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Свља и кул ту ре тре ћег до ба би ће и ове 
го ди не одр жа на у Вр њач кој Ба њи од 2. 

сеп тем бра до 3. ок то бра. Уз мо то да је ве о ма 
ва жно да љу ди у по зним го ди на ма схва те да 
мо гу би ти ак тив ни и кре а тив ни, ова, са да већ 
тра ди ци о нал на спорт ска ма ни фе ста ци ја оку-
пи ће и ове је се ни не ко ли ко сто ти на так ми ча-
ра у зре лим го ди на ма ко ји ће се у не ко ли ко 
ка те го ри ја бо ри ти за ме да ље, дру жи ти и за ба-
вља ти.

По сле оце не Ми ни стар ске кон фе рен ци је 
Европ ске уни је да је Олим пи ја да спор та здра-
вља и кул ту ре тре ћег до ба Ср би је је дан од 
нај бо љих при ме ра до бре прак се у Евро пи и 
по др шке Ко ми си је за еко ном ска и со ци јал на 
пи та ња Ује ди ње них на ци ја, По крет тре ћег до-
ба Ср би је до био је но ву сна гу и на ста вља за-
по че ту прак су.

Дружење најважније
Иако увек до ла зе оче ку ју ћи до бре спорт-

ске ре зул та те и по ко ји пе хар или ме да љу, 
дру же ње је свим уче сни ци ма ипак нај ва жни-
је. Вр њач ка Ба ња ће ове го ди не уго сти ти, 
ка ко оче ку ју ор га ни за то ри – По крет тре ћег 
до ба Ср би је, ско ро хи ља ду уче сни ка ко ји 
ће се так ми чи ти у се дам ди сци пли на – бр зи 
ход, ко шар ка, фуд бал, пе ца ње, шах, пи ка до 
и стре ља штво. По ред спорт ских так ми че ња, 
би ће ор га ни зо ва не ра ди о ни це и пре да ва ња 
о здра вљу, пе снич ке ве че ри, али и еду ка ци ја 
о ра ду на ра чу на ру.

На ово го ди шњој Олим пи ја ди први пут ће 

би ти ор га ни зо ва на и спорт ска над ме та ња из-
ме ђу мла дих и ста рих, по за вр шет ку ре дов них 
спорт ских так ми че ња, што је још је дан од на-
чи на да се пру жи по др шка ме ђу ге не ра циј ској 
са рад њи и до при не се из град њи дру штва за 
све ге не ра ци је.

Нови однос према старењу
Олим пи ја да је, ка ко је про те клих шест го-

ди на по ка за ло, при ли ка не са мо за спорт ска 
так ми че ња већ за мно ге уче сни ке и мо гућ-
ност да, не ки и пр ви пут у жи во ту, по ка жу свој 
та ле нат, би ло да је реч о му зи ци, игри или 
глу ми. У це ли ни гле да но, Олим пи ја да спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба пред ста вља 
но ви од нос пре ма ста ро сти и ста ре њу, а ти ме 
и про ме ну са ме уло ге свих удру же ња и ор га-
ни за ци ја ста ри јих ли ца и пен зи о не ра. Она је 
и об лик оства ри ва ња бит них ци ље ва на ци-
о нал не стра те ги је о ста ре њу и на ци о нал не 
стра те ги је о спор ту. 

Олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре тре-
ћег до ба у осно ви но си обе леж је кул ту ре и 
уме шно сти жи вље ња у ста ро сти. Ду хов но и 
фи зич ко кре та ње не раз двој ни су део олим пиј-
ског на сле ђа као нај бо љег ле ка за успе шан и 
до сто јан ствен жи вот чо ве ка ускла ђен са уну-
тра шњим и спо ља шним све том, ка же се у по-
зи ву на ово го ди шњу, сед му Олим пи ја ду. 

Да под се ти мо, ор га ни за тор Олим пи ја де је 
По крет тре ћег до ба у са рад њи са Са ве зом пен-
зи о не ра и Спорт ским са ве зом Ср би је и оп шти-
ном Вр њач ка Ба ња, до ма ћи ном Олим пи ја де.

В. А.

СЕД МА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Такмичиће се 
и стари и млади



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2014.

актуелно

3

Од 1986. го ди не би ло је ре гу ли са но
да сви чла но ви по љо при вред ног
до ма ћин ства бу ду оба ве зно оси-

гу ра ни. За тим је, 2003. го ди не, до нет но ви
за кон ко ји је дру га чи је де фи ни сао оси гу-
ра ни ке по љо при вред ни ке и пре ма ко ме је
оба ве зно био оси гу ран је дан члан, би ло да
је но си лац или члан до ма ћин ства, а оста-
ли чла но ви су мо гли да бу ду оси гу ра ни ако
под не су зах тев и ис пу ња ва ју усло ве ко ји
су про пи са ни тим за ко ном. Том и та квом
од ред бом је омо гу ће но тзв. исту па ње из
оси гу ра ња свих дру гих чла но ва, та ко да је
је дан од њих мо рао да оста не у оси гу ра њу,
а сви дру ги су мо гли да ис ту пе. Та од ред ба
ва жи ла је до 31. де цем бра 2010. го ди не.

Из ме на ма ко је су сту пи ле на сна гу 1. ја ну а ра
2011. го ди не по но во је од ред бом пред ви ђе но
да сви чла но ви до ма ћин ства, од но сно га здин-
ства тре ба да бу ду оси гу ра ни, али су у прак си
по љо при вред ни ци и да ље уво ђе ни у оси гу ра-
ње, и то је дан члан или но си лац до ма ћин ства,
од но сно га здин ства оба ве зно, а оста ли су се
мо гли оси гу ра ти уко ли ко су по сто ја ли до ка-
зи да се ба ве по љо при вред ном де лат но шћу и
да по том осно ву оства ру ју при ход нај ма ње у
ви си ни нај ни же осно ви це про пи са не за по љо-
при вред ни ке у тој го ди ни.

Нај но ви јим из ме на ма За ко на о ПИО ко је
ће се при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 2015. го-
ди не, по но во је пред ви ђе но да је оба ве зно
оси гу ран је дан члан до ма ћин ства, по ро дич-
ног по љо при вред ног га здин ства или ме шо-
ви тог до ма ћин ства, док се оста ли чла но ви
до ма ћин ства или га здин ства мо гу оси гу ра-
ти под усло вом про пи са ним овим за ко ном,
чи ме је прак тич но вра ће на од ред ба из 2003.
го ди не ко ја је ва жи ла до 31. де цем бра 2010.
го ди не. Да кле, од 1986. до 2003. го ди не би ли
су оба ве зно оси гу ра ни сви чла но ви до ма-
ћин ства, а од 2003. го ди не са мо је дан а оста-
ли чла но ви ако под не су зах тев. За тим, од 1.
ја ну а ра 2011. го ди не па до сту па ња на сна гу
ових из ме на о ко ји ма го во ри мо, да кле до 31.
12. 2014. го ди не, опет су оси гу ра ни сви чла-
но ви, уз пру жа ње од го ва ра ју ћих до ка за за
оста ле чла но ве до ма ћин ства да се ба ве по-
љо при вред ном де лат но шћу и да оства ру ју
од ре ђе ни при ход по том осно ву, а од 1. ја ну-
а ра 2015. го ди не по но во је оба ве зно оси гу-
ран са мо је дан члан до ма ћин ства, од но сно
га здин ства. То зна чи да се од 1. 1. 2015. го ди-
не вра ћа мо гућ ност исту па ња из оси гу ра ња
по љо при вред ни ка ко ја је би ла пред ви ђе на

За ко ном о ПИО ва же ћим од 10. апри ла 2003.
до 31. де цем бра 2010. го ди не.

На по ми ње мо да ли ца ко ја ис пу ња ва ју
усло ве за пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка
по осно ву исту па ња из оси гу ра ња по љо-
при вред ни ка у на ве де ном пе ри о ду (10. 4.
2003 – 31. 12. 2010), и да нас мо гу под не ти
зах тев за пре ста нак свој ства оси гу ра ни-
ка по том осно ву, уко ли ко је од 10. 4. 2003.
до 31. 12. 2010. го ди не, по ред њих, још не-
ко од чла но ва до ма ћин ства био оба ве зно
оси гу ран на ПИО по љо при вред ни ка. По
зах те ву тих ли ца Фонд ће ре ше њем утвр-
ди ти пре ста нак свој ства. Уко ли ко ли це има

усло ве за исту па ње из оси гу ра ња до 31. 12.
2010. го ди не та ко да на дан 31. 12. 2010. го-
ди не не ма утвр ђе но свој ство оси гу ра ни ка
по љо при вред ни ка, ово ли це ће се од 1. 1.
2011. го ди не уве сти у оба ве зно оси гу ра-
ње по осно ву оба вља ња по љо при вред не
де лат но сти са мо ако ис пу ња ва усло ве за
то оси гу ра ње по од ред ба ма За ко на о ПИО
ва же ћим од 1. 1. 2011. го ди не у по гле ду го-
ди на жи во та и ве ли чи не по љо при вред ног
зе мљи шта. Ова кав став је ре зул тат до го-
во ра Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње због пре ва зи ла же ња про бле ма ко ји су
се ја ви ли у при ме ни ових од ре да ба и у ин-
те ре су су оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка.  

Тре ба ре ћи и то да ка да је за жи вео Цен-
трал ни ре ги стар и ка да је фор ми ра на је-
дин стве на ба за по да та ка, од ба за Фон да

ПИО, Ре пу блич ког фон да за здрав стве но
оси гу ра ње и На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, ви де ло се да због раз ли чи тих
од ре да ба За ко на о ПИО и За ко на о здрав-
стве ном оси гу ра њу по сто је ли ца ко ја су
оба ве зно оси гу ра на по јед ном, али не и по
дру гом за ко ну. 

Ме ђу тим ли ци ма је би ло и оси гу ра ни ка
по љо при вред ни ка, а по се бан про блем је са

они ма ко ји су ко ри сни ци нов ча не на кна де
по ре ше њу цен та ра за со ци јал ни рад, ко ји
би до след ном при ме ном про пи са мо ра ли
да бу ду оба ве зно оси гу ра ни као оси гу ра-
ни ци по љо при вред ни ци. За ту ка те го ри ју
оси гу ра ни ка су и Ми ни стар ство здра вља
и Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња да ли ми шље ња
по ко ји ма ли ца ко ји ма је цен тар за со ци јал-
ни рад утвр дио пра во на нов ча ну со ци јал ну
по моћ, због те шког ма те ри јал ног ста ња или
те шке бо ле сти, не мо гу има ти свој ство оси-
гу ра ни ка по љо при вред ни ка и по треб но их
је од ја ви ти са оси гу ра ња по осно ву ба вље-
ња по љо при вред ном де лат но шћу.

У скла ду са на ве де ним ми шље њи ма, ре-
ше ње цен тра за со ци јал ни рад о пра ву
на нов ча ну со ци јал ну по моћ пред ста вља
основ за утвр ђи ва ње пре стан ка свој ства
по љо при вред ни ка. Ј. Оцић

ОД ПР ВОГ ДА НА НА РЕД НЕ ГО ДИ НЕ НО ВИ НЕ У ПЕН ЗИЈ СКОМ 
И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Оба ве зно оси гу ран 
је дан члан
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у жижи

НО ВИ ЗА КОН О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Од сле де ће го ди не ра ди ће се ду же
Као што смо већ пи са ли у

прет ход ном бро ју, из ме не
и до пу не За ко на о пен зиј-

ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
сту пи ле су на сна гу 29. ју ла, не-
ке од од ре да ба се већ при ме-
њу ју, а оне ко је се ти чу но вих
усло ва за пен зи о ни са ње при-
ме њи ва ће се од пр вог ја ну а ра
2015. го ди не.

У овом бро ју „Гла са оси гу ра-

ни ка” до но си мо та бе ле са усло-
ви ма за од ла зак у ста ро сну и 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју 
од 1. ја ну а ра на ред не го ди не, за 
же не и му шкар це. 

Из при ло же них та бе ла ви ди-
мо ка ко ће се од ја ну а ра 2015. 
го ди не сук це сив но по ди за ти 
ста ро сна гра ни ца за од ла зак 
же на у ста ро сну пен зи ју, та ко да 
би 2032. го ди не би ла 65 го ди на 

и из јед на чи ла се са усло ви ма за 
му шкар це. Ми ни ма лан стаж по-
тре бан за то је 15 го ди на.

У пре вре ме ну ста ро сну пен зи-
ју мо ћи ће да оду сви ко ји има ју 
40 го ди на ста жа, с тим што ће им 
се пен зи ја трај но ума њи ва ти за 
0,34 од сто за сва ки ме сец пре на-
вр ше них го ди на жи во та про пи-
са них за сти ца ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју. Из нос ума ње ња 
за пре вре ме ну пен зи ју не мо же 
да бу де ве ћи од 20,4 од сто.

На по ми ње мо да за оба по ла 
оста је већ по сто је ћи услов за 
ста ро сну пен зи ју – 45 го ди на 

ста жа оси гу ра ња, без об зи ра на
го ди не жи во та.

У на ред ним бро је ви ма ће мо
се ба ви ти усло ви ма за ста ро сну
пен зи ју по себ них ка те го ри ја оси-
гу ра ни ка и сни жа ва њем ста ро-
сне гра ни це по осно ву ста жа оси-
гу ра ња са уве ћа ним тра ја њем.

Г. О.
Напомена:
У про шлом бро ју „Гла са оси гу-

ра ни ка” уз та бе лу под на зи вом 
„Ста ро сна пен зи ја – же не” по-
гре шно смо до да ли реч „пре вре-
ме на”. Из ви ња ва мо се на шим 
чи та тељ ка ма.

У Фон ду су у то ку ак тив но сти на уна-
пре ђе њу про це са фи нан сиј ског упра вља-
ња и кон тро ле и про це не ри зи ка, ко је се 
од ви ја ју у скла ду са За ко ном о бу џет ском 
си сте му и Пра вил ни ком о за јед нич ким 
кри те ри ју ми ма и стан дар ди ма за ус по ста-
вља ње, функ ци о ни са ње и из ве шта ва ње о 
си сте му фи нан сиј ског упра вља ња и кон-
тро ле у јав ном сек то ру.

До са да су утвр ђе ни ви зи ја, ми си ја и ци-
ље ви ор га ни за ци је, са чи њен је Ак ци о ни 
план, до не та је Стра те ги ја упра вља ња ри-
зи ци ма, за тим Од лу ка о име но ва њу ру ко-
во ди о ца од го вор ног за фи нан сиј ско упра-

вља ње и кон тро лу и Од лу ка о обра зо ва њу 
Рад не гру пе. За ру ко во ди о ца од го вор ног 
за фи нан сиј ско упра вља ње и кон тро лу 
име но ва на је Зла ти ца Зец, за ме ник ди рек-
то ра Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве.

По чет ком ав гу ста пред став ни ци Ми ни-
стар ства фи нан си ја Вла де Ср би је одр жа ли 
су, у Ди рек ци ји Фон да, чла но ви ма Рад не 
гру пе пре да ва ње – ра ди о ни цу по све ће ну 
си сте му фи нан сиј ског упра вља ња, кон-
тро ле и про це не ри зи ка.

Ра ди о ни ца је има ла не ко ли ко це ли на: 
пре зен та ци ју ме то до ло ги је из ра де про це-
ду ра за по слов не про це се, пре зен та ци ју 

фор ми ра ња ре ги стра 
ри зи ка, стра те ги ју упра-
вља ња ри зи ци ма, и, на-
кон то га, ева лу а ци ју об ра-
ђе них те ма.

Са пред став ни ци ма Ми ни стар ства је до-
го во ре но да се у на ред ном пе ри о ду Фонд
обра ти, ако бу де по треб но, Сек то ру за ин-
тер ну кон тро лу и ин тер ну ре ви зи ју Ми-
ни стар ства фи нан си ја ра ди евен ту ал ног
одр жа ва ња још јед не слич не ра ди о ни це
са те мом упра вља ња ри зи ци ма, на ко јој
би би ла пру же на прак тич на по моћ у из ра-
ди Ре ги стра ри зи ка. Г. О.

ФОНД ПИО  ПРЕ ДА ВА ЊЕ О СИ СТЕ МУ ФИ НАН СИЈ СКОГ УПРА ВЉА ЊА И КОН ТРО ЛЕ

Зна чај кон тро ле и про це не ри зи ка

Услови за превремену старосну пензију

стаж 
осигурања

стаж 
осигурања

година 
одласка у 

пензију
године
живота

године 
живота

мушкарац жена

54г 4м 36г 4м2015  55г 
55г 37г 55г 8м 2016 

2017 55г 8м 37г 6м 56г 4м 
 57г 2018 56г 4м 38г

2019 57г 38г 6м 57г 8м 
 58г 4м 2020 57г 8м 39г

58г 4м 39г 4м2021  59г 
 59г 6м 2022 59г 39г 8м

2023 59г 6м 40г 60г 
 60г 2024 60г 40г

40

Пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре
навршених  година живота прописаних за стицање права на
старосну пензију.

Износ умањења за превремену пензију максимално може
износити 20,4 одсто.

стаж 
осигурања

Услови за старосну пензију

стаж 
осигурања

година 
одласка у

пензијугодине
живота

године
живота

мушкарац жена

60г2014   
  2015 60г 6м

61г2016   
  2017 61г 6м

2018 62г  
  2019 62г 6м

2020 63г  
  2021 63г 2м

2022 63г 4м  
   2023 63г 6м 

2024 63г 8м  
 2025 63г 10м 

2026 64г  
  2027 64г 2м 

64г 4м 2028   
  2029 64г 6м 

2030 64г 8м  
  2031 64г 10м 

2032 65г  

45 година стажа осигурања

     
  
  

    

151565
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Про ме не у про пи си ма о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу обич но до-
но се и мно ге не до у ми це за оне ко ји-

ма је рад ни век при кра ју. Та ко је и овог пу та.
Ја вља ју се оси гу ра ни ци ко ји су, до про ме не
за кон ских про пи са, сма тра ли да ће за две
го ди не оства ри ти пра во на пен зи ју и ко је
фир ма у ко јој ра де же ли да про гла си тех но-
ло шким ви шком и по ша ље на тр жи ште ра-
да. Од На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње
24 ме се ца би при ма ли на кна ду, од но сно до
мо мен та кад ис пу не је дан услов за пен зи-
о ни са ње. Не до у ми ца је ви ше ка да је реч о
же на ма јер се за њих по ме ра ју и го ди не жи-
во та по треб не за пен зи о ни са ње и по тре бан
рад ни стаж. Про ве ри ли смо у Ми ни стар ству
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња и од Љи ља не Џу вер, по моћ ни ка ми-
ни стра у сек то ру за за по шља ва ње, до би ли
об ја шње ње.

– Пре ма ва же ћим про пи си ма, ли це ко је
има до две го ди не до ис пу ње на јед ног од
усло ва за пен зи о ни са ње, би ло да је реч о
го ди на ма жи во та или рад ног ста жа, а при
том ис пу ња ва је дан од за ко ном про пи са-
них усло ва за оства ри ва ње пра ва на нов ча-
ну на кна ду за слу чај не за по сле но сти, при ја-
вљу је се На ци о нал ној слу жби за за по шља-
ва ње и оства ру је пра во на нов ча ну на кна ду
са пла ће ним до при но си ма за здрав стве но
и пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за
на ве де ни пе ри од. На ко ри сни ка нов ча не
на кна де, ко ме је ис те кло тра ја ње пра ва на
нов ча ну на кна ду, при ме њи ва ће се усло ви
за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју из ва же-
ћег За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу у да том мо мен ту, да кле ка да бу-
де тре ба ло да под не се зах тев за од ла зак у
пен зи ју – об ја сни ла је Љи ља на Џу вер.

Но ви За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу по чи ње да се при ме њу је 1. ја ну-
а ра 2015. го ди не. На сва ли ца ко ји ма ис тек-
не пра во на нов ча ну на кна ду од на ве де ног

да ту ма при ме њи ва ће се усло ви за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју из но вог за ко на. То
прак тич но зна чи да уко ли ко ко ри сник са да
ис пу ња ва услов да за две го ди не оде у пен-
зи ју, тре ба до бро да про ра чу на ко ли ко ће

та да има ти го ди на жи во та и ста жа оси гу ра-
ња, јер ће се за пен зи о ни са ње при ме њи ва-
ти од ред бе но вог за ко на, да не би до шао у
си ту а ци ју да ка да му ис тек не на кна да са тр-
жи шта ра да оста не и без ње и без пен зи је.

Из у зет но, са мо рад ни ци из пред у зе ћа
у ре струк ту ри ра њу мо гу би ти пет го ди на
на еви ден ци ји НСЗ и за то вре ме при ма ти
на кна ду, ако им је тих пет го ди на услов за
од ла зак у пен зи ју. Да под се ти мо, за по сле ни
ко ме пре ста не рад ни од нос, пре ма од ред-
ба ма За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра њу
за слу чај не за по сле но сти, има пра во на
нов ча ну на кна ду ко ја се оства ру је код На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Нов-
ча на на кна да при па да не за по сле ном од

пр вог да на од да на пре стан ка оси гу ра ња,
ако се при ја ви и под не се зах тев На ци о-
нал ној слу жби за за по шља ва ње у ро ку од
30 да на. У рок се не ра чу на вре ме за ко је
је не за по сле ни по про пи си ма о здрав стве-
ном оси гу ра њу био при вре ме но спре чен за
рад, од но сно био је на бо ло ва њу. Осно ви-
ца за утвр ђи ва ње ви си не нов ча не на кна де
је про сеч на за ра да, од но сно пла та или на-
кна да за ра де не за по сле ног у скла ду са за-
ко ном у по след њих шест ме се ци. Нов ча на
на кна да утвр ђу је се у ви си ни 50 од сто од
осно ви це али она не мо же би ти ви ша од
160 од сто ни ти ни жа од 80 од сто про пи са не
ми ни мал не за ра де за ме сец у ко јем се вр ши
ис пла та нов ча не на кна де. Нов ча на на кна да
се ис пла ћу је за ме сец ко ји прет хо ди ме се-
цу у ко јем се вр ши ис пла та. Утвр ђен из нос
нов ча не на кна де пред ста вља исто вре ме но
и пен зиј ску осно ви цу на ко ју се об ра чу на-
ва ју по ре зи и до при но си ко је пла ћа НСЗ.

Из нос нов ча не на кна де ко ји чи ни осно ви цу
за об ра чун до при но са, ума њу је се за из нос
до при но са об ра чу на тог по ва же ћим сто па-
ма и тај ума ње ни из нос ис пла ћу је се ко ри-
сни ку нов ча не на кна де.

Тра ја ње пра ва на нов ча ну на кна ду за ви си
од ду жи не ста жа оси гу ра ња не за по сле ног
и из но си: три ме се ца за оне ко ји има ју стаж
оси гу ра ња од јед не до пет го ди на; шест ме-
се ци за оне чи ји је рад ни стаж од пет до 15
го ди на; де вет ме се ци за стаж од 15 до 25
го ди на; два на ест ме се ци за рад ни стаж ду-
жи од 25 го ди на. Го ди ном ста жа оси гу ра ња
сма тра се на вр ше них 12 ме се ци за ко је је
об ве зник до при но са био оси гу ран.

В. Ана ста си је вић

ТРА ГОМ ВА ШИХ ПИ ТА ЊА 

Но ви про пи си ва жи ће за све
Пра во на нов ча ну 
на кна ду у тра ја њу 

од 24 ме се ца 
код На ци о нал не 

слу жбе за 
за по шља ва ње 

оства ру је се по За ко ну 
о за по шља ва њу, 

а у пен зи ју се од ла зи 
по За ко ну о ПИО
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поводи

Соб зи ром на то да су ово го-
ди шње ме сеч не тран ше у
из но су од око 42 ми ли о на

ди на ра, пла ни ра не бу џе том за ову
го ди ну, ре дов но и на вре ме упла-
ћи ва не из тре зо ра на ра чун Фон-
да со ли дар но сти, и сви по зи тив но
ре ше ни рад нич ки зах те ви су у
ро ку ис пла ћи ва ни, ка же за „Глас
оси гу ра ни ка” Ја блан Об ра до вић,
ди рек тор Фон да со ли дар но сти.

– Ове го ди не ни смо има ли
про бле ма са при ли вом пла ни-
ра них сред ста ва из бу џе та, та ко
да су сви одо бре ни зах те ви и
ис пла ће ни. За ви сно од по тра-
жи ва ња и оства ре них пра ва,
на ми ри ва но је из ме ђу 300 и
400 рад ни ка ме сеч но. До пр вог
ав гу ста по зи тив но је ре ше но
1.536 зах те ва и сви ти рад ни ци
су од Фон да со ли дар но сти и до-
би ли но вац ко ји им по за ко ну
при па да. На то је утро ше но 284
ми ли о на ди на ра – пре ци зи ра
ди рек тор Об ра до вић.

Ина че, од по чет ка го ди не ре-
ше но је укуп но око пет хи ља да
зах те ва што зна чи да су су сва
оста ла ре ше ња не га тив на.

– Ово ли ки број не га тив них ре-
ше ња не зна чи ни шта дру го не го
то да је ове го ди не ко нач но ста-
вље на тач ка на слу чај за по сле-
них у „Фу ту ри плус” јер је 3.200
њих од би је но, од но сно ни су ис-
пла ће ни из Фон да по што на то
не ма ју пра во. То је по твр ђе но и
суд ском од лу ком да ове рад ни-
ке мо ра да ис пла ти фир ма а не
Фонд со ли дар но сти. На овај на-
чин је са чу ва но око 400 ми ли о-
на ди на ра бу џет ских сред ста ва.
Фонд је за и ста са чу вао тај но вац
јер смо ми мо гли и да до не се мо
по зи тив на ре ше ња и ис пла ти мо

рад ни ке, али смо схва ти ли да то 
ипак мо ра фир ма да ура ди јер 
су ти за по сле ни и пре и по сле 
пе ри о да за ко ји су по тра жи ва-
ли сред ства од Фон да ре дов но 
при ма ли пла те од сво је фир ме. 
И суд ском пре су дом је по твр ђе-
но да смо ми у пра ву и тим рад-
ни ци ма је Фу ту ра плус углав ном 
ис пла ти ла ду го ва ња. За то и не ма 
не ког ве ћег бро ја жал би иако је 
број не га тив них ре ше ња ве о ма 
ве ли ки, а Фонд је, да по но вим, 
прак тич но са чу вао око 400 ми-
ли о на бу џет ских сред ста ва – об-
ја шња ва Ја блан Об ра до вић.

Фонд со ли дар но сти, ина че, 
део сред ста ва ко ји го ди шње до-
би ја из бу џе та упра во и вра ћа 
на исто ме сто.

– Су шти на је у то ме да Фонд 
со ли дар но сти ка да рад ни ци ма 
ис пла ти за ра де ко је им за кон ски 
при па да ју, а ни су их до би ли од 
свог пред у зе ћа у сте ча ју, по ста је 

њи хов по ве ри лац код су да. Ка да 
се по сту пак окон ча и из сте чај не 
ма се ис пла те по ве ри о ци, Фонд 
та да до би је оно што му при па да 
по осно ву ис пла ће них рад нич-
ких за ра да. Чим се тај но вац на-
ђе на на шем ра чу ну вра ћа мо га 
у бу џет ску ка су. На тај на чин ће 
ове го ди не би ти вра ће но око 60 
од сто од 530 ми ли о на ди на ра ко-
ли ко из но си на ше ово го ди шње 
бу џет ско за хва та ње – на гла ша ва 
ди рек тор Об ра до вић. 

Ни то ком лет њих ме се ци не ма 
па у зе у ис пла ти рад ни ци ма ко ји 
су оства ри ли пра во код Фон да.

– За ова два ме се ца, јул и ав-
густ, би ће ре а ли зо ва на 922 ре-
ше ња, од но сно то ли ко ће рад-
ни ка из фир ми у сте ча ју до би ти 
свој но вац. Укуп но ће на то би ти 
утро ше но око 130 ми ли о на ди-
на ра, са по ре зи ма и до при но-
си ма, док ће са ми рад ни ци при-
ми ти око 92 ми ли о на ди на ра. 

Мо рам и овог пу та да на гла сим 
да су рад ни ци ап со лут но си гур-
ни ка да су у пи та њу ис пла те из 
Фон да. Ка да до би ју ре ше ња да 
има ју пра во на ис пла ту, по чи ње 
да те че за кон ски рок од 15 да на, 
а но вац им увек „лег не” на ра чун 
и пре ис те ка тог ро ка. Ве ли ким 
гру па ма за по сле них ре ше ња 
уру чу је мо лич но и том при ли-
ком им ка же мо и ка да мо гу да 
оче ку ју но вац, а то је обич но у 
пр вој не де љи по до би ја њу ре-
ше ња – ис ти че наш са го вор ник.

Из ме не За ко на о ра ду до но се и
но ви не за рад ни ке ко ји сво је зах-
те ве Фон ду со ли дар но сти пре да ју 
по сле 1. ја ну а ра сле де ће го ди не.

– Пр ва и основ на но вост за на-
ше ко ри сни ке је сте та да се рок 
од 15 да на, ко ји су до са да има ли 
да, по про гла ше њу сте ча ја, пре-
да ју ком плет ну до ку мен та ци ју за 
ис пла ту Фон ду, про ду жа ва на 45 
да на. Ово је у за кон уве де но на 
на шу ини ци ја ти ву јер је рок од 
15 да на ису ви ше кра так за при-
ку пља ње обим не до ку мен та ци-
је. Сле де ћа но ви на је да ће од 
на ред не го ди не и на след ни ци 
рад ни ка ко ји пре ми не док по-
сту пак ре ша ва ња ње го вог зах те-
ва у Фон ду тра је, има ти пра во да 
по сту пак на ста ве. Тре ћа за кон-
ска но ви на од но си се на осни ва-
че и ве ћин ске вла сни ке ка пи та-
ла у пред у зе ћи ма. Пре ма но вим 
про пи си ма, од сле де ће го ди не 
они ће има ти пра во да по тра-
жу ју на пла ту од Фон да со ли дар-
но сти у слу ча ју сте ча ја са мо ако 
има ју за сно ван рад ни од нос у тој 
фир ми – об ја снио је за наш лист 
Ја блан Об ра до вић, ди рек тор 
Фон да со ли дар но сти.

Ве сна Ана ста си је вић

ИЗ ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ: ИС ПЛА ЋЕ НИ СВИ СА ПО ЗИ ТИВ НИМ РЕ ШЕ ЊИ МА

И даље сигурне исплате
До 1. ав гу ста ове го ди не за 1.536 рад ни ка 
чи ји су зах те ви ре ше ни у њи хо ву ко рист

издвојено 284 ми ли о на ди на ра

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 
на кон оби ла ска До ма за де цу и 
омла ди ну „Спо ме нак” у Пан че ву 
да ће се ре ба лан сом бу џе та во ди-
ти ра чу на да се пра ва нај си ро ма-
шни јих не сма њу ју.

Ву лин је ре као да се ре ба ланс 

за вр ша ва и да ће би ти го тов до
15. сеп тем бра ка ко је на ја вље но,
а да би био го тов и ра ни је да ни је
би ло про ме на у ми ни стар стви ма
фи нан си ја и при вре де. Го во ре ћи
о сма ње њу пен зи ја за 10 од сто, он
је на вео да ће се о то ме тек раз-
го ва ра ти и да се, ка да су у пи та њу
та кве ме ре, во ди ра чу на да се „те-

рет по гре шне по ли ти ке во ђе не
прет ход них го ди на не пре не се
на оне ко ји ма је нај те же”. Ми ни-
стар је по но вио да не ће би ти от-
пу шта ња рад ни ка у пред у зе ћи ма
у ре струк ту ри ра њу, већ да је циљ
ове вла де да се за та пред у зе ћа
про на ђу стра те шки парт не ри или
вла сни ци.  Г. О.

Вла да бри не о пра ви ма нај си ро ма шни јих

Александар Вулин

ЈаЈаа бб блалаан н н
ОбОбОбббОб р рррррра а аа додододоодод в в ввв вввићићићић
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реч струке

Пи та ње да ли пен зи о нер 
мо же да ко ри сти пен зи-
ју, а да и да ље ра ди че сто 

се по ста вља за по сле ни ма у Ре-
пу блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње. Иако на 
пр ви по глед де лу је да је од го вор 
јед но ста ван, ипак ни је мо гу ће од-
го во ри ти про стим „да”, или „не”.

Да би се на ово пи та ње од го-
во ри ло, по треб но је пре све га 
раз ли ко ва ти вр сте пен зи је ко је 
је мо гу ће оства ри ти пре ма прав-
ним про пи си ма Ре пу бли ке Ср-
би је. Нај ве ћи број пен зи о не ра 
ко ри сти ста ро сну пен зи ју. По ред 
ове пен зи је, пре ма За ко ну о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу, мо гу ће је оства ри ти и пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју, као и пра-
во на по ро дич ну пен зи ју.

Ста ро сна пен зи ја
Пре ма ва же ћим про пи си-

ма, пра во на ста ро сну пен зи ју 
оства ру ју оси гу ра ни ци ко ји на-
вр ше про пи са не го ди не жи во та 
и пен зиј ски стаж.

Пре ма За ко ну о ПИО, ко ри-
сни ци ста ро сне пен зи је мо гу без 
огра ни че ња да бу ду у оси гу ра њу 
по би ло ком осно ву и да не сме та-
но ко ри сте пен зи ју. По пре стан ку 
за по сле ња, од но сно де лат но сти, 
они мо гу да под не су зах тев да им 
се по но во од ре ди из нос пен зи је 
ура чу на ва њем и на кнад но на вр-
ше ног ста жа, уко ли ко је тај стаж 
тра јао нај ма ње го ди ну да на. При 
од ре ђи ва њу но вог из но са пен зи-
је, ко ри сни ку ће се ис пла ћи ва ти 
по вољ ни ји из нос пен зи је, од но-
сно не по сто ји мо гућ ност да се 
већ оства ре на пен зи ја ума њи.

Ин ва лид ска пен зи ја
Ко ри сни ци ин ва лид ске пен-

зи је ни су сви у истом прав ном 
по ло жа ју. За оства ри ва ње пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју услов 
је, по ред од ре ђе ног тра ја ња 
пен зиј ског ста жа, и утвр ђи ва ње 
чи ње ни це гу бит ка рад не спо-
соб но сти. За оси гу ра ни ке ко ји 
су у про фе си о нал ној вој ној слу-
жби, утвр ђу је се не спо соб ност 
са мо за ту слу жбу, док се оста-
лим оси гу ра ни ци ма утвр ђу је 
пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти.

Ова раз ли ка ути че на мо гућ-
ност за по сле ња по оства ри ва-
њу пра ва на ин ва лид ску пен зи ју. 
Про фе си о нал на вој на ли ца мо гу 
за вре ме ко ри шће ња ин ва лид-
ске пен зи је да ра де на би ло ко-
јим по сло ви ма, али не мо гу да се 
вра те у вој ну слу жбу. Ипак, иако 
мо гу да ра де и да ко ри сте пен зи-
ју, они не ма ју пра во да тра же од-
ре ђи ва ње но вог из но са пен зи је, 
као што то мо гу ста ро сни пен-
зи о не ри. Оста ли оси гу ра ни ци 
не ма ју та кву мо гућ ност, од но сно 

они не мо гу да уђу у оси гу ра ње, 
а чи ње ни ца да оба вља ју по сло ве 
и по ред то га што им је утвр ђен 
пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти мо же да ути че на од ре ђи-
ва ње кон трол ног пре гле да ко јим 
би се пре и спи тао ра ни је утвр ђен 
основ за при зна ва ње пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју. Из у зе так су 
ко ри сни ци ин ва лид ске пен зи је 
ко ји оба вља ју при вре ме не и по-
вре ме не по сло ве, или су ан га жо-
ва ни по уго во ру о де лу, а за ко је 
се не по кре ће по сту пак по нов не 
оце не рад не спо соб но сти. 

По ро дич на пен зи ја
По ро дич на пен зи ја по сво-

јој при ро ди пред ста вља по моћ 
чла но ви ма по ро ди це умр лог 
оси гу ра ни ка, пре све га ње го вом 
брач ном дру гу и де ци, ка ко се по 
ње го вој смр ти не би на шли у те-
шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји.

Из тог раз ло га, За кон про пи су-
је да се ко ри сни ци ма по ро дич не 
пен зи је об у ста вља ис пла та пен-

зи је уко ли ко стек ну свој ство оси-
гу ра ни ка по би ло ком осно ву. Ко-
ри сни ци по ро дич не пен зи је ко ји
се за по сле, или поч ну да оба вља-
ју са мо стал ну или по љо при вред-
ну де лат ност, има ју оба ве зу да о
то ме оба ве сте Фонд ПИО, ка ко
би се це ни ло има ју ли пра во да и
да ље ко ри сте пен зи ју.

Из у зет но, уко ли ко члан по-
ро ди це оства ру је на кна ду по
осно ву уго во ра о де лу, а уго во-
ре на на кна да је ни жа од 50 од сто
нај ни же осно ви це оси гу ра ни ка

у оси гу ра њу за по сле них, по ро-
дич на пен зи ја се не об у ста вља.
Од 1. ја ну а ра 2015. го ди не из нос
оства ре не уго во ре не на кна де
ће се упо ре ђи ва ти са це ло куп-
ним из но сом нај ни же осно ви це
оси гу ра ни ка за по сле них. Ако ко-
ри сник по ро дич не пен зи је ко ји
ра ди по уго во ру о де лу ни је си гу-
ран да ли му из нос уго во ре не на-
кна де пре ла зи за ко ном од ре ђен
из нос за об у ста ву ис пла те пен зи-
је, ту чи ње ни цу тре ба да про ве ри
на шал те ри ма Фон да ПИО.

Још не ке не до у ми це
У прак си се че сто де ша ва да

ко ри сник оства ри пра во на
пен зи ју, иако је у вре ме оства-
ри ва ња тог пра ва и да ље био у
оси гу ра њу. Ова си ту а ци ја се нај-
че шће сре ће код оси гу ра ни ка
ко ји су би ли у рад ном од но су, а
исто вре ме но су оба вља ли и са-
мо стал ну де лат ност, или су оба-
вља ли ви ше са мо стал них де лат-
но сти исто вре ме но. Из на ве де-

ног раз ло га, бит но је на гла си ти
да под но си о ци зах те ва за пен зи-
ју тре ба оба ве зно да на ве ду све
де лат но сти ко је оба вља ју, да би
се по сту пак пра вил но спро вео.

У слу ча ју да у вре ме оства ри-
ва ња пра ва на пен зи ју ни су би ле
по зна те све чи ње ни це у ве зи са
оба вља њем де лат но сти, не го се
за ту чи ње ни цу на кнад но са зна,
мо гу ће је пре и спи ти ва ње утвр-
ђе ног пра ва. Иако ва же ћи за кон
од ре ђу је да је за оства ри ва ње
пра ва до во љан пре ста нак при о-
ри тет ног оси гу ра ња, без об зи ра
на по сто ја ње не ког дру гог за по-
сле ња или де лат но сти, као и да
пред у зет ни ци мо гу да оства ре
пра во без пре стан ка оси гу ра ња,
у ра ни јим про пи си ма то ни је био
слу чај. Због то га у сва ком по је ди-
нач ном слу ча ју мо ра да се це ни
да ли је пра во на пен зи ју пра вил-
но утвр ђе но уко ли ко, на при мер,
оси гу ра ник ко ји је ра ди оства ри-
ва ња пра ва на пен зи ју рас ки нуо
рад ни од нос, ни је Фон ду при ја-
вио да исто вре ме но има и пред-
у зет нич ку рад њу.

Сход но усво је ним из ме на ма
и до пу на ма За ко на о ПИО, ко-
ри сни ци ма пен зи је ко ји ра де у
ино стран ству ис пла та пен зи је
ће се об у ста вља ти за кључ но са
31. де цем бром 2014. го ди не, а
од 2015. го ди не ова чи ње ни ца
ви ше не ће би ти од ути ца ја на ко-
ри шће ње пен зи је у Ср би ји.

Ме ђу тим, уко ли ко ко ри сник
пен зи је ко ји же ли да се за по сли,
или да оба вља са мо стал ну де лат-
ност у Ср би ји ко ри сти и пен зи ју
из не ке дру ге др жа ве, у оба ве зи
је да о тој чи ње ни ци оба ве сти
над ле жног но си о ца оси гу ра ња,
а у сва ком слу ча ју се пре по ру чу је
ко ри сни ци ма да се са над ле жном
струч ном слу жбом но си о ца оси-
гу ра ња чи ју пен зи ју ко ри сте кон-
сул ту ју у ве зи са тим да ли им за-
по сле ње у Ср би ји ути че на ко ри-
шће ње пен зи је из те др жа ве.

Ми ро слав Ми рић

КАДА ПЕНЗИОНЕР МОЖЕ ДА РАДИ

И пен зи ја и плата

Ми ро слав Ми рић
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актуелно

Пре ма по да ци ма Ста ти-
стич ког го ди шњег бил-
те на Фон да ПИО за 2013.

го ди ну ко ји је об ја вљен на сај ту
Фон да (www.pio.rs), од нос бро ја
ко ри сни ка пен зи ја и оси гу ра ни-
ка, тј. пен зи о не ра и за по сле них
је 1:1,1. Број ко ри сни ка пен зи је
у Ср би ји је за кључ но са 31. де-
цем бром 2013. го ди не из но сио
1.722.649, од че га је 1.438.016
пен зи о не ра из ка те го ри је за по-
сле них, 72.036 из са мо стал них
де лат но сти и 212.597 по љо при-
вред ни ка, док је оси гу ра ни ка
би ло 1.875.964.

Ва жно је на гла си ти да број
ко ри сни ка пен зи је од 2012.
го ди не об у хва та и по да так за
про фе си о нал на вој на ли ца, док
број оси гу ра ни ка са др жи по да-
так Ре пу блич ког за во да за ста-
ти сти ку (за ка те го ри ју за по сле-
них и са мо стал них де лат но сти
и не об у хва та про фе си о нал на
вој на ли ца) и по да так ма тич не
еви ден ци је РФ ПИО (за ка те го-
ри ју по љо при вред ни ка).

Ка да је у пи та њу вр ста пен зи је,
ста ро сне су у прет ход ној го ди ни
чи ни ле 59,3 од сто укуп ног бро-
ја, тач ни је 1.021.216 пен зи ја, по-
ро дич не 367.393, од но сно 21,3
од сто, док је ин ва лид ских би-
ло 334.040 и оне су чи ни ле 19,4
про цен та укуп ног бро ја пен зи ја.

Про сеч на ста рост свих ка те-
го ри ја ста ро сних пен зи о не ра у

2013. би ла је 69 го ди на, тач ни-
је 71 за му шкар це и 68 за же не, 
док су ин ва лид ски пен зи о не ри 
у про се ку има ли 66 го ди на.

Ста ро сни пен зи о не ри свих 
ка те го ри ја у про се ку су има-
ли 31 го ди ну ста жа, од но сно 
му шкар ци 34, а же не 28, док 
је про се чан стаж ин ва лид ских 
пен зи о не ра у про се ку из но сио 
24 го ди не, тј. у слу ча ју му шка ра-
ца 26, а же на 22.

Ка да је реч о пу ном ста жу, у ка-
те го ри ји за по сле них уче шће ко-
ри сни ка са пу ним ста жом у укуп-
ном бро ју ста ро сних пен зи о не-
ра из ове ка те го ри је у 2013. из-
но си ло је 47 од сто, док је, по ре-
ђе ња ра ди, 2008. из но си ло 40,4 
про цен та. У слу ча ју ко ри сни ка 
из ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти од 2008. до 2013. удео 
пен зи о не ра са пу ним ста жом у 
од но су на уку пан број по рас тао 

је са 29,4 на 40,9 про це на та, док 
је код по љо при вред ни ка у 2013. 
го ди ни из но сио 1,9 од сто, а пет 
го ди на ра ни је 0,2 про цен та. Уче-
шће ста ро сних пен зи о не ра свих 
ка те го ри ја са пу ним ста жом у 
укуп ном бро ју 2013. би ло је 38,9 
про це на та, а 2008. го ди не из но-
си ло је 31,4 од сто.

Про се чан број го ди на ко ри-
шће ња ста ро сне пен зи је ко ри-
сни ка ко ји ма је пре ста ло пра во 
због смр ти у 2013. у ка те го ри ји 
за по сле них био је 18 го ди на, у 
слу ча ју са мо стал них де лат но-
сти 11, а код по љо при вред ни ка 
16. Ста ро сни пен зи о не ри свих 
ка те го ри ја пен зи ју су у про се ку 
ко ри сти ли 17 го ди на, а ин ва-
лид ски две го ди не ду же. 

У де цем бру 2013. про се чан
из нос пен зи је ра чу на ју ћи све ка-
те го ри је ста ро сних пен зи о не ра 
био је 26.441 ди на ра, од но сно 
30.117 за му шкар це (про сеч не 
го ди не ста жа 34), и 22.882 за же-
не (про сеч не го ди не ста жа 28). 
Ин ва лид ски пен зи о не ри су у де-
цем бру про шле го ди не у про се-
ку при ми ли 23.432 ди на ра.

Ка да је реч о нов ча ним на кна-
да ма у 2013. го ди ни, број ко ри-
сни ка свих ка те го ри ја на кна де 
за те ле сно оште ће ње из но сио 
је 78.158, док је на кна ду за по-
моћ и не гу дру гог ли ца ко ри-
сти ло 76.824 ко ри сни ка.

Весна Ка дић

ГО ДИ ШЊА СТА ТИ СТИ КА ФОН ДА ПИО

Не што ви ше за по сле них 
не го пен зи о не ра

Да ни раз го во ра
са Не мач ком

Ово го ди шњи срп ско-не мач ки да ни раз го во ра из 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња би ће ор-
га ни зо ва ни у Бо ру и Бе о гра ду. Струч ња ци из срп ског и 
не мач ког пен зиј ског фон да раз го ва ра ће 23. и 24. сеп-
тем бра у Бо ру, а 25. сеп тем бра у Бе о гра ду са оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма ко ји има ју не ки не ре шен про-
блем у ве зи са рад ним ста жом у ове две зе мље.

Сви за ин те ре со ва ни тре ба да за ка жу свој до-
ла зак на те ле фо не 011/2017-419 и 011/ 2017-437.
Пријављивање почиње од 8. сеп тем бра. Г. О.

Про сеч на не то за ра да у Ср би ји
ис пла ће на у ју лу из но си ла је 45.216
ди на ра, што је но ми нал но за 0,7, а
ре ал но за 0,8 од сто ви ше не го у ју-
ну, са оп штио је Ре пу блич ки за вод
за ста ти сти ку. У по ре ђе њу са ју лом 
2013. го ди не, про сеч на при ма ња за-
по сле них но ми нал но су би ла ви ша 
за 2,3, а ре ал но за 0,2 од сто. Про сеч-
на бру то за ра да из но си ла је 62.380 

ди на ра и но ми нал но је би ла ви ша за 
0,6, а ре ал но за 0,7 од сто не го у ју ну 
2014, док је у од но су на ју ли 2013. го-
ди не би ла ви ша за 0,3 од сто. 

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на 
за се дам ме се ци 2014. го ди не у од но-
су на исти про шло го ди шњи пе ри од 
реално је би ла ма ња за 0,7 од сто, док 
је про сеч на бру то за ра да би ла ре ал-
но ма ња за је дан про це нат.

Про сеч на не то за ра да 
у ју лу – 45.216 ди на ра
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Осо бе оште ће ног слу ха, али и 
сле пи и сла бо ви ди, има ће бо љи 
при ступ ин фор ма ци ја ма о ра ду 
Град ске упра ве Кра гу јев ца за хва-
љу ју ћи по себ ним апа ра ти ма, као и 
ин фор ма то ру на Бра је вом пи сму.

На шал те ру за ин фор ма ци је у 
хо лу Град ске упра ве по ста вљен 
је ин ду ко ва ни си стем за осо бе са 
оште ће њем слу ха, да би мо гли лак-
ше да ко му ни ци ра ју са шал тер ским 
слу жбе ни ци ма. Ова кви апа ра ти су 

у про те клих осам го ди на по ста вље-
ни на шал те ри ма у ше зде сет оп шти-
на и гра до ва у Ср би ји. 

Да ни Вра ња 2014.
Од 25. до 31. ав гу ста у Вра њу је одр жа на де се та кул тур но-ту ри стич ка ма ни фе-

ста ци ја „Да ни Вра ња 2014”. Многоброј ни по се ти о ци су могли да ужи ва ју у бо га-
том про грам у. По ред кон це ра та по зна тих гру па, на сту па фол клор них ан сам ба ла
из зе мље и ино стран ства и ве че ри врањ ске пе сме, ор га ни зо ва ни су и ет но са јам,
пла ни нар ски ма ра тон, ме ђу на род ни ре ли олд тај ме ра, пре зен та ци ја врањ ске ку-
хи ње, као и по зо ри шне пред ста ве у Му зе ју-ку ћи Бо ре Стан ко ви ћа. Гра д Вра ње и
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вра ња били су  ор га ни за тори ове ма ни фе ста ци је.

Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Алек сан дар 
Ву лин, по се тио је Дом за 
де цу оме те ну у раз во ју у 
ма на сти ру Све та Пет ка Из-
вор ска, у се лу Из вор код 
Па ра ћи на и уру чио две то-
не кон зер ви ра не хра не.

– Др жа ва је ту да по мог-
не, Цен тар за со ци јал ни 
рад је но си лац про јек та и 
ми ће мо на ста ви ти са са-
рад њом и гле да ти да је 
уна пре ди мо и по бољ ша-
мо. Али, не ма тих згра да и 
нов ца ко ји мо гу да за ме не 

љу бав ко ју сам ов де ви део – 
ре као је Ву лин, по ру чив ши 
да бри га о тој де ци не би би-
ла мо гу ћа без по жр тво ва ног 
ра да мо на хи ња.

Ми ни стар Ву лин је под-
се тио да ће се ова кве ак ци-
је на ста ви ти у скла ду са по-
ли ти ком Ми ни стар ства да 
се сва ке не де ље обез бе ди 
по моћ за јед ног ко ри сни-
ка ко ја ни је из бу џет ских 
сред ста ва. Ина че, до на ци-
ју До му за де цу оме те ну у 
раз во ју у Из во ру да ло је 
пред у зе ће „Клас ко мерц” 
из Па ра ћи на.

Да ни пре о бра же ња
Де се то днев на ма ни фе ста ци ја, 22. по ре ду, „Да ни

срп ско га ду хов ног пре о бра же ња”, од Пре о бра же ња
Го спод њег до Ве ли ке Го спо ји не, одр жа на је и ове го ди-
не у Де спо тов цу. Де спо тов ча ни и њи хо ви го сти има ли
су при ли ке да чу ју бе о град ске „Ма дри га ли сте”, да ви-
де из ло жбу сли ка Бо жи да ра – Бо ле та Ми ло ра до ви ћа
„Сло во љуб ве де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа”, ко ју је
отво рио ака де мик Ни ко ла – Ко ка Јан ко вић. Мо гли су
да при су ству ју на уч ном ску пу „Сред њи век у срп ској
на у ци, књи жев но сти, исто ри ји и умет но сти”, по све ће-
ном Сењ ском руд ни ку, нај ста ри јем срп ском под зем-
ном угље но ко пу, где је скуп и одр жан. Јед нo ве че  би лo
је по све ће но ба ле ту, јед нo фил му, а Да ни су за тво ре ни
на Ве ли ку Го спо ји ну го сто ва њем КУД „Шпа нац”.

Прокупље: 
збри ња ва ње из бе гли ца 

У оп шти ни Про ку пље жи ви ве ли ки број из бе гли ца. 
Недавно су пот пи са ни пр ви уго во ри са оп шти ном о ку по-
ви ни се о ских ку ћа за из бе гли це из БиХ и Хр ват ске. Ку ће са 
окућ ни цом до би ле су че ти ри пре те жно ста рач ке по ро ди це.

У Про ку пљу, ина че, жи ви 147 из бе глих ли ца из БиХ и Хр ват-
ске и ви ше од 4.700 ин тер но ра се ље них са Ко со ва за 

ко је ће до сре ди не сеп тем бра би ти ку пље но још 
два де се так ку ћа. Сред ства су обез бе дили Ре-

пу блич ки ко ме са ри јат за из бе гли це и ло-
кал на са мо у пра ва. 
Оче ку је се да убр зо поч не и от куп 28 ста-

но ва, а до кра ја го ди не и по че так из град ње 20 ста но ва за 
из бе гла ста рач ка до ма ћин ства.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла
јул ских при ма ња пен-
зи о не ри ма из ка те го-
ри је за по сле них по че-
ла је 26. ав гу ста.

Пен зи о не ри са мо-
стал них де лат но сти
при ми ће сво је це ле
ав гу стов ске пен зи је
3. сеп тем бра, а пен зи-
о ни са на вој на ли ца и
по љо при вред ни ци 5.
сеп тем бра.

Парк за све
уз ра сте

Ова ко из гле-
да ре но ви ра ни
парк на Бе лим
во да ма, у Бе о-
гра ду, ко ји је по-
стао парк за све
уз ра сте, са игра-
ли штем за де цу,
шах-та бла ма за
мај сто ре и ки би-
це ре свих уз ра-
ста, ле по уре ђе-
ним ста за ма...

Па ра ћин: по моћ др жа ве до му у Из во ру

Кра гу је вац: шал тер за осо бе
оште ће ног слу ха

између два броја
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поводи

Чла но ви Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је и да ље уче ству-
ју у свим ак тив но сти ма

ве за ним за по моћ угро же ни ма
од по пла ва. Пред став ни ци ове
ор га ни за ци је су у стал ном кон-
так ту са зва нич ни ци ма ко ји су
ра ди ли на еви ден ти ра њу и про-
це ни ште те да би се сред ства на-
ме ње на нај у гро же ни јим пен зи-
о не ри ма нај це лис ход ни је ис ко-
ри сти ла. На кон што су, у ју ну, на
по се бан ра чун сред ства упла ти-
ли и нај ста ри ји гра ђа ни Цр не Го-
ре, раз ма тра но је и шта ће би ти с
нов цем ко ји су од сво јих пен зи ја
из дво ји ли пен зи о не ри Ср би је.

На сед ни ци Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је одр жа ној 1. ав гу ста
до не ти су за кључ ци ка ко ће тај
но вац би ти рас по ре ђен. Уку пан
из нос сред ста ва из дво јен од цр-
но гор ских пен зи ја (48.523 евра),
упла ћен на по се бан де ви зни ра-
чун отво рен за ове на ме не, би-
ће, пре ма за кључ ку са ове сед-
ни це, пре у сме рен оп штин ским
ор га ни за ци ја ма и рас по ре ђен
ис кљу чи во пре ма зва нич ним
по да ци ма о про це ни ште те.

На сед ни ци се сре ло ви ше од
че тр де сет пред сед ни ка удру-
же ња пен зи о не ра са угро же них

под руч ја, од но сно из Бе о гра да и 
три на ест окру га Ср би је. Укуп но је, 
са сред стви ма ко ја су упла ће на из 
Цр не Го ре и са до на ци ја ма ко је су 
сти гле из три де сет че ти ри удру-
же ња пен зи о не ра, до са да при-
ку пље но ви ше од осам ми ли о на 
ди на ра. Сав тај но вац ће би ти рас-
по ре ђен пре ма истом кри те ри ју-
му, ис кљу чи во нај у гро же ни ји ма 
пре ма про це ни ште те. Та ко ђе, 
по ред нов ча них сред ста ва, пре ма 

од лу ци Фон да ПИО Цр не Го ре, по-
моћ је сти гла и у ви ду бес плат ног 
сед мо днев ног бо рав ка за че тр де-
сет нај у гро же ни јих пен зи о не ра 
из Ср би је по го ђе них по пла ва ма у 
Ул ци њу, од 25. ав гу ста, на ба зи пу-
ног пан си о на, у јед ном од обје ка-
та Фон да ПИО Цр не Го ре.

У ма ју је, да под се ти мо, на 
ини ци ја ти ву Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, а у са рад-

њи са Фон дом ПИО, омо гу ће но 
број ним за ин те ре со ва ним ко-
ри сни ци ма, на кон што пот пи шу 
из ја ву на шал те ри ма би ло ко је 
од 35 фи ли ја ла, 13 слу жби и 121 
ис по ста ве Фон да, да им се од 
пен зи је из дво ји из нос за ко ји 
се опре де ле. Та ко при ку пље на 
сред ства пре у сме ра ва ју се на 
ху ма ни тар ни ра чун Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је.  

Јелена Оцић

Чла но ви из 26 ме сних ор га ни за ци ја Са ве за 
ин ва ли да ра да гра да Зре ња ни на при ку пи ли су 
укуп но 161.380 ди на ра то ком ак ци је за по моћ 
угро же ни ма на по пла вље ним под руч ји ма у Ср-
би ји. Овај но вац, ко ји су ин ва ли ди ра да со ли-
дар но одво ји ли од сво јих скром них при ма ња, 
упла ћен је на на мен ске ра чу не Вла де Ср би је. Тим 
по во дом, пред став ни ке Са ве за на че лу са Сте ва-
ном Ра ди ши ћем, пред сед ни ком ОО СИР Зре ња-
нин, уго стио је у Град ској ку ћи Љу бо мир Ста ни-
са вљев, за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не гра да 
Зре ња ни на.    

М. М.

ЗРЕ ЊА НИН СКИ ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА
ПО МА ЖУ ПО ПЛА ВЉЕ НИМА

Со ли дар ност
на де лу

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Помоћ они ма ко ји ма је 
нај по треб ни ја

Представници инвалида рада у Градској кући
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Да би се ство ри ли бо љи усло ви 
за рав но прав но укљу чи ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том (ОСИ) на тр-
жи ште ра да и под ста кло пру жа ње 
по др шке њи хо вом за по шља ва њу, 
На ци о нал на слу жба за за по шља-
ва ње (НСЗ) спро во ди ме ре ак-
тив не по ли ти ке за њи хо во за по-
шља ва ње и за суб вен ци о ни са ње 
по сло да ва ца ко ји их за по сле.

На кон не дав но за вр ше ног 
кон кур са за ор га ни зо ва ње јав-
них ра до ва у 2014. го ди ни на 
ко ји ма се ан га жу ју ОСИ, у скла-
ду са од ред ба ма За ко на о за по-
шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај 
не за по сле но сти и За ко на о про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин ва-
ли ди те том, НСЗ је рас пи са ла и 
јав не кон кур се и јав не по зи ве 
по сло дав ци ма за до де лу суб-
вен ци ја за отва ра ње но вих 
рад них ме ста за ОСИ, за за по-
шља ва ње ОСИ без рад ног ис ку-
ства, за уче шће у фи нан си ра њу 
про гра ма обу ке, за ре а ли за ци ју 

про гра ма струч не прак се, као и 
за ре фун да ци ју тро шко ва по др-
шке ОСИ.

Суб вен ци је за отва ра ње но-
вих рад них ме ста одо бра ва ју 
се по сло дав ци ма из при ват ног 
сек то ра у јед но крат ном из но су, 
за за по шља ва ње не за по сле них 
ОСИ ко је су на еви ден ци ји НСЗ. 

По сло да вац ко ји је оства рио 
пра во на суб вен ци ју за отва ра ње 
но вог рад ног ме ста ду жан је да са 
не за по сле ном осо бом са ин ва ли-
ди те том за кљу чи уго вор о ра ду 
на нео д ре ђе но вре ме са пу ним 
рад ним вре ме ном, да је за др жи 
у рад ном од но су нај ма ње 24 ме-
се ца, и да упла ћу је до при но се за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

По сло да вац ко ји за по сли 
ОСИ без рад ног ис ку ства на 
нео д ре ђе но вре ме, има пра во 
на суб вен ци ју за ра де за ту осо-
бу у тра ја њу од 12 ме се ци од 
да на за сни ва ња рад ног од но са. 
Суб вен ци ја за ра де се одо бра ва 
на осно ву под не тог зах те ва по-

сло дав ца, у ви си ни до 75 од сто
укуп них тро шко ва за ра де са
при па да ју ћим до при но си ма.

Рас пи сан је и кон курс за ре-
фун да ци ју тро шко ва по др шке
ОСИ ко је се за по шља ва ју под
по себ ним усло ви ма. Ра ди се о

тро шко ви ма пру жа ња по др шке
на рад ном ме сту – рад на аси-
стен ци ја, и тро шко ви ма при ла-
го ђа ва ња рад ног ме ста.

НСЗ је упу ти ла и јав не по зи ве
за ре а ли за ци ју про гра ма струч-
не прак се за ОСИ и за уче шће у
фи нан си ра њу про гра ма обу ке
на зах тев по сло дав ца. Про грам
струч не прак се под ра зу ме ва
струч ну обу ку за не за по сле не
ОСИ ра ди оспо со бља ва ња за
са мо ста лан рад у стру ци, док
про грам обу ке ОСИ на зах тев
по сло дав ца под ра зу ме ва уче-
шће у фи нан си ра њу обу ке ра ди
сти ца ња зна ња и ве шти на по-
треб них за оба вља ње по сло ва
на кон крет ном рад ном ме сту.

Сви на ве де ни кон кур си и јав-
ни по зи ви отво ре ни су до утро-
шка рас по ло жи вих сред ста ва, а
нај ка сни је до по чет ка де цем бра
2014. го ди не. Ин те грал ни тек-
сто ви ових кон кур са и по зи ва
мо гу да се про чи та ју на пор та лу
НСЗ.  Дра ган Ко раћ

Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не, у са рад њиУУса не вла ди ном ор га ни за ци јом „Коц ка” иУУСа ве зом са мо стал них син ди ка та гра даУУ
Но вог Са да и оп шти на, а уз по-
др шку швај цар ске ор га ни за ци-
је „So li dar Sus se”, спро во ди про-
је кат „Ка ри јер но са ве то ва ње и 
род на рав но прав ност мла дих у 
сред њо школ ским уста но ва ма”. 
Те ма про јек та је уна пре ђе ње 
зна ња ка ри јер них са вет ни ка и 
ти мо ва ра ди ства ра ња одр жи-
вог си сте ма са ве то ва ња мла-
дих о тр жи шту ра да. 

Про је кат је је дин ствен по 
то ме што укљу чу је при вре ду 
у про цес ка ри јер ног са ве то-
ва ња, а по сло дав ци ће сво јим 
пре да ва њи ма пру жи ти по ла-
зни ци ма ва жне ин фор ма ци је 
о зах те ви ма при вре де. С дру-
ге стра не, пред став ни ци Са ве за са мо стал них
син ди ка та Но вог Са да да ће свој до при нос у
про јек ту кроз ин фор ми са ње бу ду ћих за по-
сле них о њи хо вим рад ним пра ви ма и мо гућ-
но сти ма син ди кал ног ор га ни зо ва ња.

Про јек том је об у хва ће но пет ло кал них
са мо у пра ва: Ру ма, Зре ња нин, Ср бо бран,
Бач ка Па лан ка и Но ви Сад, с мо гућ но шћу

про ши ре ња на оста ле са мо у пра ве у Вој во-
ди ни. Циљ овог про гра ма је да на став ни ци,
уз прет ход ну обу ку и дво ме сеч ну мен тор-
ску по др шку, осми сле и ре а ли зу ју соп стве-
ни про грам ка ри јер ног са ве то ва ња. По сло-

дав ци, чла но ви Уни је по сло да ва ца Вој во-
ди не, одр жа ће пре да ва ња у сред њим шко-
ла ма – ко је ће би ти укљу че не у про је кат у

на ве де ним ло кал ним са мо у-
пра ва ма, не са мо да би пред-
ста ви ли зах те ве при вре де,
већ и да би да ли са ве те за
што ефи ка сни је сна ла же ње
свр ше них сред њо шко ла ца у
све ту ра да. 

Обу ка је бес плат на и одр-
жа ће се сре ди ном сеп тем-
бра ове го ди не. Пла ни ра но
је да уче ству је 18 шко ла из
Вој во ди не, 40 на став ни ка и
чла но ва ти мо ва за ка ри јер-
но са ве то ва ње, те струч них
са рад ни ка из ове обла сти.
Отво рен је и по зив за оста ле
сред ње шко ле и дру ге за ин-
те ре со ва не да се укљу че у

спро во ђе ње обу ка и мен тор ског про гра ма,
а за све по треб не ин фор ма ци је мо гу да се
обра те НВО „Коц ка” елек трон ском по штом
(offi    ce.koc ka@g mail.com) или на те ле фон
069/4125-213. Ми ро слав Мек те ро вић

НСЗ РАС ПИ СА ЛА КОН КУР СЕ ЗА ПОД СТИ ЦАЈ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ОСИ

При ја вљи ва ње до утро шка сред ста ва

УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ УЧЕ СТВУ ЈЕ У ПРО ГРА МУ КА РИ ЈЕР НОГ СА ВЕ ТО ВА ЊА

Зах те ви при вре де у пр вом пла ну

 УУУнин јаај  ппппосоо лоодад вацаца В ВВВојојо ввовоодидидидд ненененеее
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кроз Србију

Удру же ње па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги-
ча ра но во сад ског ре ги о на по сто ји од 1985.
го ди не и тре нут но оку пља 90 чла но ва из
де вет оп шти на ју жне Бач ке и Сре ма.

Ка ко ка же Ста на Ме кић, се кре тар Удру-
же ња, ре дов но функ ци о ни са ње по сти же се
сред стви ма од про је ка та ко је су при хва ти-
ли Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња, Вла да Вој во ди не
и град Но ви Са д, на чи је се кон кур се сва ке
го ди не ја вља ју.

– За про је кат „Бо љи жи вот у но вим усло ви-
ма” до би ли смо 1.800.000 ди на ра из бу џе та гра-
да Но вог Са да, ко јим је обез бе ђе на пла та за јед-
ног за по сле ног, тро шко ви ре жи ја кан це ла ри је
и тро шко ви пре во за чла но ва на шим ком би јем
– ис та кла је Ста на Ме кић и до да ла да им, на жа-

лост, ни је одо брен про је кат опо рав ка и ре ха-
би ли та ци је чла но ва, као и про је кат одр жа ва ња
ме ђу на род ног ша хов ског тур ни ра за ОСИ.

Осим то га што пре во зи чла но ве код ле ка-
ра, ово удру же ње се бри не и о оства ри ва-
њу здрав стве них, со ци јал них и прав них по-
тре ба сво јих ко ри сни ка. Та ко се у њиховим
про сто ри ја ма че сто одр жа ва ју се ми на ри и
здрав стве не обу ке, а не гу је се и дру же ње
на из ле ти ма и спорт ским так ми че њи ма.

– На ши чла но ви се так ми че у пи ка ду, сто-
ном те ни су, стре ља штву и атле ти ци, уче-
ству ју и на так ми че њи ма у пе ца њу и ку ли-
нар ству – ка же Ста на Ме кић. 

Сва ка ко нај по зна ти ји спор ти сти Удру же ња
су про сла вље ни сто но те ни се ри у ко ли ци ма,
Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић и Злат ко Ке слер.

Пре ма пла ну ак тив но сти Удру же ња, чла-
но ви су у ав гу сту би ли на де се то днев ном
од мо ру и опо рав ку на Сре бр ном је зе ру.

Дра ган Ко раћ

Иако је ове го ди не због еко ном ске
кри зе из о ста ла фи нан сиј ска по др-
шка Ре пу бли ке Ср би је ме ра ма ак-

тив не по ли ти ке за по шља ва ња, оп шти на
Не го тин је бу џе том за ову го ди ну пред ви-
де ла сред ства за суб вен ци је не за по сле ни-

ма у ак тив ној по тра зи за по слом. За са мо-
за по шља ва ње, али и за отва ра ње но вих
рад них ме ста у при ват ном сек то ру обез бе-
ђе но је пет ми ли о на ди на ра, а јав ни по зи ви
не за по сле ни ма, у са рад њи са На ци о нал ном
слу жбом за за по шља ва ње, Ис по ста ва у Не-
го ти ну, отво ре ни су до 15. сеп тем бра.

– Суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње на-
ме ње на је не за по сле ни ма ко ји се во де на
еви ден ци ји НСЗ у на шој ис по ста ви и има ју
за вр ше ну обу ку за по чи ња ње соп стве ног

по сла. До де љу је се у јед но крат ном из но су
од 200.000 ди на ра ра ди осни ва ња рад ње
или при вред ног дру штва, уко ли ко осни вач
у ње му за сни ва рад ни од нос. Не за по сле ни
ко ји на овај на чин оства ри пра во на суб вен-
ци ју у оба ве зи је да оба вља ре ги стро ва ну

де лат ност нај ма ње 24 ме се ца. У од но су на
про шлу, ове го ди не је из нос по је ди нач не
суб вен ци је по ве ћан за 40.000 ди на ра – ка-
же Де јан Та дић, ко ор ди на тор не го тин ске
ис по ста ве Фи ли ја ле НСЗ Бор.

Про шле го ди не је ин те ре со ва ње не за по-
сле них за по кре та ње соп стве ног по сла по-
мо ћу суб вен ци ја би ло ве ли ко. При ја ви ло се
52 кан ди да та, а 19 је по сле за вр ше не обу ке
до би ло сред ства за са мо за по шља ва ње. За-
хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци оп шти не,

код по сло да ва ца у при ват ном сек то ру за-
по сле но је 13 осо ба.

– Суб вен ци ја за отва ра ње но вих рад них
ме ста одо бра ва се по сло дав ци ма у јед но-
крат ном из но су од 150.000 ди на ра ра ди за-
по шља ва ња ли ца са еви ден ци је НСЗ. Фир ма
у ко јој се за по шља ва ју ове осо бе мо ра би ти
ре ги стро ва на нај ма ње три ме се ца пре да-
ту ма под но ше ња зах те ва на те ри то ри ји оп-
шти не Не го тин. По сло да вац ко ји је оства рио
пра во на суб вен ци ју за отва ра ње но вих рад-
них ме ста ду жан је да за кљу чи уго вор о ра ду
са не за по сле ним ли цем на нео д ре ђе но вре-
ме, у тра ја њу од нај ма ње 24 ме се ца од да на
за сни ва ња рад ног од но са, и да упла ћу је до-
при но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, у
скла ду са за ко ном – об ја шња ва Та дић и ка же
да је из нос и ове суб вен ци је у од но су на про-
шлу го ди ну по ве ћан, и то за 50.000 ди на ра.

Оп шти на Не го тин је Ло кал ним ак ци о ним
пла ном за по шља ва ња у 2014. го ди ни за ове
на ме не опре де ли ла пет ми ли о на ди на ра,
од но сно два и по ми ли о на ди на ра по јав-
ном по зи ву, а са 500.000 ди на ра по др жа ће
и спро во ђе ње јав них ра до ва, с ци љем да и
на тај на чин, бар при вре ме но, рад но обез-
бе ди не за по сле на ли ца.

У овом тре нут ку на еви ден ци ји НСЗ – Ис-
по ста ва у Не го ти ну на ла зи се 2.540 Кра ји-
на ца. Ме ђу не за по сле ни ма нај ви ше је оних
без ква ли фи ка ци ја – 1.207, а у сто пу их пра те
сред њо школ ци (1.098). Го то во у под јед на ком
бро ју за сту пље не су и же не и му шкар ци, а на
по сао че ка и 138 осо ба са за вр ше ном ви шом
шко лом и 113 са ви со ком струч ном спре-
мом. Јо ван ка Ста но је вић

ОП ШТИ НА НЕ ГО ТИН ИЗ ДВА ЈА ПЕТ МИ ЛИ О НА ДИ НА РА СУБ ВЕН ЦИ ЈА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Јав ни по зи ви до 15. сеп тем бра

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПА РА ПЛЕ ГИ ЧА РА И КВА ДРИ ПЛЕ ГИ ЧА РА НО ВО САД СКОГ РЕ ГИ О НА

Бо љи жи вот у но вим усло ви ма

Ста на Ме кић
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Ни је до вољ но би ти са мо пен-
зи о нер, већ је ва жно би ти и члан 
ор га ни за ци је ко ја оку пља љу де 
те по пу ла ци је. На осно ву бро ја 
чла но ва до де љу ју се сред ства за 
рад њи хо вих асо ци ја ци ја. Сто га 
је стал ни за да так и сва ког удру-
же ња пен зи о не ра да до стиг-
не ма сов ност. Број но члан ство 
умно жа ва до на ци је и ути че на 
успе шно ре ша ва ње про бле ма 
оста ре лих љу ди, мо гло се чу ти на 
из ве штај ној го ди шњој скуп шти-
ни Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра у Ки кин ди 

У по сто је ћим усло ви ма у Вој-
во ди ни мо же се сма тра ти при-
стој ним број од 6.474 чла на у 
од но су на уку пан број пен зи о-
не ра у ки кинд ској оп шти ни ко-
јих је 31. де цем бра 2013. го ди не 
би ло 14.387. Ипак, ни је на од мет 
да раз ме ра бу де још по вољ ни ја, 
ис так ну то је на овом ску пу.

Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, 
ука зао је та ко ђе на ту нео п ход-
ност, по хва лив ши ак тив но сти 

ко је је у из ве шта ју по бро јао Ве-
ли зар Сил ве стер, пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра ки кинд-
ске оп шти не. 

По ру ка са овог ску па гла си да
се, по ред снаб де ва ња чла но ва
огре вом, на мир ни ца ма и дру-
гом по треп шти на под по вољ ним
усло ви ма, мо ра ју по ну ди ти и
дру ги са др жа ји ра ди при до би ја-
ња ис пи сни ка. Клуб пен зи о не ра
ко ји ра ди сва ко днев но у са ли
Удру же ња при вла чи број не по-
се ти о це а КУД „Сун ча на је сен” 
но си лац је ра зно вр сних про гра-
ма и ор га ни зо ва ња екс кур зи ја
и уза јам них по се та у са рад њи са
срод ним удру же њи ма из дру гих
ме ста. Удру же ње пен зи о не ра
ки кинд ске оп шти не успе шно са-
ра ђу је са фи ли ја лом Фон да ПИО
за се вер ни Ба нат и ло кал ном са-
мо у пра вом. 

На овом ску пу по но во је по-
кре ну то пи та ње уво ђе ња со-
ци јал них ка ра та за пен зи о не ре
ра ди пра вил ни је рас по де ле по-
мо ћи. С. За ви шић

Ауто ном на По кра ји на Вој-
во ди на је од 17. до 23. 
ав гу ста би ла до ма ћин за 

ви ше од сто ти ну уче сни ка из 37 
европ ских ре ги о на на Лет њој 
ака де ми ји Скуп шти не европ ских 
ре ги ја (АЕР). Те ма ово го ди шње 
Лет ње ака де ми је је би ла „Мул-
ти кул ту рал ност, мул ти е тич ност 
и мул ти је зич ност – ре ги о нал на 
раз ли чи тост као пред у слов за 
со цио-еко ном ски раз вој”.

Про грам АЕР-а био је еду ка ти-
ван и ин тер ак ти ван и ре а ли зо-
ван је у Но вом Са ду, Срем ским 
Кар лов ци ма, у Ко ва чи ци, Бе лом 
Бла ту, Цар ској ба ри и Су бо ти ци, 
а по след њег да на ака де ми је го-
сти из Евро пе по се ти ли су Бе о-
град и На род ну скуп шти ну Ре-
пу бли ке Ср би је где су су ми ра ли 

ре зул та те. Иштван Па стор, пред-
сед ник Скуп шти не АПВ, у Скуп-
шти ни Вој во ди не у при су ству 
број них ви со ких зва ни ца све ча-
но је отво рио АЕР, а и мно ги др-
жав ни, по кра јин ски и ло кал ни 
зва нич ни ци су се то ком тра ја ња 
ове лет ње ака де ми је обра ти ли 
го сти ма, из ме ђу оста лих и мр 
Иван Бо шњак, др жав ни се кре-
тар у Ми ни стар ству др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве.   

То ком шест да на тра ја ња ака-
де ми је го сти су се упо зна ли са 
мо де лом успе шне ин те гра ци је 
ма њи на у Вој во ди ни, уз по ру-
ку да је раз ли чи тост у овом ре-
ги о ну пред ност, а не пре пре ка 
со ци јал но-еко ном ском раз во ју. 
Одр жан је ве ћи број пре да ва ња 
и па нел ди ску си ја, као и ин тер-

ак тив них ра ди о ни ца у аутен тич-
ним вој во ђан ским ме сти ма. Ре-
ци мо, Ану шка Ши мон, пред сед-
ни ца, и ње на ко ле ги ни ца Ма ри ја
Ха њик из Клу ба же на Бе лог Бла-
та, под у ча ва ле су уче сни ке ка ко
се тра ди ци о нал но пра ве до ма ћи
хлеб и вој во ђан ске штру дле, док
су у Ко ва чи ци има ли при ли ку
да ви де ка ко се из ра ђу ју на кит
и су ве ни ри, а мо гли су из у чи ти
и тех ни ке сли ка ња итд. С дру ге

стра не, Ана То ма но ва Ма ка но ва,
пред сед ни ца Ор га ни за ци о ног
од бо ра АЕР у Вој во ди ни, из ја-
ви ла је да су се до го во ри ли са
Хан де Озул Бо за те ли, пред сед-
ни цом АЕР, о да љој ме ђу соб ној
са рад њи, те ће кроз парт нер ске
од но се оства ри ти зна чај не про-
јек те у обла сти жен ског пред у-
зет ни штва и у ин клу зи ји ром ске
за јед ни це.

М. Мек те ро вић

АКТИВНОСТИ СА ВЕЗА СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Бли жи ко ри сни ци ма
Са вез сле пих и сла бо ви дих Вој во ди не у обла сти кул ту ре ба ви

се, из ме ђу оста лог, и би бли о теч ком и из да вач ком де лат но шћу –
уз све срд ну фи нан сиј ску по моћ ши ре дру штве не за јед ни це. Би-
бли о те ка „Мр Омер Ма рин ков” бро ји око 4.000 на сло ва, а осим
звуч них књи га, Са вез из да је и че ти ри звуч на ча со пи са и је дан
ча со пис на Бра је вом пи сму. Нај ста ри ји звуч ни ча со пи си „Од јек” 
и ча со пис на ма ђар ском је зи ку „Вис ханг” об ја вљу ју се јед ном ме-

сеч но, док „Жен ски свет”, „Де чи ји од јек” и ча со пис на Бра је вом
пи сму „Ви ди ци” из ла зе дво ме сеч но.

На не дав но одр жа ној сед ни ци Уре ђи вач ког од бо ра ових ча со-
пи са (на слици) од лу че но је да се ра ди ква ли тет ни јег ин фор ми-
са ња чла но ва, и об ра де те ма ко је их нај ви ше ин те ре су ју, ор га-
ни зу је мре жа са рад ни ка на ве де них ча со пи са у ме ђу оп штин ским
ор га ни за ци ја ма ССВ. Пред ви ђе но је да то бу ду чла но ви ор га ни-
за ци је ко ји ће се тру ди ти да ар ти ку ли шу же ље чи та ла ца, а не по-
сред но ће са ра ђи ва ти са уред ни ци ма у ССВ.    М. М.

ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА КИ КИНД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ома со вља ва ње 
– стал ни за да так

Дегустација банатске штрудле

Раз ли чи тост бо гат ство 
а не пре пре ка

ПР ВА ЛЕТ ЊА АКА ДЕ МИ ЈА СКУП ШТИ НЕ ЕВРОП СКИХ РЕ ГИ ЈА ОДР ЖА НА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Раз ли чи тост бо гат ство 
а не пре пре ка
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поводи

Ста ри ји Бе о гра ђа ни су то ком ју ла и
ав гу ста мо гли да уче ству ју у ви ше
про гра ма у окви ру „Ле та у Бе о гра ду”.

Обра зов на зо на „65 плус” под ра зу ме ва ла је
ра ди о ни це де ку па жа, сли ка ња и фо то гра-
фи је, а про грам „Ре-кре и рај сло бод но вре-
ме” убр за ну шко лу бри џа, за тим ра ди о ни цу
уче ња на род них ко ла, а и на град ни тур нир
у та бли ћу. У бе о град ским днев ним цен три-
ма и клу бо ви ма одр жа ва ле су се број не,
уна пред осми шље не ак тив но сти, па је по-
ред за ба ве и умет нич ког са др жа ја ту био
и про грам „Ве жбај за сво је здра вље” ко ји
је под ра зу ме вао ча со ве фи зи ја триј ских ве-
жби за ста ри је. Јед но став не, за ја ча ње иму-
ни те та и от пор но сти ор га ни зма, би ле су,

на рав но, при ла го ђе не осо ба ма тре ћег жи-
вот ног до ба.

„Ле то у Бе о гра ду” је по кре ну то на ини-
ци ја ти ву ДЦК – Днев них цен та ра и клу бо ва
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град и
гра да Бе о гра да. Ка ко ка жу у ДЦК, про грам
„Бе о град ско ле то ва ње” об ра до вао је ста ри-
је су гра ђа не кр ста ре њем Ду на вом и Са вом
али и ју тар њим шет ња ма „Тра гом скри ве-
них при род них ле по та Бе о гра да”. Кроз про-
грам „Да ли сте за плес” одр жа вао се пле сни
ма ти не у при јат ном клуп ском про сто ру уз
му зи ку ужи во, а игра ли су се стан дард ни
пле со ви и на род на ко ла.

Еко ло ги јом и ме ђу ге не ра циј ском са рад-
њом ба ви ло се „Ле то у Бе о гра ду за се ни о ре”,

па је „Еко ша ра”, об ја шња ва ју у ДЦК, би ла
на ме ње на ста ри ји ма, али и њи хо вим уну-
ци ма. Про грам је имао за циљ из гра ђи ва ње
еко ло шких на ви ка кроз ства ра лач ки чин
ре ци кла жног хе кла ња ра зних про из во да
од ке са, а, та ко ђе, и не го ва ње од но са из ме-
ђу мла дих и ста рих. На ра ди о ни ца ма овог
про гра ма ста ри ји и њи хо ви уну ци има ли су
при ли ку да за јед но ра де и ства ра ју про из-
во де ко је су мо гли да по кло не нај бли жи ма,
и то у ви ду ше ши ра, стол ња ка, обе ле жи ва-
ча за књи ге, фу тро ла за олов ке, на о ча ре.

По себ на па жња је по све ће на пре ва зи-
ла же њу жи вот них те шко ћа, пре вен ци ји
осе ћа ња уса мље но сти и изо ла ци је, као и
охра бри ва њу и под сти ца њу со ци јал не ин-
те гра ци је. Та ко је кроз „Спо ну+” – про грам
со ци јал не по др шке, со ци јал ни рад ник пру-
жао по др шку пре ко ин ди ви ду ал ног са ве то-
ва ња те ле фо ном или у при јат ном окру же њу
клу ба за ста ри је. Ина че, про грам „Спо на+” 
је не што што со ци јал ни рад ни ци ра де у
окви ру сво јих ре дов них ак тив но сти. У ДЦК
ис ти чу да по сто ји по тре ба за ова квим про-
гра ми ма, што их је под ста кло да то ком ле та
по ну де кон крет ну по моћ и они ма ко ји ни су
ре дов ни по се ти о ци и чла но ви клу бо ва да
би их на тај на чин сти му ли са ли и по мо гли
у оства ри ва њу што ква ли тет ни је вр шњач-
ке ко му ни ка ци је. Са мо у пр ве две не де ље
кроз про грам ин ди ви ду ал не по др шке про-
шло је ви ше од 60 љу ди.

Све ре дов не клуп ске ак тив но сти и ор-
га ни зо ва не ра ди о ни це Днев них цен та ра и
клу бо ва ГЦ Бе о град на ста вља ју се у сеп тем-
бру. У при пре ми су и но ви про гра ми и тра-
ди ци о нал ни, 12. Фе сти вал ства ра ла штва ста-
ри јих „Злат но до ба” ко ји се одр жа ва од 23. до
25. сеп тем бра. Ј. Оцић

ЛЕ ТО У БЕ О ГРА ДУ ЗА СЕ НИ О РЕ

Број не ак тив но сти 
и со ци јал на по др шка

Днев ни цен т ри и клу бо ви (по општинама) 
„Вој во да Сте па”  Љу бе Не ди ћа 12  тел. 2493-618  Во ждо вац
 „Ста ри град 1”  Со лун ска 14  тел. 2920-294  Ста ри град
„Ста ри град 2”  Све то гор ска 14  тел. 3234-962  Ста ри град
„Па ли лу ла”  Ја буч ка 11  тел. 2783-348  Па ли лу ла
„Сав ски ве нац 1”  Ло ми на 17  тел. 2642-468  Сав ски ве нац
„Сав ски ве нац 2”  Бу л. кне за А. Ка ра ђор ђе ви ћа 29  тел. 2668-899 Сав ски ве нац
„Сав ски ве нац 3”  Га ври ла Прин ци па 44а  тел. 7620-847 Сав ски ве нац
„Др Ми ха и ло Сту пар 1”  По хор ска 32  тел. 2676-886  Но ви Бе о град
„Др Ми ха и ло Сту пар 2”  Др Ива на Ри ба ра 8  тел. 3189-718  Но ви Бе о град
„Др Ми ха и ло Сту пар 3”  За ри је Ву јо ше ви ћа 74  тел. 2146-455  Но ви Бе о град
„Др Ми ха и ло Сту пар 4”  Обре но вач ка б.б. тел. 2160-418  Но ви Бе о град
„Со пот”  Ко смај ска 14  тел. 8251-357  Со пот
„Мла де но вац”  Јан ка Ка ти ћа 27  тел. 8233-418   Мла де но вац
„Гроц ка”  Бу ле вар осло бо ђе ња 51  тел. 8500-377   Гроц ка
„Драп шин”  Кра ља Пе тра Првог 13  тел. 8231-149  Мла де но вац
„Ла за ре вац”  Кра ља Пе тра Првог 25  тел. 8121-897  Ла за ре вац
„Обре но вац”  Ву ка Ка ра џи ћа 99  тел. 8720-655  Обре но вац
„Бе жа ниј ска ко са” Ма ри је Бур саћ 49  тел. 2695-605 лок. 148  Зе мун
„Чу ка ри ца 1”  Ми ла на Јо ва но ви ћа 8  тел. 2510-212  Чу ка ри ца
„Ка лу ђе ри ца”  Кра ља Пе тра б.б.  тел. 062/806-5558  Гроц ка
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свет у нама

„Од ре жи те врх дво ли тар ске пла стич не
бо це, си пај те ма ло то пле во де, до дај те ка-
ши ку жу тог ше ће ра и из мр вље ну коц ки цу
ква сца и све про ме шај те, за тим од се че ни
врх по ста ви те као ле вак, бо цу омо тај те цр-
ном пла сти ком или фо ли јом, по ста ви те је у
угао про сто ри је и по сле две не де ље по гле-
дај те ре зул тат.”

Под ра зу ме ва се, пре ма на ве де ном упут-
ству ко је кру жи ин тер не том, да би то што
за тек не мо од му ља вог са др жа ја не при јат-
ног ми ри са и из гле да 15 да на ка сни је тре-

ба ло да пред ста вља са вр шен улов. Али,
сла ба вај да. Они ко ји су ре цепт ис про ба ли
твр де да се та мо на шло сва ко ја ких ле те ћих
на па сти, док се ко мар ци из гле да не да ју
пре ва ри ти.

За уз врат, оста ју дру га сред ства и дру ги
на чи ни, ску пљи или јеф ти ни ји, за при вла че-
ње, уни шта ва ње или рас те ри ва ње: апа ра ти,
лам пе, та бле те, кре ме, за па љи ве спи ра ле.
Сва ке се зо не из ба цу је се по не ки нов изум,
а ис цр пље ни не рав но прав ном бор бом узи-
ма мо их ви ше по на ви ци не го што ве ру је мо
да нас ствар но мо гу за шти ти ти. 

Је ди но истин ско ре ше ње је, го во ри ис-
ку ство, фи зич ки оне мо гу ћи ти про дор, а то
се по сти же нај ста ри јим опро ба ним сред-
ством, за штит ном мре жом. При том, за ви-
сно од под не бља, у пи та њу не мо ра да бу де
са мо ми ран сан, већ мно го ви ше од то га.
На ма ов де ко мар ци за гор ча ва ју жи вот, али

у мно гим де ло ви ма све та бу квал но до но се
смрт, ши ре ћи за ра зе и но се ћи иза зи ва че
по је ди них уби тач них бо ле сти.

Овај текст, са свим слу чај но, пи сан је у да ну
ко ји је у ка лен да ру до га ђа ја ве за них за из у-
ча ва ње и ле че ње троп ских бо ле сти озна чен
као Свет ски дан ко ма ра ца. Тај да тум, 20. ав-
густ, обе ле жа ва се још од 1897. го ди не у знак
се ћа ња на бри тан ског на уч ни ка и но бе лов ца
сер Ро нал да Ро са ко ји је пр ви уста но вио да је
ма ла ри ја пре но си ва бо лест и да је пре но се ко-
мар ци из ро да ано фе лес, јед не од три основ не

гру пе но си ла ца. У дру гој гру пи су ко мар ци ко ји
ши ре за ра зу ви ру сног ме нин ги ти са, а у тре ћој
та ко зва не уби це, ти гра сти ко мар ци, од го вор-
ни за нај го ре за ра зе по пут жу те, хе мо ра гич не
и денг гро зни це, а пре но се и ви рус За пад ног
Ни ла, од ко га је, од пре две го ди не, не ко ли ко
обо ле лих ре ги стро ва но и код нас. 

Ши ром Евро пе исти ви рус по го дио је ви-
ше од 600 љу ди, у Аме ри ци чак 2.000, али
све су то го то во сим бо лич не број ке у по ре-
ђе њу са раз ме ра ма стра хо ви тих по сле ди ца
ма ла ри је ко ја сва ких 60 се кун ди од но си по
је дан деч ји жи вот.

На го ди шњем ни воу уку пан број обо ле-
лих до сти же 250 ми ли о на, умр лих 700.000,
од то га нај ви ше де це мла ђе од пет го ди не,
а пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је, ри зи ку од ма ла ри је из ло же но
је око три и по ми ли јар де осо ба, прак тич но
по ло ви на свет ске по пу ла ци је.

На ове су мор не чи ње ни це по но во је скре-
ну та па жња упра во 20. ав гу ста, на дан по све-
ћен др Ро су и ње го вом де лу, уз про прат ну
ху ма ни тар ну ак ци ју „Ни шта осим мре же”,
апел на до на ци ју од 10 до ла ра за на бав ку за-
шти те ко ја, за ту ма лу из дво је ну су му, јед ној
по ро ди ци у Афри ци спа са ва жи вот.

У све ту има ви ше од три хи ља де вр ста
ко ма ра ца и док су не кад под руч ја њи хо вих
ста ни шта би ла ја сни је де фи ни са на, уна пре-
ђе ње тран спорт них ко му ни ка ци ја у ме ђу-
вре ме ну, као и кли мат ске про ме не до ве ли
су до но вог нео че ки ва ног раз ме шта ја.

Та ко се и у Евро пи по ја вљу ју „ег зо тич не” 
вр сте ка квих ра ни је ни је би ло, а сма тра се да
ова мо сти жу са то ва ри ма ро бе из Афри ке. Јер,
тре ба стал но има ти на уму да ве ћи на за ра за
ко је ко ма рац до но си не иду ди рект но са чо ве-
ка на чо ве ка, већ се ши ре пре вас ход но пу тем
убо да ин сек та, пр во јед не, па дру ге осо бе.

Ово го ди шња на је зда у на шим кра је ви-
ма за пра во ни ког ни је из не на ди ла по сле
оно ли ких по пла ва, по сле дич них за о ста лих
ба ра и по то њих ви со ких тем пе ра ту ра, при
ко ји ма се сва ка шу пљи на на пу ње на уста ја-
лом во дом пре тва ра у иде ал ни ин ку ба тор.
Све оста ле од ра ни је по зна те мањ ка во сти
це лог си сте ма за шти те и пре вен тив них ме-
ра ко је су кад нас увек би ле не до вољ не или
за ка сне ле, до шле су са мо као до дат ни не-
по вољ ни фак тор.

Мо жда нам се чи ни да је све ово с на шим
ко мар ци ма зби ља не под но шљи во. Али, ко
хо ће да се уте ши (или пре стра ви), не ка по-
гле да ка ко то из гле да на по след њем ме сту
где би чо век по ми слио да их има, ре ци мо на
Аља сци. По сто је сним ци на ин тер не ту, го ри
од хо рор фил ма. Љу ди оде ве ни у за штит не
ком би не зо не, на гла ви спе ци јал не ка пу ља че
са мре жом пре ко ли ца, као што но се пче ла-
ри, а око ло ми ли о ни зу је ћих мон стру ма. На
по не ким ме сти ма ро је ви су то ли ко гу сти да
се не бо за там ни. И он да са зна је мо да ни шта
сим па тич ни је ни је ни у арк тич кој тун дри, ни-
ти у по је ди ним де ло ви ма Си би ра. Об ја шње-
ње је сву да слич но. Ве ли ке ко ли чи не во де
ко ја не мо же да оте че јер је тло уну тра смр-
зну то, а од о зго јар ко сун це. И ето њих.

Ка жу да су упра во за хва љу ју ћи по год ним
усло ви ма ко мар ци на Аља сци из у зет но
круп ни, мал те не џи нов ски, ако го во ри мо о
оче ки ва ним раз ме ра ма. И агре сив ни. О зу-
ја њу да и не го во ри мо. То је звук ко ји до ла-
зи од уда ра ња кри ли ма. Пет сто ти на пу та у
ми ну ти. Ди во та. Д. Дра гић

ОВО ЈЕ БИ ЛО ЊИ ХО ВО ЛЕ ТО

Ни кад ви ше ко ма ра ца
У не рав но прав ном ра ту, по ну да убо ји тих сред ста ва про тив зу је ћих зло тво ра сва ке го ди не
све ве ћа, али по ка зу је се да је ста ра, кла сич на за штит на мре жа ипак нај е фи ка сни ја
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кроз Србију

УСвр љи гу је од 1. до 3. ав-
гу ста ове го ди не одр жа на
9. Бел му жи ја да, ту ри стич-

ка, при вред на и кул тур на ма-
ни фе ста ци ја ко ја чу ва оби ча је
од за бо ра ва, не гу је тра ди ци ју и
ства ра ла штво свр љи шког кра-
ја. У да ни ма Бел му жи ја де око
70.000 по се ти ла ца из зе мље и
ино стран ства про ба ло је свр-
љи шке спе ци ја ли те те, осе ти-
ло здра ву при род ну сре ди ну,
ви де ло ру ко тво ри не, из вор но
ства ра ла штво, мла дост и ле-
по ту тог под не бља. Са бор ске
да не пра ти ли су и кон цер ти ре-
но ми ра них пе ва ча. Пу бли ка је
ужи ва ла у на сту пу гај да ша бал-
кан ских зе ма ља, фол клор них
гру па из Сло ве ни је, Бу гар ске,
Грч ке, Ни ша, Ле сков ца и Свр љи-
га. При ка за не су и нај у спе шни је
тач ке са ово го ди шњих Су сре та
се ла свр љи шке оп шти не. Го сти
Бел му жи ја де би ли су пред став-
ни ци ЕУ, на род ни по сла ни ци,
пред сед ни ци су сед них оп шти-
на и јав не лич но сти из кул тур-
ног жи во та Ср би је.

Је ле на Три фу но вић, пред сед-
ни ца оп шти не Свр љиг, на отва-

ра њу ове ма ни фе ста ци је го во-
ри ла је о зна ча ју са бо ра, раз-
во ја ту ри зма и пред у зет ни штва 

за свр љи шки крај и о пре ко-
гра нич ној са рад њи и ре а ли за-
ци ји про је ка та Европ ске уни је. 
Ми ли ја Ми ле тић, са да на род ни 
по сла ник (пре де вет го ди на као 

за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
по кре нуо је ову ма ни фе ста ци ју), 
за до во љан је што су свр љи шки 

про из во ди до би ли јед ну тр пе зу 
ко ју свет тре ба да ви ди.

По себ ну драж овој ма ни фе-
ста ци ји да ли су мај сто ри, ор га-
ни зо ва ни у 34 еки пе, ко ји су се 

так ми чи ли у спра вља њу бел му-
жа, спе ци ја ли те та свр љи шких 
па сти ра, ко ји има тра ди ци ју али
и бу дућ ност. Свр љи шки бел муж 
пра ви ли су и го сти из брат ског 
гра да Шен тјер не ја из Сло ве ни-
је. На са бо ру у Свр љи гу про да те
су око три то не бел му жа. 

Де вој чи це об у че не у на род ну
но шњу де мон стри ра ле су ле по-
ту, мла дост и тра ди ци ју. До ма-
ћи це су из не ле ста рин ска је ла, 
сла на, слат ка, ко ла че, укра си ле 
сво је штан до ве, а ни су из о ста ла 
ни спорт ска па стир ска над ме та-
ња. 

Ово го ди шњи по бед ник у
спра вља њу бел му жа је еки па 
Ча роб ња ка из Свр љи га. Ор га-
ни за тор 9. Бел му жи ја де био је 
Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и 
спорт оп шти не Свр љиг, по кро-
ви тељ оп шти на Свр љиг и мно-
го број ни спон зо ри.

Пр ве ве че ри на Бел му жи ја ди
одр жан је и Осми са бор гај да ша 
бал кан ских зе ма ља. Би ла је то 
смо тра на род ног ства ра ла штва 
и из во ђач ких до стиг ну ћа гај да-
ша со ли ста из Грч ке, Ма ке до ни-
је и Ср би је. С. Ђор ђе вић

У СВР ЉИ ГУ ОДР ЖА НА ДЕ ВЕ ТА БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДА

Сјај мла до сти, 
ле по те и тра ди ци је

Због вре мен ских (не)при ли ка и ви со ког во до-
ста ја За пад не Мо ра ве, по се ти о ци тра ди ци о нал-
не кул тур но-за бав не и спорт ске ма ни фе ста ци је 
„Тр сте ник на Мо ра ви” ове го ди не ни су мо гли да 
ужи ва ју у тр ци ча ма ца с мот ком, ко ја је и за штит-
ни знак ове при ред бе, а ни је одр жан ни пли вач ки 
ма ра тон. 

Ипак, би ло је мно го уче сни ка свих уз ра ста, али 
и по се ти ла ца ко ји су од 7. до 10. ав гу ста ужи ва ли 
у скра ће ном про гра му 18. ту ри стич ке ма ни фе ста-
ци је „Тр сте ник на Мо ра ви”. У при год ном про гра му 
уче ство ва ле су чла ни це пе вач ке гру пе „Го лу би це” 
из Му зич ке шко ле „Кор не ли је Стан ко вић, као и 
мла ди глум ци тр сте нич ког по зо ри шта и ви те зо-
ви Је ри ни ног гра да са пра ти ља ма. Де ца су има ла 
свој на ступ, а за ви чај ни сли ка ри су цр та ли пеј за же 
овог под не бља, ви ше од 30 при ја вље них уче сни ка 

ку ва ло је ри бљу чор бу у окви ру по пу лар не „Чор-
би ја де”…

Ор га ни за ци о ни од бор ове ма ни фе ста ци је уста но-
вио је, пр ви пут ове го ди не, ти ту лу под на зи вом „мо-
рав ски ви тез”, па је све ча но уру че на про шло го ди-
шњем по бед ни ку у тр ци ча ма ца с мот ком Алек сан-
дру Мар ко ви ћу из Гра бов ца. На сту пи ли су и чла но ви
КУД „Тра ди ци ја” а же не из удру же ња „Је фи ми јин вез” 
из Тр сте ни ка са ко ле ги ни ца ма из Вр њач ке Ба ње и
Кру шев ца из ло жи ле су у цен тру гра да сво је ру ко тво-
ри не. На сту пи ли су и чла но ви КУД „Пр ва пе то лет ка”,
одр жа на је тр ка на шту ла ма, пе ца ње на тра ви, ка ра те
так ми че ње и од бој ка на пе ску. Ве ли ко ин те ре со ва-
ње иза зва ло је так ми че ње ко шар ка ша, по пу лар но
„ је дан на је дан” на Омла дин ском тр гу. Ор га ни за тор
ма ни фе ста ци је би ла је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја а
по кро ви тељ оп шти на Тр сте ник. Д. Ива но вић

ВО ДО СТАЈ ЗА ПАД НЕ МО РА ВЕ ОВЕ ГО ДИ НЕ ОБ У СТА ВИО ТР КУ ЧА МА ЦА

Тр сте ник на Мо ра ви, осам на е сти пут

Моравски витез 
Алек сан дар Мар ко ви ћ
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Планета пензионера

По ве ре ње Хо лан ђа на у пен зиј ске фон до ве – и
фи нан сиј ске ин сти ту ци је уоп ште – у бла гом је по-
ра сту, али тра у ме ко је су у том по гле ду до шле са
ми ну лом фи нан сиј ском кри зом још про из во де не-
си гур ност, за кљу чак је ис тра жи ва ња ко је је спро-
ве ла Хо ланд ска цен трал на бан ка. Док у соп стве ну

бан ку по ве ре ње има 73 од сто гра ђа на, а њих 72 од-
сто ве ру је сво јим оси гу ра ва ју ћим ку ћа ма, до тле се
са мо 57 од сто Хо лан ђа на са свим узда у фонд ко ји
им обез бе ђу је пен зи је. То по ве ре ње је, у од но су на
оно из пе ри о да пре 2007, ма ње за 28 од сто.

М. Б.

Док се шкот ска ди ле ма „би ти или
не би ти” (део Ује ди ње ног кра љев ства
Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Ир ске)
при бли жа ва рас пле ту – ре фе рен дум
о не за ви сно сти би ће 18. сеп тем бра – у
мо ти ви са њу Шко тлан ђа на да за о кру же
„да” или „не” све ве ћи фак тор је и ста ње
њи хо вог пен зиј ског си сте ма.

С тим у ве зи, „Ре фор ми са ти Шкот ску” 
– та мо шњи јав ни ин сти тут ко ји ни је по-
ве зан ни са јед ном пар ти јом – оп ту жу је
бри тан ску вла ду да од на ро да при кри ва
у ко ли кој ме ри је по сто је ћи си стем јав-

них пен зи ја „не из ве стан и нео др жив”,
јер је суд би на пен зи о не ра у ру ка ма све
оп те ре ће ни је рад не ге не ра ци је. Овај
ин сти тут се због то га за ла же за „ге не-
рал ни ре монт” си сте ма, ма да је све стан
да ће та кву од лу ку до не ти по ли ти ча ри
„ко ји још ни су ро ђе ни”. Ин сти тут се за-
ло жио и да се од лу ке о пен зи ја ма до но-
се у шкот ском пар ла мен ту, а не у Лон до-
ну, за кљу чив ши да је ди но са мо стал на
Шкот ска мо же да уна пре ди пен зиј ски
си стем и ге не рал но сма њи јаз из ме ђу
бо га тих и си ро ма шних.

На ме ра вла де у Ли са бо ну да опо ре зу је
пен зи је ви ше од 1.000 евра по сто пи од два
до 3,5 од сто не ће би ти ре а ли зо ва на, јер је
устав ни суд зе мље то про гла сио не у став-
ним, са обра зло же њем да би се ти ме „пре-
кр ши ло сте че но пра во пен зи о не ра”.

Опо ре зи ва ње ви со ких пен зи ја тре ба ло
је да бу де јед на од ме ра фи скал не кон со-

ли да ци је у Пор ту га ли ји ко ја би др жав ној
ка си до не ла уште ду од 370 ми ли о на евра.
По што то са да не мо же да бу де оства ре но,
вла ди оста је да ре а ли зу је дру гу ме ру ко ја
устав но ни је спор на: сма њи ва ње пла та у
јав ном сек то ру ко је су ви ше од 1.500 евра.
Та ме ра ће, ме ђу тим, ва жи ти са мо од сеп-
тем бра до кра ја 2015.

НИ ГЕ РИ ЈА:
Пен зи је или 
не ма гла со ва

Уочи пар ла мен тар-
них и пред сед нич ких
из бо ра у нај мно го људ-
ни јој африч кој зе мљи,
Ни ге ри ји (177 ми ли о на
ста нов ни ка), та мо шња
На ци о нал на уни ја пен-
зи о не ра (НУП) упу ти ла
је не сва ки да шњу по ру ку
фе де рал ној и ре ги о нал-
ним вла да ма: ис пла ти те
оно што нам ду гу је те или
не ра чу нај те на на ше гла-
со ве.

У са оп ште њу о овој
од лу ци се не на во ди ко-
ли ко се ду гу је пен зи о не-
ри ма (реч је о бив шим
др жав ним слу жбе ни ци-
ма и рад ни ци ма јав ног
сек то ра), али је рок за
на ми ре ње пре ци зно од-
ре ђен: за о ста ле пен зи је
мо ра ју би ти ис пла ће не
до из бор ног да на (14. фе-
бру ар 2015).

Ир ска ће се су о чи-
ти са „пен зи о нер ском
тем пи ра ном бом бом” 
ако вла да до 2020. не
про ме ни по сто је ћи
си стем и не по ста ви га
на одр жи ве те ме ље,
про це на је ин сти ту та
„Мер сер”, кон сул тант-
ске ку ће ко ја се ба ви
ме наџ мен том пен зи ја.

Пре ма ана ли зи на
ко ју се по зи ва ир ски
днев ник „Ин ди пен дент”, пен зи-
о не ри ће на кра ју фор мал ног 
рад ног ве ка оба ве зно мо ра ти да 
за поч ну „дру гу ка ри је ру”, јер не-
ће би ти усло ва да се са пла те на 
пен зи ју пре ђе „у јед ном ко ра ку”.

Раз лог за ово је што по сто је-
ћи пен зиј ски си стем не ће би ти у 
ста њу да из др жи по ве ћа ње бро-
ја пен зи о не ра. Да нас у Ир ској 
има око по ла ми ли о на се ни о ра 
ко ји пен зи је при ма ју од др жа-

ве, већ 2021. би ће
их 750.000, до 2031.
је дан ми ли он и чак
1,5 ми ли о на до 2040.
го ди не.

На сва ког пен зи о-
не ра у Ир ској да нас
је пе то ро за по сле-
них, али кад да на-
шња ге не ра ци ја три-
де се то го ди шња ка
за вр ши рад ни век,
тај од нос ће би ти

дво је за по сле них на јед ног пен-
зи о не ра. „Мер сер” због то га пре-
по ру чу је хит но уво ђе ње ауто-
мат ског учла ње ња у не ки пен зиј-
ски фонд и не ку вр сту при нуд не
штед ње за пен зи о нер ске да не.

ХО ЛАН ДИ ЈА: Ве ра у фон до ве

ИР СКА: Оба ве зна дру га ка ри је ра

ПОР ТУ ГА ЛИ ЈА: Не у став но опо ре зи ва ње

ШКОТ СКА: Ге не рал ни ре монт
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Уза лу дан по сао, упор но го-УУво ре струч ња ци, али упр-
кос овим упо зо ре њи ма,

ус па ни че не вла де по ку ша ва ју
да за у ста ве на ди ру ћу опа сност
за бра њу ју ћи ави он ске ле то ве и
за тва ра ју ћи гра ни це, као да спу-
ште на рам па мо же у овом слу ча-
ју да бу де ре ал на пре пре ка.

И по што не мо же, ви рус
ебо ле на ста вља уби тач ни по-
ход огром ним по ја сом за пад-
не Афри ке, ко се ћи жи во те и
исто вре ме но ру ше ћи
на сто ја ња да се у ње-
го вом по ја вљи ва њу
уста но ви не ка ква за ко-
но мер ност.

Од по чет не ма ле ве-
сти, у мар ту, о ми сте-
ри о зној за ра зи на ју-
го и сто ку Гви не је где је
та да од 86 обо ле лих 59
умр ло, при ча је за не-
ко ли ко ме се ци сти гла
до удар них ме ста свет-
ских ме ди ја. До кра ја
мар та, бо лест је до спе-
ла у су сед ну Ли бе ри ју,
у ма ју је ре ги стро ва на
у Си је ра Ле о неу, у ју-
ну су „Ле ка ри без гра-
ни ца” об ја ви ли да се
отр гла кон тро ли, у ју лу
је от кри ве на у Ни ге ри-
ји, а кра јем ав гу ста на пот пу но
изо ло ва ном ме сту, без ика кве
ве зе са до та да шњим слу ча је ви-
ма, у уда ље ном кра ју Де мо крат-
ске Ре пу бли ке Кон го. Шта ви ше
у пи та њу је, ка жу по чет ни из-
ве шта ји, дру ги сој ви ру са, што
сва ка ко пред ста вља до дат ни
раз лог за бри гу.

Бр зи на и оп сег ши ре ња ебо ле
у за пад ној Афри ци су без пре-
се да на, по на вља Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја, апе лу ју ћи
на вла сти по го ђе них зе ма ља
као и на ме ђу на род не ху ма ни-
тар не ор га ни за ци је да има ју на
уму да у су зби ја њу за ра зе не ће
би ти до вољ не кла сич не здрав-
стве не и са ни тар не ме ре.

За кључ но са 23. ав гу стом 2014,
број за ра же них из но сио је 2.615,
а умр лих – 1.427. Већ да нас би тим
по да ци ма тре ба ло до да ти но во-
при ја вље не обо ле ле и жр тве, јер

се си ту а ци ја ме ња бу квал но из 
да на у дан. Ло ше је, ме ђу тим, што 
зва нич ни спи ско ви не од ра жа ва-
ју ствар но ста ње на те ре ну, мо гло 
би се чак ре ћи да за пра во ни ко 
не зна ко ли ко је љу ди бо ле сно.

Упра во сто га СЗО упо зо ра ва 
да раз ме ре те ку ће епи де ми је 

ни су ком плет но са гле да не, па ни 
про тив ме ре ни су од го ва ра ју ће, 
што све до при но си лак шем ши-
ре њу ви ру са. У за ра же ним под-
руч ји ма по сто је та ко зва не си ве 
зо не у ко је ула зак ни је мо гућ, јер 
су или при род но за кло ње не или 
ме шта ни не до зво ља ва ју при-
ступ скри ва ју ћи обо ле ле ро ђа-
ке, сма тра ју ћи да их ти ме шти те, 
јер ле ка иона ко не ма.

По се бан про блем су по гре-
би, јер ри ту а ли под ра зу ме ва ју 
бли ски кон такт са умр лим. Да 
би не сме та но оба вља ли об ре-
де, се ља ни оне мо гу ћа ва ју при-
ступ до шља ци ма, а на ро чи то су 
сум њи ча ви пре ма стран ци ма. 
Де ша ва ло се у ви ше на вра та да 
су при пад ни ци „Ле ка ра без гра-
ни ца” фи зич ки спре ча ва ни да 
уђу у се ла.

Др Марк Фор гет из ове ор-
га ни за ци је ис при чао је за Си-

Ен-Ен ка ко су их у Гви не ји оп-
ту жи ли да су до не ли ви рус, а 
де кон та ми ни ра ње ку ћа би ло је 
схва ће но као раз но ше ње за ра-
зе. По ступ ци по пут за во ђе ња 
ка ран ти на по ве ћа ва ју не по вер-
љи вост и на пе тост, љу ди се пла-
ше да ће умре ти од гла ди, оста-

ти од се че ни од све та. „Мо ра да 
се иде у нај у да ље ни ја ме ста, где 
не ма ни те ле ви зи је ни ра ди ја, и 
да се при ча, об ја шња ва. Не ма 
дру гог на чи на”, го во ри овај ле-
кар.

Осим то га у Ли бе ри ји и Си је-
ра Ле о неу ви дљи ви су и тра го-
ви ско ра шњих ра то ва, љу ди су 
тра у ма ти зо ва ни, са те шким ис-
ку стви ма, па бо лест схва та ју као 
на мет ну то зло и у ње ној по ја ви 
ви де де ло ва ње не ких та јан стве-
них си ла.

Све те пред ра су де мо ра ју да 
се раз би ја ју, у си ту а ци ји ка да 
мо дер на ме ди ци на објек тив но 
не рас по ла же ефи ка сним сред-
стви ма у ви ду де ло твор ног ле-
ка. А бо лест осим што је ви со ко 
смр то но сна има и стра вич не 
ма ни фе ста ци је.

По чи ње гро зни цом, бо ло ви-
ма у ми ши ћи ма и ди ја ре јом, а 

за вр ша ва се кр во лип та њем из 
свих отво ра. У ра ни јим епи де-
ми ја ма ко је су се спо ра дич но ја-
вља ле, али са ма њим до ме том, 
фа тал ни ис ход је био го то во не-
ми но ван, смрт ност је из но си ла 
чак 90 од сто, а ово га пу та је не-
што ни жа, не где око 55 од сто.

Ни ко, ме ђу тим, не мо же да
пред ви ди шта ће би ти у на став-
ку. Да ли ће по сле Кон га не ка 
дру га зе мља да по ста не но во 
жа ри ште, да ли ће се опет по ја-

ви ти не ки но ви сој, да
ли ће смрт ност да се
по ве ћа ва или сма њу је. 

Све те не из ве сно сти
до при но се по ра сту
стра хо ва ња и ши ре њу
па ни ке и у дру гим де-
ло ви ма све та, са свим
да ле ко од опа сно сти,
по го то во што у ур ба-
ним под руч ји ма по сто-
је усло ви да се за ра за
др жи под кон тро лом
за хва љу ју ћи чи ње ни-
ци да се бо лест пре-
но си са мо ди рект ним
кон так том са обо ле-
лим, од но сно ње го вим
те ле сним из лу че ви на-
ма. 

Страх је ме ђу тим
чуд на и че сто нео бја-

шњи ва ка те го ри ја. Епи де ми о-
ло зи се сла жу да ова бо лест, ма 
ка ко стра шна, ни је је ди на, ни ти 
нај стра шни ја, да на жа лост ви ше 
љу ди уми ре го ди шње од обич-
ног гри па или ма лих бо ги ња не-
го од ебо ле.

Епи де ми о лог др Сет Бер кли,
пред сед ник ГА ВИ Али јан се по-
све ће не про бле ма ти ци ма сов-
них вак ци на ци ја, раз лог ви ди 
у јед ној вр сти раз ма же но сти 
За па да. Љу ди у бо га тим зе мља-
ма, са до бром здрав стве ном 
за шти том и пре вен ти вом, за бо-
ра ви ли су шта зна чи жи ве ти под
бли ском прет њом смр то но сне 
бо ле сти за ко ју не ма ле ка. То је 
слу чај са ебо лом. Не срећ на је 
чи ње ни ца да у Афри ци и дру-
гим си ро ма шним де ло ви ма све-
та љу ди уми ру и од бо ле сти ко је
су из ле чи ве и за ко је има ле ка.

Д. Дра гић

ЕБО ЛА СЕ ЈЕ СМРТ И ПА НИ КУ

Страх бр жи од ви ру са
Не зна ње и пред ра су де до при но се ши ре њу 

не пред ви ди ве за ра зе ко ја је до сад у зе мља ма 
за пад не Афри ке од не ла око 1.500 жи во та
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погледи

Не та ко дав но да би се за бо ра ви ло
– би ло је то сре ди ном про шлог ве-
ка – те ма да на би ла је „де мо граф ска

пред ност”. По сле пу сто шног Дру гог свет-
ског ра та го то во све на ци је до жи ве ле су
„беј би бум”: ге не ра ци је ко је су та да ро ђе не
уве ли ко су, кад су ста са ле, до при не ле еко-
ном ској екс пан зи ји сво јих дру шта ва.

Да нас, на сре ди ни дру ге де це ни је овог
ве ка, при ли ке су дру га чи је. Док се у мно гим
раз ви је ним и про спе ри тет ним на ци ја ма с
јед не стра не сма њу је број но во ро ђе них, а
са дру ге по ве ћа ва ду го веч ност ста рих, све
ви ше се го во ри о „де мо граф ском по ре зу”.

Да је у овом по гле ду но ва гло бал на кри за
не са мо не што што пред сто ји, не го већ и ре-
ал ност, по твр ди ла је по чет ком ав гу ста об ја-
вље на сту ди ја аген ци је за кре дит ни реј тинг
„Мо дис”, ко ја по ред еко ном ских то ко ва
пра ти и де мо граф ске трен до ве. По да так ко-
ји је тим по во дом иза звао нај ве ћу па жњу
је сте пред ви ђа ње да ће клуб „су пер ста рих” 
дру шта ва – оних у ко ји ма је 20 и ви ше од сто
гра ђа на ста ри је од 65 го ди на – већ до кра ја
ове де це ни је са са да шње три, има ти 13 зе-
ма ља. Де сет го ди на ка сни је, да кле 2030, тај
број ће на ра сти на 34.

Ве ћи на на ци ја ко је ће до спе ти у ову, сва-
ка ко не до бро до шлу, ка те го ри ју, где су са-
да са мо Ита ли ја, Не мач ка и Ја пан, би ће из
Евро пе, и на спи ску су Хо лан ди ја, Фран цу-
ска, Швед ска и Пор ту га ли ја – али и Сло ве-
ни ја и Хр ват ска.

Да су ове бив ше ју го сло вен ске ре пу бли-
ке ста ре, по твр ђу је про сеч на ста рост њи хо-
вих ста нов ни ка: 43,5 го ди на у Сло ве ни ји и

42,1 у Хр ват ској. Ср би ја се у овом из ве шта ју
не по ми ње, али је на ша број ка слич на: 41,9.
С тим што је на ша сто па ра ђа ња не га тив ни-
ја од њи хо вих.

На пу ту да по ста ну дру штва ста рих су и
Хонг Конг, Ју жна Ко ре ја, Ве ли ка Бри та ни ја и
Но ви Зе ланд, а пр ви пут се по ми ње да би та-
мо мо гле да до спе ју и Сје ди ње не Аме рич ке

Др жа ве, ко је су до сад тај про блем ре ша ва-
ле стал ним при ли вом мла дих ими гра на та.

Оно што на го ве шта ва да је на по мо лу сво-
је вр сна де мо граф ска кри за гло бал них ди-
мен зи ја је сте про це на из овог из ве шта ја да
ће ви ше од 60 од сто зе ма ља чи је еко ном ске
и де мо граф ске ин ди ка то ре пра ти „Му дис” 
би ти у ста ту су „дру шта ва ко ја ста ре”, с об зи-
ром на то да ће ви ше од се дам од сто њи хо-
вих ста нов ни ка би ти ста ри је од 65 го ди на.

У Сло ве ни ји, у овом до бу је већ 17,5 од сто
ње них жи те ља, у Хр ват ској 17,4, а код нас је
овај по да так са мо за ни јан су по вољ ни ји:
16,9 про це на та.

Ме ђу на ци је ко је убр за но ста ре „Му дис” 
је свр стао и Ру си ју, Ки ну, Тај ланд и Чи ле, а
де мо граф ски трен до ви се по гор ша ва ју и у
на ци ја ма ко је су до не дав но има ле ста тус
„мла дих”, као што су Бра зил и Тур ска.

„Де мо граф ска тран зи ци ја, ко ја је ду го
сма тра на са мо про бле мом бу дућ но сти, по-
ста ла је са да шњост и знат но ће сма њи ти
еко ном ски раст”, кон ста то ва ла је пред ста-
вља ју ћи из ве штај Еле на Да гар, пот пред сед-
ни ца „Му ди са” и је дан од ауто ра из ве шта ја.

Ра чу ни ца је да ће ста ре ње ста нов ни штва,
на гло бал ном ни воу, уку пан еко ном ски раст
до кра је ове де це ни је сма њи ва ти за 0,4 од сто

го ди шње, док би у иду ћој де це ни ји та сто па
до сти гла 0,9 од сто. Об ја шње ње за ово је јед-
но став но: сма њи ва ће се при лив но ве рад не
сна ге, ко ји ће у иду ћих 15 го ди на би ти упо ла
ма њи не го у прет ход них де це ни ју и по.

То под ра зу ме ва и по ве ћа ње „ин дек са за-
ви сно сти”, од но са из ме ђу рад но ак тив ног и
из др жа ва ног ста нов ни штва (ма ло лет ни ци

и пен зи о не ри), што ће нај ви ше осе ти ти не-
ка дру штва у Ази ји, а пре све га Ки на, где ће
до 2020. на јед ног пен зи о не ра би ти ше сто-
ро оних у рад ном до бу, 2030. све га 4,2, а до
2050. тај од нос ће па сти на све га 2,6.

У клу бу „су пер ста рих” у нај те жој по зи ци ји
је Ја пан, где је да нас 26,4 од сто ста нов ни ка
ста ри је од 65 го ди на, док ће тај по сто так до
2030. на ра сти на 30,7. Сле ди Не мач ка чи је
су број ке 21,4 и 28,2, па Ита ли ја са 21,7 и
26,8 про це на та.

За пр ве две еко но ми је све та, САД и Ки ну,
ови по да ци су не што по вољ ни ји. У ка те го-
ри ји се ни о ра да нас је са мо 14,7 од сто Аме-
ри ка на ца и 9,5 од сто Ки не за, али ће до 2030.
де мо граф ска сли ка и та мо би ти по гор ша на
и број оних пре ко 65 знат но по ра сти: на
20,1 од сто у САД и 16,2 од сто у Ки ни.

„Му дис”, ме ђу тим, сма тра да се по сле-
ди це ове тран зи ци је сву да мо гу убла жи ти
по ли тич ким ре фор ма ма ко је би ство ри ле
усло ве да ста ри је ста нов ни штво ра ди ду же,
ли бе рал ни јим ими гра ци о ним по ли ти ка ма
на сред њи рок, док би ино ва ци је и тех но-
ло шки про грес мо гли да бу ду фак то ри ду го-
роч ног по ве ћа ва ња про дук тив но сти.

Али пра вог ле ка за гло бал но ста ре ње још
не ма.  М. Бе кин

УБР ЗА ВА СЕ ТЕМ ПО СТА РЕ ЊА НА ЦИ ЈА

Но ва гло бал на кри за

До кра ја ове
де це ни је

у клу бу
„су пер ста рих” 

би ће 13 на ци ја,
а до 2030.

чак 34
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Ли ков на ко ло ни ја „Ехо му зи-
ке” ко ју већ 16 го ди на са успе хом
ор га ни зу је Дом кул ту ре „Сте ван
Мо кра њац”, под по кро ви тељ-
ством оп шти не Не го тин, за др жа-
ла је ин тер на ци о нал ни ка рак тер
јер су се до ма ћим умет ни ци ма,
од 2. до 9. ав гу ста, у Ро гље ву,
при дру жи ле и го шће сли кар ке
из Ру му ни је. Са њи ма су, де ле ћи
не ко ли ко кре а тив них да на, пре-
та чу ћи ин спи ра ци ју у сво ја умет-
нич ка де ла, ства ра ли Ми ло мир
Ро ма но вић, ма ги стар сли кар-
ства из Ва ље ва, ње гов син Ни ко-
ла, ва јар, ина че на за вр шној го-
ди ни ма стер сту ди ја на Ли ков ној
ака де ми ји у Бе о гра ду, али и већ
афир ми са ни ва јар из Не го ти на
Не дим Ха џи ах ме то вић Ма фа и
сли кар Љу би ша Бла го је вић.

– За ме не је Ро гље во би ло 
ин спи ра тив но. Ам би јент је ро-
ман ти чан, ми ран, од го ва ра ју ћи 

за ме ди та ци ју и рад, сли кар ство 
по себ но. Бу ду ћи да сам ва јар, 
ис ко ра чио сам у екс пе ри мен те 

у но вој тех ни ци, а све то је био 
мој ли ков ни, ви зу ел ни од го вор 
на му зи ку као но се ћу иде ју и те-
му кра јин ске ко ло ни је. Ко ло ни-
је су ис ко рак умет ни ка из сту ди-
ја, лич ног про сто ра, а дру же ња 
ко ле га увек из не дре не што но-
во. По знан ство са сли кар ка ма 
из Бу ку ре шта оста вља ми на ду 
да ће мо са ра ђи ва ти у бли ској 
бу дућ но сти – по ру чу је мла ди 
Ни ко ла Ро ма но вић из Ва ље ва, 
ко ји за не го тин ску ко ло ни ју има
са мо ре чи хва ле. 

Сва умет нич ка де ла на ста ла
на ово го ди шњој Ли ков ној ко ло-
ни ји „Ехо му зи ке” би ће пре ми-
јер но из ло же на дру ге ве че ри 
Фе сти ва ла „Мо крањ че ви да ни”, у 
сеп тем бру ове го ди не.

Ј. Ста но је вић

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не у сво-
јим про грам ским ак тив но сти ма имаССпред ви ђе но и одр жа ва ње ли ков них

ко ло ни ја ин ва ли да ра да Вој во ди не. Ове већ
тра ди ци о нал не умет нич ке ма ни фе ста ци је
оку пља ју чла но ве сли ка ре ама те ре, као и
го сте и при ја те ље ака дем ске сли ка ре.

На кон ли ков не ко ло ни је ин ва ли да ра да
Сре ма, не дав но су одр жа не и ли ков не ко-
ло ни је ин ва ли да ра да Бач ке и Ба на та.

У ор га ни за ци ји ООИР Ку ла, ше ста ли ков-
на ко ло ни ја ин ва ли да ра да Бач ке одр жа на
је у про сто ру ком плек са Је зе ро Чар да у
Ку ли. Уче ство ва ло је 20 умет ни ка из 15 оп-
штин ских ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Бач-
ке и Ба на та. Умет ни ци су ра ди ли углав ном
тех ни ком уља на плат ну, а нај че шће те ме су
би ле пеј заж и мр тва при ро да.

На кон за вр шет ка ли ков не ко ло ни је, Об-
рад Во ји но вић, пред сед ник ООИР Ку ла, и
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца Са ве за ин-
ва ли да ра да Вој во ди не, свим уче сни ци ма
сли ка ри ма и оп штин ским ор га ни за ци ја ма
по де ли ли су за хвал ни це. Ма ни фе ста ци ји
су при су ство ва ли и Стан ко Ним че вић, пот-
пред сед ник СИР Ср би је, и Ду брав ка Не до-
вић, мо де ра тор ли ков не ко ло ни је.

У ор га ни за ци ји ООИР Ко ва чи ца не дав но
је одр жа на и пе та ли ков на ко ло ни ја ин ва-
ли да ра да Ба на та.

Ка ко ја вља Мар ци Ђу риш, пред сед ник
ове оп штин ске ор га ни за ци је, ко ло ни ја је

одр жа на у ОШ „Мар шал Ти то” у Па ди ни, а
уче ство ва ло је се дам ООИР из Ба на та, јед на
из Бач ке и две из Сре ма.

Уче ство ва ло је 47 сли ка ра, од ама те ра до
сли ка ра на и ва ца и ака дем ских сли ка ра. Ко ло-
ни ји су се при кљу чи ле и две сли кар ке из Ре пу-
бли ке Сло вач ке. Осим тех ни ке уља на плат ну,
умет ни ци су ра ди ли и ду бо рез у др ве ту.

Овој ли ков ној ко ло ни ји при су ство ва-
ли су и Ста на Сви ла ров и Сте ван Ра ди шић,
пред сед ни ца и пот пред сед ник по кра јин-

ског СИР, а до га ђај су ис пра ти ли и ло кал ни
ме ди ји.

Одр жа ва ње ових ко ло ни ја оси гу ра но је
на мен ским сред стви ма Ми ни стар ства за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња, и уз по др шку спон зо ра.

Ра до ви са ли ков них ко ло ни ја, као и ра ни јих
го ди на, би ће из ло же ни у ло кал ним га ле ри ја-
ма и дру гим про сто ри ма, а за тим и на глав ној
из ло жби кра јем го ди не у Ли ков ној га ле ри ји
Кул тур ног цен тра у Ку ли. Д. Ко раћ

ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БАЧ КЕ И БА НА ТА  

Умет ни ци ства ра ли и дру жи ли се

ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „ЕХО МУ ЗИ КЕ” НЕ ГО ТИН СКОГ ДО МА КУЛ ТУ РЕ „СТЕ ВАН МО КРА ЊАЦ”

Ро гље во ин спи ри са ло ства ра о це

Учесници колоније у Падини
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На Град ском тр гу у Ру ми 
по чет ком ав гу ста одр жан 
је че твр ти „Рум фест” ко ји 

је оку пио про из во ђа че хра не и 
ви на, а ту су се то га да на на шле и 
уче сни це Ба за ра кре а тив но сти. 
Све што је би ло за је ло и пи ће 
мо гло је да се про ба и да се ку-
пи. Ме ђу број ним го сти ма био 
је 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.

– Ру ма је ус пе ла да по ми ри 
вин ски и свињ ски Срем, јер су 
се на истом ме сту на шли ви на ри 
и ме са ри са сво јим про из во ди-
ма. Ви но ва ло за је пре 17 ве ко ва 
за са ђе на на об рон ци ма Фру шке 
го ре. „Рум фест” је ор га ни зо ван у 
спо мен на све ге не ра ци је Сре-
ма ца ко је су про те клих ве ко-
ва ужи ва ле у ви ну – ка зао је на 
отва ра њу ма ни фе ста ци је Бо шко 
Не го ва но вић из Ту ри стич ке ор-
га ни за ци је оп шти не Ру ма.

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

Про кон зул вин ског ви те шког 
ре да Алек сан дар Ко јић ре као је 
у Ру ми да ви но град тра жи слу гу, 
а не го спо да ра, те да би они ма 

ко ји но се нај ве ћи те рет на сво-
јим пле ћи ма тре ба ло по мо ћи.

По се ти о ци су се це лог да на 
ти ска ли око штан до ва. У Вин ској 
ули ци ’ла дан бам бус и ’ла дан 
шпри цер код ви на ра из Ер де ви-
ка, Срем ских Кар ло ва ца, Ири га...

Ме ђу ви на ри ма је био и Ми-
лош Ра дој чић из Че ре ви ћа, ко ји 
има ви но ву ло зу на се дам и по 
ка та стар ских ју та ра. Ли тар ви на 
про да вао се по 200 ди на ра.

На обли жњој те зги кла ни це из 
Вој ке ми ри са ли су вру ћи чвар-
ци. По се ти о ци ма су ну ди ли ку-
лен, сла ни ну, шун ку... 

Ме сне пре ра ђе ви не су ку пи-
ли Дра га на и Алек сан дар Сто-
јиљ ко вић из Бе о гра да, ко ји су у 

Ру му до шли пр ви пут, и то због
фе сти ва ла.

– О „Рум фе сту” смо про чи та ли
у но ви на ма и од лу чи ли да до-
ђе мо на два да на. Оду ше вље ни
смо до брим сме шта јем и љу ба-
зно шћу Ру мља на – ис при ча ли су
Сто јиљ ко ви ћи.

Зо ри ца Јан чић је на свом штан ду
про да ва ла уни кат не руч не ра до ве
из ра ђе не де ку паж тех ни ком.

– Ор га ни за ци ја и по се та су ве о-
ма до бри, а за до вољ на сам и про-
да јом. Овом тех ни ком се ба вим
две го ди не, а ре про ма те ри јал ку-
пу јем од же на из Кра ље ва, Ба тај-
ни це и Бе о гра да, ко је су по што су
оста ле без по сла про на шле но во
за ни ма ње – ка же Зо ри ца.

Удру же ња же на су на сво јим
штан до ви ма има ла сла не и слат-
ке ко ла че, ко ји су ма ми ли по се-
ти о це.

За па же но уче шће на „Рум фе-
сту” ове го ди не је имао и Зо ран

Свир чев Свир ко, ко ји је по ну дио
на де гу ста ци ју ју не ћи па при каш
у ле пи њи и ко ба си цу „сви ру ли на”.
Ова ко ба си ца би, ка ко су ор га ни-
за то ри ис та кли, мо гла да по ста-
не бренд фе сти ва ла и овог де ла
Сре ма.

Свој до при нос је дао и ри бљи
ре сто ран „Ко но ба”, ко ји је на де-
гу ста ци ју ну дио ри бљу чор бу и
пу же ве.

„Рум фест” је за вр шен ве се ло,
нај пре кон цер том гру пе „Не вер-
не бе бе” у цен тру гра да, а ка сни-
је на рум ском Бре гу и пе на жур-
ком, нај ве ћом у Вој во ди ни.

Фе сти вал је ор га ни зо ва ла ТО
оп шти не Ру ма, уз по кро ви тељ-
ство По кра јин ског се кре та ри ја та
за по љо при вре ду, во до при вре ду
и шу мар ство и ло кал не са мо у пра-
ве. Ор га ни за то ри су на Град ском
тр гу по ста ви ли и ку ти је за ху ма-
ни тар ну по моћ, па су по се ти о ци
мо гли да оста ве при лог. Д. Р.

Ва шар у Кал ни био је по вод и 
иде ал на при ли ка за одр жа ва ње 
пр вих су сре та пен зи о не ра ис точ-
не Ср би је и су сед них бу гар ских 
гра до ва. Удру же ње пен зи о не ра 
Кња же вац ор га ни зо ва ло је овај 
са бор под на зи вом „Зву ци са Ста-
ре пла ни не”. Уче ство ва ли су УП 
Ди ми тров град, КУД „Злат но гр ло” 
Пи рот, КУД „Сун ча на је сен” Кња-
же вац, Бу гар ски КУД из Чу пре ње 
код Бе ло град чи ка, као и удру-
же ња пен зи о не ра из Ми ни ће ва, 
Под ви са, Оре шца и дру гих ме ста. 
Иако сим бо лич но, уче шће го сти-
ју из Бу гар ске овом са бо ру је да-
ло ме ђу на род ни ка рак тер.

Пред сед ник Удру же ња пен-

зи о не ра Кња же вац, Ра до мир 
Вељ ко вић, ка же да је иде ја оку-
пља ња пен зи о не ра по те кла из 
Кња жев ца, а сви уче сни ци су 

из ра зи ли же љу да се ова ма ни-
фе ста ци је убу ду ће одр жа ва сва-
ке го ди не.

Бо жи дар Ми тро вић из Кал не,

члан УО Удру же ња пен зи о не ра
Кња же вац, ис ти че да је ова ма-
ни фе ста ци ја са оду ше вље њем
при хва ће на у Кал ни. У му зич-
ком и за бав ном про гра му уче-
ство ва ло је 87 из во ђа ча, а зго де
и не зго де пен зи о не ра с ин те-
ре со ва њем су пра ти ли и мла ђи
ме шта ни ове ва ро ши це.

На са бо ру су на сту пи ли фру-
ла ши, гај да ши, хар мо ни ка ши и
пе ва чи ко ји су углав ном из во ди-
ли ме ло ди је са Ста ре пла ни не –
под руч је Ди ми тров гра да, Пи ро-
та, Кња жев ца и Бе ло град чи ка.

На кра ју се раз ви ло ко ло са
666 игра ча у ко ме су уче ство ва-
ли и ме шта ни. Д. Ђор ђе вић

СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА ИС ТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ И БУ ГАР СКЕ

Зву ци са Ста ре пла ни не у Кал ни

У РУ МИ ОДР ЖАН ЧЕ ТВР ТИ „РУМ ФЕСТ”

Хра на, ви но и му зи ка
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пензионерски кутак

ВРА ЊЕ

Ле то ва ње у Грч кој

Клуб Сим по вих пен зи о не ра сва ке го ди не ор га ни зу је ле то-
ва ње у Леп то ка ри ји. Пен зи о не ри ужи ва ју у ле по та ма Егеј ског
мо ра и у ле пом дру же њу. Ово га пу та ле то ва ло је пет на ест ве-
те ра на, ма да је ин те ре со ва ње би ло ве ли ко, али мно ги ни су
има ли по треб на до ку мен та. Ор га ни за то ри сто га мо ле за ин те-
ре со ва не да их за сле де ћу го ди ну на ба ве на време. Р. С.

ЛЕСКОВАЦ

На ступ суботичког
хо ра „Адађо”

Ме шо ви ти хор пен зи о не ра „Ада ђо”, ко ји де лу је у окви ру
Град ског удру же ња пен зи о ни ра у Су бо ти ци, ода звао се по-
зи ву Град ског удру же ња пен зи о не ра из Ле сков ца и не дав но
уче ство вао на Пр вој смо три хо ро ва пен зи о не ра у Ле сков цу.

Ка ко ја вља Дра ги ца Лу чев, пред сед ни ца ГУП Су бо ти ца, ле-
ско вач ки се ни о ри, на че лу са Бра ти сла вом – Ба том Здрав ко-
ви ћем, пред сед ни ком, за тим, Све то за ром Ми ти ћем, пот пред-
сед ни ком ГУП из Ле сков ца, и Рад ми лом Здрав ко вић, ор га-
ни за то ром Смо тре, ср дач но су до че ка ли и уго сти ли око 200
чла но ва хо ро ва и го сти ју. Пу бли ку су сво јим ин спи ра тив ним и
ква ли тет ним на сту пом раз га ли ли ме шо ви ти хо ро ви из Су бо-
ти це, Срем ске Ми тро ви це, Ку ма но ва у Ре пу бли ци Ма ке до ни-
ји, за тим Ме шо ви ти хор „Ла бу до ва пе сма” из Ни ша и Жен ски
хор Град ског удру же ња пен зи о не ра из Ле сков ца. 

На кон про гра ма, при ре ђен је за јед нич ки ру чак и дру же ње
уз му зи ку и плес. М. М.

Из лет у Кра гу је вац
Удру же ње пен зи о не ра са Бе лих во да ор га ни зо ва ло је за

сво је чла но ве 10. ав гу ста из лет у око ли ну Кра гу јев ца. Пут ни-

ци су по се ти ли ма на сти ре Ди во сти н, Дра чу и Ра ле ти нац, као и
спо мен-под руч је Шу ма ри це, где је ода та ду жна по шта не ви но
стре ља ним ђа ци ма и гра ђа ни ма Кра гу јев ца и око ли не.   

М. Р.

БЕ О ГРАД

Књи жев ни ци 
ме ђу пен зи о не ри ма

Чла но ви Удру же ња срп ских књи жев ни ка у отаџ би ни и ра-
се ја њу – УС КОР из Бе о гра да че сти су го сти пен зи о не ра у до-
мо ви ма за ста ре.

У До му пен зи о не ра Во ждо вац го сто ва ли су већ тре ћи пут,
14. ав гу ста ове го ди не, из ма мив ши осме хе на ли ци ма при сут-
них. Овом ве дром рас по ло же њу до при не ли су Жи ва на – Жи-

жа Да мја но вић, Ми лош Ан ђе лић, Ми ра Ба но вић, Есад Ме шић,
Бу ди мир Ра кић, Ми ли во је Јо зић и Бо ри во је Илић. Пен зи о не-
ри су с па жњом слу ша ли уче сни ке про гра ма и ужи ва ли у ле-
по ти пе снич ког ства ра ла штва. По себ но су би ли оду ше вље ни
вр ца вим афо ри зми ма. С дру ге стра не, уче сни ци про гра ма су
би ли за до вољ ни што су сво јим ства ра ла штвом до при не ли да
нај ста ри јим су гра ђа ни ма бу ду леп ши да ни, уз же љу и спрем-
ност да се ови су сре ти што че шће одр жа ва ју. Б. И.

Гости и домаћини разменили поклоне
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ЉУ БО ВИ ЈА

Бра ли ле ко ви те тра ве
Удру же ње пен зи о не ра Љу бо ви је ор га ни зо ва ло је јед но-

днев ни из лет за пен зи о не ре из Љу бо ви је на пла ни ну Бо би ју, 
уда ље ну 25 ки ло ме та ра од Љу бо ви је. 

– На из лет је по шло нас пе де се так. Про ве ли смо дан дру же-
ћи се и ле по смо се од мо ри ли. На Бо би ји има пу но ли вад ских 
и ле ко ви тих тра ва па смо ис ко ри сти ли леп дан да бе ре мо 
ми ри сно би ље ко је смо по сле по де ли ли са из лет ни ци ма ко ји 
ни су уче ство ва ли у бер би – ка же Ко виљ ка Иг ња то вић, се кре-
тар Удру же ња пен зи о не ра у Љу бо ви ји.  М. М.

ПРО КУ ПЉЕ

По моћ по пла вље ни ма
Оп штин ска ор га ни за ци ја вој них пен зи о не ра у Про ку пљу

та ко ђе се при дру жи ла ак ци ји по мо ћи по пла вље ни ма.
– На осно ву од лу ке Удру же ња нај пре је упла ће но 17.600 ди-

на ра – ка же пред сед ник Удру же ња вој них пен зи о не ра у Про-
ку пљу, Вид Ша рац, и до да је да је од јун ских пен зи ја упла ће на
по јед на днев ни ца,
укуп но 160.000 ди-
на ра. Исто вре ме но,
ка же Ша рац, ре пу-
блич ко удру же ње
из дво ји ло је 980.000
ди на ра по мо ћи за
15 угро же них чла-
но ва у Сви лајн цу,
Па ра ћи ну, Ло зни ци
и Срем ској Ми тро-
ви ци, а 1.880.000 на-
ме ње но је 31 чла ну
у Обре нов цу.

Ина че, ка ко ис ти-
че пред сед ник УВП у 
Про ку пљу, ко ји је и члан Глав ног од бо ра УВПС, по моћ пру жа ју
и соп стве ним чла но ви ма. Та ко су про шле го ди не ис пла ће не
су ме од 15.000 до 40.000 ди на ра сед мо ри ци вој них пен зи о-
не ра, а до са да у 2014. са мо дво ји ци. Укуп но је до де ље но око
300.000 ди на ра по мо ћи. Ж. Д.

ПИ РОТ

Бри га за бо ле сне
Већ по ма ло за бо ра вље на ху ма на ак ци ја – оби ла зак бо ле-

сних и из не мо глих пен зи о не ра, што се го ди на ма прак ти ко ва-
ло у Оп штин ској ор га ни за ци ји вој них пен зи о не ра у Пи ро ту, 
од не дав но је по но во ожи ве ла, за хва љу ју ћи но во и за бра ном 
ру ко вод ству удру же ња на че лу са пред сед ни ком Дра га ном 
Пе тро ви ћем, пу ков ни ком у пен зи ји. Осно ва на је ко ми си ја ко-
ја је већ об и шла мно ге вој не пен зи о не ре а до кра ја сеп тем-
бра ће по се ти ти све у Пи ро ту. 

Не рет ко са ко ми си јом у по се ту бо ле сни ку кре не и пред-
сед ник Дра ган Пе тро вић:

– Ви де ли смо у ка квом су ста њу на ши дру го ви ко је смо ових 
да на об и шли. Уве ри ли смо се да су то пле, при сне, људ ске ре-
чи и сти сак ру ку бо ле сном зна чај ни ји од би ло ка квог по кло-
на. За то смо и схва ти ли вр ло озбиљ но овај за да так – ка зао је 
Пе тро вић. С. П.

ТР СТЕ НИК

Да ни ку пи не
Тра ди ци о нал на по љо при вред на ма ни фе ста ци ја „Да ни ку-

пи не Ру ји шник” све ча но је отво ре на 1. ав гу ста, а увер ти ра за
то би ло је так ми че ње у спре ма њу старих је ла и у ма лом фуд-
ба лу, а исто вре ме но је по че ла и ли ков на ко ло ни ја. Ово го ди-

шње Да не ку пи не отво рио је пред сед ник оп шти не Тр сте ник,
Ми ро слав Алек сић, а при су ство ва ли су мно го број ни го сти,
про из во ђа чи и пре ра ђи ва чи.

Одр жа но је и ку пи нар ско по се ло и иза бра на мис ку пи-
не. Дру гог ав гу ста, на Све тог Или ју, се чен је слав ски ко лач,
а струч ња ци по љо при вред не ста ни це из Кру шев ца одр жа ли
су пре да ва ње о про из вод њи и бер би ку пи на. У за вр шном де-
лу Ку пи ни ја де одр жа но је так ми че ње у бр зом бра њу овог во-
ћа, а нај бр жим бе ра чи ма уру че не су на гра де. Д. И.

Вид Ша рац

ЛАПОВО

Пензионери Шумадије 
на Дрини

Чланови Удружења пензионера општине Лапово средином 
августа били су на излету у оквиру којег су обишли манастир 
Добрун, ћуприју на Дрини, Вишеград и Андрићград. Они су 
у овим местима са великом пажњом разгледали културно-
историјске знаменитости. Било је ту некадашњих просветних 
радника, железничара, сточара, воћара, чистачица, трговаца, 
девизних пензионера...

– Већина пензионера из ове шумадијске варошице први 
пут су били у Вишеграду и околини и сви су пуни позитивних 
утисака – каже Живорад Поповић, вођа пута и потпредседник 
Удружења. Ј. Н.
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здрав живот

Ле то по ла ко из ми че. Они ко ји су мо гли
да оду не где на од мор вра ћа ју се у
сва ко дне ви цу, а не ки се тек спре ма ју

да ужи ва ју у ка сном ле ту. У ту гру пу спа да ју
и мно ги пен зи о не ри (они ко ји уоп ште се би
мо гу да при у ште ле то ва ње), јер по чет ком
сеп тем бра, као и кра јем про ле ћа, ну де се
ле пе и фи нан сиј ски мно го при сту пач ни је
де сти на ци је. Не ки ће се од лу чи ти за ба њу,
не ки за мо ре или пла ни ну.

Не мо ра се увек ићи да ле ко, а про шла су
и вре ме на ка да су је ди не по зна те ту ри стич-
ке де сти на ци је у Ср би ји би ле Ко па о ник,
Зла ти бор и Вр њач ка Ба ња. Ср би ја је пре пу-
на ле пих ме ста по год них да се чо век ма кар
на не ко ли ко да на скло ни од град ске вре ве.
Ре ци мо, На ци о нал ни парк Фру шка го ра је
пре део из у зет них при род них од ли ка и кул-
тур но-исто риј ских зна ме ни то сти. Иако пи-
то ма и пра во ме сто за од мор, Фру шка го ра,
по ред мно штва воћ ња ка и ви но гра да, у не-
ким сво јим де ло ви ма кри је и пра ву ди вљи ну
гу сте шу ме, на се ље не је ле ни ма, срн да ћи ма,
ди вљим сви ња ма и дру гом ди вља чи. Нај-
ста ри је шу ме Фру шке го ре су под нај ви шим
сте пе ном за шти те (на под руч ји ма Ја во ро ва
гу ду ра и Па прат ски до, на при мер).

На пу ту ка Фру шкој го ри про ла зи се кроз
Пе ћин це, ме сто у ко ме по сто ји је дин стве ни
Му зеј хле ба. То је ин те ре сант на по став ка
по све ће на об ра ди зе мље, жи ту и же тви, ме-
ше њу и пе че њу хле ба. Пут се на ста вља пре-
ко Ру ме и фру шко гор ског се ла Ја зак где се
на ла зи ет но ку ћа и дво ри ште ти пич не сре-
мач ке ку ће. Срем ске Кар лов це, Но ви Сад,
Пе тро ва ра дин ску твр ђа ву та ко ђе оба ве зно
ва ља по се ти ти.

Је дан од пред ло га је и де сти на ци ја Рас
– Со по ћа ни. Ма на стир Со по ћа ни на ла зи
се у бли зи ни ста рог Ра са, сре ди шта срп ске
сред њо ве ков не др жа ве. Сам ма на стир је у

сред њем ве ку био на пред но ду хов но сре-
ди ште са ви ше од сто ти ну мо на ха, а у цр кви
је са хра ње но не ко ли ко чла но ва кра љев ске
по ро ди це Не ма њић. Ком плекс ста рог Ра са
са сто ји се од ви ше спо ме ни ка, а нај зна чај-
ни ји ло ка ли те ти су Гра ди на на Па за ри шту,
Тр го ви ште, Гра ди на у По сте њу, Ре љи на гра-
ди на, цр ква у На пре љу и Ла тин ска цр ква у
По сте њу. Ус пут, на шу мо ви тим па ди на ма

Го ли је, на ла зи се и ма на стир Гра дац, за ду-
жби на кра љи це Је ле не Ан жуј ске, за ко ји се
сма тра да је за вр шен у по след њој че твр-
ти ни 13. ве ка. Ма на стир је кул тур но до бро
Ср би је од из у зет ног зна ча ја, а пред став ни-
ци по зна те ен гле ске ту ри стич ке ком па ни је
„Ra te sto go” свр ста ли су га ме ђу де сет нај-
леп ших на све ту.

За оне ко ји ви ше во ле од мор у ба ња ма,
а ни су се ове го ди не на шли на спи ску за
бес плат ну ре ха би ли та ци ју пре ко Фон да
ПИО, из бор је ве ли ки, јер Ср би ја је пре бо-
га та ле ко ви тим из во ри ма. До бар при мер
је Про лом ба ња, сме ште на на ју гу Ср би је,
од Бе о гра да уда ље на 290 ки ло ме та ра, од

Ни ша 82, а од Кур шу мли је, ко ја та ко ђе има
ба њу, 23 ки ло ме тра. То је ба ња са уме ре но
кон ти нен тал ном кли мом и буј ном ве ге та-
ци јом, по себ но по зна та по „про лом” во ди
ко ја при па да рет кој гру пи во да ви со ких
бал не о ло шких вред но сти. Ова во ди пру жа
мо гућ но сти за ве о ма ши ро ке ин ди ка ци је и
мо же се пи ти у нео гра ни че ним ко ли чи на-
ма. Про лом ба ња има ви ше из во ра, на ко-
ји ма се тем пе ра ту ра во де кре ће од 19,2 до
33,6 сте пе ни Цел зи ју са. Нај ви ше по го ду је
они ма ко ји се ле че од обо ље ња бу бре га и
мо краћ них пу те ва, за тим обо ље ња ор га на
за ва ре ње, бо ле сти ко же, као и за бо ле сти
пе ри фер них крв них су до ва и ван зглоб ног
ре у ма ти зма.

За оне ко ји во ле мо ре, а од лу че се за Цр-
но гор ско при мор је, јед на од оми ље них
де сти на ци је је сва ка ко Ига ло, са чу ве ним
ме ди цин ско-здрав стве ним цен тром, ко-
ји пру жа све усло ве за од мор, ре кре а ци ју
и ле че ње. У овом цен тру се при ме њу ју те-
ра пи је ле ко ви тим бла том (мор ски муљ са
Блат не пла же), али и нај са вре ме ни је ме-
то де ле че ња. Ига ло је по ве за но са Хер цег
Но вим, до ко јег се сти же Ше та ли штем пет
Да ни ца. Шет ња не по сред но уз мор ску оба-

лу ис пу ње на је ра зним са др жа ји ма, ту су
број ни ре сто ра ни, та вер не, рад ње кр ца те
су ве ни ри ма... За оне ко ји во ле во жњу бро-
дом, ор га ни зу ју се из ле ти дуж Бо ко ко тор-
ског за ли ва.

Ово су са мо не ке од иде ја за ма ло од мо ра
ко ји је сва ко ме по тре бан. Из бор је, на рав но,
да ле ко ве ћи и сва ко га пра ви пре ма сво јим
же ља ма и (ма те ри јал ним) мо гућ но сти ма.

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

ПЕН ЗИ О НЕ РИ И ОД МОР

Лек за те ло и ду шу

Манастир Градац

Игало

Фру шка го ра

Про лом ба ња
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?Г. Ста ни ми ро вић: Имам 59 го ди на и при мам де ли мич ну
ин ва лид ску пен зи ју. Ка да сти чем пра во на пу ну ин ва лид-
ску пен зи ју?

Пу на ин ва лид ска пен зи ја

Од го вор: Уко ли ко сте оства ри-
ли пра во на 50 од сто ин ва лид ске
пен зи је као ин ва лид ра да II од но-
сно III ка те го ри је, Ви ову пен зи ју
мо же те при ма ти све до ис пу ње-
ња усло ва за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну или ин ва лид ску
пен зи ју. Пре ма но во у сво је ним
про пи си ма ко ји сту па ју на сна-
гу 1. ја ну а ра 2015. го ди не, же на
ис пу ња ва услов за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју у 2015.
го ди ни са на вр ше них 60 го ди на и

6 ме се ци жи во та и нај ма ње 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња.

Ин ва лид ску пен зи ју мо же те
оства ри ти са мо уко ли ко се код
Вас утвр ди пот пу ни гу би так спо-
соб но сти за рад по ми шље њу
над ле жног ор га на ве шта че ња
Фон да ПИО. Уко ли ко сма тра те
да се Ва ше здрав стве но ста ње
по гор ша ло, мо же те под не ти
зах тев за оства ри ва ње пра ва на
ин ва лид ску пен зи ју над ле жној
фи ли ја ли ПИО.

?Д. Мла де нов: Ин те ре су је ме ка да ћу сте ћи пра во за ста-
ро сну пен зи ју ако сам ра ди ла у Ср би ји од 11. 6. 1979. до
1. 12. 1990; за тим у Швај цар ској од де цем бра 1990. до но-

вем бра 2008, а он да сам на ста ви ла да са ма упла ћу јем до при-
но се у Швај цар ској и још их упла ћу јем. Ро ђе на сам 13. 10. 1957.
У све тлу но вих усло ва за пен зи о ни са ње ко ји ће по че ти да се
при ме њу ју од ја ну а ра 2015, ин те ре су је ме мо гућ ност од ла ска
у ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Услов за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
за же не у овој, 2014. го ди ни је
60 го ди на жи во та и нај ма ње 15
го ди на ста жа оси гу ра ња, или 53
го ди не и 8 ме се ци жи во та и нај-
ма ње 35 го ди на и 8 ме се ци ста-
жа оси гу ра ња. С об зи ром на то
да се пре ци зан рад ни стаж ко ји
сте оства ри ли не мо же утвр ди-
ти на осно ву по да та ка ко је на во-
ди те већ са мо уви дом у по дат ке
о пла ће ним до при но си ма ко ји
су еви ден ти ра ни у Фон ду ПИО,
уз по твр ду о ста жу швај цар ског
пен зиј ског ор га на, не мо же мо
Вам да ти тра же но оба ве ште ње.
Упу ћу је мо Вас да под не се те зах-
тев за утвр ђи ва ње пен зиј ског
ста жа у Швај цар ској, на про пи-
са ном обра сцу ко ји се до би ја

у фи ли ја ли, а мо же се од штам-
па ти и са на шег сај та (www.pio.
rs). На обра сцу зах те ва на ла зи
се спи сак по треб не до ку мен та-
ци је. Та ко ђе, на шал те ру сва ке
фи ли ја ле ПИО уз лич ну кар ту
мо же те до би ти од штам пан ли-
стинг по да та ка о ста жу. Са овим
по да ци ма обра ти те се слу жби
прав не по мо ћи у фи ли ја ли ПИО
ра ди са ве та и бли жих ин фор ма-
ци ја у по гле ду ис пу ње ња усло-
ва за сти ца ње пен зи је.

Уко ли ко има те нај ма ње 15
го ди на пла ће ног ста жа оси гу-
ра ња, Ви сва ка ко ис пу ња ва те
услов за оства ри ва ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју 2020. го ди не,
ка да же на мо же да оства ри ста-
ро сну пен зи ју са на вр ше не 63
го ди не жи во та.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

До куп рад ног ста жа

?М. Љу мо вић: По по да ци ма ко је по се ду је мој ро ђак, оста ло
му је још го ди ну и шест ме се ци до пен зи је. По што је остао
без по сла, ин те ре су је нас да ли мо же да се от ку пи рад ни

стаж, и ко ли ко ме се ци. 
Од го вор: У си сте му пен зиј-

ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
не по сто ји ин сти тут до ку па ста-
жа, што зна чи да се до при но си 
не мо гу ре тро ак тив но упла ти ти 
за пе ри од за ко ји ни је по сто ја-
ла при ја ва на оси гу ра ње ни ти 
се до при но си мо гу упла ти ти 
у јед но крат ном из но су за бу-
ду ћи пе ри од. Је ди ни на чин на 
ко ји не за по сле но ли це мо же 
са мо се би упла ћи ва ти стаж је-

сте укљу чи ва ње у оси гу ра ње 
по чла ну 15 За ко на о ПИО, али 
се та да до при но си пла ћа ју ме-
сеч ном ди на ми ком. Зна чи, да 
би Ваш ро ђак оства рио не до-
ста ју ћи рад ни стаж тре ба ло би 
да на ред них го ди ну и по да на 
упла ћу је до при но се сва ког ме-
се ца, под усло вом да ис пу ња ва 
услов за при зна ва ње свој ства 
оси гу ра ни ка по чл. 15 За ко на о 
ПИО – да је ван оси гу ра ња.

?С. Јо цић: Ис пу ња вам усло ве за ста ро сну пен зи ју по ста ром за-
ко ну о ПИО (35 г и де вет ме се ци ста жа и ви ше од 54,5 г. жи во-
та). Мо гу ли, сход но тим ста рим од ред ба ма, да под не сем зах-

тев и оства рим пра во на ста ро сну пен зи ју до ис те ка 2014. го ди не?

До кра ја го ди не у пен зи ју 
по ста рим усло ви ма

Од го вор: Ви ис пу ња ва те услов 
за ста ро сну пен зи ју до ис те ка 
2014. го ди не, јер је ове го ди не 
услов за же не 35 го ди на и осам 
ме се ци ста жа и нај ма ње 53 го ди-
не и осам ме се ци жи во та.

С об зи ром на то да Вам је 
стаж оси гу ра ња на гра ни ци са 
про пи са ним усло вом, са ве ту је-
мо да про ве ри те у сво јој фи ли-
ја ли ПИО ко ли ко тач но има те 
ре ги стро ва ног ста жа оси гу ра-
ња у елек трон ској ба зи по да та-
ка ма тич не еви ден ци је Фон да 
ПИО (тј. да ли су упла ће ни сви 
до при но си јер се ра чу на са мо 
стаж оси гу ра ња за ко ји су до-
при но си упла ће ни).

На по ми ње мо још јед ном да 
се за оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју ра чу на са мо стаж за ко-
ји су пла ће ни до при но си, тј. ко-
ји је ре ги стро ван у ба зи по да та-
ка ма тич не еви ден ци је Фон да.

Из ме ње не од ред бе За ко на о 

ПИО ко је се од но се на усло ве 
за пен зи о ни са ње по чи њу да се 
при ме њу ју од 1. 1. 2015. го ди не. 
Њи ма је пред ви ђе но да у 2015. 
го ди ни же на оси гу ра ник мо же 
да оства ри пра во на пре вре ме-
ну ста ро сну пен зи ју са 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. 

Ако ове го ди не не под не се те 
зах тев за пен зи о ни са ње, а под 
усло вом да сте и да ље у рад ном 
од но су, Ви ће те и у пр вој по ло ви-
ни 2015. го ди не ис пу ни ти услов 
од 36 го ди на и че ти ри ме се ца 
ста жа оси гу ра ња (го ди на жи во-
та сва ка ко има те до вољ но). 

На по ми ње мо да но ви За кон 
о ра ду про пи су је да је од 1. 1. 
2015. го ди не по сло да вац ду жан 
да за по сле ном при од ла ску у 
пен зи ју 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.

Ста ро сна пен зи ја за же не

?Љ. Да мја но вић: Ро ђе на сам 19. ав гу ста 1957. го ди не. Као 
тех но ло шки ви шак до би ла сам от каз у фир ми 2009. го-
ди не. Имам 29 го ди на и 6 ме се ци ста жа. По што сам мај ка 

дво је де це, до да ће ми се још го ди на да на ста жа. Ка да мо гу да 
под не сем зах тев за пре вре ме ну пен зи ју (спрем на сам на мак-
си мал но ума ње ње, јер сам без из гле да да се за по слим)?

Ка ко у пре вре ме ну пен зи ју

Од го вор: Што се ти че ста жа 
ко ји мо же те да оства ри те по 
осно ву ро ђе ња де це, тре ба да 
зна те да је реч о по себ ном ста-
жу, а не о ста жу оси гу ра ња. То 
зна чи да се овај стаж не узи ма 

у об зир при ли ком про це не ис-
пу ње но сти усло ва за пен зи о ни-
са ње, јер се као услов зах те ва 
на вр ше ње од ре ђе них го ди на 
ста жа оси гу ра ња. По се бан стаж 
се узи ма у об зир са мо при ли-

ком об ра чу на пен зи је и ути че
на по ве ћа ње ње ног из но са.

У скла ду са го ди на ма жи во та
и ста жа ко је на во ди те, а пре ма
но во у сво је ним про пи си ма, Ви
ис пу ња ва те услов за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
2020. го ди не ка да је по треб но

да же на има на вр ше не 63 го ди-
не жи во та и нај ма ње 15 го ди-
на ста жа оси гу ра ња. Услов за
оства ри ва ње пра ва на пре вре-
ме ну ста ро сну пен зи ју не мо же-
те да ис пу ни те пре на вр ше не 63
го ди не жи во та, јер не ма те до-
вољ но ста жа оси гу ра ња.
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СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Исто ри јат Ба ње Ко ви ља че да ти ра још из пе ри о да Или ра, 
ста рих Ри мља на, Ту ра ка. Пр ви пи са ни из во ри, из 1533. го ди-
не, ука зу ју да на род ма сов но по хо ди ле ко ви те из во ре. Пр ва 
згра да за сме штај го сти ју из гра ђе на је 1858, а ба ња је ста вље-
на под за шти ту др жа ве 1867. го ди не, за вре ме Ми ха и ла Обре-
но ви ћа. Раз вој Ба ње Ко ви ља че по чи ње ав гу ста 1898. ка да је 
до нет За кон о усту па њу Ба ње Ко ви ља че на ро ду окру га под-
рињ ског у екс пло а та ци ју. До Дру гог свет ског ра та, уз кра ће 
пре ки де, тра је пе ри од из град ње и афир ма ци је у ко ме Ба ња 
Ко ви ља ча, на зва на Под рињ ска ле по ти ца, по ста је и мо дер но 
ле чи ли ште, и мон ден ско са ста ја ли ште срп ских ве ли ка на.

Ба ња Ко ви ља ча бе ле жи, из ме ђу оста лих, бо ра вак До-
си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Ка ра џића, а сво је ра не у ба њи 
ви дао је и срп ски вожд Ка ра ђор ђе. На рас ко шне ба ло ве 
до ла зио је и Краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић.

Ко ви ља ча по ста је бањ ско ле чи ли ште у вре ме Кра ља Пе тра 
I Ка ра ђор ђе ви ћа ко ји 1908. го ди не по ди же са вре ме но сум-
пор но ку па ти ло. Пот пу но је из гра ђе на два де се тих и три де се-
тих го ди на XX ве ка, а по ред лук су зних хо те ла и ви ла, ле по је 
уре ђен и парк ко ји по ве зу је бањ ске објек те. Ме сто глав не за-
ба ве од 1939. го ди не по ста је на да ле ко по знат Кур са лон. Чак 
је и пр ва коц кар ни ца на Бал ка ну отво ре на упра во у ње му.

Са вре ме на бол ни ца
Мо дер ни за ци јом ста рих зда ња, из град њом но вих сме-

штај них ка па ци те та и оста лих пра те ћих са др жа ја, Спе-
ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју – Ба ња Ко ви ља ча је 
уста но ва ко ја да нас це лом кра ју вра ћа не ка да шњи сјај и 

про спе ри тет, по став ши не са мо ме сто за ле че ње и опо-
ра вак, већ и за удо бан од мор и за ба ву.

Спе ци јал на бол ни ца рас по ла же са 416 по сте ља у лук су-
зним апарт ма ни ма, јед но кре вет ним и дво кре вет ним со ба-
ма ко је су опре мље не на ни воу хо те ла Б ка те го ри је. У уста-
но ви се спро во ди про грам ме ди цин ске ре ха би ли та ци је и 
ле че ња, као и про грам пре вен ци је. Бла го де ти ма тра ди ци-
о нал ног при род ног ле чи ли шта и до стиг ну ћи ма са вре ме не 
фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је ле че се: ре у ма тск а 
обо ље ња, де ге не ра тив не про ме не згло бо ва и кич ме ног 
сту ба, ди скус хер ни ја и ста ња на кон опе ра ци је ди скус хер-
ни је, осте о по ро за, по је ди на ги не ко ло шка и ко жна обо ље-
ња, сте ри ли тет и дру ге бо ле сти. По ред те ра пиј ског, уста но-
ва има и вел нес про грам. Ј. О.

Под рињ ска ле по ти ца
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Да ли сте зна ли ...

– да је Дра гу тин То пић, је дан од 

нај ве ћих срп ских атле ти ча ра и дво-

стру ки европ ски пр вак у ско ку увис, 

– да је срп ски пли вач 

у се зо ни 1992/93. био ре ги стро ван 

Ми ло рад Ча вић, но си-

за Ко шар ка шки клуб Спар так из 

лац сре бр не ме да ље на 

Су бо ти це и чак два пу та по бе дио 

Олим пиј ским игра ма у 

Пе кин гу 2008. у ди сци-
пли ни 100 м дел фин, под 

сум њи вим окол но сти ма из гу био нај сјај ни је од лич је, за са мо јед-

ну сто тин ку? На и ме, по не ким на во ди ма Ча вић је до ци ља сти-

гао пре фа во ри зо ва ног Мај кла Фелп са, али ни је до вољ но ја ко 

при ти снуо циљ ни та стер, док је по дру гој вер зи ји Ча вић на ци љу 

про кли зао, што је Фелпс ис ко ри стио и пр ви при ти снуо та стер.

се пам ти ти ње го ва трој ка про тив 

Зве зде у по бе ди Спар та ка од 85:67.

на так ми че њу у за ку ца ва њу на „Ол 

стар” ме че ви ма? Ипак, нај ви ше ће 

 – да је Ја сна Ше ка рић, осва ја чи ца 
пет олим пиј ских ме да ља и олим пиј-
ска по бед ни ца из Се у ла 1988, на шест 

олим пи ја да, без про ме не др жа вљан-

– да је Не над Сте кић чак пет го ди-

– да је срп ски ка-

на био но си лац европ ског ре кор-

јак од у век био у 

 да у ско ку удаљ – 8,45 м (Мон тре ал 

свет ском вр ху, што 

1975), иако на ве ли ким так ми че њи-

по твр ђу је пет ме да-
ља на не дав но за-

 вр ше ном Свет ском 
пр вен ству у Мо скви? Нај бли ста ви ји је био дво јац Гру јић/Но-
ва ко вић у ди сци пли ни К-2 200 м, до нев ши Ср би ји злат ну ме-
да љу и нај бо ље вре ме у исто ри ји свет ских пр вен ста ва.

ма ни ка да ни је мо гао да се при бли-
жи том ре зул та ту? Нај бо љи пла сман 

 на свет ским пр вен стви ма му је пе то 

 ме сто у Хел син ки ју 1983, док је три 
 пу та био европ ски ви це шам пи он. 
 Ње гов ре зул тат из Мон тре а ла већ 

го то во че ти ри де це ни је је не до сти-
жан за срп ске так ми ча ре.

 ства, на сту па ла под пет за ста ва – СФРЈ, 
СРЈ, СЦГ, Ср би је и 1992. у Бар се ло ни 
као не за ви сни уче сник под за ста вом 
Ме ђу на род ног олим пиј ског ко ми те та?

Ле ко ви те ми сли
Крај ње је вре ме да и у мо ју пен зи ју ста вим ква сац ка ко би

на ра сла.

Ако оде ло не чи ни чо ве ка, за што су кро ја чи та ко ску пи?

Про ме не су не кад лек за це ло дру штво. Али, ка жи те ми, ко
во ли да узи ма лек!

У фа бри ци су кре ну ли од ну ле, али на по гре шну стра ну. Сад су
у ми ну су.

Уште дим на до руч ку у кре ве ту. Пре спа вам га.

Ех, кад би нам и рад био ам би ци о зан као пла но ви!

При ро да чо ве ку по ма же уко ли ко ни је при род но глуп.

Не пер спек ти ван је. Ре но ме сти че са мо ра дом.

Те же је ву ћи за је зик оно га ко ји не ма „дла ке на је зи ку”!
Ду шан Стар че вић

Кон тра гард
Но ви не све ма ње слу же за пот па лу, а све ви ше да па ле ва тру.

Не ко кра де ма ње, а не ко ви ше. Сва ко пре ма сво јим по тре-
ба ма.

Ми смо мо рал ни по бед ни ци. Из гу би ли смо, а ни смо мо ра ли.

Баш сам ло ше сре ће. Увек кад сам гла дан фри жи дер ми је
пра зан.

Ја мо гу сам се би да дам от каз. То је пред ност кад си свој га зда.

Јед ном сам се и же нио у жи во ту, а пра вио сам и мно ге дру-
ге глу по сти.

Ја ни сам же лео да ком ши ји црк не кра ва. Али шта сад, бо же мој,
де си ло се!

Не мој те мно го да ко ко да че те. За вр ши ће те у су пи!

Ниг де ме не ма. По ву као сам се у се бе. Зо ран Т. По по вић

Ми са о не на пра ве
Има мо чи ме да се по хва ли мо. Сва ког да на смо си ти све га.

Ако вас би је лош глас, то чи ни у са мо од бра ни. 

Оста ти ве ран соп стве ном ми шље њу, то је озби љан за о ста так. 

До те рај те сво је ча сов ни ке на ле по вре ме. 

Кли ма ње гла вом је од ре ђе ни на чин мућ ка ња. 

Код упо тре бе здра вог ра зу ма ну жна је ве ћа опре зност.

Све ово што нам се до га ђа де лу је аутен тич но. 
Да не ма ве тра у шта би сте из го во ри ли то ли ко ре чи.

Ву ко са ва Ден чић
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