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Ма ла је и ода бра на гру па ча со пи са у Ср би-
ји ко ји мо гу да се по хва ле ду гим кон ти ну-
и те том у из ла же њу, ко ји су ус пе ли да пре-

бро де све про ме не у зе мљи, кри зе и фи нан сиј ске 
не да ће, и да пре жи ве и оп ста ну. По но сни смо што 
мо же мо да ка же мо да у дру штво тих ма ло број них 
чи ји тек сто ви већ де це ни ја ма има ју 
па жњу чи та лач ке
пу бли ке спа да 
и „Глас оси гу-
ра ни ка”, ко ји,
ево, већ че ти ри
и по де це ни је 
ре дов но сти же 
до сво јих чи та-
ла ца.

Пр ви број ли ста
по ја вио се 14. ју на
1969. го ди не, на 
ини ци ја ти ву Ре пу-
блич ке за јед ни це 
со ци јал ног оси гу-
ра ња рад ни ка Ср-
би је. Лист је из ла зио
пет на е сто днев но, на 
24 стра не, про да вао 
се на ки о сци ма по 
це ни од је дан ди нар,
а мо гао је да се на ба-
ви и у прет пла ти. Пр ви 
„Глас оси гу ра ни ка” је 
имао Из да вач ки са вет и 
Ре дак ци ју са 14 за по сле-
них, а глав ни и од го вор-
ни уред ник био је Ду шан
Мак си мо вић. Лист је у то 
вре ме успе вао да по ве же 
оси гу ра ни ке са јед не, и 
та да шњу За јед ни цу со ци-
јал ног оси гу ра ња, с дру ге стра не, на сто је ћи да 
бу де све стра ни ин фор ма тор и да за са го вор ни ке 
увек има нај бо ље по зна ва о це пен зиј ског и со ци-
јал ног оси гу ра ња.

Го ди на 1974. је до не ла мно го про ме на, а оне 
ни су ми мо и шле ни лист. Кон сти ту и шу се са мо у-
прав не ин те ре сне за јед ни це, те и ре дак ци ја ли ста 
по ста је не по сред но ве за на за СИЗ. „Глас оси гу ра-
ни ка” на ста вља ре дов но да из ла зи и то ком де ве-
де се тих го ди на, без об зи ра на све те шко ће, и да се 
бес плат но до ста вља чи та о ци ма. По чет ком 2008. 
из вр ше на је кон со ли да ци ја три фон да – фон да 
за по сле них, са мо стал них де лат но сти и по љо при-
вред ни ка, ко ји ма је пре две го ди не при дру жен и 
вој ни фонд, те је и са др жај ли ста обо га ћен но вим 
те ма ма ко је су од ин те ре са за пред у зет ни ке, вла-
сни ке фир ми, вој на ли ца, по љо при вред ни ке...

Тај на тра ја ња „Гла са оси гу ра ни ка” је у то ме што 
се увек ба вио те ма ма ко је су од нај ве ћег зна ча ја за 
гра ђа не ове зе мље, а ко ји ма се дру ги ме ди ји ба ве 

по вре ме но и не до вољ но или се уоп ште не ба ве.
Као што и сам на зив ли ста ка же, цен тар на шег ин-
те ре со ва ња су оси гу ра ни ци, да кле свет ра да, и ко-
ри сни ци – пен зи о не ри, али и све оста ле со ци јал-

не ка те го ри је.
По себ но смо по све ће ни про бле ми-

ма осо ба са ин ва ли ди те том, осо ба са по себ ним по-
тре ба ма, угро же ни ма и бо ле сни ма, а че сто се мо-
же чу ти да смо је ди не но ви не ко је се на ис тра јан и
од го во ран на чин ба ве ста ро шћу и ста ри ма. Стал на
ин тер ак ци ја са чи та о ци ма омо гу ћа ва нам да увек
бу де мо ак ту ел ни и да по кре ће мо упра во те ме за
ко је по сто ји нај ве ће ин те ре со ва ње.

То ком го ди на смо се и ми раз ви ја ли, ме ња ли,
пра ти ли али и дик ти ра ли укус пу бли ке, тру де ћи
се да увек бу де мо са вре ме ни. Све сни то га да ве-
ли ки број чи та ла ца ли ста ни је у мо гућ но сти да
ку пу је но ви не, на сто ја ли смо да „Глас оси гу ра ни-
ка” бу де ра зно вр стан и за ни мљив и да те ме бу ду
пред ста вље не на на чин до сту пан сви ма. Кон цеп-
ци ја ли ста увек је, по ред ин фор ми са ња, би ла и
еду ка ци ја, а по ве ре ње ко је гра ђа ни има ју у „Глас
оси гу ра ни ка” нај бо ље се ви ди у ду жи ни ли сте че-
ка ња за до ста вља ње наших новина.

Због све га ово га на да мо се да ће мо се још ду го,
ду го дру жи ти са ва ма, и − сре ћан нам ро ђен дан!

Ре дак ци ја „Гла са оси гу ра ни ка”

ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ПЕТ ГО ДИ НА „ГЛА СА ОСИ ГУ РА НИ КА”

По све ће ни чи та о ци ма
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Чла но ви Управ ног од бо ра 
РФ ПИО, на сед ни ци одр-
жа ној 27. ма ја, усво ји ли 

су Из ве штај о ра ду Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње за 2013. го ди ну, 
Из ве штај о фи нан сиј ском по-
сло ва њу РФ ПИО за 2013. го-
ди ну и Из ве штај о ре а ли за ци ји 
Пла на јав них на бав ки РФ ПИО 
за пр ви квар тал 2014. го ди не. 
На сед ни ци је усво јен и Пред лог 
од лу ке о по кре та њу по ступ ка 
да ва ња не по крет но сти у за куп 
по себ ном по год бом по слов ног 
про сто ра у Алек син цу, у на се-
љу Алек си нач ки руд ни ци, као 
и Пред лог од лу ке о по кре та њу 
по ступ ка да ва ња не по крет но-
сти у за куп не по сред ном по год-
бом, по слов ног про сто ра у ТЦ 
„Пи ра ми да”, на Но вом Бе о гра ду, 
у ули ци Ју ли ја Га га ри на 153.

Пред ста вља ју ћи Из ве штај о 
ра ду РФ ПИО у про шлој го ди ни, 
по моћ ник ди рек то ра Фон да, 

Ен вер Ник шић, на вео је да су 
ак тив но сти Фон да при о ри тет но 
би ле усме ре не на уна пре ђе ње 
ажур но сти у до но ше њу ре ше-
ња по пра ви ма из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња и на 
по ди за ње ква ли те та укуп ног 
по сло ва ња. У 2013. је, пре ма 
ре чи ма Ник ши ћа, за ре ша ва ње 
у пр во сте пе ном по ступ ку под-

не то 561.958 зах те ва, од че га 
је ре ше но 94 од сто, од то га 90 
од сто у за кон ском ро ку од два 
ме се ца. Ис пла та пен зи ја и на-
кна да за све ко ри сни ке би ла је 
ре дов на, и за те на ме не је у про-
шлој го ди ни по тро ше но 578,5 
ми ли јар ди ди на ра. Ме сеч но су 
ис пла ћи ва не пен зи је и нов ча не 
на кна де у про се ку за 1.710.517 
ко ри сни ка, као и за 80.360 ко-
ри сни ка на кна де за те ле сно 
оште ће ње и 76.704 ко ри сни ка 
на кна де за по моћ и не гу дру гог 
ли ца. По ред то га, ре а ли зо ва на 
је и ис пла та че ти ри ра те нов ча-
не по мо ћи Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је у из но су од 16.000 ди на ра, 
и фор ми ра ни су по да ци за ис-
пла ту че ти ри ра те јед но крат не 

по мо ћи у из но су од че ти ри хи-
ља де ди на ра ко ри сни ци ма са
пре би ва ли штем на те ри то ри ји
Бе о гра да.

Фи нан сиј ско по сло ва ње Фон-
да у 2013. го ди ни, пре ма ре чи ма
Ива на Ми ми ћа, ди рек то ра Сек-
то ра за фи нан сиј ске по сло ве,
ка рак те ри ше по ве ћа ње при хо-
да од до при но са кроз по ве ћа-
ње сто пе до при но са са 22 на 24
од сто. Ово по ве ћа ње је усло ви-
ло раст уче шћа при хо да од до-
при но са у струк ту ри фи нан си-
ра ња са 51 на 55 од сто.

Укуп ни при хо ди Фон да оства-
ре ни у про шлој го ди ни би ли су
584,8 ми ли јар ди ди на ра, од то га
до при но си за ПИО из но се 321,2
ми ли јар де, тран сфе ри из бу џе та

261,3 ми ли јар де и оста ли при-
хо ди и при ма ња 2,3 ми ли јар де
ди на ра. Ка да је реч о рас хо ди-
ма, на вео је Ми мић, укуп ни рас-
хо ди и из да ци Фон да у 2013. из-
вр ше ни су у из но су од 586,4 ми-
ли јар де ди на ра. Од то га, за не то
пен зи је – 496,9 ми ли јар ди, за
оста ла пра ва из ПИО – 20,6 ми-
ли јар ди, за тран сфе ре за здрав-
стве но оси гу ра ње – 61 ми ли јар-
да и за оста ле рас хо де и из дат ке
– 7,9 ми ли јар ди ди на ра.

При раст бро ја пен зи о не ра
за де цем бар 2013. у од но су на
де цем бар 2012. го ди не из но си
1,1 про це нат, а на кон из вр ше-
них ускла ђи ва ња од два од сто
за април ске и 0,5 од сто за ок то-
бар ске пен зи је, про сеч на пен-
зи ја у про шлој го ди ни ви ша је
за че ти ри про цен та у од но су на
про сеч ну пен зи ју за 2012.

Пре о ста ле тач ке днев ног ре-
да, пред ло ге од лу ка о по кре-
та њу по ступ ка да ва ња у за куп
не по крет но сти у Алек син цу и
Бе о гра ду, обра зло жио је ди рек-
тор Сек то ра за прав не и оп ште
по сло ве, Бра ни мир Алин чић,
ко ји је на вео да је реч о по чет ку
по ступ ка и да се ови пред ло зи
под но се на усва ја ње Управ ном
од бо ру у скла ду са Пра вил ни-
ком о рас по ла га њу не по крет-
но сти ма РФ ПИО.

М. Јо ва но вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

Усво јен Из ве штај о ра ду

Април ска сед ни ца УО
На два де сет осмој сед ни ци Управ ног од бо ра Ре пу блич ког 

фон да ПИО, одр жа ној кра јем апри ла, усво јен је Из ве штај о из-
вр ше њу Фи нан сиј ског пла на РФ ПИО за 2013. го ди ну, Пред-
лог од лу ке о усва ја њу За вр шног ра чу на РФ ПИО за 2013, као 
и Ин фор ма ци ја о ак тив но сти ма Фон да у ци љу от кри ва ња и 
спре ча ва ња не пра вил но сти у Фон ду. О овој тач ки днев ног 
ре да из ве сти ли су Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор Сек то ра 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО, и Иван То до ро вић, ди рек тор 
Фи ли ја ле за град Бе о град. На сед ни ци је усво јен и Пред лог 
од лу ке о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник о из ме на ма и до-
пу на ма Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти-
за ци ји по сло ва у РФ ПИО. М. Ј.

Уско ро до де ла 
сер ти фи ка та

Го во ре ћи о по себ ним ак тив-
но сти ма Фон да то ком 2013,
Ен вер Ник шић је на гла сио
да је успе шно окон чан про-
цес уво ђе ња стан дар да за
си стем упра вља ња ква ли-
те том ISO 9001:2008 и за 
си стем упра вља ња без бед-
но шћу ин фор ма ци ја ISO/
IEC 270001:2005, на че му је
то ком две го ди не не по сред-
но ра ди ло око 700 за по сле-
них. Ка да је реч о сер ти фи-
ка ци ји си сте ма ква ли те та, из 
цен тра ле SGS у Швај цар ској
је сти гао по зи ти ван од го вор 
и за де се так да на се оче ку је 
уру че ње сер ти фи ка та.

СаСаСаСа 2 2229.99.9. сседедддниннин цецце 
УпУУпУ рарараравнвннвногггог ооодбдбдбдборораа 
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Упод руч ји ма угро же ним по пла вом до-
ку мен та ци ја и ар хив ска гра ђа Фон да
ПИО је у це ли ни за шти ће на и са чу ва на,

а сви шал те ри, осим Обре нов ца, не сме та но
ра де. У свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
ре шен је про блем са стру јом, а ан га жо ва ње
за по сле них у по ма га њу угро же ним под руч-
ји ма (исе ља ва ње ар хи ва, из ба ци ва ње во де,
про ко па ва ње од брам бе них ка на ла...) би ло
је на за вид ном ни воу.

У ис по ста ви РФ ПИО у Обре нов цу сва
до ку мен та ци ја и ар хив ска гра ђа су при-
вре ме но из ме ште не у без бе дан про стор и
са чу ва не. Гра ђа ни ко ји има ју по тре бу да до-
би ју не ку услу гу у овој ис по ста ви мо гу да се
обра те би ло ко јој ор га ни за ци о ној је ди ни ци
у Бе о гра ду, а ових да на ће би ти од ре ђе на
кан це ла ри ја у ко јој ће се ра ди ти пред ме ти
из Обре нов ца.

У ла за ре вач кој ис по ста ви је по сто јао про-
блем са стру јом, ко ји је ре шен, до ку мен та-

ци ја ни је оште ће на и за по сле ни од 20. ма ја
ра де не сме та но.

Из Ва ље ва (Уба, Осе чи не, Ми о ни це) ком-
плет на ар хи ва је бла го вре ме но исе ље на
и све је са чу ва но, те фи ли ја ла и ис по ста ве
ра де нор мал но. Из вр ше на је дез ин фек ци ја
по друм ских про сто ри ја ко је су би ле по пла-
вље не и про бле ми са стру јом су ре ше ни,
али се то ни је од ра зи ло на рад са стран ка-
ма.

Фи ли ја ла Ча чак и ис по ста ве ра де не сме-
та но, шал те ри су у функ ци ји, а до ку мен та-
ци ја нео ште ће на. Про бле ма са стру јом је
би ло у Лу ча ни ма, али су и они ре ше ни.

Ком плет на ар хи ва из Шап ца је исе ље на
и за шти ће на, шал те ри ра де за стран ке. У 
Ло зни ци, Круп њу и Ма лом Звор ни ку ни су
би ле угро же не про сто ри је Фон да, али је до-
ку мен та ци ја пре вен тив но за шти ће на и сви
шал те ри су отво ре ни за гра ђа не.

До ку мен та ци ја је са чу ва на и у Сме де-

рев ској Па лан ци, про блем ко ји је по сто јао
са стру јом је ре шен, та ко да све нор мал но
функ ци о ни ше.

У По жа рев цу ни је би ло по пла ва на под-
руч ји ма где је по слов ни про стор Фон да,
до ку мен та ци ја је за шти ће на и шал те ри ра-
де. У нај ри зич ни јој зо ни би ла је ис по ста ва
у Пе тров цу на Мла ви али је и ту опа сност
про шла.

У Кра ље ву ни је би ло ри зич них си ту а ци ја
за по слов ни про стор Фон да.

Про бле ме у ра ду због по сле ди ца по пла ва
и ис кљу че ња стру је има ле су ор га ни за ци о-
не је ди ни це Фи ли ја ле Ћу при ја, ис по ста ва у
Сви лајн цу и Па ра ћи ну, као и слу жба у Ја го-
ди ни, али су за по сле ни сва ко днев но до ла-
зи ли на по сао, да ва ли ин фор ма ци је гра ђа-
ни ма, при ма ли зах те ве и на кнад но их уно-
си ли у си стем, ка да је, по сле не ко ли ко да на,
ста ње у овим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
нор ма ли зо ва но. Г. О.

Због на бу ја ле Са ве, чи ји је
во до стај 17. ма ја у Срем ској
Ми тро ви ци био за по ла ме тра
ви ши од исто риј ског мак си му-
ма, Град ски штаб за ван ред не
си ту а ци је по звао је ста нов ни-
штво да де лу је пре вен тив но, а у
по моћ су по зва ни и до бро вољ-
ци из дру гих кра је ва.

Зо ран Бе ре жни, ди рек тор Фи-
ли ја ле РФ ПИО Срем ска Ми тро-
ви ца, про це нио је да по сто ји ве-
ли ка опа сност за ви ше од 100.000
пред ме та у ар хи ви из се дам
оп шти на Сре ма, сме ште ној у по-
дру му згра де Фи ли ја ле, и за тра-
жио по моћ од Град ског шта ба за
ван ред не си ту а ци је ра ди из ме-
шта ња до ку мен та ци је на ви ше
спра то ве. По што ко лек тив Фи ли-
ја ле ве ћи ном чи не же не, а по сао
је био хи тан и оби ман, Град ски
штаб је упу тио пе де сет во лон-
те ра као по моћ. Са ди рек то ром
По кра јин ског фон да ПИО, Слав-
ком Имри ћем, до го во ре но је да
Ми тров ча ни ма по мог ну и ко ле ге
из Ди рек ци је ПФ, па је уз по моћ
ко ле га и во лон те ра чи тав по сао
за вр шен за са мо де вет са ти.

– На кон оба ве ште ња да по-
сто ји опа сност од пла вље ња 
ар хи ве у Срем ској Ми тро ви ци, 
од мах сам по чео да ор га ни зу јем 

еки пу за ис по моћ из Но вог Са да, 
јер је про це ње но да је за тај по-
сао нео п хо дан ве ћи број љу ди и 
да је све по треб но за вр ши ти до 
ве чер њих са ти. Ус пе ли смо да 

са ку пи мо 40 за по сле них у крат-
ком ро ку, а Град ски штаб за ван-
ред не си ту а ци је Но вог Са да нам 
је обез бе дио пре воз. Та ко смо, 

са ко ле га ма из Срем ске Ми тро-
ви це и уз по моћ до бро во ља ца 
из Бе о гра да, цео по сао из ме шта-
ња ар хи ве успе шно оба ви ли до 
пред ви ђе ног ро ка – ис та као је 

Слав ко Имрић, ко ји је и сам ак-
тив но уче ство вао у овој ак ци ји.

Зо ран Бе ре жни је на гла сио да
су, и по ред те шко ћа због иона-
ко не до вољ ног про сто ра у Фи-
ли ја ли, пред ме ти од ла га ни па-
жљи во и струч но.

– Ми смо и у овој ван ред ној си-
ту а ци ји ор га ни зо ва ли про цес ра-
да да би смо услу жи ли на ше ко ри-
сни ке и оси гу ра ни ке, али на дам
се да су и они има ли раз у ме ва ња
за на шу си ту а ци ју, јер и 30-40 од-
сто на ших за по сле них жи ви у зо-
ни угро же ној од по пла ва пред ви-
ђе ној за при вре ме ну ева ку а ци ју
– на гла сио је Бе ре жни.

Ва жно је ис та ћи да је свих 130
љу ди ко ји су уче ство ва ли у из-
ме шта њу ар хи ве да ло мак си ма-
лан до при нос, а за по сле ни из 
Ди рек ци је ПФ и Фи ли ја ле Но ви 
Сад су, на кон пре стан ка опа сно-
сти од по пла ве, до бро вољ но 
по мо гли ко ле га ма у Срем ској 
Ми тро ви ци да се сви пред ме ти 
по утвр ђе ном ре до сле ду вра те 
у про сто ри је ко је су у ме ђу вре-
ме ну де таљ но очи шће не.

Ми ро слав Мек те ро вић

НО ВО СА ЂА НИ ПО МО ГЛИ КО ЛЕ ГА МА ИЗ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ева ку и са на ар хи ва из се дам оп шти на Сре ма

ФИ ЛИ ЈА ЛЕ И ИС ПО СТА ВЕ ФОН ДА ПИО У ПО ПЛА ВЉЕ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА

Са чу ва на сва до ку мен та ци ја

Посао урађен удруженим снагама
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За ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка 
пен зи ја у ба ња ма о тро шку Фон-
да ПИО ове го ди не је обез бе-
ђе но 339,6 ми ли о на ди на ра. Та 
су ма је до вољ на да на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју у јед ну од 
24 срп ске ба ње оде око 10.700 
пен зи о не ра. Услов је био да 
при ма ња ко ри сни ка не пре ла зе 
24.170 ди на ра и да прет ход них 
пет го ди на пен зи о нер ни је ко-
ри стио ову по год ност. Као и до 
са да, пен зи о не ри ма ће би ти на-
док на ђе ни и тро шко ви пре во за 
до ба ње (це на по врат не во зне 
кар те дру гог раз ре да или ауто-
бу ске кар те у оба сме ра).

У Бе о гра ду је пре ко сво јих 
удру же ња за ову по год ност 
кон ку ри са ло бли зу 8.000 ко ри-
сни ка пен зи ја, али је усло ве за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју ис-
пу ни ло 5.218. Новца, ме ђу тим, 
има за њих 2.883. На бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју ће то ком ле та 
и је се ни оти ћи 2.683 ко ри сни ка 
из ка те го ри је за по сле них, око 

200 са мо ста ла ца и пе то ро пен-
зи о ни са них по љо при вред ни ка 
са под руч ја Бе о гра да. Ко нач на 
ранг-ли ста бе о град ских пен зи о-
не ра ко ји ће на ре ха би ли та ци ју 
о тро шку Фон да је го то ва и сви 
за ин те ре со ва ни мо гу да је ви де 
у удру же њи ма пен зи о не ра у ко-
ји ма су и кон ку ри са ли. Ових да-

на ко ми си ја на че лу са ле ка ром
ве шта ком, на осно ву ди јаг но за
из при ло же не ме ди цин ске до-
ку мен та ци је, од лу чу је ко ће ићи
у ко ју ба њу. Вој во ђан ски пен зи-
о не ри су већ по че ли да од ла зе
на ре ха би ли та ци ју, а и оста ли ма
ће уско ро сти ћи по зи ви на кућ-
не адре се.

Ина че, ове го ди не ће нај ви-
ше пен зи о не ра на бес плат ну
ре ха би ли та ци ју оти ћи у Ба њу
Ко ви ља чу и Вр њач ку Ба њу – по
1.200, у Ка њи жу и Апа тин по 800,
у Ни шку ба њу 700, у Ива њи цу и
Про лом ба њу по 600 ко ри сни ка,
док ће у оста лим ба ња ма бо ра-
ви ти по 100, 200 или 300 пен зи-
о не ра.

У Вој во ди ни је ове го ди не
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју у
ба ња ма кон ку ри са ло 9.542 ко-
ри сни ка, а усло ве је ис пу ни ло
7.134. У не ку од ба ња о тро шку
Фон да ће оти ћи 2.900 вој во ђан-
ских пен зи о не ра, од ко јих 2.611
из ка те го ри је за по сле них, 208
бив ших за на тли ја и 20 ко ри сни-
ка по љо при вред них пен зи ја.

Да под се ти мо, за све ко ји иду
на ре ха би ли та ци ју о тро шку
Фон да обез бе ђен је пун пан си-
он и од го ва ра ју ће те ра пи је ко је
одо бри ле кар при ли ком при је-
ма у ба њу.

В. Ана ста си је вић

Ми ни стар ство за хва љу је пен зи о-
не ри ма и пен зи о нер ским удру-
же њи ма ко ји су се, ових да на, у

ве ли ком бро ју ја вља ли Ми ни стар ству и
Фон ду ПИО, са же љом да им це лу или део
пен зи је ко ја им при па да за те ку ћи ме сец
пре у сме ри мо у ху ма ни тар не свр хе, тач-
ни је на ху ма ни тар ни ра чун др жа ве пре-
ко ко га се обез бе ђу је по моћ стра да ли ма
у по пла вље ним под руч ји ма. Пен зи о не ри
из на ше зе мље, и по ред скром них при-

ма ња, ис ка зу ју ве ли ку же љу и спрем ност
да по мог ну љу ди ма ко је је по го ди ла ова
не сре ћа, а уз пу ну со ли дар ност ша љу и
ре чи по др шке и раз у ме ва ња, ша љу раз не
пред ло ге ка ко да на нај бо љи на чин мо-
би ли ше мо све ху ма не љу де и по мог не мо
они ма ко ји ма је по моћ по треб на. Та ко ђе,
ху ма не по ну де сти жу и од пен зи о не ра из
ино стран ства, а на ро чи то из зе ма ља ре-
ги о на, ко ји же ле да срп ски део пен зи је
упла те на ху ма ни тар ни ра чун.

Ми ни стар ство је ини ци ра ло код Фон да
ПИО да се на ђе ре ше ње за ова кве зах те ве
и да се пен зи о не ри ма и пен зи о нер ским
удру же њи ма по ну ди јед но ста ван на чин за
упла ту по мо ћи. На ред них да на пре ко ме-
ди ја ће мо, за јед но са Фон дом ПИО, оба ве-
сти ти пен зи о не ре на ко ји на чин мо гу да
овла сте Фонд да им део пен зи је пре у сме-
ри у ху ма ни тар не свр хе. Пред ло жи ће мо да
Фонд при пре ми из ја ве ко је ће би ти ла ко до-
ступ не пен зи о не ри ма на свим шал те ри ма
Фон да ПИО или пу тем меј ла proffi    ce@ pio.rs
и на сај ту Фон да www.pio.rs. Пен зи о нер ска
удру же ња ће мо ћи да са ма ор га ни зу ју пот-
пис из ја ва за сво је чла но ве и спи сак до ста-
ве Фон ду на ре а ли за ци ју.

Пен зи о не ри ко ји жи ве у ино стран ству,
ако же ле да упла те по моћ, мо гу то да учи-
не упла том на де ви зни ху ма ни тар ни ра чун
ко ји је отво ри ла Ре пу бли ка Ср би ја за те на-
ме не или пре ко PayPal си сте ма.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња

(На по ме на: на PayPal се мо же ући и
пре ко сај та Фон да ПИО www.pio.rs)

Ка ко мо же да се упла ти по моћ
Ре пу блич ки фонд ПИО оба ве шта ва пен зи о не ре ко ји же ле да из дво је део пен зи је у ху ма-
ни тар не свр хе за по моћ стра да ли ма у по пла вље ним под руч ји ма, да мо гу да се обра те 
фи ли ја ла ма, слу жба ма и ис по ста ва ма Фон да у це лој Ср би ји. На шал те ри ма свих ор га-
ни за ци о них је ди ни ца на ла зи се обра зац Из ја ве на ко ју би пен зи о не ри тре ба ло да уне су
из нос ко ји же ле да до ни ра ју, пот пи шу је и на тај на чин овла сте Фонд да им спро ве де јед-
но крат ну ад ми ни стра тив ну за бра ну на део пен зи је. Пен зи о не ри ко ји ма је јед но став ни је
да на елек трон ски на чин до ђу до обра сца Из ја ве, мо гу се обра ти ти меј лом на адре су 
proffi    ce@ pio.rs или мо гу Из ја ву да од штам па ју са сај та Фон да www.pio.rs. 
Пен зи о нер ским удру же њи ма, вој ним и ци вил ним, ко ја су по ка за ла ин те ре со ва ње да
се укљу че у ху ма ни тар ну ак ци ју, Фонд је про сле дио обра зац Из ја ве, та ко да њи хо ви
чла но ви мо гу да је пот пи шу у про сто ри ја ма удру же ња, а Фонд ће их пре у зе ти на да љу
ре а ли за ци ју. Г. О.

МИ НИ СТАР СТВО ЗА РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ, БО РАЧ КА И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА

Ху ма ност нај ста ри јих гра ђа на

Ко нач не ранг-ли сте су го то ве и за ин те ре со ва ни 
мо гу да их виде у удру же њи ма где су кон ку ри са ли

ЗА ВР ШЕН КОН КУРС ЗА БЕС ПЛАТ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ ПЕН ЗИ ОНЕРА  У БА ЊА МА СРБИЈЕ

Вој во ђанима сти гли пр ви по зи ви

Новопаазарскака 
бабаббабаањањањањањањаа
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у жижи

Ко мо ра со ци јал не за шти те је зва нич но
по че ла да ра ди у ја ну а ру 2013. го ди не, и, уз
по ста вља ње ор га ни за ци је и ја ча ње ка па ци-
те та, на са мом по чет ку че као је и по сао ли-
цен ци ра ња струч них рад ни ка, јер су у ма ју
про шле го ди не сту пи ли на сна гу пра вил ни-
ци о ли цен ци ра њу. О нај ва жни јим за да ци-
ма у пр вој го ди ни ра да раз го ва ра ли смо са
Ср би јан ком Ђор ђе вић, пред сед ни цом Ко-
мо ре со ци јал не за шти те.

– Ми смо пр ве зах те ве за ли цен ци ра ње
има ли већ у ју ну 2013. Рок за ли цен ци ра ње
струч них рад ни ка за пр ву ли цен цу био је ја-
ну ар ове го ди не, од но сно, ка ко је За ко ном
од ре ђе но, го ди ну да на од осни ва ња Ко мо-
ре. У том пр вом на ле ту при ми ли смо 2.900
зах те ва струч них рад ни ка, а из да то је 3.300
ли цен ци. Раз ли ка у бро је ви ма по сто ји јер
је дан струч ни рад ник мо же има ти и ви ше
ли цен ци. Су пер ви зо ри су у оба ве зи да има ју
ли цен цу за основ не и за су пер ви зор ске по-
сло ве. Исто вре ме но је и ве ли ки број ко ле га
ис пу ња вао усло ве за спе ци ја ли зо ва не ли-

цен це, док је је дан део њих узи мао ли цен це
за по сло ве ко је тре нут но не оба вља, прет-
по ста вља ју ћи да ће у том сми слу до ћи до
про ме на јер се ли цен це из да ју на пе ри од од
шест го ди на – на во ди Ср би јан ка Ђор ђе вић.

Исто вре ме но се по че ло и са ка те го ри за-
ци јом струч них ску по ва. Струч на слу жба Ко-
мо ре је ка те го ри са ла 99 ску по ва, од но сно 41
еду ка ци ју без про ве ре зна ња, 19 окру глих
сто ло ва, 16 струч них, што на ци о нал них што
ме ђу на род них ску по ва, и 23 три би не.

– Тај по сао је та ко ђе по ве рен Ко мо ри,
а ка те го ри за ци ја је ва жна јер на тај на-
чин уче сни ци струч них ску по ва, кон гре са,
окру глих сто ло ва, еду ка ци ја без про ве ре
зна ња, сти чу мо гућ ност бо до ва ња, што је
основ за об на вља ње ли цен це. У пе ри о ду
ва же ња ли цен це од шест го ди на ва жно је
са ку пи ти 120 бо до ва, од че га је за 30 од сто
бо до ва по треб но ак тив но уче шће, од но сно
да су струч ни рад ни ци пре да ва чи на ску по-
ви ма, или да има ју об ја вље не ра до ве, или
да су се лич но уса вр ша ва ли (сти ца ње на уч-

них, спе ци ја ли стич ких и струч них зва ња)
– ка же пред сед ни ца Ко мо ре и до да је да су,
на при мер, ак тив ни уче сни ци (са при ја вље-
ним ра до ви ма) не дав ног де ве тог Кон гре са
Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, бу ду ћи да
је он у ка те го ри ји ме ђу на род них ску по ва,
оства ри ли два де сет, а па сив ни уче сни ци
де сет бо до ва. Ј. Оцић

Ср би јан ка Ђор ђе вић додељује лиценцу

ГО ДИ НУ И ПО ДА НА РА ДА КО МО РЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Ви ше од три хи ља де ли цен ци

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње оба ве шта ва оси гу ра-
ни ке и ко ри сни ке пра ва са под руч ја ко ја 
су угро же на по пла вом, а ко ји су под не ли 

зах те ве за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју, ту ђу по моћ и не гу или за 
те ле сно оште ће ње, да их у овом мо мен ту 
не ће по зи ва ти на ве шта че ње.

Њи хо ви зах те ви не ће за ста ре ва ти и
би ће при о ри тет но по зва ни на ве шта че-
ње ка да се за то стек ну усло ви.

Г. О.

Ис пла та дру гог де ла ци вил них 
пен зи ја за април ко ја је по че ла 
24. ма ја упла том на те ку ће ра-

чу не, а од 26. ма ја 2014. го ди не и за ко-
ри сни ке ко ји но вац при ма ју на кућ ној 
адре си, обављаће се на уоби ча јен на-
чин на те ри то ри ји це ле зе мље, осим 
за под руч је оп шти не Обре но вац.

Ко ри сни ци са те ри то ри је оп шти не 
Обре но вац но вац су мо гли да по диг-
ну већ од на ве де ног да ту ма у би ло 
ко јој по шти у Ср би ји.

По ред то га, По шта Ср би је је за ове 
на ме не обез бе ди ла по себ не шал те-

ре у окви ру ве ћих при хват них цен-
та ра у Бе о гра ду да би се олак ша ла
ис пла та овим гра ђа ни ма. У на ред ном
пе ри о ду, сход но по тре ба ма, По шта
Ср би је ће обез бе ди ти ис пла ту при-
на дле жно сти и у ма њим при хват ним
цен три ма, пу тем по крет не по ште.

По шта ри су на сто ја ли да до 1. ју на
ове го ди не свим ко ри сни ци ма са по-
пла вље них под руч ја ис пла те но вац. Ис-
пла та пен зи ја је и да ље у то ку, а гра ђа ни
не тре ба да бри ну јер ће им По шта Ср-
би је ис пла ти ти но вац без об зи ра на то
где су тре нут но ра се ље ни. Г. О.

ИС ПЛА ТА ПЕН ЗИ ЈА ЗА РА СЕ ЉЕ НЕ ЗБОГ ПО ПЛА ВА

Сви ће до би ти сво је
при на дле жно сти

ЗА ОСИ ГУ РА НИ КЕ И КО РИ СНИ КЕ СА УГРО ЖЕ НИХ ПОД РУЧ ЈА

Не ће за ста ре ва ти зах те ви за ве шта че ње
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реч струке

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА У ХР ВАТ СКОЈ

Вој ним ли ци ма 
при зна те за ра де у ЈНА
Пред став ни ци Ре пу блич ког фон да за

пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
већ ду жи низ го ди на уче ству ју на ме-

ђу на род ним са ве то дав ним да ни ма ко ји пред-
ста вља ју део би ла те рал не са рад ње срп ског
но си о ца пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња са пред став ни ци ма но си ла ца оси гу ра ња
др жа ва са ко ји ма Ре пу бли ка Ср би ја има спо-
ра зу ме о со ци јал ном оси гу ра њу.

Да ни раз го во ра пред ста вља ју при ли ку за
оси гу ра ни ке да не по сред но, од пред став-
ни ка но си о ца оси гу-
ра ња др жа ве у ко јој
су на вр ши ли пен зиј-
ски стаж, до би ју ин-
фор ма ци је о пра ви ма
ко ја на осно ву тог ста-
жа мо гу да оства ре.

На кон ду же па у зе,
прак са одр жа ва ња
да на раз го во ра из ме-
ђу Ре пу бли ке Ср би је
и дру гих др жа ва по-
че ла је 2005. го ди не,
у ор га ни за ци ји Са ве та
Евро пе, у окви ру Про-
гра ма по др шке ин сти-
ту ци ја ма со ци јал ног
оси гу ра ња. Због ве ли-
ког успе ха и по др шке
оси гу ра ни ка, од но сно
осо ба ко ји ма су са-
ве ти и на ме ње ни, од
2012. го ди не раз го-
вор ни да ни са пред-
став ни ци ма хр ват ског
За во да су про ши ре ни
та ко да се одр жа ва ју у још јед ном гра ду
осим глав ног. У Ср би ји су ти гра до ви до са-
да би ли Сом бор и Срем ска Ми тро ви ца, а у
Хр ват ској Оси јек и Сплит.

Сре ди ном ма ја ове го ди не пред став ни ке
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње уго стио је Хр ват ски за вод за
ми ро вин ско оси гу ра ње у две сво је ор га ни-
за ци о не је ди ни це – Под руч ној слу жби у Ри-
је ци и Сре ди шњој слу жби у За гре бу.

Као и увек, од зив стра на ка је био до бар
и раз го вор ни да ни су про те кли у рад ној и
при ја тељ ској ат мос фе ри.

Про ме на про пи са у Ре пу бли ци Хр ват ској
ко ја је омо гу ћи ла бив шим вој ним ли ци ма да
им се из нос пен зи је од ре ди и на осно ву за-
ра да оства ре них у не ка да шњој ЈНА, што до
са да ни је би ло мо гу ће, усло ви ла је да јед но

од нај че шћих пи та ња ко ја су хр ват ски гра-
ђа ни по ста вља ли пред став ни ци ма РФ ПИО
бу де упра во на чин при ба вља ња по треб них
уве ре ња за оства ре ње овог пра ва. Тим по-
во дом су пред став ни ци Ре пу блич ког фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, осим
да ва ња свих по треб них оба ве ште ња оси гу-
ра ни ци ма, оба ве сти ли сво је хр ват ске ко ле-
ге о до ку мен та ци ји ко ју је по треб но при ло-
жи ти уз зах тев, као и о то ме да Фонд овим
по да ци ма не рас по ла же, али да ће их при-

ба ви ти од Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли-
ке Ср би је ка да то хр ват ски За вод на осно ву
зах те ва стран ке за тра жи.

Мно ги оси гу ра ни ци ис ко ри сти ли су при-
ли ку и за про ве ру по да та ка ре ги стро ва них
у ма тич ној еви ден ци ји Ре пу блич ког фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, да
би пре под но ше ња зах те ва за пен зи ју зна-
ли да ли је по треб но да не ке по дат ке бла го-
вре ме но при ба ве.

Па у зе у ра ду ис ко ри шће не су и за не фор-
мал не струч не кон сул та ци је пред став ни ка
Фон да ПИО и хр ват ског За во да, то ком ко јих
је ре ше на ве ћи на та ко зва них спор них пи та-
ња у по је ди нач ним пред ме ти ма, ка ко би се
омо гу ћи ло што бр же окон ча ње не ре ше них
зах те ва. Та ко ђе, у истом ци љу раз ме ње ни
су и спи ско ви оси гу ра ни ка у чи јим пред ме-

ти ма је по треб но убр за ти по сту па ње, што
се нај че шће од но си на утвр ђи ва ње ста жа
у дру гој др жа ви, ко ји пред ста вља услов за
при зна ва ње пра ва на пен зи ју. Ко ле ге из Хр-
ват ске пре не ле су и сво ја про фе си о нал на
ис ку ства на кон про шло го ди шњег ула ска
ове др жа ве у Европ ску уни ју.

Сле де ћи раз го вор ни да ни са пред став-
ни ци ма хр ват ског За во да одр жа ће се у Ср-
би ји, а пла ни ра но је да се са ве то ва ње са
стран ка ма оба ви 6. ок то бра у Но вом Са ду и

7. ок то бра у Бе о гра ду.
До кра ја ове го ди не
пла ни ра но је да се у
Ре пу блич ком фон ду
за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње
одр же и раз го вор ни
да ни за оси гу ра ни ке
ко ји има ју стаж у Не-
мач кој (23. и 24. сеп-
тем бра у Бо ру и 25.
сеп тем бра у Бе о гра-
ду) и у Ма ђар ској (4. и
5. но вем бра у Су бо ти-
ци). Тач на ме ста и тер-
ми ни одр жа ва ња, као
и бро је ви те ле фо на
на ко је ће мо ћи да се
за ка же до ла зак би ће
на кнад но и бла го вре-
ме но об ја вље ни.

На не дав но одр-
жа ним раз го во ри ма
ор га на за ве зу Ре пу-
бли ке Ср би је и Ре пу-
бли ке Ма ке до ни је у

обла сти со ци јал ног оси гу ра ња до го во ре на
је ор га ни за ци ја са ве то дав них да на, а раз-
ма тра се мо гућ ност да се у бу дућ но сти да ни
раз го во ра ор га ни зу ју и са Бо сном и Хер це-
го ви ном.

Овом при ли ком по зи ва мо све за ин те-
ре со ва не гра ђа не да уче ству ју у да ни ма
раз го во ра и не по сред но од пред став ни ка
ино стра них но си ла ца оси гу ра ња до би ју од-
го во ре на сва сво ја пи та ња. По себ но на гла-
ша ва мо да и они оси гу ра ни ци ко ји још ни су
под не ли зах тев за пен зи ју, али то пла ни ра-
ју у на ред ном пе ри о ду, тре ба да ис ко ри сте
при ли ку и про ве ре сво је по дат ке ре ги стро-
ва не у ино стран ству и упо зна ју се с пра ви-
ма ко ја им при па да ју, ка ко би се што бо ље
при пре ми ли за од ла зак у пен зи ју.

Ми ро слав Ми рић

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

При ме на но ве сто пе 
до при но са од 
1. ав гу ста

Пред ло гом из ме на За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње пред ви ђе-
но је да се сто па до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње уве ћа са 24 на 26 од сто, а 
исто вре ме но да се сто па до при но са за здрав-
стве но оси гу ра ње сма њи са 12,3 на 10,3 од сто.

Ме ђу тим, при ме на из ме ње не сто пе до-
при но са за пен зиј ско-ин ва лид ско и здрав-
стве но оси гу ра ње ће, на пред лог Вла де 
Ср би је, би ти од ло же на за 1. ав густ, иако је 
пр во бит но би ло пред ло же но да се при ме-
њу ју од 1. ју ла.

Ми ни стар фи нан си ја Ла зар Кр стић об ја-
снио је да је Вла да Ср би је пред ло жи ла ова-
кво ре ше ње због по пла ва и ван ред не си ту-
а ци је. Из истих раз ло га је и ре ба ланс бу џе та 
од ло жен за јул, уме сто да се, као што је пр-
во бит но пла ни ра но, до не се у ју ну.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла април ских

при ма ња пен зи о не ри ма из ка те го-
ри је за по сле них по че ла је 24. ма ја.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат-
но сти при ми ће це ле мај ске пен зи-
је 3. ју на. Вој ни и по љо при вред ни 
пен зи о не ри ће сво је при на дле-
жно сти при ми ти 5. ју на.

На Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду 27. ма ја 
све ча но је отво рен Кон фу-
чи јев ин сти тут, те је са да и 
Но ви Сад, уз Бе о град, увр-
штен у 600 гра до ва све та 
у ко ји ма по сто ји ки не ски 
кул тур ни цен тар. Овај ин-
сти тут је на ме њен пре све-
га сту ден ти ма и гра ђа ни ма 
ко ји же ле да уче ки не ски 
је зик и упо зна ју се са ки не-
ском кул ту ром, али и уна-

пре ђе њу еко ном ске са рад-
ње Ср би је и Ки не.

Ки не ски кул тур ни цен тар
по че ће да ра ди у сеп тем бру,
а ње гов го ди шњи бу џет би-
ће 150.000 аме рич ких до ла-
ра, ко је обез бе ђу је свет ски
Кон фу чи јев ин сти тут.

По ред ки не ског кон зу ла у
Ср би ји, го спо ди на Лу Ша на,
и пред став ни ка ам ба са де,
отва ра њу Ин сти ту та су при-
су ство ва ли и ви со ки пред-

став ни ци по ли тич ког жи во та 
Ки не, из ме ђу оста лих и за ме-
ни ца пред сед ни ка На род ног 
кон гре са Џе нанг про вин ци-
је, го спо ђа Фенг Минг, што 
го во ри о ве ли кој па жњи ко ју 
је ки не ска стра на по све ти-
ла овом до га ђа ју. Све ча ном 
отва ра њу Кон фу чи је вог ин-
сти ту та при су ство ва ли су и 
нај ви ши зва нич ни ци АП Вој-
во ди не и Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду.

Зре ња нин ци су, као и оста ли гра ђа ни
Ср би је, од мах ре а го ва ли и упу ти ли пре ко
Цр ве ног кр ста ху ма ни тар ну и сва ку дру гу
по моћ ста нов ни штву на стра да лом у ка-
та стро фал ним по пла ва ма. Пре ма ре чи ма
Алек сан дре Та на си је вић, се кре та ра Цр ве-
ног кр ста у Зре ња ни ну, гра ђа ни су од пет ка
16. ма ја, ка да су над ле жне слу жбе упу ти ле
апел за при ку пља ње по мо ћи, до утор ка 20.
ма ја до ни ра ли око 100 то на одев них пред-
ме та, ће ба ди, на мир ни ца, опре ме за бе бе, сред ста ва за лич ну хи ги је ну и во де. Ова 
по моћ је упу ће на у Срем ску Ми тро ви цу, Ша бац, Сви лај нац, Па ра ћин и Уб.

Око 200 во лон те ра, што пен зи о не ра, што омла ди не, да но ноћ но су при ма ли, сор ти-
ра ли и то ва ри ли у ка ми о не при ку пље ну ро бу, а не рет ко су им се при кљу чи ва ли и гра-
ђа ни ко ји су до не ли ху ма ни тар ну по моћ.

Цр ве ни крст Зре ња ни на ор га ни зо вао је и при хват и сме штај око 50 по стра да лих из 
Обре нов ца. У са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад, у Ге рон то ло шком цен тру је сме-
ште но 19 осо ба, а оста ли су сме штај на шли у ку ћа ма и ста но ви ма гра ђа на Зре ња ни на.

Оп шти на Но ви Бе о град за све за ин те ре-
со ва не гра ђа не ор га ни зу је бес плат ну шко-
лу пле са, ко ја ће по че ти у сеп тем бру. При ја-
вљи ва ње је у то ку и отво ре но је за све ста-

ри је од 18 го ди на, а у за ви сно сти од бро ја
при ја вље них би ће фор ми ра не гру пе.

Гра ђа ни се мо гу при ја ви ти у Сер ви сном
цен тру оп шти не, а све ин фор ма ци је мо гу
до би ти на те ле фон 011/785-0-785.

Про сеч на пла та у апри лу 45.847 ди на ра
Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са ис пла ће на у апри лу ове го ди не из но си 45.847 ди на ра 

и у по ре ђе њу са апри лом про шле го ди не но ми нал но је ни жа за 1,5, а ре ал но за 3,5 од сто.
Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу 2014. го ди не но ми нал но је ни жа за 1,7, а ре ал но за 

3,7 од сто од про сеч не за ра де ис пла ће не у апри лу 2013.
Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу 2014. го ди не из но си 63.167 ди на ра. У од но су на 

про сеч ну бру то за ра ду ис пла ће ну у мар ту 2014. но ми нал но је ви ша за 5,7 а ре ал но за 5,1 од сто.
У по ре ђе њу са про сеч ном за ра дом без по ре за и до при но са ис пла ће ном у мар ту 2014. го ди не 

април ска за ра да је но ми нал но ви ша за 5,5, а ре ал но за 4,9 од сто.

У Но вом Са ду отво рен Кон фу чи јев ин сти тут

Зре ња нин ски 
во лон те ри

Бес плат на шко ла 
пле са на 
Но вом Бе о гра ду
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Пре ма про јек ци ја ма, у Ср би ји ће 2041.
го ди не сва ки че твр ти ста нов ник
има ти 65 и ви ше го ди на, а око осам

од сто њих има ће 80 и ви ше го ди на. Сто га су
се тра же њем но вих пу те ва, на чи на и по гле-
да за ква ли тет но ста ре ње ба ви ли уче сни-
ци Де ве тог ме ђу на род ног ге рон то ло шког

кон гре са ко ји је од 16. до 18. ма ја одр жан у
Вр њач кој Ба њи. Уво ђе ње у шко ле пред ме та
ко ји ће се ба ви ти еду ко ва њем де це о ста ро-
сти и ста ре њу, из два ја ње се ла као по себ ног
аспек та за шти те ста рих, ши ре ње зна ња за
очу ва ње мен тал ног ста ња ста ри јих, оства-
ри ва ње ме ђу на род не са рад ње у ре ги о ну,
из ра да но ве на ци о нал не стра те ги је о ста-
ре њу, уна пре ђи ва ње са рад ње при ват ног
и јав ног сек то ра за за шти ту ста ри јих, са мо
су не ки од за кљу ча ка и да љих пра ва ца на
ге рон то ло шком по љу ко ји су ре зул тат тро-
днев ног ра да око 170 уче сни ка кон гре са.

Ми лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон то-
ло шког дру штва Ср би је (ГДС), из ра зио је за-
хвал ност сви ма ко ји су у усло ви ма ван ред не
си ту а ци је до шли на кон грес, пред став ни ци-
ма уста но ва со ци јал не и здрав стве не за шти-
те, ис тра жи вач ких уста но ва и дру ги ма, као и
Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња као по кро ви те љу кон-
гре са. По ја шња ва ју ћи те му ску па „Кул ту ра
ста ре ња и ста ро сти из ме ђу тра ди ци о нал ног
и са вре ме ног мо де ла”, Не ма њић је ре као да
се кон грес одр жа ва са ја сном де мо граф ском
сли ком по пу ла ци о ног ста ре ња ко ја Ср би ју
свр ста ва ме ђу зе мље са нај ста ри јим ста нов-
ни штвом. Де мо граф ски про цес са сво јим

сло же ним ка рак те ри сти ка ма до во ди до пи-
та ња ка ква је кул ту ра ста ро сти и ста ре ња у
Ср би ји. Реч је, об ја снио је пред сед ник Ге рон-
то ло шког дру штва, о кул ту ри на де лу ко ја
треба да про жи ма це лу дру штве ну струк ту-
ру, све дру штве не од но се и об ли ке, сва дру-
штве на до ба у њи хо вом кон ти ну и те ту.

Vi vi a ne Brun ne, пред став ни ца Еко ном-
ске ко ми си је Ује ди ње них на ци ја за Евро пу
(UNE CE), ре кла је да про блем ста ре ња по-
ста је све ва жни ја те ма ко јом тре ба сви ви ше
да се ба ве. Ср би ја је, сма тра она, увек би ла
у пр вим ре до ви ма ка да је реч о те ми ста ро-
сти. Оце њу ју ћи да кул ту ра ста ре ња зна чи
ба вље ње не са мо здра вљем ста ри јих, не го
и свим дру гим сфе ра ма жи во та (за по сле-
ност, уче шће у дру штву и др.), пред став ни-
ца УН је ис та кла да је нај ва жни је да се са чу-
ва диг ни тет ста ри јих љу ди.

Ep pu Mik ko nen из „Help age in ter na ti o nal” 
је на ве ла да ова ор га ни за ци ја ра ди на гло-
бал ном ни воу три де сет го ди на, али да је то
удру же ње мла ђе од Ге рон то ло шког дру штва
Ср би је ко је по сто ји чак че ти ри де це ни је. Mi
k ko nen је ре кла да „Help age” ра ди у 65 зе ма ља
(са ни ским и сред њим до хот ком), а јед на од
105 ор га ни за ци ја са ко ји ма са ра ђу је је и Цр ве-
ни крст Ср би је. Об ја шња ва ју ћи да се ста ре ње
ста нов ни штва од ви ја убр за но, али да се ста во-
ви о ста ре њу и ста ро сти ме ња ју спо ро, она је
упи та ла да ли је дан фа кул тет ски обра зо ван се-
дам де сет дво го ди шњак из Бе о гра да има ви ше
слич но сти са удо ви цом са се ла, мај ком пе то ро
де це ко ја је сла бо ухра ње на, или са чо ве ком
ко ји има три де сет две го ди не и фа кул тет ски

је обра зо ван, а та ко ђе жи ви у Бе о гра ду. Ста ри
ни су јед на хо мо ге на гру па, и за то тре ба раз ви-
ја ти раз ли чи те про гра ме за раз ли чи та ме ста.

Го во ре ћи о не ким ис хо ди ма са вре ме ног
при сту па у со ци јал ној за шти ти ста ри јих,
Ли ди ја Ко зар ча нин из Ре пу блич ког за во да
за со ци јал ну за шти ту на ве ла је да пре све-
га тре ба обез бе ди ти уче ство ва ње ста ри јих
љу ди у дру штву, а за тим и уво ђе ње ста ре ња
ста нов ни штва као вр ло ва жног фак то ра у
све вр сте по ли ти ка раз во ја дру штва (еко-
ном ску, со ци јал ну, здрав стве ну, кул тур ну
и др.). Та ко ђе је ва жно, ис та кла је Ко зар ча-
нин, да се по тре бе ста рих љу ди са гле да ва ју

хо ли стич ки (ин те гри са ње услу га за ста ре
ко ји су угро же ни), те да је нео п ход но про-
мо ви са ти основ на људ ска пра ва и сло бо де.

У за вр шном де лу кон гре са при зна ње „Пе-
тар Ма ној ло вић” за из у зе тан до при нос из
обла сти ге рон то ло ги је уру че но је др Ми ло шу
Не ма њи ћу, со ци о ло гу и пред сед ни ку ГДС.

На кон гре су је би ло и уче сни ка из Хр ват-
ске, Ма ке до ни је, Бу гар ске, Не мач ке, а у не-
фор мал ним раз го во ри ма, ко ји има ју по се-
бан зна чај ка да је реч о ова квим ску по ви ма,
ис так ну то је да је за спро во ђе ње број них
ак тив но сти, сред њо роч них и ду го роч них за-
да та ка на ге рон то ло шком по љу, нео п ход на
ор га ни зо ва на ме диј ска ак ци ја. Исто вре ме-
но, по ста вље но је и пи та ње за што се ни јед на
фар ма це ут ска ку ћа ни је ода зва ла на по зив
да уче ству је на кон гре су. Ј. Оцић

ДЕ ВЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ КОН ГРЕС ОДР ЖАН У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Де мо граф ска сли ка оба ве зу је 
на ре ор га ни за ци ју дру штва

Надежда Сатарић из удружења Amity (у средини) говори на једној од сесија

Милош Немањић  са признањем „Пе тар 
Ма ној ло вић”
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То ком ма ја и ју на 2014. го ди не Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку (РЗС) спро ве шће Ан ке ту 
о при хо ди ма и усло ви ма жи во та на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, на узор ку од 8.000 
до ма ћин ста ва. Упит ни ке ће, у ди рект ном 
кон так ту са ис пи та ни ци ма, уз ко ри шће ње 
пре но си вих ра чу на ра, по пу ња ва ти 75 ан ке-
та ра РЗС-а, а успех овог ва жног и сло же ног 
ис тра жи ва ња за ви си ће од од зи ва до ма ћин-
ста ва и њи хо ве спрем но сти на са рад њу.

Свр ха овог ис тра жи ва ња је да обез бе-
ди нај ве ћи по је ди нач ни из вор по да та ка о 
при хо ди ма, си ро ма штву, со ци јал ној ис кљу-
че но сти и усло ви ма жи во та, а ре зул та ти ће 
се ко ри сти ти при фор му ли са њу по ли ти ка, 
стра те ги ја и ме ра за уна пре ђе ње ква ли те-

та услу га и по бољ ша ње усло ва жи во та, као 
и за пра ће ње на прет ка у спро во ђе њу на-
ци о нал них и ме ђу на род них ци ље ва.

Ан ке та о при хо ди ма и усло ви ма жи во та 
(The Sur vey on In co me and Li ving Con di ti-
ons – SILC) спро во ди се јед ном го ди шње, а 
за сно ва на је на стан дар ди зо ва ној ме то до-
ло ги ји за све др жа ве чла ни це ЕУ. У на шој 
зе мљи пр ви пут је спро ве де на 2013, а ка ко 
су ре зул та ти по ка за ли, сто па ри зи ка од си-
ро ма штва у 2012. го ди ни из но си ла је 24,6 
од сто. Тач ни је, по ка за ло се да су осо бе мла-
ђе од 18 го ди на нај ви ше из ло же не ри зи ку 
од си ро ма штва (30 од сто), док нај ни жу сто-
пу ри зи ка има ју осо бе ста ри је од 65 го ди на 
(19,5 од сто). Ка да је реч о ин тен зи те ту ра да, 

ре зул та ти ан ке ти ра ња по ка за ли су да је за 
13,6 про це на та до ма ћин ста ва ин тен зи тет 
ра да ни зак – рад но спо соб ни чла но ви ис-
пи та них до ма ћин ста ва ра ди ли су из ме ђу 
20 и 45 од сто од оно га ко ли ко би по тен ци-
јал но мо гли да ра де. Ре зул та ти су по ка за ли 
и да у не што ви ше од две тре ћи не до ма ћин-
ста ва (67 од сто) тро шко ви ста но ва ња знат-
но оп те ре ћу ју бу џет, а ка да се ана ли зи ра ју 
ма те ри јал ни усло ви ко ји ути чу на ква ли тет 
жи во та до ма ћин ства, њих око две тре ћи-
не (67,2) не мо же да при у шти не де љу да на 
од мо ра ван ку ће, док аде кват но за гре ва ње 
ста на не мо же да при у шти 18,3 од сто, од но-
сно ско ро сва ко пе то до ма ћин ство.

В. Ка дић

Ре тро спек ти ва ак тив но сти
оп штин ских и гран ских
удру же ња пен зи о не ра

Бе о гра да (УПО и ГУП) у 2013. го-
ди ни об у хва ти ла је ма те ри јал ни
по ло жај пен зи о не ра, ста ту сна
пи та ња, здрав стве ну за шти ту,
За кон о удру же њи ма, До бро-
вољ ни фонд со ли дар но сти,
про је кат ху ма ни тар не по мо-
ћи ин ва лид ним и си ро ма шним
пен зи о не ри ма, про је кат здрав-
стве не еду ка ци је и ства ра лач-
ке ак тив но сти, као и про је кат
бањ ског и кли мат ског опо рав ка
и Олим пи ја ду спор та, здра вља
и кул ту ре тре ћег до ба. О овим
и дру гим ва жним пи та њи ма го-
во ри ли су пред став ни ци УПО
и ГУП на Го ди шњој скуп шти ни
Град ске ор га ни за ци је пен зи о-
не ра, одр жа ној 13. ма ја.

Ва си ли је Бе ло бр ко вић, се кре-
тар Град ске ор га ни за ци је, ука зао
је на све те жи ма те ри јал ни по ло-
жај пен зи о не ра. У Ср би ји је у де-
цем бру 2013. про сеч на не то пен-
зи ја свих ка те го ри ја пен зи о не ра
(24.157 дин.) из но си ла 47,5 од сто
про сеч не не то за ра де за по сле-
них (50.820 дин.), док је у де цем-
бру 2012. тај од нос био 55 од сто,
а у де цем бру 2011. чак 61 од сто.

Ипак, оп штин ска и гран ска
удру же ња, ко ја бро је укуп но

70.687 чла но ва, ус пе ла су да ла-
не, пре ма сво јим пла но ви ма и 
про гра ми ма, спро ве ду зна ча јан 
број ак тив но сти. Бли зу две сто-
ти не из ле та и ви ше од пе де сет 
дру же ња са мо су је дан од по ка-
за те ља ра да, али и ту има про-
бле ма. На и ме, на Скуп шти ни 
је скре ну та па жња на члан 46 
За ко на о ту ри зму, пре ма ко ме 
сва ки из лет мо ра да се при ја ви 
ин спек ци ји, да удру же ња не би 

сно си ла ма те ри јал не тро шко ве 
због не по што ва ња за ко на.

До бро вољ ни фонд со ли дар-
но сти, осно ван 2008. као вр ста 
са мо по мо ћи члан ства нај у гро-
же ни ји ма, имао је кра јем мар та 
ове го ди не 3.283 чла на, што по-
ка зу је спо ри раст члан ства, те је 
за кљу чак да се функ ци о ни са ње 
Фон да мо ра пра ти ти и раз ма-
тра ти у скла ду са про ме на ма. 
Ви си на чла на ри не Фон да, ко ји 

има ис кљу чи во со цио-ху ма ни-
тар ни ка рак тер, утвр ђе на је на 
је дан од сто ме сеч них при ма ња 
пен зи о не ра, а та сред ства се ко-
ри сте за ис пла ту пу не пен зи је 
пре ми ну лог чла на, за крат ко-
роч не бес ка мат не по зај ми це, а 
по сле 100 ме сеч них упла та члан
Фон да има пра во на пот пу ни 
по вра ћај сред ста ва.

Град ска ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра је и у 2013, у до го во ру са 
Фи ли ја лом за град Бе о град РФ 
ПИО, пре ко свих оп штин ских 
удру же ња обез бе ди ла рав но-
прав но уче шће пен зи о не ра на 
кон кур су за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју у ба ња ма. Све ак тив-
но сти у ве зи са кон кур сом су у 
це ло сти успе шно оба вље не.

Јед на од те ма Скуп шти не би ла
је и Олим пи ја да спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба. Ис так ну то 
је да се Амал Ра фе, чла ни ца Ко-
ми си је за еко ном ска и со ци јал на 
пи та ња УН, ве о ма по хвал но из ја-
сни ла о Олим пи ја ди, и из ра зи ла 
по др шку да она пре ра сте у ин-
тер на ци о нал ни про је кат. Сед ма 
Олим пи ја да спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба и ове го ди-
не ће би ти одр жа на у Вр њач кој 
Ба њи, а ор га ни за ци о ни од бор је 
већ по чео са при пре ма ма.

Јелена Оцић

СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

Све те жи по ло жај ста ри јих

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ЗА ВО ДА ЗА СТА ТИ СТИ КУ

Ан ке та о при хо ди ма и усло ви ма жи во та

Слобоо одан РРебеебебићиићћћћћћић,, , ,, ЂЂЂуЂуЂуЂуЂууЂууЂууЂЂуроророророророороороороороорр  ПП П П П ПППППП ПППППППереререререререререререререрререрререререррррићићићићићћићићићићићићћићиићићићићиићи  
и Василиллииијејејејејее Б ББББББелелеллеелллеллелллелобобобобобоббобобобобобобобббббоббо ркркркркркркрккрккркркркрркр овововововововвововвовооввоввовићићићићићићићићићићићићићићићићићићићииићћћићћћићићћ
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Од 7. до 9. ма ја, у ор га ни за ци ји Скуп-
шти не гра да Бе о гра да и Днев них
цен та ра и клу бо ва Уста но ве Ге рон-

то ло шки цен тар Бе о град, одр жан је пр ви
Фе сти вал ме ђу ге не ра циј ске 
са рад ње „Океј”. Сам на зив 
фе сти ва ла је скра ће ни ца по-
ру ке „Од го вор на ко му ни ка-
ци ја, ем па ти ја и јед на кост”, 
а сло ган ове ма ни фе ста ци-
је био је „Ста ри су дру га ри”. 
Обе ове по ру ке ука зу ју на 
кон цепт фе сти ва ла ко ји је 
ба зи ран на јед ном од ци ље-
ва со ци јал но за штит них ак-
тив но сти ка да је реч о бри зи 
о ста ри ји ма – на уна пре ђе њу 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар-
но сти и то ле ран ци је.

Фе сти вал је по чео јав ним 
ди ја ло гом из ме ђу гим на зи ја-
ла ца и ста ри јих на те му уз ра-
сних сте ре о ти па, а за тим је, у 
Ку ћи Ђу ре Јак ши ћа, отво ре на из ло жба сли-
ка 18– и 65+ „Све бо је жи во та”.

Дру гог да на ма ни фе ста ци је одр жа на је
ме ђу ге не ра циј ска ко лаж при ред ба на ко-
јој су уче ство ва ли чла но ви ПА КУД-а (Пен-
зи о нер ско ама тер ско кул тур но-умет нич ко

дру штво), уче ни ци ОШ „Ра де Кон чар” и ко-
ри сни ци До ма Бе жа ниј ска ко са.

Ди рек тор ка УГЦБ, Су за на Ми шић, ре кла
је да је фе сти вал не што на че му се го ди на-

ма ра ди ло, и да ме ђу ге не ра циј ска са рад ња
кроз раз не ор га ни зо ва не су сре те већ по сто-
ји, са мо је ове го ди не пре то че на у фе сти вал.
То по твр ђу је и бо гат тро днев ни про грам ко ји
су уче сни ци при пре ми ли, као и ве ли ки број
за ин те ре со ва них ко ји је фе сти ва лу дао по-

др шку. Она је за хва ли ла сви ма ко ји су на би-
ло ко ји на чин по др жа ли фе сти вал и ис та кла
да су све ак тив но сти то ком три фе сти вал ска
да на би ле зо не раз ме не зна ња, ис ку ства и

дру же ња мла ђих и ста ри јих
су гра ђа на.

Фе сти вал ски про грам је
био кре а ти ван и ве о ма ори-
ги на лан, те су та ко и мла ди
мај сто ри гра фи та от кри ва ли
тај не ове вр сте умет но сти
чла но ви ма бе о град ских клу-
бо ва. За јед нич ка игра бо ја-
ма и спре јом по ка за ла је да
по сто је ства ри за ко је ни кад
ни смо ни су ви ше мла ди, ни
су ви ше ста ри, а ре зул тат ове
ује ди ње не енер ги је је осли-
кан Клуб за ста ри је на Дор-
ћо лу.

У До му Вој ске Ср би је, под
на зи вом „Пле со дром”, одр-
жа но је так ми че ње пле сних

па ро ва, а фе сти вал је за тво рен мод ном ре-
ви јом уни кат них ру ко тво ри на чла но ва бе о-
град ских ге рон то ло шких клу бо ва за ма ли-
ша не и омла ди ну, и из ло жбом фо то гра фи ја
„Ме ђу ге не ра циј ско при ја тељ ство” у Скуп-
шти ни гра да Бе о гра да. Ј. Оцић

ПР ВИ ФЕ СТИ ВАЛ МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СО ЛИ ДАР НО СТИ

Раз ме на ис ку ства,
зна ња, та ле на та

СТРАН ЦИ ПО СЕ ТИ ЛИ УСТА НО ВЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Ита ли ја ни и Ал бан ци у ГЦ „Срем”
Ге рон то ло шки цен тар „Срем” 

у Ру ми не дав но је био до ма-
ћин де ле га ци ји ита ли јан ских и 
ал бан ских струч ња ка из обла-
сти со ци јал не за шти те, ко ји су 
истог да на по се ти ли и Срем ску 
Ми тро ви цу.

Циљ по се те би ла је ме ђу на-
род на раз ме на струч них ис ку-
ста ва у обла сти со ци јал не за-
шти те ста рих, а ГЦ „Срем” је иза-
бран као при мер до бре прак се 
бри ге о оста ре лим ли ци ма. За-
по сле ни су пред ста ви ли уста-
но ву, об ли ке за шти те и ак тив-
но сти ко је упра жња ва ју ко ри-
сни ци рум ског цен тра. Го сти су 
мо гли да ви де ка ко се оба вља 
рад на те ра пи ја, а пред ста ви ли 
су им се и чла но ви хо ра и фол-

клор не сек ци је, ко ји успе шно 
ра де у ГЦ „Срем”.

– Рум ска уста но ва се раз ли-
ку је од ита ли јан ских, али смо 
се уве ри ли да ста ри ов де има ју 
ква ли те тан на чин жи во та – ре-

као је Ма си ми ли ја но Пи нат из
ита ли јан ске де ле га ци је.

У Срем ској Ми тро ви ци до ма-
ћин Ита ли ја ни ма и Ал бан ци ма
био је „Ка ри тас”, ко ји је пред ста-
вио свој про грам кућ не не ге. Го-

сти су об и шли и Дом здра вља и
зна ме ни то сти гра да.

По се ту су ор га ни зо ва ли По кра-
јин ски за вод за со ци јал ну за шти-
ту и Но во сад ски ху ма ни тар ни
цен тар, ко ји су уче сни ци про јек-
та „Нет-Аге” у окви ру „ИПА Адри-
ја тик” про гра ма пре ко гра нич не
са рад ње. Реч је о про јек ту ко ји се
фо ку си ра на сти ца ње но вих зна-
ња нео п ход них за ефи ка сну са-
рад њу из ме ђу јав ног и ци вил ног
сек то ра у окви ру ор га ни зо ва ња
по др шке ста рим ли ци ма.

По ред Ита ли ја на и Ал ба на ца,
у исто вре ме у Вој во ди ни су би-
ли и го сти из Сло ве ни је, Хр ват-
ске и Цр не Го ре, ко ји су об и шли
уста но ве со ци јал не за шти те у
Но вом Са ду и Су бо ти ци. Д. Р.
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кроз Србију

На не дав но одр жа ној сед ни ци
Из вр шног од бо ра Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не до не та је од лу ка
да Са вез упла ти 200.000 ди на ра
на на мен ски ра чун Вла де Ср би је
за по моћ ста нов ни штву угро же-
ном у по пла ва ма.

Ми лан Не на дић, пред сед ник
СПВ, апе ло вао је на чла но ве Из-
вр шног од бо ра и пред сед ни ке
оп штин ских удру же ња пен зи о-
не ра да се, пре ма мо гућ но сти ма
удру же ња, укљу че у ак ци ју по ма-
га ња у сво јим оп шти на ма.

Не ка удру же ња су се већ укљу-
чи ла у ову ху ма ни тар ну ак ци ју, па

је та ко Град ско удру же ње пен зи о-
не ра Су бо ти ца упла ти ло 125.000
ди на ра и са ку пи ло ве ћу ко ли чи ну
оде ће и обу ће, док је Удру же ње но-
во сад ских пен зи о не ра при ку пи ло
и по сла ло пет ком би ја са оде ћом,
обу ћом, во дом и хра ном.

На сед ни ци Из вр шног од бо ра
СПВ усво је ни су и Пра вил ник о ра-
чу но вод ству Са ве за, Од лу ка о кри-
те ри ју ми ма за рас по де лу сред ста ва
по фи нан сиј ском пла ну Са ве за, и
Анекс по ли се оси гу ра ња за ко лек-
тив но оси гу ра ње пен зи о не ра Вој-
во ди не од по сле ди ца не срећ ног
слу ча ја – не зго де. Д. Ко раћ

СА ВЕЗ ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ ПО МА ЖЕ НА СТРА ДА ЛИ МА У ПО ПЛА ВА МА

Удру же ња при ку пља ју по моћ

Удру же ње пред у зе ћа за про фе си о нал-УУну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
осо ба са ин ва ли ди те том Ре пу бли ке

Ср би је (УИПС), уз по др шку Ми ни стар ства
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња, кроз три ра ди о ни це, од 9. ма ја до
13. ју на ове го ди не, спро во ди про је кат под
на зи вом „Пру жи мо ви ше, пру жи мо бо ље”.
Про је кат има за циљ да осна жи осо бе са ин-
ва ли ди те том да би се, раз ви ја њем спо соб-
но сти за успе шно са мо стал но функ ци о ни са-
ње, лак ше укљу чи ле у дру штве ну за јед ни цу.
На и ме, струч ња ци из УИПС-а су уочи ли да
не до ста так со ци јал них ве шти на код осо ба
са ин ва ли ди те том има за по сле ди цу жи вот
у изо ла ци ји, што је, пре ма ис тра жи ва њи ма
спро ве де ним и код нас и у све ту, је дан од
нај ве ћих про бле ма са ко ји ма се они су сре-
ћу у од но си ма са по ро ди цом, при ја те љи ма,
ин сти ту ци ја ма и рад ном сре ди ном.

Пре ма ре чи ма Мир ја не Пан те лић, се кре-
та ра УИПС-а и ру ко во ди о ца ти ма за при ме-
ну овог про јек та, основ не ак тив но сти су
одр жа ва ње ра ди о ни ца на ко ји ма де фек-
то ло зи, пе да го зи, пси хо ло зи, со ци о ло зи,
ан дра го зи и со ци јал ни рад ни ци ан га жо ва-
ни на по сло ви ма со ци јал не ин те гра ци је и
про фе си о нал не аси стен ци је ко ју пру жа ју
ОСИ, уче о со ци јал ним ком пе тен ци ја ма и
со ци јал ним ве шти на ма. На кон ра ди о ни ца,
ови струч ња ци из Су бо ти це, Но вог Са да,
Пе тро ва ра ди на, Зре ња ни на, Ки кин де, Ко-
ви на, Бе о гра да, Сме де рев ске Па лан ке, Ива-

њи це, Сто па ње, Кра гу јев ца и Сме де ре ва ће
у на ред ном пе ри о ду раз ви ја ти стра те ги је и
про гра ме уна пре ђе ња со ци јал них ве шти-
на осо ба с ин ва ли ди те том. Сви уче сни ци
ра ди о ни ца за по сле ни су у пред у зе ћи ма
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по-
шља ва ње ОСИ и чла но ви су струч них ти мо-
ва за спро во ђе ње ме ра и ак тив но сти њи хо-
ве про фе си о нал не ре ха би ли та ци је.

У окви ру пр ве ра ди о ни це, под на зи вом
„Про це на со ци јал них ве шти на”, кроз те о-
риј ски и ра ди о нич ки део го во ри ло се о со-
ци јал ним ве шти на ма и њи хо вом зна ча ју за
ОСИ. Те ма дру ге ра ди о ни це (30. ма ја) би ла је
„Стра те ги ја и про гра ми за раз вој со ци јал них
ве шти на”, а тре ћу ра ди о ни цу, под на зи вом

„При ме на стра те ги ја за раз вој со ци јал них ве-
шти на”, уче сни ци ће ре а ли зо ва ти 13. ју на ове
го ди не. У окви ру ње ће се рас пра вља ти о со-
ци јал ним ве шти на ма нео п ход ним за ин те гра-
ци ју у рад ну сре ди ну и о прак тич ној при ме ни
стра те ги ја за раз вој та квих ве шти на.

Обу ку струч них ли ца оба вља проф. др
Гор да на Одо вић са Фа кул те та за спе ци јал ну
еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та у
Бе о гра ду, а на кон до сад одр жа них ра ди о-
ни ца уче сни ци су ис та кли да су за хва љу ју-
ћи до бром пре да ва чу са ла ко ћом об ра ди ли
за да те те ме. Ор га ни за то ри из УИПС-а оче-
ку ју да ће ове еду ка ци је по зи тив но ути ца ти
на про ме не у ра ду уче сни ка.

М. Мек те ро вић

РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ЛИ ЦА КО ЈА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ПО МА ЖУ ОСИ

Уна пре ђе ње со ци јал них 
ве шти на СаСаСа п пппрврврвве е рарар диидиононононицицццееее
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Ме ђу на род ни про је кат „Ми 
бри не мо о ста ри ма”, ко ји ће тра-
ја ти го ди ну да на, ре а ли зо ва ће 
цен три за со ци јал ни рад у При-
бо ју, Но вој Ва ро ши и При је по љу. 
Но си лац про јек та је при бој ска 
оп шти на, а по ду хват фи нан си ра 
Европ ска уни ја кроз про грам „EU 
Ex chan ge 4”, ко ји спро во ди де ле-
га ци ја ЕУ у Ср би ји, у са рад њи са 
Стал ном кон фе рен ци јом гра до ва 
и оп шти на на ше зе мље. Вред ност 
про јек та је око 198.000 евра.

Уго вор је пот пи сан у Бе о гра ду, 
а на кон фе рен ци ји за но ви на ре 
де таљ но су об ја шње ни за да ци 
и ци ље ви бу ду ћих ак тив но сти. 
При сту пље но је нај пре кре и ра њу 
ба зе по да та ка ко ри сни ка услу ге 
по моћ у ку ћи, а у пла ну је ши ре ње 
стан дард них услу га те по мо ћи на 
се о ска под руч ја и уво ђе ње ван-
стан дард ног па ке та услу га (основ-

не здрав стве не услу ге), као и на-
бав ка два те рен ска во зи ла. Овај 
об лик за шти те ста рих, ин ва ли да 
и хро нич но бо ле сних ви ше стру ко 
је зна ча јан јер ће па ци јен ти оста-
ти у сво јим до мо ви ма, где ће им 
се пру жа ти услу ге. То је по себ но 
ва жно за ко ри сни ке у ру рал ним 
под руч ји ма, ко ји ма је до са да 
углав ном био ус кра ћен овај вид 
со ци јал не за шти те.

На кон акре ди та ци је ге рон то до-
ма ћи ца по че ће и кон крет но пру-
жа ње услу га за 353 ко ри сни ка, 
као и со ци ја ли за ци ја ста рих ли ца. 
Услу ге ће пру жа ти 37 по сто је ћих 
ге рон то до ма ћи ца и осам не за-
по сле них же на, ко је су про шле 
обу ку и та ко из ста ња со ци јал не 
угро же но сти пре шле у ста ње да-
ва ла ца услу га. На тај на чин про је-
кат, по ред ху ма но сти, до при но си 
и сма ње њу не за по сле но сти.

– Про је кат је за ми шљен та ко
да до при не се уна пре ђе њу услу-
га со ци јал не за шти те и по ло жа ја
ста рих ли ца у три ло кал не са мо-
у пра ве из Зла ти бор ског окру га.
Циљ је по ди за ње ни воа со ци јал-
не за шти те ста рих осо ба, осо ба
са ин ва ли ди те том и хро нич но
обо ле лих. Ти ме ће мо уна пре ди ти
об у че ност осо бља и оп ште ста ње
људ ских ре сур са, ка ко би про је-
кат био успе шно ре а ли зо ван и об-
у хва тио што ви ше оних ко ји ма је
по моћ за и ста нео п ход на – ре као
је Кр сто Ја њу ше вић, по моћ ник
пред сед ни ка при бој ске оп шти не.

У укуп ном бро ју ста нов ни ка
оп шти на При бој, Но ва Ва рош и
При је по ље ве ли ки је удео ста-
рих ли ца, пр вен стве но на се лу,
па по сто ји до вољ но раз ло га за
уво ђе ње ова кве услу ге. Ло кал-
не са мо у пра ве то ни су мо гле
са мо стал но да фи нан си ра ју,
сто га је по моћ Европ ске уни је
дра го це на. По за вр шет ку про-
јек та услу ге ће пру жа ти цен три
за со ци јал ни рад у овим оп шти-
на ма, јер ће би ти оспо со бље ни
да са мо стал но спро во де ове ак-
тив но сти у на ред ном пе ри о ду.

М. Па вло вић

У ПРИ БО ЈУ, НО ВОЈ ВА РО ШИ И ПРИ ЈЕ ПО ЉУ ПРО ЈЕ КАТ УЗ ПО МОЋ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

Ви ше бри ге о ста ри ма

Ово го ди шњи 81. Ме ђу на род ни по љо-
при вред ни са јам, ко ји је одр жан од
20. до 26. ма ја на Но во сад ском сај му,

отво рио је Иви ца Да чић, пр ви пот пред сед-
ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
и ми ни стар ино стра них по-
сло ва. Да чић је на отва ра њу 
ре као да је Вла да до не ла од-
лу ку да, упр кос те шкој си ту а-
ци ји у зе мљи про у зро ко ва ној 
ка та стро фал ним по пла ва ма, 
Са јам тре ба одр жа ти, јер тре-
ба ра ди ти да би се бр же пре-
ва зи шле по сле ди це по пла ва. 
Пр ви пот пред сед ник Вла де је 
под се тио да на ша по љо при-
вре да уче ству је у укуп ном 
бру то дру штве ном про из во ду 
са 10 од сто, да за по шља ва 21 
про це нат од свих за по сле них 
у Ср би ји, и да из воз од по љо-
при вре де чи ни 20 од сто на шег 
укуп ног из во за, и на гла сио да 
те по ка за те ље мо ра мо још уве ћа ти.

Франс Ти мер манс, ми ни стар ино стра них
по сло ва Кра ље ви не Хо лан ди је, зе мље парт-
не ра ово го ди шњег По љо при вред ног сај ма,
на по чет ку свог из ла га ња је ис та као да је вла-
да ње го ве зе мље из дво ји ла 500.000 евра не-

по врат не ху ма ни тар не по мо ћи за от кла ња ње
по сле ди ца по пла ва у Ср би ји. Та ко је ово го ди-
шњи По љо при вред ни са јам, по ред пред ста-
вља ња око 1.500 из ла га ча из 60 зе ма ља и

из ло жби вр хун ске по љо при вред не ме ха ни-
за ци је и сто ке, по ред мно го број них струч них
ску по ва и са ве то ва ња и пред ста вља ња но вих
про из во да, обе ле жи ла и ве ли ка ху ма ни тар на
ак тив ност уче сни ка усме ре на на по моћ ста-
нов ни штву Ср би је на стра да лом од по пла ва.

Та ко је Ђу зе пе Ман цо, ита ли јан ски ам ба са-
дор у Бе о гра ду, то ком по се те Сај му ис та као
да су за ту на ме ну ита ли јан ски при вред ни ци
ко ји ра де у Ср би ји при ку пи ли и по кло ни ли

400.000 евра, али и ле ко ве,
оде ћу и кре ве те. И оста ли
уче сни ци ове по љо при вред-
не ма ни фе ста ци је, и до ма-
ћи и стра ни, до ни ра ли су на
раз ли чи те на чи не сред ства
на ме ње на по стра да ли ма од
по пла ва. Но во сад ски са јам је,
та ко ђе, део при хо да од про-
да тих ула зни ца упла тио за
на стра да ле, а сви за по сле ни
на Сај му су се од ре кли јед не
днев ни це као по моћ по пла-
вље ним под руч ји ма.

Тре ба ре ћи да су и на 81.
По љо при вред ном сај му одр-
жа не мно ге тра ди ци о нал не
ма ни фе ста ци је, а по се ти о ци
су из ву кли и вред не на гра-

де. Срећ ни до бит ни ци, по љо при вред ни ци
Ми ро слав Да ни чић из Срем ских Кар ло ва-
ца и Ва са Ла зин из Ба нат ског Аран ђе ло ва,
од ве зли су ку ћи трак то ре „бе ла рус”, по клон
ком па ни је „Агро па нон ка” МТЗ Фин ке из Но-
вог Са да. Мирослав Мек те ро вић

ОСАМ ДЕ СЕТ ПР ВИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ

У зна ку ху ма но сти
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Да ли смо бо љи не го што и са ми ве ру-
је мо да је смо? Да ли је ова ква при-
род на ка та стро фа мо ра ла овог про-

ле ћа да се из ли је на Ср би ју, да би смо и се би
ДД
и дру ги ма по ка за ли да сва ко днев не ег зи-
стен ци јал не бри ге и оску ди ца ни су за тр ли
у на ма еле мен тар ну са о се ћај ност са дру гим
љу ди ма и њи хо вим суд би на ма?

Шта год да је, не сре ћа је по кре ну ла оно
нај а у тен тич ни је људ ско у на ма. За грц ну-
ти емо ци ја ма, по жу ри ли смо да по стра да-
ли ма при ско чи мо ка ко зна мо и мо же мо. У 
ре корд но крат ком вре ме ну по те кла је ре ка
по мо ћи, а са бир ни пунк то ви су пре ко но ћи
би ли бу квал но за тр па ни па ке ти ма.

Сви ће се сло жи ти да је про те клих да на
ис ка за на со ли дар ност за ди вљу ју ћих раз-
ме ра, го то во до не ве ри це. То за и ста ни ка ко
ни је спор но, је ди но што ће струч ња ци за
људ ску при ро ду и ре ак ци је у кри зним си-
ту а ци ја ма до да ти да из не на ђе њу за пра во
не ма ме ста.

У не сре ћа ма ве ли ка ве ћи на љу ди по на-
ша се ка ко ва ља, на не ки на чин бо ље не-

го уоби ча је но, јер им се пру жа при ли ка да
спо зна ју зна чај ду бље со ци јал не по ве за-
но сти и упо ре де то са ње ним од су ством у
сва ко днев ном жи во ту, сма тра аме рич ка
ак ти вист ки ња и исто ри чар ка Ре бе ка Сол-
нит. У књи зи „Рај ство рен у па клу: Нео бич не
за јед ни це на ста ле у ка та стро фа ма” она се
ба ви кон крет ним слу ча је ви ма ве ли ких дра-
ма тич них до га ђа ја и про ме ње ног људ ског
по на ша ња, но во у спо ста вље них ве за, твр-
де ћи да та кви до га ђа ји из вла че из љу ди оно
до бро, нај бо ље, упра во за то што их упу ћу ју
јед не на дру ге.

Аутор ка се по себ но за др жа ва на при ме-
ру пу сто ше ња Њу Ор ле ан са у на ле ту ура га-
на Ка три на, ав гу ста 2005. го ди не, нај ску пље
при род не не по го де у до та да шњој исто ри ји

САД, за пам ће не по по то њем ха о су, уби ја њи-
ма, пљач ка њу, то тал ном рас па ду си сте ма. За
оно што се до го ди ло Сол ни то ва окри вљу је
власт, ло шу ор га ни за ци ју и ра ди кал не од лу ке
по пут за бра не ула ска и из ла ска из гра да, што
је до при не ло оп штој на пе то сти, ра сним тен-
зи ја ма и до дат но учи ни ло да се ства ри от му

кон тро ли. Ина че, на основ ном људ ском пла-
ну по сто ји низ при ме ра уза јам ног по ма га ња
и за јед ни штва ста нов ни ка Њу Ор ле ан са.

За збли жа ва ње у ван ред ним при ли ка ма
по сто ји и са свим ло гич но об ја шње ње. Ка-
ко ка же Сол ни то ва, у ка та стро фа ма на ши
дру штве ни кон так ти умно го ме опре де љу ју
на шу суд би ну, што ви ше ве за има мо и што
су оне ја че, то су ве ће на ше шан се да пре-
жи ви мо, не са мо фи зич ки, већ и емо ци о-
нал но.

Тај емо ци о нал ни део је ве о ма ва жан и за
оп шти дру штве ни оквир јед не сре ди не, јер
се ти че свих, чак и кад ни су лич но и ди рект-
но по го ђе ни ка та стро фом. У слу ча ју по пла-
ва у на шој зе мљи ни они ко ји су из сво јих
ста но ва, на то плом и су вом, пре ко те ле ви-

зи је пра ти ли до га ђа је, зна мо и већ смо ре-
кли, ни су мо гли да оста ну не уз др ма ни.

На стра ну ху ма ни тар ни аспект. Пси хо ло-
зи об ја шња ва ју да ве ли ке не сре ће има ју
увек ши ре деј ство на по пу ла ци ју, па и на
оне ко ји су, услов но го во ре ћи, без бед ни.
Ни ко не мо же да се осе ћа до бро у си ту а ци ји
ка да је то ли ко љу ди уне сре ће но, а та вр ста
не ла го де је увод у не мир, стреп њу, по ја ча ну
анк си о зност.

Со ли дар ност је уства ри при ро дан од го-
вор на та кво пси хич ко ста ње. Ак ти ви ра-
њем, по ма га њем дру ги ма ми се рас те ре-
ћу је мо, вра ћа нам се са мо по у зда ње, бо ље
са мо вред но ва ње, бу ди осе ћај ис пу ње но сти
ко ји је глав ни по кре тач и не што што нас де-
фи ни ше као људ ска би ћа.

Без об зи ра на то што су на чи ни ис по ља ва-
ња раз ли чи ти, од сто ич ких Ја па на ца ко је смо
за ди вље но по сма тра ли у ди сци пли но ва ним
ре до ви ма по сле ка та кли зме 2011. го ди не
(зе мљо трес, цу на ми, Фу ку ши ма), со ли дар но-
сти Њу јор ча на по сле те ро ри стич ких на па да
2001, па на ле та ура га на Сен ди 2012. ка да су
вла сни ци ка фи ћа бес плат но ну ди ли ка фу и
сен дви че, а так си сти пре воз, или на ших су-
гра ђа на ка да је на апел за од бра ну Шап ца од
на ди ру ће Са ве, там не ки шне но ћи 16. ма ја,
уме сто оче ки ва них хи ља ду, ис пред Цен тра
„Са ва” при сти гло 12.000 до бро во ља ца, у све-
му по сто ји је дан за јед нич ки име ни тељ.

Хра брост, до бро чин ство, ал тру и зам, ем-
па ти ја, је су оп ште људ ске осо би не, али
за тр па ни ру тин ским ак тив но сти ма сва ко-
дне ви це ми их по ти ску је мо, па чак и за бо-
ра вља мо да их по се ду је мо. Он да се до го ди
не што круп но, што све про тре се, чи не ћи
на ше уоби ча је не пре о ку па ци је три ви јал-
ним, и пре у сме ра ва ју ћи нас на дру ге ци ље-
ве. Из но ве по зи ци је дру га чи је ви ди мо дру-
ге љу де, а че сто из не на ди мо и са ми се бе.

Д. Дра гић

ХУ МА НО ЛИ ЦЕ КА ТА СТРО ФЕ

Нај бо љи смо кад је нај го ре

Ма сов не 
не сре ће 

из вла че из 
љу ди до бро, 

не за ви сно 
од под не бља, 
мен та ли те та 

и дру штве них 
окол но сти

људи и догађајиљуди и догађаји
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свет у нама

Су пер сто го ди шња ци ма на зи ва мо љу-
де ко ји на пу не 110 го ди на, а ово жи-
вот но до ба до сег не у про се ку је дан у

хи ља ду сто го ди шња ка. По сто је про це не да
тре нут но има 300-450 жи вих су пер сто го ди-
шња ка на све ту, иако их је са мо 74 зва нич-
но по твр ђе но, од то га са мо три му шкар ца.
Сту ди ја спро ве де на 2010. по ка за ла је да су
зе мље са нај ви ше по твр ђе них су пер сто-
го ди шња ка САД, Ја пан, Ве ли ка Бри та ни ја,
Фран цу ска и Ита ли ја.

Пре ма Ги ни со вој књи зи ре кор да, тре нут-
но ти ту лу нај ста ри је жи ве
осо бе на све ту но си Ми сао
Ока ва из Оса ке у Ја па ну,
ро ђе на 5. мар та 1898, ко ја
има пу них 116 го ди на.

Ме ђу тим, мо гу ће је да
ће ме сто нај ста ри јег ста-
нов ни ка пла не те уско ро
за у зе ти Фи ло ме на Та и пе
Мен до за, та ко ђе ста ра
116 го ди на. Го спо ђа Мен-
до за жи ви у ма лом се лу у
Ан ди ма, у окви ру Ху ан ка-
ве ли ке, јед ног од нај си ро-
ма шни јих гра до ва у Пе руу.
Ње на ста рост је на вод но
от кри ве на ка да је из свог
се ла оти шла да при ми но-
ви тип пен зиј ског че ка за
се ни о ре ко ји жи ве у си-
ро ма штву, за пра во сво ју пр ву пен зи ју, у из-
но су од 250 но вих со ла (око 66 евра). Лич на
кар та ове Пе ру ан ке по ка зу је да је ро ђе на 20.
де цем бра 1897. го ди не, што зна чи да је она
ско ро три ме се ца ста ри ја од Ми сао Ока ве.

Ове су пер сто го ди шња ки ње ро ђе не су у
19. ве ку, а већ де це ни ју и по жи ве у два де-
сет пр вом, али оне ни су и нај ста ри је осо бе
ко је су ика да жи ве ле на зе мљи. Тај ре корд
зва нич но др жи Фран цу ски ња Жа на Кал-
мон, ко ја је умр ла 1997. го ди не у сво јој 122.
го ди ни. Ро ђе на је 21. фе бру а ра 1875. у Ар лу,
у Фран цу ској, а њен да тум ро ђе ња па да јед-
ну го ди ну пре не го што је Алек сан дар Гре-
јем Бел па тен ти рао те ле фон.

Пи та ње ко је се с раз ло гом по ста вља је сте
ко ја је тај на ова кве ду го веч но сти. Ми сао
Ока ва свој дуг век при пи су је на чи ну ис-
хра не и сти лу жи во та. Украт ко, три ве ли ка
обро ка днев но, осам са ти сна но ћу и мно го
су ши ја. Али по ред то га, она одр жа ва и здрав
на чин жи во та бо гат фи зич ком ак тив но шћу.
Ма ло је ре ћи да за па њу је при ча о ње ној фи-
зич кој сна зи, али и сна зи ње ног ка рак те ра.

На и ме, ка да је има ла 102 го ди не па ла је и
сло ми ла но гу. По по врат ку у ста рач ки дом
из бол ни це ви де ли су је да ра ди чуч ње ве да
би са ма се би по мо гла да се опо ра ви.

Фи ло ме на Та и пе Мен до за по ру чу је да се
је де при род на, не пре ра ђе на хра на. На ње-
ној тр пе зи на ла зе се кром пир, ко зје ме со
и сир, ов чје мле ко, па суљ, а ку ва са мо оно
што га ји у соп стве ној ба шти.

Тај на ду го веч но сти Жа не Кал мон, ка ко је на-
во ди ла, би ла је нај не о бич ни ја ли ста жи вот них
на ви ка и на чи на ис хра не – пи је ње „пор то” ви-

на, је де ње око 900 гра ма чо ко ла де не дељ но,
не го ва ње ко же ма сли но вим уљем, по ла зак на
ча со ве ма че ва ња у 85-ој, во жња би ци кла до
сво је сто те го ди не и пу ше ње до 117. Ипак, упр-
кос пу ше њу и за ви сно сти од чо ко ла де, њен
дуг жи вот је пре ва зи шао сва оче ки ва ња.

Да кле, мо гло би се ре ћи да пра ви ла не
по сто је. С дру ге стра не, на уч ни ци твр де да
је је дан од раз ло га ду го веч но сти то што су-
пер сто го ди шња ци до са мог кра ја жи во та
жи ве обич но без озбиљ них бо ле сти по ве-
за них са ста ро шћу, као што су нпр. мо жда ни
удар, кар ди о ва ску лар на бо лест, де мен ци ја,
кан цер, Пар кин со но ва бо лест и ди ја бе тес.
Ис тра жи ва њем о мор би ди те ту су пер сто го-
ди шња ка утвр ђе но је да око 10 од сто њих
жи ви до по след ња три ме се ца жи во та без
глав них бо ле сти ти пич них за ста рост, у по-
ре ђе њу са са мо че ти ри од сто се ми су пер-
сто го ди шња ка (ста рих из ме ђу 105 и 109 го-
ди на) и три про цен та сто го ди шња ка.

Сту ди ја спро ве де на у Оки на ви у Ја па-
ну, ме сту где ви ше љу ди до жи ви сто ту не-
го би ло где дру где у све ту, ис тра жи ва ла је

људ ску ду го веч ност на узор ку од пре ко 900
сто го ди шња ка. Ре зул та ти су по ка за ли да је
кључ ни раз лог због ко га су сто го ди шња ци
из Оки на ве за др жа ва ли из у зет но здра вље,
пре све га, ге не ти ка, за тим кул тур не на ви ке
као што је ha ra hac hi bu (је де се са мо док се
не бу де 80 од сто сит) и одр жа ва ње здра вог
на чи на жи во та кроз фи зич ку ак тив ност.

Иако би се по ми сли ло да је и лак жи вот без
мно го стре са си гур но је дан од раз ло га за та-
ко дуг жи вот ни век, то ипак ни је слу чај. Екс-
трем но си ро ма штво, пре ра не смр ти чла но ва
по ро ди це, му ко тр пан рад, че сто обе ле жа ва ју
жи вот при пад ни ка ове елит не гру пе нај ста ри-
јих љу ди. То по твр ђу ју и др Ха у а рд Фрид ман и
др Ле сли Мар тин ко ји су у сво јој књи зи „Про-
је кат ду го веч но сти” ис тра жи ва ли ко ју уло гу
тра ге ди ја и без бри жан жи вот игра ју у ду жем
жи вље њу. Раз ма тра ју ћи на ла зе осам де це ни-
ја ду ге сту ди је 1.528 уче сни ка, ко ју је за по чео
др Лу ис Тер ман у Ка ли фор ни ји 1921, ауто ри
су за кљу чи ли да ни је би ло оних ко ји ма је жи-
вот био лак, ко ји су игра ли на си гур но или из-
бе га ва ли стрес, а ко ји су жи ве ли нај ду же. Они
об ја шња ва ју да је за јед нич ка ка рак те ри сти ка
ду го веч них че сто био сло жен обра зац упор-
но сти, раз бо ри то сти, на пор ног ра да и бли ске
по ве за но сти са при ја те љи ма и за јед ни ца ма.

В. Ка дић

Жана Калмон

Мисао Окава

Филомена Таипе
Мендоза

НАЈ СТА РИ ЈИ ЉУ ДИ НА СВЕ ТУ

Тај не ду го веч но сти 
су пер сто го ди шња ка
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Ху ма ни тар на из ло жба, на-
ме ње на угро же ни ма на по пла-
вље ним под руч ји ма, у ор га ни-
за ци ји Удру же ња пен зи о не ра 

бе о град ске оп шти не Ста ри 
град одр жа на је у Ку ћи Ђу ре 
Јак ши ћа, од 19. до 22. ма ја. На 
из ло жби је при ка за но бли зу 
пе де сет де ла пет аутор ки – Би-
ља не Апо сто ло вић, Рад ми ле 
Мар ко вић, Ма ри ја не Гле дић, 
До ње До ро шки и Ве сне Ђу рић.

Отва ра ју ћи из ло жбу пред-
сед ни ца Удру же ња, Сне жа на 
Шан тић, ис та кла је да при пад-

ни ци ма тре ћег до ба мно го
зна че ак тив но сти ко је ор га ни-
зу ју, а оне су број не – од во лон-
тер ског ра да, пре ко Дру штва

за леп ши Ста ри град, ра зних
умет нич ких сек ци ја и сек ци ја
за дру же ње с нај мла ђи ма, до
еду ка тив них про гра ма.

Би ља на Апо сто ло вић, јед-
на од аутор ки сли ка и де ко-
ра тив них пред ме та, уз сли-
ка ње се ба ви уре ђи ва њем
умет нич ке га ле ри је „Ми као
ства ра о ци” на сај ту Удру же-
ња. Она об ја шња ва да ин спи-

ра ци ју за сли ка ње на ла зи у 
свом рас по ло же њу, а при-
ли ком ода би ра умет нич ких 
де ла раз ли чи тих ауто ра пен-

зи о не ра, увек из два ја нај ква-
ли тет ни је, ко је сви за ин те ре-
со ва ни мо гу да по гле да ју на 
адре си upsgbe o grad.rs.

По ред из ло жбе, у Ку ћи 
Ђу ре Јак ши ћа одр жа не су 
књи жев не ве че ри, а пред-
ста вље не су књи ге чи ји су 
ауто ри та ко ђе пен зи о не ри, 
чла но ви ви ше удру же ња.

Ј. Оцић

Оп штин ска ор га ни за ци ја Удру-
же ња вој них пен зи о не ра Зре ња-
нин, ко ја бро ји 350 чла но ва и об-
је ди њу је вој не пен зи о не ре из пет
оп шти на Сред њо ба нат ског окру га,
одр жа ла је не дав но ре дов ну Из-
бор ну скуп шти ну на ко јој су су ми-
ра ни ре зул та ти ра да за про те кли
пе ри од, утвр ђен про грам ра да за
на ред не че ти ри го ди не и иза бра но
но во ру ко вод ство.

Пред став ни ци вој них пен зи о не ра
Зре ња ни на, Жи ти шта, Но вог Бе че ја,
Но ве Цр ње и Сеч ња за пред сед ни ка
удру же ња по но во су иза бра ли Ду-
шка Мај ки ћа, а за пот пред сед ни ка
Ах ма Пељ та. Се кре тар је по но во Ла-
зар Ду бра вац, а и бла гај ник је остао
исти, Ми лу тин Стев шић. За чла на
Скуп шти не УВПС иза бран је Ду шко
Мај кић, а за чла на Глав ног од бо ра
пред ло жен је Ла зар Ду бра вац.

На Скуп шти ни су јед но гла сно
усво је ни из ве шта ји о ра ду и Про-
грам ра да за на ред ни пе ри од, а до-
де ље на су и при зна ња ис так ну тим
чла но ви ма. М. М.

ЗРЕ ЊА НИНСКО 
УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА

Из бор на 
скуп шти на

НОВЕ АК ТИВ НО СТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА СТА РОГ ГРА ДА

Из ло жба и књи жев не 
ве че ри у Ска дар ли ји

Уокви ру ак ци је „Ста ри ни су ства ри” По кре та 65+ за
бри гу о ста ри ма и Фон да ци је Б92, а у са рад њи са
Град ским удру же њем пен зи о не ра Су бо ти це, пред-

став ни ци НЛБ бан ке из овог гра да не дав но су су бо тич-
ким пен зи о не ри ма са нај ни жим при хо ди ма уру чи ли до-
на ци ју укуп не вред но сти 1.500 евра.

У про сто ри ја ма Град ског удру же ња пен зи о не ра Су бо-
ти це пред став ни ци ове бан ке уру чи ли су сва ком од 50
нај си ро ма шни јих пен зи о не ра па кет са основ ним на мир-
ни ца ма и сред стви ма за хи ги је ну вре дан 3.500 ди на ра.

Пре ма ре чи ма Дра ги це Лу чев, пред сед ни це су бо тич-
ког Удру же ња, па ке ти су са др жа ва ли бра шно, уље, ше-
ћер, ка фу, пи ри нач, со и за чи не, као и са пун, де тер џен т за
веш и су до ве и шам пон.

Мно ги ста ри ји су гра ђа ни све те же пре ва зи ла зе ло шу
ма те ри јал ну си ту а ци ју, због че га се НЛБ бан ка и при кљу-
чи ла ак ци ји По кре та 65+ и Фон да ци је Б92.

Дра ган Ко раћ

ПО МОЋ СУ БО ТИЧ КИМ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА С НАЈ НИ ЖИМ ПРИ МА ЊИ МА

Па ке ти из до на ци је

Проф. Душан Максимовић, заменик председника Удружења, говори на отварању изложбе



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2014. 17

новости из света

Планета пензионера

Аустра ли ја: У пен зи ју са 70

САД: Ра ди се ду же
Аме ри кан ци ра де све ду же, по ка зу је нај-

но ви је ис тра жи ва ње аген ци је Га луп, ко ја је
утвр ди ла да је да нас про сеч но до ба у ко јем
се од ла зи у пен зи ју 62 го ди не, што је нај ви-
ше од 1991, от ка ко се пра ти овај тренд.

С дру ге стра не, на пи та ње о пла но ви ма за
од ла зак у пен зи ју, про се чан од го вор је„са
66 го ди на”, што је за три го ди не ви ше не го
што је утвр ди ло ис тра жи ва ње спро ве де но
2002.

За ни мљи ви су још не ки де та љи но вог ис-
тра жи ва ња: око 11 од сто оних ко ји тек по чи-
њу рад ни век, да кле оних у до бу из ме ђу 18
и 29 го ди на, оче ку је да се пен зи о ни ше већ
са 55 (ма да мно го ви ше, 36 од сто, на то гле да
ре ал ни је и пен зи о ни са ње оче ку је са 66).

Не зна мла дост шта је ста рост.
М. Б.

У Аустра ли ји се од не дав но во де жуч не по ле ми ке о
пред ло гу вла де да се жи вот но до ба за ста ро сну пен зи ју
(ону ко ја се ис пла ћу је из др жав ног бу џе та) са 65 го ди на
по диг не на 70. Не до ду ше од мах, већ по по себ ној ме то-
до ло ги ји ко јом би се сва ке две го ди не до да ва ло по шест

ме се ци, што зна чи да ће но ва жи вот на гра ни ца по ста ти
пу но ва жна тек 2035.

Но вим пред ло гом ру ши се тра ди ци ја уста но вље на
још 1908, ка да је од ре ђен са да шњи ме ђаш од 65 го ди на,
па оту да от по ри. Пред ла га чи, ме ђу тим, ин си сти ра ју на
кључ ном ар гу мен ту: да је 1908. про се чан жи вот ни век у
Аустра ли ји био са мо 55 го ди на, што зна чи да је би ло ве-
о ма ма ло оних ко ји су до че ка ли ста ро сну пен зи ју, док се
да нас у овој зе мљи про сеч но жи ви 85 го ди на.

Опо нен ти уз вра ћа ју та ко ђе ло гич ним ар гу мен том: за-
што би Аустра ли јан ци на ста ро сну пен зи ју че ка ли нај ду же
на све ту? Сем то га, но ви за кон ће по го ди ти оне нај си ро-
ма шни је, то јест оне ко ји се ба ве фи зич ким и ма ну ел ним
ра дом, што по сле ше зде се те обич но ни је мо гу ће.

Пра ши ну је по ди гла и из ја ва за ме ни ка пре ми је ра да ве-
ћи на чим на пу ни 60 го ди на, ка да мо же да по диг не уште ђе-
ви ну из лич ног пен зиј ског фон да, по жу ри да то по тр о ши
на лук су зна кр ста ре ња и слич не екс тра ва ган ци је, да би се
по том осло ни ла са мо на ста ро сну др жав ну пен зи ју. Она
за по је дин ца из но си 842 аустралиј ска до ла ра (576 евра),
а за брач ни пар 1.270 до ла ра (868 евра). Под усло вом да
дру ги при хо ди и имо ви на (не ра чу на ју се ку ћа или стан у
ко јем се жи ви) не пре ла зи за ко ном утвр ђе ни мак си мум.

КИ НА: 
Со ци јал на по моћ ве ћа од пен зи је

Ки на је зе мља ве ли ких бро је ва ка да је реч о ста нов ни штву (1,355 ми ли-
јар ди) и ма лих ка да је реч о из но си ма пен зи ја. Пре ма не дав ним по да ци ма
ње ног Ми ни стар ства за људ ске ре сур се и со ци јал ну си гур ност, про сеч на
пен зи ја у 2013. у Ки ни је би ла са мо 81 ју ан (9,5 евра) ме сеч но. С дру ге стра-
не, со ци јал на по моћ за жи те ље ур ба них сре ди на би ла је ско ро осам пу та
ве ћа – 625 ју а на (73,2 евра), док је за оне у се о ским под руч ји ма (где су и
тро шко ви жи во та ни жи) у про се ку би ла 313 ју а на (36,6 евра). Пен зиј ски
„ми ни ма лац” у Ки ни је ина че оза ко њен на 55 ју а на.

Ки на се су о ча ва са за и ста огром ним де мо граф ским про бле мом јер ће
до сре ди не овог ве ка јед на тре ћи на ње них ста нов ни ка (око 450 ми ли о на
љу ди) би ти ста ри ја од 60 го ди на. А та да, пре ма са да шњим пра ви ли ма, сти-
че пра во на пен зи ју.

В. Бри та ни ја: 
Жи вот на прог но за

По што је прет ход но об ја ви ла про-
ме не у пен зиј ском си сте му ко је ће се
при ме њи ва ти од сле де ћег про ле ћа,
вла да у Лон до ну је од лу чи ла да пен зи-
о не ри ма, уз уоби ча је не фи нан сиј ске
са ве те, из ра чу на ва и ко ли ко ће ду го
пен зи ју при ма ти, од но сно ко ли ко ду-
го ће жи ве ти!

– Љу ди да нас жи ве ду же и ми же ли мо да има ју аде кват не ин фор ма ци је − об ја снио је ову
иде ју њен аутор, бри тан ски ми ни стар за пен зи је Стив Веб. По ње му, зна ју ћи ко ли ко им је
још пре о ста ло, пен зи о не ри ће мо ћи да ефи ка сни је упра вља ју сво јим фи нан си ја ма.

Про се чан жи вот ни век у Бри та ни ји да нас је 82,7 го ди на за же не и 78,9 го ди на за му-
шкар це. Ма ло је, ме ђу тим, оних ко ји су оду ше вље ни но вом „услу гом” др жа ве – чак и ако
је мо гу ће утвр ди ти та чан да тум смр ти, то ни ког не ће учи ни ти срећ ни јим. То је мо жда
нај бо ље об ја снио по зна ти аме рич ки глу мац и ре жи сер Ву ди Ален: „Ја се не пла шим смр-
ти, са мо бих же лео да бу дем при су тан кад ми се то де си”.
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Ов де се све ма ње зна кад ко ле же, а
кад уста је. По гле дај мо но ћу кроз
про зор, у би ло ко ји час, и из мно гих

окол них ста но ва ви де ће мо плав ка сто тре-
пе ре ње, знак да је те ле ви зор сва ка ко „бу-
дан”, а нај ве ро ват ни је и вла сник, уко ли ко
ни је за спао ис пред екра на.

Све се по ре ме ти ло, жи вот ни ри там се из-
ме нио, оно ли ки окре ну ли дан за ноћ, и то
не са мо код нас где пен зи о не ри из др жа ва ју
де цу, а мла ди без по сла се де код ку ће и не-
ма ју ку да ују тру да жу ре, на жа лост.

Ма ње-ви ше сву да све до ци смо дра ма тич-
них иска ка ња из не кад уоби ча је не днев не
ше ме, оног што се на зи ва цир ка ди јал ним
рит мом, у зна че њу ци клич них про ме на у
фи зич ком, пси хич ком и мен тал ном функ ци-
о ни са њу то ком 24 ча са.

За хва љу ју ћи нај пре тех но ло шким ино ва-
ци ја ма и без гра нич ним мо гућ но сти ма за ба-
ве и ко му ни ка ци је, не ка да шњи днев ни тем-
по ак тив но сти, на ви јен пре ма би о ло шком
ча сов ни ку, за ме њен је прак тич но не пре-
кид ном буд но шћу.

Ра ди мо и жи ви мо про тив при ро де и про-
тив се бе, уза луд но опо ми њу на уч ни ци. „Ми
смо вр хун ски аро гант на вр ста, уми сли ли
смо да мо же мо да за не ма ри мо че ти ри ми ли-
јар де го ди на ево лу ци је и иг но ри ше мо чи ње-
ни цу да смо се раз ви ја ли у ци клу су сме њи-
ва ња но ћи и да на”, твр ди је дан од свет ских
ауто ри те та у овој обла сти, окс форд ски про-
фе сор Ра сел Фо стер, ко га је, уз још не ко ли ко
струч ња ка, Би-Би-Си не дав но ин тер вју и сао
и на ве де ној те ми по све тио зна тан про стор.

Пре ма на во ди ма овог не у ро ло га, љу ди
да нас у про се ку спа ва ју сат или два кра ће

не го пре ше зде сет го ди на, а не по бит но је
утвр ђе но да кон ти ну и ра ни ма њак сна во ди
у озбиљ не здрав стве не си ту а ци је. При том
се по стра ни оста вља ју муч ни на, по спа ност,
ра се ја ност, нер во за, де кон цен три са ност,
по ја ча на глад и слич но, као очи глед не по-
сле ди це не про спа ва не но ћи ко је смо сви
има ли при ли ку да осе ти мо.

Реч је о бо ле сти ма ка кве нам ни ка ко не па-
да ју на па мет у овом кон тек сту, по пут кар ци-
но ма, ср ча них обо ље ња, ди ја бе те са ти па 2,
ра зних ин фек ци ја или го ја зно сти, а про фе сор
Фо стер ка же да ви ше од 30 од сто свих слу ча-
је ва са ко ји ма се ле ка ри су о ча ва ју до ла зи ди-
рект но или ин ди рект но од про бле ма сна.

Те ле сни сат има ути ца ја на све би о ло шке
про це се у људ ском ор га ни зму. У крат ком
ро ку про ме не ни су уоч љи ве, али на ду же
ста зе те го бе мо гу би ти при лич но те шке,
об ја шња ва истим по во дом за Би-Би-Си др
Ахи леш Ре ди, не у ро лог са Кем бри џа. Овај
на уч ник ис ти че да су тра го ви пре не бре га-
ва ња би о ло шког ча сов ни ка ја сно ви дљи ви,
„на ро чи то у слу ча ју ра ка дој ке”. Ње гов са вет
је: жи ви те у са гла сју са при род ним рит мом

и из бе га вај те ја ко осве тље ње уочи од ла ска
на спа ва ње, јер оно не по вољ но ути че на
уну тра шњи сат и при пре му за сан.

Све тлост је и те ка ко ва жан чи ни лац у
де ло ва њу при род них ре гу ла то ра, а уста-
но вље но је да је нај не по вољ ни је деј ство
пла ви ча сте све тло сти (баш она кве ка ква
иси ја ва са те ле ви зиј ских и ком пју тер ских
екра на), за то што ути че на сма ње ње лу че-
ња ме ла то ни на, по зна тог као хор мон сна.

И та ко зва не ште дљи ве си ја ли це, ма ка ко
прак тич не и еко но мич не, ни су до бро до-
шле у спа ва ћој со би, јер сво јим ле де ним
од сја јем не де лу ју сми ру ју ће, на про тив. Цр-
вен ка ста или на ран џа ста бо ја сва ка ко ви ше
од го ва ра ју свр си.

На рав но, оста је као глав но пи та ње ко-
ли ко се сна сма тра до вољ ним и ко ји је то
не до ста так ко ји нас уво ди у ри зик од ни за
озбиљ них бо ле сти. Зна мо да је све ин ди-
ви ду ал но, па у од ре ђе ној ме ри и ко ли чи на
сна, али ипак са мо услов но.

Не ка да шња бри тан ска пре ми јер ка Мар-
га рет Та чер је чу ве на по то ме што јој је би ло
до вољ но са мо че ти ри са та сна. Да ли је то
баш та ко или је и тај по да так са мо део ми-
та о чу ве ној „гво зде ној ле ди”, ни је ни бит но.
Ако је и тач но, не мо же да слу жи као пре-
по ру ка.

У про се ку, сма тра се да је од ра слој осо би
по треб но од се дам до де вет са ти сна, не кад
ма ло ви ше или ма ло ма ње, а све ис под шест
је алар мант но. Ме ђу тим, по је ди ни ле ка ри
има ју јед но став ни ји од го вор: ако вам ују тру
тре ба бу дил ник, по треб но вам је ви ше сна.

Спа ва ње је у сва ком слу ча ју од кључ не
ва жно сти за одр жа ва ње нор мал ног ни воа
ког ни тив них ве шти на, го во ра, ме мо ри са-
ња, раз ми шља ња... али и за ком плет но пси-
хо фи зич ко ре се то ва ње.

Уоста лом, шта ра ди мо кад нам ни је ни до
че га? И има ли ичег бо љег и бла го твор ни јег
од бла же ног сна? Те шко.

Д. Дра гић

АЛАРМ ТЕ ЛЕ СНОГ ЧА СОВ НИ КА

Ноћ је за спа ва ње

Иг но ри са ње 
при род но 
утвр ђе ног 

рит ма 
ак тив но сти 

и од мо ра 
ску по нас 

ко шта, 
упо зо ра ва ју 

струч ња ци
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Во рен Ба фет, нај бо га ти ји Аме ри ка нац,
не дав но је на ре дов ном го ди шњем
ску пу ак ци о на ра „Берк ша јр ха те ве ја”,

мул ти на ци о нал ног кон гло ме ра та на чи јем
је че лу, по ка зао да, упр кос то ме што има 83
го ди не, не на ме ра ва да оста ри. И фи зич ки
и ум но је ви та лан под јед на ко као што је то
био пре 10 или 20 го ди на.

На том ску пу по ста вље но му је и пи та ње
ко ће на сле ди ти ње го ву де сну ру ку у ком-
па ни ји, Чар ли ја Ман ге ра, ко ји је за шао у 91.
„Чар ли се до бро но си са сво јим сред њим
до бом”, од го во рио је Ба фет.

Овај дво јац ни је је ди ни при мер (ве о ма)
ак тив них љу ди у го ди на ма ка да оста ли већ
уве ли ко тро ше свој пен зиј ски стаж. Уоста-
лом, у све ту је мно го при ме ра про дук тив-
них се дих гла ва, а да го ди не ни су пре пре ка
по ка зу је још је дан аме рич ки при мер: ам-
би ци ја Хи ла ри Клин тон да се у Бе лу ку ћу, у
ко јој је као пр ва да ма про ве ла осам го ди на,
вра ти као пред сед ни ца, иако би, ако се то
об и сти ни, у мо мен ту ина у гу ра ци је има ла 69
го ди на.

Ба фе тов вр шњак је и Аустра ли ја нац (и
Аме ри ка нац) Ру перт Мар док, гло бал ни маг-
нат, ко ји та ко ђе не по ми шља да сво је ме диј-
ско цар ство пре пу сти на след ни ци ма.

Ка ко пи ше лон дон ски „Еко но мист”, у овом
по гле ду по сто ји је дан упа дљив де мо граф-
ски тренд: ши ром све та рад но ак тив ни у
до бу ка да су им вр шња ци уве ли ко пен зи-
о не ри углав ном су ви со ко о бра зо ва ни (па
пре ма то ме и до бро сто је ћи) љу ди. По да ци
за САД и ЕУ по ка зу ју слич не про цен те – око
65 од сто му шка ра ца са ви со ким обра зо ва-
њем рад но је ак тив но и у до бу из ме ђу 62 и
74 го ди не, пре ма 32 од сто оних ко ји су за-
вр ши ли са мо сред ње шко ле.

По ме ну ти не дељ ник из но си да ће се у све-
ту у сле де ћих 20 го ди на ста нов ни штво жи-
вот ног до ба од 65 и ви ше година ско ро удво-
стру чи ти – са са да шњих 600 ми ли о на на 1,1
ми ли јар ду. Да ли ће то, ка ко мно ги прог но зи-
ра ју, до ве сти до то га да ће за ве ћи ну пен зи о-
нер ски век по ста ти ду жи од рад ног?

Не мо ра да зна чи, став је др Џо на Бер да,
ди рек то ра де парт мен та Свет ске здрав стве-
не ор га ни за ци је (СЗО) за ста ре ње и жи вот-
ни курс. „На рав но, по сто је про бле ми ко ји су
у ве зи са ста ре њем, али оно мо же да бу де
и до бро”, из ја вио је овај екс перт за пор тал
„Опен но лиџ” („Отво ре но зна ње”).

Пре ма по да ци ма СЗО, ви ше од 60 го ди на
да нас има не што пре ко 11 од сто свет ског
ста нов ни штва, а пред ви ђа ње је да ће их до
2050. би ти 22 од сто, да кле око две ми ли-
јар де се до ко сих (или исто то ли ко ни јан си
си вог). Шта до бро у ово ме ви ди др Берд,

по знат ина че по из ја ва ма ко је су че сто про-
во ка тив не (пре не ко ли ко го ди на у јед ном
ин тер вјуу је по ру чио „При пре ми те се да ра-
ди те до сто те”)?

Др Берд сма тра да је нај пре нео п ход но
про ме ни ти на чин на ко ји се да нас гле да на
ста ри је љу де и по ну ди ти им флек си бил не
оп ци је да ра де ду же, чи ме би, по његовом
мишљењу, про блем ста ри јег ста нов ни штва
по стао ма ње би тан.

– Има 85-го ди шња ка ко ји још ве о ма до бро
из др жа ва ју при ти сак стре сних по сло ва, не-
ве ро ват но су здра ви и у осно ви функ ци о ни-
шу као да има ју 35. За што он да не ко га при-
си ља ва ти да оде у пен зи ју са 65, кад он или

она мо гу да бу ду из у зет но про дук тив ни чак
још две де це ни је. Ако би се ста ри ји ма до зво-
ли ло да на ста ве да ра де, од њи хо вог зна ња и
ис ку ства ко ри сти би има ли и мла ђи.

Др Берд се за ла же да вла де и ком па ни је
ис ко ри сте по тен ци јал се ни о ра, уме сто што
без на де жно на сто је да раз ли чи тим ме ра ма
де мо граф ску сли ку про ме не у ко рист мла-
дих, и ја ди ку ју због нео др жи вих пен зиј ских
си сте ма и си сте ма здрав стве не за шти те.

Из ме ђу оста лог, он ком па ни ја ма пред-
ла же да, уме сто ком плет ног ра стан ка ко ји
до но си пен зи о ни са ње, ис про ба ју кон цепт
по ко јем би нај и ску сни ји ме ђу за по сле ни ма
има ли флек си бил не оп ци је. Да, на при мер,
40-ча сов ну рад ну не де љу за ме не за хи ља-
ду сат ну рад ну го ди ну. Та ко би они мо гли да
ра де са мо по не ко ли ко да на не дељ но, или
по не ко ли ко ме се ци, а по том да исто то ли-
ко бу ду сло бод ни.

Ди рек тор СЗО би то да при ме ни и на се-
би.

– Ја сва ка ко не же лим да ра дим са да-
шњим ин тен зи те том до сво је осам де се те,
али, с дру ге стра не, не же лим ни да ком-
плет но пре ста нем да ра дим са 62, што је
оба ве зна гра ни ца за пен зи о ни са ње у СЗО
– ка же др Берд.

Он ис ти че да ово ни је са мо про блем бо-
га тих зе ма ља као што су Ја пан или Не мач ка,
већ је ре ле вант но за сва дру штва. Др Берд
ка же да су мно ге зе мље већ на шле, за сад
са мо де ли мич на, ре ше ња за „про блем” ста-
ри јег ста нов ни штва, при че му је до бар си-
стем пре вен тив не здрав стве не за шти те је-
дан од ва жних еле ме на та. Пре ма ње му, она
дру штва ко ја ово уре де ком плет но, има ће
зна чај ну кон ку рент ску пред ност у од но су
на дру га.

М. Бе кин

ДРУ ГА ЧИ ЈИ ПО ГЛЕД НА ГЛО БАЛ НО СТА РЕ ЊЕ

Две ми ли јар де ни јан си се дог
По сто ји мно го 

на чи на 
да се ни о ри 

не бу ду те рет 
дру штву, 

не го ње гов 
про дук ти ван део, 

твр ди 
др Џон Берд, 

је дан од 
ди рек то ра 

Свет ске 
здрав стве не 

ор га ни за ци је Ворен Бафет

Ру перт Мар док

погледи
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Иове го ди не, по пет на е сти 
пут, одр жа на је ту ри стич-
ко-при вред на ма ни фе ста-

ци ја „Мо ли тва под Ми џо ром”, ко ја 
се тра ди ци о нал но ор га ни зу је у се-
ли ма Вр то вац и Бал та Бе ри ло вац. 
Пр ви део ма ни фе ста ци је де ша вао 
се на Ђур ђев дан, 6. ма ја, у се лу Вр-
то вац, а дру ги 10. ма ја у се лу Бал та 
Бе ри ло вац, у дво ри шту ста ре се о-
ске шко ле ко ја је са да Му зеј Ста ре 
пла ни не, и око ли ни.

Број ни по се ти о ци из ти моч ког 
и ни шав ског ре ги о на до шли су 
да про ба ју ста ро пла нин ске спе-
ци ја ли те те, да чу ју из вор ну му-
зи ку и ужи ва ју у спорт ско-чо бан ским игра-
ма и из ло жби ста рих за на та. Ма ни фе ста ци ју
је ор га ни зо ва ла Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Кња жев ца, под по кро ви тељ ством оп шти не
и За ви чај ног му зе ја. Пред сед ник оп шти не,
Ми лан Ђо кић, на отва ра њу је ре као да нас
„Мо ли тва под Ми џо ром” и дру ге слич не ма-

ни фе ста ци је под се ћа ју на на шу тра ди ци ју,
оби ча је и кул ту ру, и да тре ба раз ви ја ти ту ри-
зам али не за бо ра вља ју ћи сво је ко ре не.

У Бу џа ку (три на ест се ла са ва ро ши цом
Кал на), под но Ми џо ра, Ђур ђев дан за по чи-
ње бер бом цве ћа и би ља на биљ ни пе так,
ри ту ал ним пле те њем ве на ца на ре ци и ни-

зом ма гиј ских рад њи из ра зних
прет хри шћан ских кул то ва. Пра-
зно ва ње се на ста вља пр вом му-
жом ова ца, а на сам дан сла ве
об ред ном по вор ком – ли ти јом
и осве ће њем си ра и ки ће њем
пла нин ке, же не ко ја пред ста-
вља дух при ро де. 

Сва ке пр ве су бо те по Ђур ђев-
да ну у Бал та Бе ри лов цу се ожи-
вља ва тра ди ци ја сто ча ре ња.
Нај ста ри ји чо ба нин у име оста-
лих по ла же за кле тву да ће увек
и у сва ко вре ме чу ва ти ста до на
Ста рој пла ни ни, а за тим сле де
спорт ске игре и кул тур но-умет-

нич ки про грам. Ове го ди не су у про гра му
под на зи вом „Дух Ста ре пла ни не у ре чи и
му зи ци” уче ство ва ли на род ни умет ни ци на
фру ли, гај да ма, ду ду ку, хар мо ни ци, број ни
глум ци и пе ва чи ама те ри, КУД пен зи о не ра
„Сун ча на је сен” и спе ци јал ни го сти Би ља
Кр стић и „Би стрик”. Д. Ђор ђе вић

У зна ме ни том зла ти бор ском
се лу Шљи во ви ца по чет ком ма ја
одр жан је дво днев ни, сед ми по
ре ду, Са јам до ма ће ра ки је. Ова
по љо при вред но-ту ри стич ка ма-
ни фе ста ци ја оку пи ла је и ове
го ди не број не го сте, не са мо из
Зла ти бор ског окру га, већ из це-
ле Ср би је, па и из ино стран ства.
По кро ви тељ је би ла оп шти на Ча-
је ти на, а ор га ни за то ри Кул тур но-
спорт ски цен тар, Ту ри стич ка ор-
га ни за ци ја „Зла ти бор”, МЗ Шљи-
во ви ца и пред у зе ће „Еко аграр”.

Сим бо лич ним пот па љи ва њем
ка за на за пе че ње ра ки је, Са јам
је зва нич но отво рио Ми лан Ста-
ма то вић, пред сед ник ча је тин ске
оп шти не, ко ји је у по здрав ној
ре чи по звао мла де да оста ну на
сво јој зе мљи и на ста ве ве ков ну
тра ди ци ју во ћар ства и пра вље-
ња ра ки је, али и про из вод ње
су во ме сна тих про из во да. Ста ма-
то вић је ис та као да ве ли ки број
го сти ју по твр ђу је оправ да ност
ове ма ни фе ста ци је, и да су у том
кра ју љу ди оп ста ја ли за хва љу ју-
ћи про из вод њи ме са и ра ки је и у
нај те жим усло ви ма и ра то ви ма.

Ове го ди не је оце њи вач кој 
ко ми си ји, ко ју су чи ни ли пред-
став ни ци фир ми за оце њи ва ње 
ква ли те та – „Ју го ин спект” из Бе-
о гра да и „Бу дим ка” из По же ге, 

сти гао ре кор дан број узо ра ка 
ра ки је, та ко да из бор нај бо љих 
ни је био лак по сао. Ко ста дин 
Ми ха и ло вић, пред сед ник Оце-
њи вач ке ко ми си је, ре као је да 
је ове го ди не сти гло ре корд-
них 105 узо ра ка ра зних вр ста 
ве о ма ква ли тет них ра ки ја, чи-
ме је ова ма ни фе ста ци ја по ка-

за ла Евро пи где је род но ме сто 
ра ки је.

Ве ли ку злат ну ме да љу за нај-
бо љу ра ки ју до би ли су Ми ла дин 
Ка ље вић, Сло бо дан Зор зић и 

Љу бо драг Ка ље вић, сви из Шљи-
во ви це, а на гра ђе ни су и про из-
во ђа чи из Ча је ти не, Ру ди на, Ја-
бла ни це, Бра не жа ца, Си ро гој на, 
Мо кре Го ре и Ри ба ше ви не. Злат ну 
ме да љу у ка те го ри ји спе ци јал них 
ра ки ја до би ли су Ри сто Де лић из 
Шљи во ви це, за ра ки ју од кру шке, 
и Ми ла дин Ми ло ва но вић из Љу-

ба ња, за ра ки ју од на не и кле ке.
Вла сник нај бо љег воћ ња ка је
Ми ло рад Скор ко вић.

Пр во на гра ђе ни Ми ла дин Ка-
ље вић ре као је да га на гра да ни је
мно го из не на ди ла. Ко ми си ји је
пре дао че ти ри узор ка, од ко јих
су не ки ста ри и две де це ни је. Ње-
го ва ра ки ја „Ви ла” ре ги стро ва на
је код За во да за ин те лек ту ал ну
сво ји ну, а на ме ра му је да ре ги-
стру је про из вод њу ра ки је, као и
да пре сле де ћег сај ма отво ри по-
друм ра ки је у Шљи во ви ци.

Са јам је про пра ћен ра зно вр-
сним кул тур но-умет нич ким про-
гра мом у ко јем су уче ство ва ли
Ду вач ки ор ке стар Де ја на Фи ли-
по ви ћа, КУД Зла ти бор из Ча је ти-
не, пе вач ке гру пе из Шљи во ви це,
Ужи ца, Се вој на, Ива њи це, фру-
ла ши и здра ви ча ри. Ор га ни зо-
ва не су и из ло жбе здра ве хра не,
про из во да се о ских мај сто ра и
ра зних ру ко тво ри на до ма ћи ца,
а одр жа но је и так ми че ње у стру-
га њу бал ва на руч ним те сте ра ма,
кла да ром и ду бе ћом те сте ром,
у те са њу бр ва на и у над вла че њу
ко ноп цем. М. Па вло вић

ПЕТНАЕСТИ ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ НА СТА РОЈ ПЛА НИ НИ

Мо ли тва под Ми џо ром

СЕД МИ СА ЈАМ ДО МА ЋЕ РА КИ ЈЕ У ШЉИ ВО ВИ ЦИ

Нај бо ља ра ки ја чу ва тра ди ци ју
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Де ве ти Са јам ме да и ви на 
у Не го ти ну оку пио је око 
80 из ла га ча из Ср би је, 

Бу гар ске и Ру му ни је. Ор га ни за-
ДД
то ри ове тра ди ци о нал не са јам-
ске ма ни фе ста ци је, ко ја се сва-
ке го ди не при ре ђу је по во дом 
12. ма ја, Да на оп шти не Не го тин, 
би ли су Ту ри стич ка ор га ни за-
ци ја, Удру же ње ви на ра и ви но-
гра да ра „Ви но гор је Не го тин ске 
кра ји не” и Дру штво пче ла ра 
„Хај дук Вељ ко”.

При вред на ко мо ра Ви дин из 
Бу гар ске већ тре ћу го ди ну има 
сво је пред став ни ке на не го тин-
ском Сај му. Пред сед ник Ко мо ре, 
Кра си мир Ки ри лов, ка же да су 
се ове се зо не од лу чи ли за про-
мо ци ју про из во да пет бу гар ских 
ви на ри ја од ко јих су две не дав но 
би ле ла у ре а ти у Алек сан дров цу, 
где су за свих шест из ло же них 
ви на до би ли ме да ље.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји 
до ма ћих ви на ри ја и ви на ри ја из 

зе ма ља у окру же њу, чи ја су ви на 
по се ти о ци мо гли и да де гу сти ра-
ју, ди пло мом Сај ма овен ча на је 
Ви на ри ја „Јо вић” из Кња жев ца, за 
из ло же но бе ло ви но, а при зна ња 
за ро зе и цр ве но ви но осво ји ла је 
„Ма таљ ви на ри ја” из Не го ти на.

– На оце њи ва њу ви на до би-
ли смо нај ви ше оце не за ро зе 
ви но „Ду ши ца” из бер бе 2013, 
а у ка те го ри ји цр ве них ви но 
„Кре мен” 2012. је про гла ше но 
за ап со лут ног по бед ни ка Сај ма. 
Пре за до вољ ни смо јер су при-
зна ња по твр да ква ли те та на ших 
про из во да – ка же Ни ко ла Мла-
де но вић Ма таљ, чи ја по ро ди ца 
го ди на ма гра ди имиџ мо дер не 
и успе шне ви на ри је у Ср би ји.

На де ве том Сај му ме да и ви-
на, ра ме уз ра ме са ви на ри ма, 
из ла га ли су и про из во ђа чи ле-
ко ви тог би ља и сви они ко ји се 
ба ве про из вод њом, про да јом и 
ди стри бу ци јом ме да и ви на и 
пра те ће опре ме.

Уче сни ци Сај ма ме да и ви на
са гла сни су да су са јам ске ма ни-
фе ста ци је до бра при ли ка да се
про из во ђа чи упо зна ју, раз ме не
ис ку ства и пред ста ве се ши рој
јав но сти, али и да их тре ба одр-
жа ва ти че шће. Иако су не ста-
бил не вре мен ске при ли ке до-
не кле ути ца ле на ор га ни за ци ју
и број по се ти ла ца, ор га ни за то-
ри не го тин ског Сај ма за кљу чу ју
да је био ве о ма успе шан.

– Ми слим да смо ис пу ни ли оче-
ки ва ња, да смо има ли из ла га че,
али и по се ти о це упр кос ло шем
вре ме ну, и да са ве о ма до брим
ис ку стви ма ула зи мо у при пре-
ме за де се ти Са јам иду ће го ди не.

Ве ру јем у бу дућ ност на шег сај ма
јер је по стао пре по зна тљи ва ма-
ни фе ста ци ја у Ср би ји. Су де ћи по
бро ју стра них из ла га ча, ува жа-
ва ју га и у су сед ним зе мља ма, у
Ру му ни ји и Бу гар ској – за кљу чу је
Ду шан Пе тро вић, ди рек тор не го-
тин ске Ту ри стич ке ор га ни за ци је.

Ове го ди не Са јам ме да и ви на,
под по кро ви тељ ством оп шти не
Не го тин, ор га ни зо ван је и као
део про јек та „Ве ни, ви но, ви ци” 
Ре ги о нал не аген ци је за раз вој
ис точ не Ср би је – РА РИС, ко ји
се фи нан си ра из сред ста ва про-
гра ма пре ко гра нич не са рад ње
Ср би ја–Бу гар ска.

Ј. Ста но је вић

Ле па ва рош Љу бо ви ја дру гог мај ског ви-
кен да би ла је пра ва га стро ном ска пре сто-
ни ца. Око 500 уче сни ка из Ср би је и су сед-
них др жа ва, ме ђу ко ји ма и до ста пен зи о не-
ра, у љу бо виј ском Спорт ском цен тру над-

ме та ло се на 7. Ме ђу на род ном дрин ском
га стро фе сти ва лу. Њи хо во уме ће у при пре-
ма њу ри бље чор бе, је ла са ет но тр пе зе, са-
вре ме них је ла, пе ци ва, ко ла ча, као и уме ће

у ре зба ре њу во ћа и по вр ћа и сец ка њу цр-
ног лу ка оце њи ва ле су су ди је из Ку вар ске
асо ци ја ци је Ср би је – Јор дан На ста но вић,
Мла ден Пе ри шић, Ду шко Шту лић, Алек сан-
дар Па вло вић и Ми ло рад Аћи мо вић.

– Тра ди ци о нал на је ла су бу дућ ност ту ри зма
у Ср би ји. Ова квим ма ни фе ста ци ја ма же ли мо
да по диг не мо стан дард га стро ном ске по ну де
на ше зе мље и ово је из ван ред на при ли ка за

све, а пре све га за оне ко ји се ба ве се о ским ту-
ри змом, да ви де ка ко се чу ва ју на мир ни це и
при пре ма ју и сер ви ра ју је ла за го сте – ре као
је члан жи ри ја Јор дан На ста но вић.

Ти ту ла мај сто ра чор бе и ове го ди не је
при па ла ива њич ким ку ли на ра ма из еки пе
„Но стал ги ја”, дру го ме сто осво ји ли су „Га-
стро но ми” из Бе о гра да, а тре ће „Ме та лац” 
из Гор њег Ми ла нов ца. У ка те го ри ји ет но
тр пе зе по бед ник је „До ма ћин ство Са вић” 
из Ми ро са ља ца код Ари ља, бе о град ски га-
стро ном ски мај сто ри од не ли су пр ва ме ста
у мо дер ној ку хи њи (Мла ден Пр шић), по сла-
сти чар ству (Лу ка Љу би чић) и кар вин гу – ре-
зба ре њу во ћа и по вр ћа (Са ша Ма леш), док
је у пе кар ству нај бо ља би ла еки па Удру же-
ња же на „Ви ла” из Љу бо ви је. У бр зом сец ка-
њу цр ног лу ка нај у спе шни ји је био Мар ко
Та дић, та ко ђе из Љу бо ви је.

Ову ве о ма по се ће ну ма ни фе ста ци ју улеп-
ша ли су и фол кло ри сти КУД-а „Азбу ко ви ца” 
и деч ји фол клор из об да ни шта „По ле та рац” 
из Љу бо ви је. М. Ма ли шић

НЕ ГО ТИН УГО СТИО УЧЕ СНИ КЕ САЈ МА МЕ ДА И ВВВВВВВВИ И И ИИ ИНАНАНАНАНАННАААА

Кад ви но то не, 
ре чи пли ва ју

ДРИН СКИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ГА СТРО ФЕСТ У ЉУ БО ВИ ЈИ

Бо гат ство тра ди ци о нал не ку хи ње
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пензионерски кутак

БЕ О ГРАД

Зе му нци на ма ра то ну
На 27. Бе о град ском ма ра то ну уче ство ва ло је ви ше од

20.000 гра ђа на свих уз ра ста, а јед ну од нај за ни мљи ви јих гру-
па чи ни ли су чла но ви Удру же ња пен зи о не ра Зе мун и Са ве за

пен зи о не ра Ср би је. Би ли су ту Зо ра, Ра да, За га, Ми ра, Ва ња,
Ни ко ла, Ми лен ко, Ра ди ша, Шпи ро и мно ги дру ги, и сви они су
тр ча ли „Тр ку за до вољ ства”.

Агил ни пен зи о не ри ка жу да су ужи ва ли у тр ци и див ном да ну,
и твр де да је ак ти ван жи вот у пен зи ји пред у слов за за до вољ ство
ко је улеп ша ва пен зи о нер ске да не. По сле тр ке су се осве жи ли
при род ним со ком, и раз и шли се до бро рас по ло же ни уз обе ћа-
ње да ће по но во уче ство ва ти на ма ра то ну. В. М.

БЛА ЦЕ

По че ле екс кур зи је
Са пр вим ле пим да ни ма по чео је про грам екс кур зи ја пен зи-

о не ра блач ке оп шти не. Ор га ни зо ван је пр ви из лет до Ђу ни са
и та мо шњег ма на сти ра, и Ри бар ске ба ње, а у по врат ку Бла ча-
ни су би ли го сти кру ше вач ких при ја те ља, ко ји су, осим њих,
то га да на уго сти ли и пен зи о не ре из Кур шу мли је.

– Би ла је то пр ва на ша ово го ди шња екс кур зи ја са око сто ти-
ну чла но ва. До кра ја ма ја ор га ни зо ва ће мо и из лет до све по пу-
лар ни је Лу ков ске ба ње – ка же пред сед ник пен зи о не ра Бла ца,
Де си мир Ђор ђе вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, сва ког ме се ца до кра ја го ди не,
од но сно до пр вог сне га, пен зи о не ри ове то плич ке оп шти не
оби ла зи ће по јед но ме сто у Ср би ји. Ж. Д.

СВР ЉИГ

Успе шни ша хи сти
У ор га ни за ци ји ШК „Ве те ран” Удру же ња пен зи о не ра оп шти не

Свр љиг, одр жа но је пр вен ство клу ба на ко ме је уче ство ва ло 12
так ми ча ра ша хи ста. Мај стор ски кан ди дат Вој кан Ма рин ко вић
по бед ник је ово го ди шњег клуп ског пр вен ства са 11 по е на – без
по ра за и ре ми ја. Дру ги је био Дра ги ша Кр стић (8,5 по е на), тре-

ћи мај стор ски кан ди дат Бра ни слав Алек сић (8), за тим Ми лен ко
Пе тро вић (7) и нај мла ђи Ни ко ла Ма рин ко вић са шест по е на.

Исто вре ме но, ша хи сти пен зи о не ри су ак тив ни и успе шни на
„Су сре ти ма се ла у ша ху”, ко је ор га ни зу је Оп штин ски ша хов ски
са вез Свр љиг. Ра ди про мо ци је игре на 64 по ља у се о ским сре-
ди на ма, Оп штин ски ша хов ски са вез, уз по др шку ло кал не са мо-
у пра ве, обез бе дио је 10 ша хов ских гар ни ту ра ко је је до би ло пет
еки па ме сних за јед ни ца. Ша хов ска сек ци ја уче ство ва ла је и на
Отво ре ном пр вен ству Окру жног ша хов ског са ве за Ниш. 

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Свр љиг по кре ну ло је ак ци-
ју по мо ћи за по пла вље на под руч ја. Нов ча на сред ства се упла-
ћу ју на бла гај ни удру же ња. С. Ђ.

ТР СТЕ НИК

Још је дан кон церт
за пам ће ње

Фол клор ни ан самбл „Све ти Ни ко ла” из Тр сте ни ка приредиo
je не дав но це ло ве чер њи кон церт за пам ће ње у пре пу ној са-
ли тр сте нич ког До ма кул ту ре. По ред до ма ћи на, на сту пи ли
су КУД „Ни ко ла Те сла” из Швед ске и КУД „Вла до Ко стов ски” из
Ма ке до ни је. Уче сни ци су се пред ста ви ли пе сма ма и игра ма
из Ср би је, а пу бли ка их је че сто на гра ђи ва ла апла у зи ма. Ор-
га ни за то ри овог кон цер та би ли су оп шти на Тр сте ник, ме сне
за јед ни це Тр сте ник и Тр сте ник 2, ро ди те љи и љу ди до бре во-
ље ко ји во ле и по др жа ва ју ак тив но сти Фол клор ног ан сам бла
„Све ти Ни ко ла”. Д. И.
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ЧУ КА РИ ЦА – РА КО ВИ ЦА

Но во ру ко вод ство
Оп штин ска удру же ња пен зи о-

не ра под о фи ци ра Вој ске Ср би је
са бе о град ских оп шти на Чу ка-
ри ца и Ра ко ви ца ра де као јед но
удру же ње. Удру же ње бро ји ви-
ше од пет сто ак тив них чла но ва.
Ових да на одр жа ли су скуп шти-
ну на ко јој је иза бра но но во ру-
ко вод ство на че лу са пред сед-
ни ком Дра га ном Ва со је ви ћем.

Рад удру же ња огле да се у бри-
зи о бо ле сним чла но ви ма, ус по-
ста вља њу и ши ре њу ве за са дру гим удру же њи ма и ван вој них 
струк ту ра, ор га ни зу ју се из ле ти и по се те исто риј ским ме сти ма 
и обе леж ји ма из свих ра то ва на овом про сто ру. Ту је и бор ба за 
пра ва ко ја им за кон ски при па да ју, а ко ја се че сто кр ше.

Скуп шти ни овог удру же ња при су ство ва ли су број ни го сти 
из дру гих удру же ња и пред став ни ци ло кал них вла сти оп шти-
на Чу ка ри це и Ра ко ви це. М. Р.

РУ МА

По бед ни ци литерарног 
так ми че ња

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” про гла ше ни су по бед ни ци 
ли те рар ног так ми че ња за ко ри сни ке уста но ва со ци јал не за-
шти те на под руч ју Ср би је, ко је jе у Ру ми одр жа но сед ми пут. 
Ста нов ни ци уста но ва су се и ово га пу та так ми чи ли у две ка-
те го ри је, у пи са њу по е зи је и про зе, а ква ли тет ра до ва, пре ма 
оце ни жи ри ја, био је на за вид ном ни воу.

О тра ди ци ји так ми че ња го во ри ла је рад ни те ра пе ут Сне-
жа на Сто шић, а на гра ђе не ра до ве чи та ли су ауто ри и глу мац 
Ду шан Ра до вић. При зна ња по бед ни ци ма уру чи ла је пред сед-
ни ца жи ри ја, Леј ла Ај да ри.

Пр ва на гра да за про зни рад при па ла је Ве сељ ки Ни ко-
лић из ГЦ „Срем”, ко ја је осво ји ла и на гра ду за по е зи ју. Дру го 
ме сто за про зу за у зео је То ми слав Си ли из До ма за ли ца са 
оште ће ним ви дом „Збри ња ва ње” из Пан че ва, а тре ће Ми лан 
Ље по ја из ГЦ „Ја го ди на” и Би ља на Те сла из ГЦ „Вр бас”.

Нај леп шу пе сму на пи са ла је Сла ви ца Ву јић из ГЦ „Су бо ти-
ца”, док су дру гу на гра ду за по е зи ју по де ли ли Адам Мо кран, 
та ко ђе из Су бо ти це, Ве ли мир Пе тров из ГЦ „Мла де но вац” и 
Ве ро ни ка Ми лић из ГЦ „Зре ња нин”. Тре ћу на гра ду су осво ји-
ли Мар це ла Ба нић из Но вог Са да и Та тја на Сто кин Мар ко ви-
но вић из Но вог Бе че ја.

За уче сни ке и го сте при ре ђен је при го дан про грам, у ко јем 
су уче ство ва ли Дар ко Ђо кић, хор Гим на зи је „Сте ван Пу зић” и 
ба лет ска гру па „Звон чи ца”.

Д. Р.

Дра га н Ва со је ви ћ

НО ВИ САД

Књижевно ве че
Удру же ње но во сад ских пен зи о не ра се тру ди да обо га ти дру-

штве ни жи вот сво јих чла но ва, па че сто ор га ни зу је кул тур но-умет-
нич ке ма ни фе ста ци је, дру же ња и обе ле жа ва ње ва жних да ту ма.

Не дав но су ор га ни зо ва ли ли те рар но ве че по све ће но ства-
ра ла штву сво је чла ни це и књи жев ни це, Ко виљ ке Ти шма Јан-
ко вић. Ма ни фе ста ци ји су при су ство ва ли и Пе тар Шу шњар из
Са ве за књи жев ни ка из отаџ би не и ра се ја ња и Љи ља на Гру јић,
пред сед ни ца КУД „Иси дор Ба јић”.

На кон увод ног под се ћа ња на исто риј ска до га ђа ња 1941–
1945. и до га ђа је из 1999. го ди не, о ко ји ма књи жев ни ца пи ше,
пред ста вљен је и рад Ко виљ ке Ти шма Јан ко вић. На гла ше на
је ње на при по ве дач ка ве шти на, осе ћај за оно што ње ни ју на-
ци до жи вља ва ју и го то во до ку мен тар ни осврт на на ма бли-
ску дра ма тич ну про шлост. Аутор ка ја го во ри ла о свом ви ђе-
њу про шло сти ко ја је су шти на ве ћи не ње них књи га, и ко ја је
обе ле жи ла и умно го ме од ре ди ла њен жи вот.

До при нос ли те рар ној ве че ри дао је и пред сед ник Удру же-
ња, То ми слав Ја ко вље вић, са две сво је пе сме, а сви го сти су
до би ли на по клон књи ге Ко виљ ке Ти шма Јан ко вић „Рас тва ра-
ње сна” и „Пи сма Та ри”. Д. К.
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МА ЛА ИСТО РИ ЈА ПО ВР ЋА

За здра вље и ви тал ност

 Ма ху нар ке
По вр ће за ко је се ве ру је да је ме ђу нај ста-

ри јим у људ ској ис хра ни си гур но су ма ху нар-
ке (боб, гра шак, со чи во, со ја и др.). Ма ху нар-
ке су про на ђе не при ис ко па ва њу пред ме та
из брон за ног до ба, а спо ми њу се и у нај ста-
ри јим пи са ним до ку мен ти ма. Упо тре бља ва-
ли су их Егип ћа ни, древ ни Гр ци, Ри мља ни, а
Евро пља ни су од ста рих на ро да на сле ди ли
оби чај да но во го ди шњи ко лач пе ку са бо-
бом. На Сред њем ис то ку, у Ин ди ји, Ки ни и
Ла тин ској Аме ри ци па суљ и ма ху нар ке су и
да нас глав на на мир ни ца. Ве о ма су по пу лар-
не јер се ла ко уз га ја ју, пре во зе, скла ди ште и
јеф тин су из вор ква ли тет них про те и на.

Со чи во је ма ху нар ка рас про стра ње на у
ме ди те ран ским зе мља ма, на Бал кан ском
по лу о стр ву, у Ма лој Ази ји, Ира ну. Ста ри
Егип ћа ни су при пре ма ли је ла од со чи ва
очи шће ног од љу ске, а мле ли су га и за бра-
шно од ко га су пе кли хлеб. Код ста рих Гр ка
со чи во је би ло хра на обич них љу ди, а у Ен-
гле ску је до спе ло тек у 16. ве ку. Со чи во се
сма тра ло за ве о ма ле ко ви ту биљ ку. Са др жи
ве ли ку ко ли чи ну бе лан че ви на и угље них
хи дра та, за тим ка ли јум, фос фор, ви та ми не
из гру пе Бе.

Гра шак је та ко ђе из по ро ди це ма ху нар ки.
По знат је од дав ни на, а у Не мач кој се ма сов-
но га јио за вре ме вла да ви не Кар ла Ве ли ког.
За ње га су зна ли и ко ри сти ли га ста ри Ри-

мља ни, Гр ци, це ни ли су га у древ ној Ин ди-
ји и Ки ни. На уч ни ци ми сле да је по стој би на
гра шка цр но мор ска оба ла, Крим, Кав каз,
Сред ња Ази ја, Ин ди ја, Иран, Ети о пи ја. У тим

обла сти ма и да нас по сто ји ди вљи гра шак. У 
16. ве ку од га јен је слат ки зе ле ни гра шак, а
пр ви про из во ђа чи би ли су Хо лан ђа ни. Гра-
шак је бо гат бе лан че ви на ма, угље ним хи-
дра ти ма, ка ли ју мом, фос фо ром.

Па суљ је у ис хра ни по чео да се упо тре-
бља ва ка сни је од дру гих ма ху нар ки. Спо-
ми ње се као биљ ка пу за ви ца ко ју су ку ва ли
са пи рин чем, а и да нас то чи не у Ин ди ји, Ја-
па ну, Ко ре ји. Па суљ су по зна ва ли и упо тре-
бља ва ли ста ри Ри мља ни, али као си ро ви ну
за бра шно од ко га су при пре ма ли по зна то
ко зме тич ко сред ство ло мен тум ко је је Ри-
мљан ка ма за ме њи ва ло пу дер. Евро пља ни
су за па суљ по но во са зна ли по сле от кри ћа
Аме ри ке, а да нас се за је ло ко ри сти ви ше
од 200 вр ста.

Ти ква
По ро ди ца ти ка ва је јед на од мно го број-

ни јих. Од ње них три на ест вр ста са мо три
се сма тра ју кул ту ра ма, а сва ка има ви ше
под вр ста. Нај по зна ти је су ти кви це. По стој-
би ном ти ка ва сма тра се Аме ри ка. Ти ква под
на зи вом бу ча по ми ње се у ру ко пи си ма у
древ ној Ки ни, а Ри мља ни су од бу че из ра-
ђи ва ли раз ли чи то по су ђе, из ме ђу оста лог
по су де за во ду и ви но. По су де су пра ви ли
та ко што би на вр ху на пра ви ли отвор кроз
ко ји су си па ли кљу ча лу во ду да би раз мек-
ша ли ме со ти кве ко је су по сле из вла чи ли
шта пи ћем. На кон то га би је ис пи ра ли док
са свим не очи сте уну тра шњост по су де, ко ју
су на кра ју су ши ли.

Ти кви це су
та ко ђе сти гле
из Аме ри ке,
али се њи хо ва
упо тре ба бр зо
про ши ри ла по
це лој Евро пи. И
ти кве и ти кви-
це се од ли ку ју
ма лим са др-
жа јем биљ не
це лу ло зе и за-
хва љу ју ћи то ме
не на дра жу ју
же лу дац и цре ва. Та ко ђе по спе шу ју из лу чи-
ва ње су ви шне во де из ор га ни зма и са др же
ка ли ју мо ве со ли. Ти ква има жу ту бо ју због
при су ства ка ро ти на, док ти кви це има ју ма-
ње ше ће ра, а са др же ми не рал не со ли и ви-
та мин Це.

Мла де ти кви це не тре ба љу шти ти, док
ста ри је тре ба ољу шти ти и од стра ни ти се ме.
Осу ше не се мен ке ти кве су ве о ма уку сне и
ко ри сте се уме сто ба де ма.

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

По вр ће тре ба је сти сва ко днев но јер је без ње га не за ми сли ва ра ци о нал на ис хра на. По ред 
то га што је пра ва ри зни ца ви та ми на и ми не ра ла, и по ма же у за шти ти од мно гих бо ле-
сти, као што су ди ја бе тес, мо жда ни удар, бо ле сти ср ца и ви со ког крв ног при ти ска, по вр ће 
у знат ној ме ри по ма же про ба ву хра не ко ја са др жи бе лан че ви не и угље не хи дра те и омо гу-
ћа ва нор ма ли за ци ју ра да же лу ца, је тре и пан кре а са.

Јед на по пу лар на те о ри ја по вр ће и во ће де ли по бо ји јер пла во-љу би ча сто шти ти мо краћ-
не ор га не, чу ва пам ће ње и успо ра ва ста ре ње, зе ле но чу ва вид, ја ча ко сти и зу бе, бе ло шти ти 
ср це, жу то-на ран џа сто ја ча иму но ло шки си стем, док цр ве но сма њу је ри зик од кан це ра.
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?М. Је лић: Мо ја мај ка је у тре нут ку пре стан ка пен зи је има-
ла 46 го ди на, а у но вем бру ове го ди не пу ни 51 го ди ну. У 
на ци о нал ном Днев ни ку је би ла те ма по ро дич них пен зи ја:

да ли је тач но да ће мај ка мо ћи да оства ри пен зи ју ка да на пу-
ни 51 го ди ну и 6 ме се ци (то је мај сле де ће го ди не), или мо ра да
че ка но вем бар ка да на вр ша ва пу не 52 го ди не?

По ро дич на пен зи ја за же не

Од го вор: Ако смо Вас до бро
раз у ме ли, Ва ша мај ка је има ла
на вр ше них 46 го ди на у мо мен ту
ка да је де те ту ко је је би ло ко ри-
сник пен зи је пре ста ло пра во на
по ро дич ну пен зи ју. Уко ли ко је
та ко, пре ма са да ва же ћим про-
пи си ма, Ва ша мај ка ис пу ња ва
услов за оства ри ва ње пра ва на
по ро дич ну пен зи ју у бу дућ но-
сти, али ка да на вр ши го ди не жи-
во та про пи са не За ко ном о ПИО.
У овој, 2014. го ди ни удо ва мо же

оства ри ти пра во на по ро дич ну
пен зи ју ка да на вр ши 51 го ди ну
и 6 ме се ци жи во та. С об зи ром на
то да Ва ша мај ка ове го ди не не
на вр ша ва по треб не го ди не жи-
во та, услов за сти ца ње пра ва на
по ро дич ну пен зи ју ће ис пу ни ти
на ред не го ди не, ка да је по треб-
но да има 52 го ди не жи во та (ста-
ро сна гра ни ца за оства ри ва ње
пра ва на по ро дич ну пен зи ју се
по сте пе но по ди же за кључ но са
2017. го ди ном).

?С. Ра ду ла шки: Ро ђе на сам 11. 8. 1957, а од 22. 5. 1979. сам
у стал ном рад ном од но су. Да ли мо гу до кра ја го ди не да
под не сем зах тев за пен зи ју иако ми не до ста је ма ње од ме-

сец да на ста жа, а на ја вљу је се про ду же так го ди на жи во та као
услов за пен зи ју?

Од го вор: Да би сте оства ри ли
пра во на ста ро сну пен зи ју, по-
треб но је да у мо мен ту под но-
ше ња зах те ва ис пу ња ва те услов
за оства ри ва ње пра ва на пен зи-
ју пре ма про пи си ма ко ји у том
тре нут ку ва же. То зна чи да пра-
во на ста ро сну пен зи ју не мо же-
те оства ри ти у овој го ди ни јер
не ис пу ња ва те услов за сти ца ње
ста ро сне пен зи је пре ма про пи-
си ма ко ји ва же у 2014. Са го ди-
на ма жи во та ко је има те, Ви ис пу-
ња ва те услов за сти ца ње пра ва
на ста ро сну пен зи ју у 2015. го-
ди ни, ка да ће Вам би ти по треб-
но да има те на вр ше не 54 го ди не
жи во та и 36 го ди на ста жа оси гу-

ра ња. Зна чи, ако сте све вре ме
од да на ко ји сте на ве ли као по-
че так рад ног од но са у кон ти ну и-
ра ном оси гу ра њу (без пре ки да),
и уко ли ко на ста ви те да бу де те
у оси гу ра њу и да ље, а по сло да-
вац Вам је ре дов но упла тио све
до при но се, Ви мо же те ис пу ни ти
услов за сти ца ње пен зи је на ред-
не го ди не, ка да на вр ши те 36 го-
ди на ста жа оси гу ра ња.

У сва ком слу ча ју Вас упу ћу је-
мо да уз ме те ли стинг по да та ка
о ста жу, ко ји уз лич ну кар ту мо-
же те до би ти на шал те ру сва ке
фи ли ја ле Фон да ПИО, ра ди про-
ве ре да ли Вам је по сло да вац
ре дов но упла ћи вао до при но се.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Ис пла та пен зи је у дру ге зе мље

?Ј. Пан чић: Мој отац до би ја пен зи ју од Ре пу блич ког фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 1. 3. 1999. го ди не
и она му се ис пла ћу је на кон то јед не бе о град ске бан ке. Он

же ли то да про ме ни. Хо ће да му се пен зи ја ис пла ћу је пре ко не-
мач ког пен зиј ског оси гу ра ња, по што до би ја и не мач ку пен зи-
ју. До би ли смо ин фор ма ци ју да је то мо гу ће. Шта је све по треб-
но за то и шта мој отац мо ра да ура ди? Ка да се пре ба ци пен зи ја
на не мач ко оси гу ра ње, да ли он мо ра сва ких шест ме се ци да
ша ље по твр ду о жи во ту у Бе о град?

Од го вор: По треб но је да Ваш 
отац у иза бра ној бан ци отво ри 
де ви зни ра чун, и да ин фор ма ци је 
о ра чу ну (ко је ће до би ти од са ме 
бан ке), та чан на зив и адре су бан-
ке по ша ље, уз зах тев за тран сфер, 
пре по ру че ном по штом на адре су: 
Др Алек сан дра Ко сти ћа 9, 11000 
Бе о град, Оде ље ње за ис пла ту 
пен зи ја по ме ђу на род ним уго во-
ри ма. Уз зах тев тре ба до ста ви те 
и фо то ко пи ју ре ше ња о при зна-
ва њу пра ва на пен зи ју, до каз о 

др жа вљан ству и до каз о стал-
ном пре би ва ли шту у ино стран-
ству. Тран сфер пен зи ја се оба вља 
квар тал но, а бан кар ски тро шко ви 
за ви се од бан ке ко ју сте иза бра ли. 
Пен зи ја се ис пла ћу је у стра ној ва-
лу ти, а об ра чу на ва се пре ма зва-
нич ном кур су На род не бан ке Ср-
би је. По твр да о жи во ту до ста вља 
се Фон ду ПИО јед ном го ди шње, 
на про пи са ном обра сцу ко ји ће 
Фонд ПИО слати Ва шем оцу на 
кућ ну адре су.

?Б. Па нић: Имам си на ко ји је са да стар 20 го ди на. Бри нем 
о ње му већ ви ше од 17 го ди на јер је он осо ба те шко мен-
тал но и фи зич ки оме те на у раз во ју и са ре зи стент ном 

епи леп си јом. Су пру га се пр ва за по сли ла, а зна ју ћи усло ве у 
ин сти ту ци ја ма за бри гу о та квим осо ба ма, про це ни ли смо да 
би сме шта ње у не ку уста но ву тог ти па зна чи ло брз крај за на-
ше де те. Од лу чи ли смо да га за др жи мо у ку ћи и да ја пре у змем 
бри гу о ње му. У цен тру за со ци јал ни рад прав ни ца ми је ре кла 
да по сле та кве бри ге о ин ва ли ду, у тра ја њу од 15 го ди на, имам 
пра во на пен зиј ско оси гу ра ње по не кој нај ни жој сто пи, кад ис-
пу ним услов за пен зи ју. Ап сурд је сле де ћи: ја већ овог мо мен-
та имам ис пу њен услов да оства рим то пра во кад до ђе вре ме, 
али ка ко да то са да не где еви ден ти рам? Јер, прав ни ца у цен-
тру за со ци јал ни рад ка же да ако осо ба о ко јој сам бри нуо не 
бу де жи ва у мо мен ту кад стек нем услов за пен зи ју, не ма ни шта 
од мог пра ва на пен зи ју, што сма трам ап со лут ним нон сен сом. 
У прин ци пу се не зна ко ће ко ли ко да жи ви, али сло жи ће те се 
да је ово пот пу на бе сми сли ца, јер осо бе по пут мог де те та (по 
ста ти сти ци) рет ко жи ве ду же од 25 го ди на. Да кле, мо је пи та ње 
је где да еви ден ти рам овог тре нут ка мо јих те шких про те клих 
17 го ди на бри ге о те шком ин ва ли ду (24-ча сов ни над зор), иако 
имам и ви со ку струч ну спре му. Мо лим да ми по ја сни те за кон-
ску ре гу ла ти ву и мо ја пра ва.

До жи вот на на кна да за не гу де те та

Од го вор: Као што сте и упо-
зна ти, по сто ји мо гућ ност да је дан 
од ро ди те ља ко ји ни је у рад ном 
од но су, а ко ји нај ма ње 15 го ди на 
не по сред но не гу је сво је де те ко-
је је оства ри ло пра во на уве ћа ни 
до да так за по моћ и не гу дру гог 
ли ца, има пра во на по себ ну нов-
ча ну на кна ду у ви ду до жи вот ног 
ме сеч ног нов ча ног при ма ња у 
ви си ни нај ни же пен зи је у оси-
гу ра њу за по сле них, кад на вр ши 
оп шти ста ро сни услов за оства-

ри ва ње пен зи је пре ма про пи си-
ма о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, ако ни је оства рио 
пра во на пен зи ју. Ме ђу тим, ова-
ква мо гућ ност је пред ви ђе на по 
про пи си ма За ко на о со ци јал ној 
за шти ти, ко ји спро во де и при ме-
њу ју цен три за со ци јал ни рад, а 
не За ко ном о ПИО. За кон о ПИО 
је ре ле ван тан са мо у оном де лу 
ко ји се од но си на утвр ђи ва ње 
оп штег ста ро сног усло ва, али на 
ко ји на чин и под ко јим усло ви ма 

Услов за пен зи ју у 2014.

јед но ли це мо же оства ри ти ову
вр сту на кна де, утвр ђу је цен тар
за со ци јал ни рад. Из тог раз ло-
га Вас упу ћу је мо да се за све ин-
фор ма ци је о усло ви ма и на чи ну
оства ри ва ња ове вр сте на кна де

обра ти те над ле жном цен тру за
со ци јал ни рад, а мо же те се за
ту ма че ње про пи са обра ти ти и
ре сор ном Ми ни стар ству за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња.
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Не за по сле ност
же на

Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње (НСЗ), у мар ту ове го ди не еви ден ти ра на је укуп-
но 790.501 не за по сле на осо ба, од че га је 400.664 жен-
ског по ла. Но во при ја вље них на еви ден ци ји у мар ту 
би ло је 36.496, од че га 17.495 же на. До три ме се ца, 
пре ма по след њим по да ци ма, на по сао че ка 42.765 
же на, од три до шест ме се ци њих 34.510, од шест до 
де вет ме се ци 24.843, док од де вет до два на ест ме се-
ци по сао на еви ден ци ји НСЗ че ка 20.627 при пад ни ца 

жен ског по ла. Же не на по сао че ка ју и го ди на ма – чак 
46.138 њих че ка ду же од де сет го ди на.

Од укуп ног бро ја же на ко је су на еви ден ци ји не за-
по сле них, нај ви ше – 50.923 је у до би од 40 до 44 го-
ди не, 49.777 има из ме ђу 45 и 49 го ди на, 47.391 од 50 
до 54 го ди не, 34.030 од 55 до 59 го ди на, док је из ме ђу 
60 и 64 го ди не ста ро сти еви ден ти ра но 3.486 не за по-
сле них же на. Од 15 до 19 го ди на на еви ден ци ји НСЗ је 
8.334 осо бе жен ског по ла, од 20 до 24 го ди не 39.978, у 
до би од 25 до 29 го ди на су 58.144 же не, од 30 до 34 го-
ди не 54.774, док њих 53.827 има од 35 до 39 го ди на.

Исту па ње 
из оси гу ра ња

По од ред ба ма За ко на о пен зи о ном оси гу ра њу слу-
жбе ни ка, оси гу ра ник ко ји је ис ту пио из оси гу ра ња и 
остао без по сла нај ма ње шест ме се ци, мо же да по-
вра ти свој та ко зва ни слу жбе нич ки део од упла ће них 
пре ми ја. По овим про пи си ма, бе о град ски пен зи о ни За-
вод је ис пла тио 201.882 ди на ра. Кра јем 1939. го ди не од 
укуп ног бро ја при ја вље них би ло је 62 по сто му шких и 
18,8 по сто жен ских осо ба. Из оси гу ра ња је ис ту пи ло, 
од свих при ја вље них у слу жби, 14,9 по сто му шких и 4,3 
по сто жен ских осо ба. Раз мер из ме ђу ак тив них оси гу-
ра ни ка и оних ко ји су ис ту пи ли је 1 пре ма 0,24.

(Из ве штај о ра ду Пен зи о ног за во да за слу жбе-
ни ке у Бе о гра ду од 1938. до 1939. год., Бе о град, 
1940) Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да је на Свет ском пр вен ству у 

Бра зи лу 1950. до ма ћи ни ма си гур-

но лак ну ло ка да је у од лу чу ју ћој 

– да је Свет ско пр вен ство 

утак ми ци груп не фа зе на Ма ра-

у Ен гле ској 1966. пр во ко је је 

ка ну, пред 140.000 гле да ла ца, ис-

има ло зва нич ну ма ско ту – ла-

тр ча ло са мо де сет ре пре зен та-

ва Ви ли ја, али и дру гу, не зва-

нич ну, мно го по зна ти ју – пса 

Пиклса, ко ји се про сла вио на-

шав ши укра де ни пе хар Свет-

ског пр вен ства у жи вој огра ди у пред гра ђу Лон до на, не по сред но 

пре по чет ка ве ли ког до га ђа ја? Пе хар „Жил Ри ме”, од 1970. у трај-

ном вла сни штву Бра зи ла, укра ден је још јед ном, 1983, из про сто-

ри ја Фуд бал ског са ве за Бра зи ла и до да нас ни је про на ђен.

био ду бо ку по се ко ти ну на гла ви, 

уда рив ши у ме тал ну кон струк ци-

ју. Док су му ле ка ри пру жа ли по моћ, Бра зил је дао гол, да бију. Док су му ле ка ри пру жа ли по моћ, Бра зил је дао гол, да би 

на кра ју по бе дио са 2:0.

ти ва ца Ју го сла ви је? На и ме, Рај ко 

Ми тић је из ла зе ћи на те рен за до-

 – да је Лу ис Мон ти је ди ни 

 играч у исто ри ји ко ји је играо 
два фи на ла Мун ди ја ла са раз-
ли чи тим ре пре зен та ци ја ма? Го-

– да је фуд бал ски 

– да је 1974. у Не мач кој на утак ми ци про тив Бра зи ла, иш че-

свет 1954. го ди не на-

ку ју ћи из во ђе ње сло бод ног удар ца про тив нич ке еки пе, ре-

 у чио бит ну лек ци ју – 

пре зен та ти вац За и ра Мве пу Илун га из не на да ис тр чао из жи-

ни ка да не от пи суј те 

вог зи да и шут нуо лоп ту? На тај на чин је из ра зио про тест због 

Нем це? На и ме, За пад-

 ве ли ких при ти са ка и прет њи од стра не та да шњег за ир ског 

на Не мач ка је у фи на-
 лу Свет ског пр вен ства 

у Швај цар ској на пра-
ви ла пре о крет и од 0:2 сти гла до 3:2 про тив фа во ри зо ва них 
Ма ђа ра, ко ји су је у груп ној фа зи те шко по ра зи ли са 8:3.

дик та то ра, по себ но по сле те шког по ра за од Ју го сла ви је 9:0.

ди не 1930, у Мон те ви деу са Ар-
 ген ти ном из гу био је фи на ле од 

Уру гва ја 4:2, да би че ти ри го ди не 
 ка сни је дрес Ар ген ти не за ме нио 
 дре сом зе мље по ре кла, Ита ли је, 

и био је дан од нај за слу жни јих 
игра ча на пу ту „Азу ра” ка зла ту.

Ми ро сла ви зми
С те шком сва ко дне ви цом се играм скри ва ња. Че сто пред њом

за тва рам очи.

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

Бес па ри ца је као нај о штри је ма ка зе. Чак нам и до бру иде ју са-
се че.

Мој стан дард ми ли чи на „Ти та ник”.

Ако хра ним ауто мо бил, не мо гу се бе.

Кад бих ра дио ко ли ко тро шим, био бих уда р ник.

Имам леп сан. Са њам ста ра вре ме на. 
Ми ро слав Ве љо вић

(Х)умор не ми сли
По пла ва се не мо же спре чи ти већ са мо убла жи ти. То је си-

тан раз лог да пра ви мо на си пе и ка на ле ле ти, кад је зе мља
твр да, а сун це ва тре но.

Чо век је ве о ма крх ко би ће – сме та ју му и ви шак во де и ви шак
сун ца. А ви шак нов ца ква ри му и ка рак тер!

По пла ве су по пра ви ле ком шиј ске од но се. Због спа са ва ња
сво јих кра ва ни ко и не ми сли на ту ђе.

Ни сам по хр лио у по моћ по пла вље ним по ро ди ца ма јер сам
знао да ће и без ме не би ти ви шак до бро во ља ца.

То ком по пла ве би ло је ма ло кра ђа, јер су ло по ви има ли ви-
ше џи по ва не го ча ма ца.

Сва ки на род има сво ју му ку. Ми па ти мо због ви шка љу ба ви, а
оста ли због ви шка мр жње. Ви то мир Те о фи ло вић

Мо лим за реч
Ако је рад ство рио чо ве ка, ко ли је ство рио ми ли он не за по сле-

них у Ср би ји?
Ис пла ни рао сам од мор. Же ну ша љем на мо ре, а ја ћу на ми-

ру да гле дам Мун ди јал на те ле ви зи ји.
Ни ко не мо же да ме убе ди да бан крот ни је срп ска реч.
Син ми ре дов но иде на би ро за за по шља ва ње. По сао не

сме да тр пи.
Ин спек то ри упо зо ра ва ју да је де мо сум њи во ме со. Шниц ла ма је

већ од ре ђен при твор до 30 да на.
Сва ки при вред ник је кон тро вер зан док га не ухва те.
Ис ку ство ме је на у чи ло да се не ис пла ти осла ња ти се на ис ку-

ство. Де јан Па та ко вић
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