је у сек то ру тр го ви не (4,7), тран спор та (0,9) и дру гих
услу жних де лат но сти (0,3 про цен та). Пад је пред ви ђен у
по љо при вре ди (–3,5 про це на та), ру дар ству (–2,6), про из-
во ђач ким де лат но сти ма (–2,3), гра ђе ви ни (–3,8) и фи нан-
сиј ским услу га ма (–1,0 про це на та).

У овој го ди ни раст за по шља ва ња оче ку је се у ре ги о ну
Бе о гра да (0,7 од сто) и Вој во ди не (је дан про це нат). Ско ро
не у трал на сто па ра ста, од 0,1 од сто, оче ку је се у ју жној
и ис точ ној Ср би ји, док се не га тив на сто па ра ста оче ку-
је у ре ги о ну Шу ма ди је и За пад не Ср би је, од –1,5 од сто.
У на ред ној го ди ни нат про сеч на сто па ра ста оче ку је се у
ре ги о ну Вој во ди не (3,3 про цен та).

„Ан ке ту по сло да ва ца” – на ци о нал но ис тра жи ва ње ме-
ђу по сло дав ци ма у Ср би ји – спро вео је тим На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње у са рад њи са про јек том „По др-
шка кре и ра њу по ли ти ке за по шља ва ња за сно ва ном на
по да ци ма”, ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја. Реч је о че-
твр тој ан ке ти овог ти па ко ја се спро во ди на го ди шњем
ни воу, а ис тра жи ва ње је об у хва ти ло око 7.300 пред у зе ћа
у Ср би ји. Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

 – да су Кар ло ве Ва ри не 

са мо јед но од нај по зна ти-

у јих бањ ских ле чи ли шта у 

– да име Ба ња Лу ка не ма ни ка кве ве зе са реч ју „ба ња” у зна-

Евро пи, већ и ме сто где је 

че њу ле чи ли ште или тер мал ни из вор, већ са авар ском реч ју 

” про из ве де на „бе хе ров ка” 

 „ба јан” ко ја озна ча ва вла да о ца хор де, а у сло вен ске је зи ке је 

– кар ло вар ски 13. из вор и 

 ушла у ис ква ре ном об ли ку „бан”? „Ба ња” у име ну Ба ња Лу ка 

оста так је ста ро сло вен ског при свој ног при де ва „бањ”. Да кле, 

Ба ња Лу ка је уства ри Ба но ва Лу ка.

су име по Кар лу IV, вла да ру Че шке и ка сни је Све тог рим ског 

цар ства, ко ји је по ле ген ди от крио ле ко ви та свој ства та мо-

шњих тер мал них из во ра.

че шко на ци о нал но пи ће, чи ји тај ни ре цепт са др жи раз не вр-

сте би ља, ко ре ња и кар ло вар ску во ду? Кар ло ве Ва ри до би ле 

– да на ста ро сло-
вен ском је зи ку реч 
„ба ња” озна ча ва куп-

ку, а на ру ском оно 

– да је јед на од ту-

– да је нај по се ће ни ја 

ри стич ких атрак ци-

на ша ба ња у 2013. го ди-

јја Ти ро ла тер мал но 

ни би ла Вр њач ка Ба ња са 

од ма ра ли ште Aqua 

156.240 до ла за ка? Нај ве-
 ћа ба ња у Ср би ји ле жи на 
 се дам ми не рал них из во ра 

од ко јих се че ти ри ко ри-

 сте у те ра пе ут ске свр хе, док се во да са три из во ра фла ши ра и 

 ко ри сти као при род на ми не рал на во да за пи ће. Ле ко ви тост 
ових из во ра по зна ва ли су и Ри мља ни ко ји су на ме сту да на-
шње Вр њач ке Ба ње са гра ди ли ле чи ли ште Aqua Or ci nae.

do me? Сме ште но 
на об рон ци ма Ал-
па, при вла чи па жњу 
фу ту ри стич ким из-

 гле дом три леб де ћа отво ре на ба зе на у об ли ку та њи ра, ко ја 
 под вод ном му зи ком, све тло сним ефек ти ма и тем пе ра ту ром 

до 36°C го сти ма пру жа ју од мор и ре лак са ци ју.

што зо ве мо са у ном? 
Др ве на ку ћи ца у ко-
јјој тем пе ра ту ра до-

 сти же 100°C, ви со ка вла жност ва зду ха, сно по ви гран чи ца од 
хра сто вог или бре зи ног др ве та ко ји слу же за ма са жу и, на-
по слет ку, трет ман ку па њем у обли жњем ле де ном је зе ру или 
по ли ва њем хлад ном во дом, за бе ле жи ли су из не на ђе ни сред-
њо ве ков ни хро ни ча ри у „зе мља ма Сло ве на”.

Три тач ке
Кад је на шем чо ве ку све га пре ко гла ве, он јед но став но иза ђе на

ули цу. А ка фа не, хва ла бо гу, на сва ком ћо шку!
Да нас ни ко не зна шта је би ло ју че, али се сви пра ве па мет-

ни кад је у пи та њу бо ље су тра.
На у ка ни је пра ва уко ли ко на сва ко ЗА ШТО не ма бар два ЗА ТО.
У при чи ЦВР ЧАК и МРАВ по у чан је став: 
бо ље цвр чак је дан дан, не го цео жи вот мрав.
Чо век с пра вом оне ко ји га те ра ју да ра ди кри ви, кад ви ди ка ко

ле по мо же од не ра да да се жи ви.
Шта тек да ра де они што не ра де, кад се ови што ра де уби-

ја ју од до са де?
Ка ко да ко нач но на про шлост ста ви мо тач ку, ка да иза сва ког од

про те клих до га ђа ја сто је три тач ке.
Ни ко ла Ц. Стан ко вић

(Х)умор не ми сли
Да је не ки дру ги на род нај бо љи на све ту, не пре ста но би се

хва лио. А на ма је до ста што зна мо ка кви смо.
Вре мен ска прог но за: оп ти ми сти ће има ти ле по ле то и бла гу зи-

му, а пе си ми сти лет њу же гу и зим ске мра зе ве.
Има мо плод ну ора ни цу, во ду за за ли ва ње и по вољ ну кли-

му... Још нам са мо фа ле ру ке и мо ти ке.
Ме не дру штве ни по ло жај шти ти од ми та. Си ро ма шан сам да

бих га да вао, не ва жан да бих га до би јао.
Ми је смо као на род слам ка ме ђу ви хо ро ве, али смо као по-

је дин ци ју нак до ју на ка.
Имућ ни љу ди пи та ју по што свет, а си ро ти ња, по што хлеб?
Ко је ве ћи у жи во ту, ве ћи је и у чи ту љи.
Љу би те љи бок са и рва ња не ма ре што тих спор то ва ви ше не ће

би ти на олим пи ја ди. Ушли су у фуд бал, ко шар ку, ру ко мет...
Ви то мир Те о фи ло вић

Со ци ја ла
По сле Мун ди ја ла игра се на ста вља зе маљ ском лоп том. Сви

стре пе од по чет ног и за вр шног удар ца.
Траг тран зи ци је је пре по зна тљив: има огром не сто пе не за по-

сле но сти.
Ху ма ни зам је, на жа лост, све да љи од ре не сан се.
Не мо же стан дард сви ма са мо да ра сте. Мно ги ма је и све те жи.
Да би се по ста ло не ко и не што, по треб но је ра ди ти, бар не што.
Ве ли ка и Ма ла за блу да су два нај по се ће ни ја ме ста! Не ма то га

ко та мо ни је свра ћао.
Опа су љи те се док мо же те! До бра је то хра на.
Да не ма мо сми сла за ху мор мно го то га би нам из гле да ло још

те же.
Шта да се ра ди? Све што је ко ри сно, а ни је за бра ње но. Ни је

вре ме за би ра ње. Сло бо дан Ду чић
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