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ПРОСЕЧНА ЗАРАДА И ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА ОД 2002. ГОДИНЕ
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Месец Просечна 
зарада

ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА - УКУПНО (запослени) Просечна 
зарада без 
пореза и 
доприноса

НАЧИН 
УСКЛАЂИВАЊА% у 

заради
ИЗНОС 

(усклађивање)

% у заради 
без пореза и                  
доприноса
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Јануар 10.719 60,01 6.433 (13,05%) 86,52 7.435
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Април 12.590 51,04 6.426 (-0,4%) 73,53 8.739

Јули 13.461 50,29 6.770 (5,3%) 72,47 9.342

Октобар 14.439 50,11 7.235 (6,65%) 72,03 10.044

Децембар 16.643 43,57 7.251 62,75 11.555

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 13.260 50,69 6.721 72,99 9.208
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Јануар 13.659 59,06 8.067 (11,13%) 85,20 9.468

Април 16.018 47,63 7.629 (-5,6%) 68,43 11.148

Јули 17.167 47,90 8.223 (7,69%) 69,30 11.865

Октобар 17.986 47,13 8.476 (2,97%) 68,18 12.432

Децембар 20.975 40,43 8.481 58,38 14.528

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 16.612 48,77 8.102 70,45 11.500
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Јануар 17.498 54,47 9.531 (12,28%) 78,91 12.078

Април 20.807 43,76 9.105 (-4,57%) 63,25 14.395

Јули 21.495 44,58 9.582 (5,13%) 65,50 14.630

Октобар 21.472 46,95 10.081 (5,06%) 68,86 14.639

Децембар 25.392 39,73 10.089 58,16 17.346

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 20.555 46,60 9.579 67,90 14.108
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Јануар 20.898 53,94 11.272 (11,64%) 79,03 14.263

Април 25.153 44,12 11.097 (-1,71%) 64,54 17.193

Јули 25.769 46,11 11.882 (6,82%) 67,38 17.634

Октобар 26.721 46,18 12.341 (3,56%) 67,57 18.265

Децембар 32.244 38,28 12.342 55,90 22.079

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 25.514 45,66 11.650 66,79 17.443
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Јануар 26.603 46,66 12.414 68,24 18.191

Април 30.572 43,99 13.448 (8,34%) 64,38 20.887

УС
КЛ
АЂ
И
ВА
Њ
Е:

 Д
ВА

 П
УТ
А 
ГО
Д
И
Ш
Њ
Е 

   
(п
ос
те
пе
ни

 п
ре
ла
за
к 
на

 
ус
кл
ађ
ив
ањ
е 
са
мо

 с
а 
тр
ош
ко
ви
ма

 ж
ив
от
а 

- 
од

 2
00

9.
 г
од
ин
е)

37
,5

 %
кр
ет
ањ
а 
за
ра
да

 +
62

,5
%

кр
ет
ањ
а

тр
ош
ко
ва

 ж
ив
от
а

Јули 31.738 42,44 13.471 61,87 21.774

Октобар 32.668 43,72 14.283 (5,83%) 63,93 22.340

Децембар 41.294 34,59 14.285 50,54 28.267

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 31.745 42,23 13.406 61,76 21.707
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Јануар 33.770 42,31 14.287 59,23 24.122
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Април 37.117 39,97 14.836 (3,75%) 55,71 26.632

Јули 38.712 38,33 14.840 53,47 27.752

Октобар 40.082 39,99 16.013 (7,78%) 55,76 28.720

Децембар 48.122 33,27 16.008 46,44 34.471

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 38.744 38,71 14.996 54,02 27.759
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Јануар 39.331 45,21 17.781 (Ванр. 11,06%) 62,99 28.230
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Април 45.355 41,94 19.024 (6,97%) 58,42 32.562

Јули 46.115 41,25 19.022 57,54 33.058

Октобар 47.883 45,34 21.711 (10 + 4,13%) 63,28 34.311

Децембар 53.876 40,30 21.713 56,21 38.626

ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 45.674 42,44 19.386 59,20 32.746
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АКТУЕЛНО

ЗА ОСИ ГУ РА НИ КЕ КО ЈИ 
СА МИ УПЛА ЋУ ЈУ СТАЖ

Од су тра
но ве осно ви це
За гра ђа не ко ји са ми упла ћу ју до-

при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње од су тра је рад ни стаж ску-
пљи. Осно ви це оси гу ра ња, ускла ђе не 
са кре та њем за ра да у Ре пу бли ци у 
прет ход на три ме се ца, уве ћа не су за 
око се дам и по про це на та. Но ве осно-
ви це ва же за упла ту до при но са за фе-
бру ар, март и април.

Као и до са да, гра ђа ни мо гу да се 
опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца, не-
за ви сно од струч не спре ме. Нај ни жа, 
ко ја из но си 35 од сто про сеч не ре пу-
блич ке за ра де, са да из но си 17.348 ди-
на ра. Сто па до при но са је 22 од сто, па 
ко од лу чи да се би упла ћу је стаж по 
нај ни жој осно ви ци, сле де ћа три ме се-
ца тре ба да из два ја по 3.816,56 ди на-
ра ме сеч но. 

Нај ви ша осно ви ца, За ко ном о до-
при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси-
гу ра ње ли ми ти ра на на пет про сеч них 
пла та, са да из но си 247.825 ди на ра. Да-
кле, ко ви со ком пен зи јом же ли да обез-

Осно ви ца оси гу ра ња Ме сеч ни до при нос 

17.348 3.816,56

19.826 4.361,72

26.765 5.888.30

32.217 7.087,74

39.652 8.723,44

43.122 9.486,84

57.000 12. 540,00

62.948 13.848,56

76.826 16.901,72

99.130 21.808,60

148.695 32.712,90

198.260 43.617,20

247.825 54.521,50

бе ди мир ну ста рост, а то мо же и да 
пла ти, за фе бру ар, март и април тре ба 
да из два ја по 54.521,50 ди на ра. 

В. А.

ПЕНЗИЈЕ И ЗВАНИЧНО ЗАМРЗНУТЕ

Инфлација
већ начела чек 

Ако је по разним узнемирујућим 
вестима које су томе претходи-

ле, пензионери би требало да буду 
задовољни: свих 1,58 милиона при-
мило је своје неокрњене децембар-
ске пензије у уобичајене исплатне 
датуме, а самосталци и дан пред 
новогодишњи празник. При том им 
је залуд било „гвиркање” у коверте 
запослених комшија и родбине које 
су у јануару безмало 18 процената 
биле пуније од приманих у децем-
бру; они су, опет, добили исте при-
надлежности као и у два претходна 
месеца, а то им је, готово, привиле-
гија, пошто им је, како се причало 
по чаршији, у последњи час сачу-
вана ванредна 10-процентна пови-
шица из октобра.

Тако су пензионери, како показује 
и статистика Фонда ПИО, испратили 
2008. с целогодишњим просеком од 
19.386 динара; у години која је по-
чела тако обећавајуће, на крају су 
пензије достигле ниво од 59,20 про-
цената просечне лањске нето зара-
де. Да посланици нису били вољни 
да уназад мењају закон, па да је ос-
тала на снази одредба да пензије у 
јануару ваља довести на пожељних 
60 одсто зарада – пензионере би у 
фебруару обрадовао једва који про-
мил повишице. 

Али, шта год било, то им је: сада 
је потпуно озваничено – усвајањем и 
ступањем на снагу измена и допуна 
Закона о ПИО – да ће садашње изно-
се пензија најстарији примати и на-
редних месеци, па, ако буде среће и 
привредници демантују злослутнике 
који сневају о смањењу пензија, чак 
и све до пролећа 2010. године. 

А већ у прва три месеца по до-
бијању ванредне октобарске пови-
шице, инфлација им је окрњила чек. 
Ако је по званичној статистици, сва 
лањска зимска поскупљења (грејања, 
телефонске претплате, меса, прево-
за...) стисла су се у 1,09 одсто раста 
трошкова живота који, сада неспор-
но, једино пензионерима неће бити 
ни на који начин надокнађени. 

Кажу да већ сада грабимо бли-
зу инфлације која је предвиђена за 
целу 2009. Упркос томе, примања 
најстаријих ове године неће се по-
већавати чак ни у висини трошко-
ва живота, што је било предвиђено 
„старим” законом. Сада се види и да 
је одредба о усклађивању пензија у 
2009. неоправдано куђена: што рече 
некад Душан Радовић, не треба се 
љутити кад је лоше, јер увек може 
бити горе.

Биће да су се пензионери у 2008. 
прерано радовали. 

С. Ч.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009.4

Опре ма ње но вих клу бо ва
Ге рон то ло шки цен тар из Су бо ти це и ко ри сни ци услу га отво ре не за шти-

те бо га ти ји су за још два клу ба за днев ни бо ра вак – у Чан та ви ру и Но вом 
Жед ни ку. За хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци По кра јин ског се кре та ри ја та 
за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју – ко ји је, на осно ву про јек та Ге рон-
то ло шког цен тра, из дво јио 1.500.000 ди на ра – по че ло је опре ма ње клу бо-
ва на ме шта јем.

У Вој во ди ни ма ње не за по сле них

Кре ди ти грађанима 
за до ма ћу робу

Чел ни ци вла де на ја ви ли су по-
вољ не по тро шач ке кре ди те и за 
гра ђа не. За њих ће би ти из дво је но 
нај ма ње 20 ми ли јар ди ди на ра, али 
ће услов за до би ја ње зај ма би ти 
да се на ба вља ју трај на по тро шна 
до бра, и то до ма ћих про из во ђа ча 
(до ма ћи „пун то”, елек трич ни апа ра-
ти врањ ског „Ал фа пла ма”...). Спи-
ско ви про из во да за ко је ће гра ђа ни 
мо ћи да тра же вла дин кре дит би-
ће на кнад но об ја вље ни.

Милијарду евра 
за привреду
Привредници у Србији моћи 

ће ове године да рачунају на 100 
милијарди динара (око милијарду 
евра) повољних кредита уз само 
један услов – да не отпуштају 
раднике.

Ова сума, по обећању премијера, 
економског дела владе и гувернера, 
биће обезбеђена из државних и 
банкарских извора, а зајмови ће се 
давати уз камату од 5,5 до 6,5 одсто 
годишње. То је упола нижа камата 
од тржишне у овом тренутку, а на 
ове кредите ће привредници моћи 
да рачунају већ у другој половини 
фебруара.

Град  плаћа рату 
по чет ни ци ма

Скуп шти на гра да ће ове го ди не 
пла ти ти бар јед ну ра ту та ко зва ног 
стар тап кре ди та бе о град ским пред-
у зе ћи ма ко ја су уз ова кву нов ча ну 
ин јек ци ју Фон да за раз вој за по че ла 
по сао 2007. го ди не. Реч је о 141 
фир ми и 184 пред у зет ни ка у Бе о-
гра ду ко ји су за по кре та ње би зни-
са узе ли кре ди те, осно ва ли ма ла и 
сред ња пред у зе ћа и за по сли ли око 
хи ља ду и по рад ни ка. Ра те им на 
на пла ту до спе ва ју тро ме сеч но и из-
но се од 83.000 до 300.000 ди на ра, 
за ви сно од ви си не кре ди та.

До сре ди не фе бру а ра, по на ја ви 
бе о град ског гра до на чел ни ка Дра га-
на Ђи ла са, би ће пот пи са ни уго во ри 
са Фон дом за раз вој о овој по мо-
ћи, а део нов ца ће би ти обез бе ђен 
уште да ма у град ској упра ви. Уко ли-
ко то ком го ди не бу де мо гућ но сти, 
град ће још јед ном нов ча но по мо-
ћи ова пред у зе ћа да би се и на 
овај на чин убла жили ефек ти кри-
зе и са чу вала рад на ме ста.

Најава отписа дуга паорима
Саша Драгин, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

најавио је да ће у наредних месец дана бити разрешен проблем заосталих 
дуговања пољопривредника Републичком фонду ПИО. 

Према његовим речима, у току су разговори са министарствима финансија 
и рада и социјалне политике о репрограмирању, а можда и о потпуном 
отпису дугова пољопривредника Пензијском фонду: 

– Ова дуговања пољопривредника настала су зато што они у време санкција 
нису имали новац да уплаћују допринос, а и због тога – објаснио је министар 
Драгин – што држава тада ни на који начин није помагала пољопривредну 
производњу и они стога нису имали интерес да улазе у аранжмане с њом.
Изричит да „држава у овом тренутку може и мора да помогне 

пољопривредницима”, између осталог и да направе пресек и крену без 
претходних задужења у нову годину, министар Драгин је позвао паоре да 
до 31. марта региструју газдинства да би добили субвенције које ће ове 
године бити више од лањских.

На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у Вој во ди ни кра-
јем де цем бра 2008. би ло је 191.609 не за по сле них. У од но су на исти пе ри-
од 2007, број ли ца без по сла сма њен је за 11 од сто.

Ме ђу тим, 98.648 не за по сле них (51,5 од сто), ве ћи ном же на (54,9 по сто), 
на по сао че ка ду же од две го ди не. 

Од по чет ка го ди не до кра ја де цем бра ре ги стро ва но је 221.909 сло бод-
них рад них ме ста, а укуп но се за по сли ло 201.979 осо ба, од ко јих на од ре-
ђе но вре ме 67,8, а на нео д ре ђе но 32,2 од сто. 

Про шле го ди не се нај ви ше љу ди за по сли ло у пре ра ђи вач кој ин ду стри-
ји, тр го ви ни, гра ђе ви нар ству, по сло ви ма са не крет ни на ма, обра зо ва њу, по-
љо при вре ди, ло ву и шу мар ству. 

Уско ро још 4.000 динара
На кућ не адре се 65.000 нај ста ри јих Београђана по шта ри ће уско ро, 

почетком фебруара, до не ти дру гу ра ту нов ча не по мо ћи од по 4.000 ди на-
ра ко ју је за њих обез бе дио град. На спи ску су и да ље сви ко ји су по моћ 
до би ли у но вем бру, без обзира што су им по сле ок то бар ског ускла ђи ва ња 
пен зи је пре ма ши ле из нос од 13.000 ди на ра. 
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Конкурс за развој туризма
Го ран Пет ко вић, др жав ни се кре тар за ту ри зам у Ми ни стар ству еко но ми је и 

ре ги о нал ног раз во ја, по звао је за ин те ре со ва не пред у зет ни ке, ту ри стич ка пред-
у зе ћа и ре ги стро ва на по љо при вред на га здин ства да при ја ве сво је про јек те на 
упра во об ја вље ни кон курс за до де лу под сти цај них сред ста ва за раз вој ту ри зма 
у 2009. 

Реч је о та ко зва ним софт кре ди ти ма ко ји ће би ти пла си ра ни под по вољ ним 
усло ви ма, на пет го ди на, с грејс пе ри о дом од го ди ну да на и ка мат ном сто пом 
од је дан од сто го ди шње. Из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је у овој го ди ни за ту ри зам 
је из дво је но 3,24 ми ли јар де ди на ра, од че га из На ци о нал ног ин ве сти ци о ног пла-
на 550 ми ли о на. Нај ве ћи део нов ца – 1,12 ми ли јар ди ди на ра на ме њен је про јек-
ти ма ор га ни за ци ја и дру шта ва чи ји је осни вач вла да или ло кал на са мо у пра ва, 
као и прав ним ли ци ма ко ја упра вља ју ту ри стич ким објек ти ма.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Исплата 
пензија 

Исплата другог децембар-
ског чека пензионерима из ка-
тегорије запослених почела је 
24, док је друга половина про-
шломесечних принадлежнос-
ти од 21. јануара исплаћена 
и војним и пољопривредним 
пензионерима. 

Че ко ви у 
ино стран ство

За срп ске пен зи о не ре ко ји 
жи ве у стра ним зе мља ма 27. 
ја ну а ра по че ла је ис пла та при-
на дле жно сти за ок то бар, но-
вем бар и де цем бар про шле 
го ди не. За 2.332 ко ри сни ка 
ко ји жи ве у 19 зе ма ља Евро-
пе, Аме ри ке и Ка на де из Ди-
рек ци је РФ ПИО упла ће но је 
на ра чу не ино стра них ба на ка 
60.387.545,76 ди на ра (у про-
тив вред но сти ва лу те зе мље 
у ко јој се ис пла ћу је).

Уплата из
Загреба

Из Мировинског завода Хр-
ватске пензионерима који живе 
у Србији исплата принадлеж-
ности за децембар почела је 
14. јануара. За 29.092 корис-
ника пензија зарађених у овој 
држави Комерцијалној банци је 
уплаћено 5,782 милиона евра, 
па је чек из Загреба, у просе-
ку, мало испод 200 евра.

Др Бојан Пајтић, председник Извршног већа 
АП Војводине, поклонио је, средином јануара 
у Скупштини Војводине, компјутере члановима 
једанаест општинских организација ратних војних 
инвалида. 

Ова акција наставак је пројекта покрајинске 
владе „Едукација ратних војних инвалида и 
породица палих бораца” у оквиру којег су, досад, 
рачунарску технику добили људи из 13 општинских 
организација у региону. Дарована информациона 
технологија омогућиће удружењима из Инђије, 
Сремске Митровице, Сремских Карловаца, Бачке 
Паланке, Суботице, Србобрана, Кикинде, Житишта, 
Бечеја, Новог Бечеја и Жабља да брже и ефикасније 
функционишу и боље остварују своја права. 

Извршно веће Војводине је лане финансијски 
подржало ову популацију са 2,5 милиона 
динара.

Рачунари ратним војним инвалидима

Да нас рок за др жа вљан ство
Око 180.000 гра ђа на Ср би је, ко ји су 

се при ја ви ли за бес плат не ак ци је, има-
ју још да нас рок да до ста ве уве ре ње о 
др жа вљан ству Аген ци ји за при ва ти за ци-
ју да би оства ри ли ово пра во. 

Ка ко са зна је мо, ра ди се о то ли ком 
бро ју при ја вље них гра ђа на за ко је по-
да так о др жа вљан ству ни је про на ђен 
у елек трон ској ба зи по да та ка МУП-а. 
По што по сто ји мо гућ ност да гра ђа ни, 
упр кос то ме што их не ма у овој ба-
зи по да та ка, по се ду ју уве ре ње у др жа-
вљан ству, Аген ци ја их је оба ве сти ла 

на кућ ну адре су да овај до ку мент на-
кнад но до ста ве. 

Уве ре ње мо же да се по ша ље и пре-
по ру че ном по шиљ ком. 

Ипак, од ре ђен број на ших др жа вља-
на ко ји из раз ли чи тих раз ло га ни су би-
ли упи са ни у књи гу др жа вља на на дан 
3. ја ну ар 2008. го ди не, оста ће без ак-
ци ја, јер је др жа вљан ство је дан од пет 
усло ва ко је гра ђа ни мо ра ју да ис пу не 
да би их за и ста и до би ли. 

За бес плат не ак ци је се, ина че, при ја-
ви ло 5,2 ми ли о на гра ђа на Ср би је.
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Пен зи о не ри чи ја су оба при хо да ис под 11.088 ди на ра по но во су, ово га пу та 
на пен зиј ском че ку, оба ве ште ни да има ју пра во на ви ша при ма ња 

У ЖИЖИ

Пен зи о не ре ко ји при ма ју две 
пен зи је, јед ну за део ста жа 

од ра ђен у Ср би ји, а дру гу за го-
ди не „га стар бај то ва ња”, али оне, 
и са бра не, не пре ма шу ју 11.000 
ди на ра, Фонд ПИО по но во је под-
се тио да има ју пра во да им се, 
уме сто ствар но об ра чу на те срп-
ске пен зи је, ис пла ћу је ми ни мал-
на пен зи ја га ран то ва на на шим 
За ко ном о ПИО. 

ПОД СЕТ НИК ЗА КО РИ СНИ КЕ СРА ЗМЕР НИХ ПЕН ЗИ ЈА 

Ко и ка ко до ми ни мал ца

Прак тич но, ко за не гда шњи стаж у 
Бо сни и Хер це го ви ни, ре ци мо, од Пен-
зиј ског фон да у Мо ста ру при ма пен зи-
ју у ви си ни 60 евра, а сра змер но ста жу 
у Ср би ји об ра чу на та му је пен зи ја од 
4.000 ди на ра, има пра во да од на шег 
Фон да ПИО, уме сто об ра чу на те 4.000, 
при ма пу ну ми ни мал ну пен зи ју ко ја, тре-
нут но, из но си 11.088 ди на ра. 
Оба ве ште ње о то ме ко ри сни ци ма 

сра змер них пен зи ја про сле ђе но је на 

по след њем пен зиј ском че ку, ма да је, 
ка ко са зна је мо од Алек сан дре То до ро-
вић, на чел ни ка Оде ље ња за ПИО по ме-
ђу на род ним уго во ри ма, сва ко ме од њих 
то за кон ско пра во пре до че но већ у ре-
ше њу о утвр ђи ва њу пен зи је за стаж у 
Ср би ји. 

– Ка да нам ино стра ни фонд по твр ди 
та мо шњи стаж оси гу ра ни ка, ми утвр ђу је-
мо пра во на осно ву це ло куп ног ста жа, 
али пен зи ју об ра чу на мо сра змер но ста-
жу у Ср би ји и о то ме до не се мо ре ше-
ње. По што се ре ше ња из ино стран ства 
обич но не што ду же че ка ју, у на шем ре-
ше њу увек на ве де мо по у ку пен зи о не-
ру да нам се ја ви ка да до би је ре ше ње 
о ви си ни ино стра не пен зи је да би смо 
од лу чи ли о евен ту ал ном пра ву на нај-
ни жу пен зи ју – об ја шња ва Алек сан дра 
То до ро вић.

Ка да ко ри сник до не се ре ше ње о ино-
пен зи ји, њен из нос пре ра чу на се у ди на-

Са мо у Ср би ји
Пра во на при ма ње нај ни же пен зи је, у слу ча ју да је збир обе сра-

змер не пен зи је ни жи од тог ми ни мал ца, има ју са мо пен зи о не ри ко ји 
жи ве у Ср би ји. Уко ли ко жи ве у ино стран ству, и та мо при ма ју обе не-
ве ли ке пен зи је, не ма ју пра во на раз ли ку до на шег ми ни мал ца. Ово за-
то што, по ме ђу на род ним кон вен ци ја ма, нај ни жа пен зи ја, као и дру ги 
до да ци (ту ђа по моћ или те ле сно оште ће ње) ко ји ма се шти ти стан дард 
пен зи о не ра у сво јој др жа ви, спа да ју у при ма ња ко ја се не тран сфе ри-
шу у ино стран ство. 

Александра Тодоровић и Верица Радуновић: по праву информацију само у Фонд
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ре по зва нич ном кур су На род не бан ке 
Ср би је на дан до но ше ња ре ше ња на шег 
фон да и са бе ре са из но сом срп ске пен-
зи је. Ако је тај збир ис под ми ни мал не 
пен зи је ко ја је та да ва жи ла – утвр ђу је 
се да пен зи о нер има пра во на нај ни жу 
пен зи ју, о то ме се оба ве шта ва ју и он и 
ис плат на слу жба Фон да ПИО. Пен зи о нер 
до би је уна зад раз ли ку из ме ђу сво је ни-
же, пр во бит но об ра чу на те, и ми ни мал-
не пен зи је од да ту ма сти ца ња пра ва на 
пен зи ју, а за тим и да ље ре дов но при-
ма за кон ску нај ни жу пен зи ју. 

Има слу ча је ва, до да је Ве ри ца Ра-
ду но вић, по моћ ник на чел ни ка у овом 
оде ље њу, ка да се и без ино-ре ше ња 
пен зи о не ру утвр ди пра во на нај ни жу 
пен зи ју:

– У Не мач кој, Аустри ји, Фран цу ској, 
ре ци мо, или у су сед ним др жа ва ма, бив-
шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, где су 
пре нас по че ли да по ди жу ста ро сну гра-
ни цу, му шка рац ни је мо гао да оства ри 
ста ро сну пен зи ју пре 65 го ди на жи во та. 
Ов де је, до 2002, мо гао да се пен зи о-
ни ше са 60 го ди на, а у ме ђу вре ме ну је 
за по по ла го ди не и код нас по ди за на 
та гра ни ца. Ка да чо век код нас на пу ни 
го ди не жи во та до вољ не за пен зи о ни са-
ње, а зна мо да у тој дру гој др жа ви не ће 
мо ћи да оства ри пра во на пен зи ју још, 
на при мер, пет го ди на, или из БиХ, ре-
ци мо, до би је не га тив но ре ше ње, да не 
ис пу ња ва ста ро сни услов за пен зи ју – 
ми об ра чу на мо пен зи ју за наш стаж и, 
ако је ма ла, од мах до но си мо ре ше ње 
о пра ву на ми ни мал ну пен зи ју. 

Упра во због бла го вре ме ног оба ве шта-
ва ња ко ри сни ка сра змер них пен зи ја, у 
Сек то ру за спровођење ПИО не оче ку ју 
да ће им се са да ја ви ти мно го оних с 
обе ниске пен зи је ко ји већ ни су оства-
ри ли пра во на на шу нај ни жу пен зи ју:

– Мо жда нај ви ше не ко ли ко сто ти на 
– про це њу је Алек сан дра То до ро вић. – 
Исти на, о та квој мо гућ но сти нај че шће 
се рас пи ту ју они ко ји ма наш део пен-
зи је из но си 500-600 ди на ра, иако из 
ино стран ства при ма ју и по 2.000 евра. 
Та кви, на рав но, не ма ју пра во на на шу 
нај ни жу пен зи ју. 

Тач но је да су пен зи је у Ма ке до-
ни ји или БиХ, ре ци мо, ре ла тив но ни-
ске, али до ста на ших гра ђа на сад већ 
од ла зи у пен зи ју са 35-40 го ди на ста-
жа, па и пен зи је ко је до би ја ју ни су та-
ко ни ске. 

Али, ако не ко са да пре ра чу на сво ју 
стра ну пен зи ју, па ви ди да је она за јед-
но са де лом ко ји при ма од нас ни жа 
од са да шњег ми ни мал ца, не ка под не се 
зах тев да му то пре ци зно пре ра чу на мо. 
Ми ће мо, до ду ше, вред но ва ти пен зи је 
на дан до но ше ња ре ше ња, али, по што 
су у ме ђу вре ме ну и об ра чу на те и ми ни-

мал не пен зи је на исти на чин ускла ђи ва-
не, а стра не пен зи је, као што се зна, 
го ди шње ра сту све га два-три про цен та 
– чи је пен зи је су да нас ис под ми ни мал-
не, по свој при ли ци би ће ис под тог за-
кон ског ли ми та и та да ка да је о њи ма 
ре ша ва но. 

Ако се по ка же да је пен зи о нер у пра-
ву, до не ће мо ре ше ње о то ме, а он ће 
до би ти раз ли ку уна зад, све од да ту ма 
ка да смо до не ли на ше ре ше ње о ви си-

У сва ком слу ча ју, на ше са го-
вор ни це са ве ту ју да се не тра-
же ни ти слу ша ју са ве ти би ло 
ка квих ква зи прав ни ка, већ да 
се по пра ву ин фор ма ци ју до ђе 
у Пен зиј ски фонд. 
Зах те ве за про ве ру да ли 

се има пра во на нај ни жу пен-
зи ју ко ри сни ци сра змер них пен-
зи ја мо гу да под не су у сво јим 
над ле жним фи ли ја ла ма које су 

ни пен зи је. Уко ли ко утвр ди мо да не ма 
пра во на ми ни ма лац, до но си мо ре ше ње 
којим се захтев за одређивање најнижег 
износа одбија. Ако не стиг не ни ка кво 
ре ше ње – зна чи да пра ва на нај ни жу 
пен зи ју и не ма.

Зло у по тре ба „крат ких но гу” 
До го ди се и да не ки оси гу ра ни ци, до бро упу ће ни у сво ја пра ва и 

све сни да за не ве ли ки стаж у Ср би ји не мо гу да оче ку ју ви со ке пен зи-
је, при под но ше њу зах те ва за ов да шњу ста ро сну пен зи ју на мер но за-
та је да има ју стаж у ино стран ству. Због ни ске пен зи је, оства ре пра во 
на ми ни ма лац. Има и оних ко ји, док че ка ју да ис пу не ста ро сни услов 
у зе мљи у ко јој су та ко ђе ра ди ли, при ма ју на шу нај ни жу пен зи ју, а он-
да ка да до би ју стра ну пен зи ју „за бо ра ве” да до ђу и о то ме оба ве сте 
Фонд ПИО. А тре ба ло би, да би се пре ра чу на ло да ли су им са бра не 
обе пен зи је ис под на шег ми ни мал ца, од но сно да ли и да ље има ју пра-
во на на шу нај ни жу пен зи ју. 

Али, ова ква „за бо рав ност”, упо зо ра ва Ве ри ца Ра ду но вић, бу де „крат-
ких но гу”: 

– По обавештењу иностраног носиоца о висини пензије коју остваре 
наши држављани, ми прерачунавамо износ иностране пензије и у случају 
да се покаже да је збир обе пензије из над ми ни мал не, ко ри сник ни је 
ни имао пра во на нај ни жи износе пен зи је. Та да је он у пре пла ти и мо-
ра да вра ти сав ви шак нов ца ко ји је нео сно ва но при мао. 

одлучивале о праву на пензију 
или да доставе Ди рек ци ји 
Фон да у Бе о гра ду или Новом 
Саду уколико су пензионисани 
њиховим решењем.

Сла ви ца Че дић
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У ЖИЖИ

Ини ци ја ти ва Фон да ПИО да се рад ни-
ци ма ко ји су од ра ди ли пу ни рад ни 

стаж при зна пра во на пен зи ју чак и ако 
им по сло дав ци ни су упла ћи ва ли до при-
нос за све те го ди не ра да, на и шла је на 
ве ли ко ин те ре со ва ње, а, чи ни се, и на 
све ве ће одо бра ва ње јав но сти; ре сор но 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти-
ке та ко ђе је, по ре чи ма ми ни стра Ра си-
ма Ља ји ћа, по др жа ло овај пред лог. 

Али, било је и погрешних разумевања. 
Зато је Мир ја на Мир ков, ди рек то р Сек-

СВЕ ВЕ ЋА ПО ДР ШКА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВИ ФОН ДА ПИО 

Пун стаж по књи жи ци
Ми ни стар ство по др жа ло да се за по сле ни ма с од ра ђе них 35, од но сно 40 го ди на 
омо гу ћи пен зи о ни са ње и ако им цео пе ри од ни је по кри вен до при но си ма

40 го ди на, док се по еви ден ци ји Пен зиј-
ског фон да ви ди да им за све те го ди-
не ни су пла ће ни до при но си. 

Како је Горан Лончар, директор РФ 
ПИО, већ објашњавао у нашем листу, 
њи ма би се, да кле, при зна ло пра во на 
пен зи ју на осно ву пу ног ста жа, али би 
им се ви си на пен зи је об ра чу на ла на 
осно ву до при но са ко ји су за и ста и упла-
ћи ва ни. 

Ко ри сни ку би се из дало при вре ме но 
ре ше ња са та ко об ра чу на том ви си ном 
пен зи је, а По ре ска упра ва оба ве шта ва-
ла о ње го вом по сло дав цу ко ји му ни је 
упла тио до при но се за од ре ђе ни пе ри од 
по ма тич ној еви ден ци ји Фонда. То би 
омогућило По ре ској упра ви да ин тер ве-
ни ше код по ме ну тог по сло дав ца и при во-
ли га да упла ти до при но се том, а мо жда 
и дру гим рад ни ци ма ко ји ма ду гу је. По 
упла ти ду гу ју ћих до при но са, по но во би 
 се пре ра чу на ла ви си на пен зи је на осно-
ву це ло куп них упла та и до не ло ко нач но 
ре ше ње о ње ном пу ном из но су. 

Уко ли ко по сло да вац ко ји је сво је вре-
ме но про пу стио да упла ти пен зиј ске до-
при но се за не ке го ди не ста жа ви ше не 
по сто ји, јер је у ме ђу вре ме ну оти шао у 
сте чај или ли кви да ци ју, пен зи о нер би 
трај но при мао пр во бит но об ра чу на ту 
пен зи ју, али – бар би је при мао. 

Овај пред лог нај ви ше је, на рав но, 
об ра до вао за по сле не чи је не во ље пу-
не но вин ске ступ це: од ра ди ли 35 или 
40 го ди на, рас ки ну ли рад ни од нос, под-
не ли зах тев за пен зи о ни са ње и – тек 
он да са зна ли да су им по сло дав ци „по-
је ли” го ди ну-две-три, па да од пен зи је 

не ма ни шта. Јер, вре ме за ко је 
ни су пла ћа ни до при но си, по са-
да шњем за ко ну, не мо же да се 
при зна у стаж оси гу ра ња; ре-
фе рен ти ма у Пен зиј ском фон ду 
оста ја ло је је ди но да кон ста ту-
ју да пу ног ста жа не ма, па ни 
пра ва на пен зи о ни са ње, а об-
ма њи ва ним рад ни ци ма да, без 
ди на ра при хо да, че ка ју на вр ша-
ва ње го ди на ста ро сти да би бар 
по том усло ву ипак оства ри ли 
пра во на пен зи је. 

Огла си ли су се, на рав но, и 
„твр ди” бра ни о ци за ко на да се 
јав но за бри ну да би ова кво за кон-
ско ре ше ње под ста кло и дру ге 
по сло дав це да не пла ћа ју до при-
но се – као да је са да шња за кон-
ска оба ве за и прет ња санк ци ја ма 
(ко је се не спро во де) при ве ла 
прав ди би ло ког крив ца за до са-
да шњу ар ми ју не вољ ни ка 

Син ди кал ни чел ни ци опре де-
ли ли су се за ма ње зло: пот пред-
сед ник УГС „Не за ви сност” Слав ко 
Вла и са вље вић при ме тио је, у но-
во сад ском „Днев ни ку”, да би ово 
ре ше ње зна чи ло да би та квим за-
по сле ни ма пен зи је би ле ни же од 
ре ал но за ра ђе них, али би бар мо-
гли да се пен зи о ни шу.

– Др жа ва је про пу сти ла да пре-
кон тро ли ше по сло дав це у од ре-
ђе ном пе ри о ду и са да све тре ба 
да иде пре ко ле ђа рад ни ка јер, 
иако би би ло до бро да ове тро-
шко ве по кри је др жа ва, не ве ру-
јем да ће се због ово га за хва та ти 
из бу џе та – ре као је Вла и са вље-
вић но во сад ском гла си лу.  С. Ч. 

Др жа ви лак ше 
– Ми ни стар ство је по др жа-

ло пред лог Фон да ПИО јер 
сма тра мо да би др жа ва лак-
ше на те ра ла по сло дав це да 
из ми ре сво је оба ве зе не го по-
је дин ци ко ји ма ти до при но си 
ни су упла ћи ва ни – об ја снио 
је ми ни стар Ља јић у ин тер-
вјуу „Еко но ми сту”. 

Не ра зу ме ва ње

Мирјана Мирков

По во дом пред ло га Фон да ПИО би ло је 
и не ра зу ме ва ња. У не ким гла си ли ма су на-
во ди ли да га је вла да већ усвоји ла, иако 
је она само прихватила ини ци ја ти ву и о 
њој тек треба да се разговара. 

У дру гим су, као но во, на ја вљи ва ли 
„да ће у пен зи ју мо ћи да иду и они ко ји 
ис пу ња ва ју ста ро сни усло в, иако им по-
сло дав ци ни су упла ћи ва ли до при но се за 
цео рад ни век”, иако је то и са да мо гу-
ће. На и ме, же не ко је ове го ди не на пу не 
59, а му шкар ци 64 го ди не жи во та, мо гу 

да оства ре пра во на ста ро сно пен зи о ни-
са ње, чак и ако им за неке године рада 
нису уплаћени доприноси или о томе није 
обавештен Фонд ПИО.  Услов је да, од 
стажа који им је уписан у радну књижицу, 
има ју потпуно регулисано нај ма ње 18 го-
ди на пензијског ста жа (у који улази и 
посебан стаж на име, рецимо, боравка на 
ратишту), односно да им у оквиру тога 
ефективни стаж осигурања буде по кри-
ве н до при но си ма.  

то ра за остваривање права из ПИО у 
Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, морала да појасни: 

– Уко ли ко би се при хва ти ло ова кво 
за кон ско ре ше ње, детаљи би се тек 
утврдили. Али, оно би се свакако од-
но си ло са мо на за по сле не ко ји, пре 
испуњења година живота потребних 
за пензију, у рад ним књи жи ца ма имају 
уписан пун стаж, же не 35, а му шкар ци 
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Пензионисани пољопривредници, који 
су већ почели да се распитују ког 

јануарског дана им стиже последња 
рата дугујућих пензија, мораће да се 
наоружају поприличним стрпљењем: 
држава је одлучила да им се потпуно 
раздужи тек – 2010. године.
Наиме, посланици Скупштине Ср-

бије су, у прелазним одредбама Зако-
на о буџету за 2009. годину, прописали 
да ће се обавезе по основу јавног дуга 
пољопривредним осигураницима, које 
по Закону донетом 2005. доспевају у 
2009. години – „извршити у целости у 
2010. години, увећане за износ камате 
обрачунате по стопи од 8,5 одсто на 
годишњем нивоу”. 

Паорима, дакле, предстоји још нај-
мање једногодишње чекање на пос-
ледњу квоту давнашњих пензија. Јер, 
да подсетимо, када су принадлежности 
пензионисаних пољопривредника, сти-
жући све нередовније, доспеле дотле 
да се исплаћују са скоро двогодишњим 
кашњењем и када је постало јасно да 
то „у ходу” неће моћи да се надокнади, 
држава је одлучила да дугујуће паор-

Закон о буџету одгодио до 2010. исплату последње рате заосталих пензија 
која је, по Закону из 2005, требало да се измири у овој години 

и последња, четврта рата – све 
с приписаном каматом од, про-
сечних, по 1.880 динара.

Редовна, друга рата овог јав-
ног дуга стигла је лане, баш у 
јануару: 17. је почела исплата 
још једне „транше” од по (про-
сечних) 20.960 динара, увећаних 
каматом од по 3.691 динар. 

– У ове три исплате свако 
је, наравно, добио дуг у виси-
ни своје пензије и сразмерну 
камату. У просеку, измирено је 
по 62.882,55 динара на име ду-
гујућих пензија и још 7.160,23 
динара на име камате, однос-
но просек укупних исплата је 
70.042,78 динара – каже Суза-
на Воркапић, начелник Одељења 
за исплату пензија у Дирекцији 
Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање.

Последњој, мада заправо за-
конски трећој рати предвиђеној 
за 2009, паори су се, по ранијем 
добром искуству, надали ових 
дана... Али, очигледно, у пре-
напрегнутом буџету није било и 
тих безмало 5,5 милијарди ди-
нара колико је потребно да се 
држава до краја раздужи вре-
мешним сељацима. Ако ниш-
та друго, бар паори неће џабе 
чекати: будемо ли сви заједно 
боље руке идућег јануара, па-
орска рата могла би се дотад 
увећати за више од трећине – 
уз дугујућих 20.960, стигло би 
им на име камате још око 7.400 
динара.  С. Ч.

4,725 милијарди динара обезбеђено је из буџета за 
прву рату дуга коју је примило 222.026 пензионисаних 
пољопривредника

4,842 милијарде динара био је буџетски издатак за 
исплату следеће рате за 223.217 корисника, а

5,156 милијарди буџетских средстава обезбеђено 
је лањског јануара за исплату још једне рате за 
220.940 пољопривредних пензионера

ске пензије „замрзне” и прескочи: пре-
творила их је у свој јавни дуг, а затим 
кренула да и сељацима редовно испла-
ћује текуће принадлежности, сваког ме-
сеца за онај претходни. 

У тренутку доношења Закона о јав-
ном дугу (2005. године) пољопривред-
ним пензионерима дуговано је 20,5 
пензија, у просеку по око 83.000 ди-
нара, или укупно – 20 милијарди ди-
нара. Законом је било предвиђено да 
се дуг врати у четири једнаке рате (по 
око 20.960 динара), од 2007. до 2010. 
године, с тим што је Влади остављено 
да утврди тачне датуме исплате; сва-
ка од четири рате требало је, такође, 
да буде увећана каматом од 8,5 од-
сто годишње од 1. јануара 2006. па до 
дана исплате.

Ипак, чинило се да се времешним 
паорима најзад посрећило: прву рату 
добили су пре рока, 20. новембра 2006. 
године, а уз њу још и обрачунату кама-
ту, у просеку по 1.600 динара. А онда 
убрзо, увелико прекоредно (планирана 
за 2010), већ 15. јануара 2007. стигла је 

ОДЛОЖЕНО РАЗДУЖИВАЊЕ ОДЛОЖЕНО РАЗДУЖИВАЊЕ 
ПЕНЗИОНИСАНИМ ПЕНЗИОНИСАНИМ 

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА 

ЈошЈош
година година 
чекањачекања  



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009.10

И мај сто ри и уче ни ци за до вољ ни по сти гнутим за два ме се ца обу ке, 
по го то во што се тре ћи на об у че них већ свр ста ла у за по сле не

ОБ НО ВОМ СТА РИХ ЗА НА ТА ДО НО ВОГ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

По вра так
мај стор ства

Још јед на гру па не за по сле них 
овла да ла је тај на ма ста рих за-

на та – не ки по чет ним, не ки то-
ли ко да, уз ма ли над зор вр сних 
мај сто ра, мо гу и са ми да се ла те 
за нат ства, а не ки бо га ми и да се 
увр сте ме ђу са мо стал не за на тли-
је: сер ти фи ка те о то ме до би ли 
су пре не ко ли ко да на у хо лу Из-
вр шног ве ћа АП Вој во ди не, где 
је упри ли че на и из ло жба ра до-
ва мај сто ра и уче ни ка. 

И мај сто ри и уче ни ци ве о ма 
су за до вољ ни оним што су по сти-
гли за два ме се ца обу ке, по го то-
во што се тре ћи на об у че них већ 
свр ста ла у за по сле не. За до вољ-
ни су и у Ме ђу оп штин ском удру-
же њу са мо стал них при вред ни ка 
гра да Но вог Са да, где већ тре ћу 
го ди ну, са ра ђу ју ћи са На ци о нал-
ном слу жбом за за по шља ва ње, 
По кра јин ским се кре та ри ја том за 
рад, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва, мај сто ри ма ста рих 
за на та и удру же њи ма пред у зет-
ни ка из Срем ских Кар ло ва ца, 
Сом бо ра, Су бо ти це, Ки кин де и 
Чо ке, вра ћа ју у жи вот умет нич-
ке и ста ре за на те, као и на ду 
не за по сле ни ма да од свог ра да 
мо же да се жи ви.

– Мно го је ста рих за на та ко-
је је пре кри ла пра ши на – ка же 

рог за на тли ју, и да ство ри мо усло ве да 
мла ди љу ди у том за на ту поч ну да гле-
да ју бу дућ ност и пер спек ти ву, да га оса-
вре ме не ко ли ко је мо гу ће и да од тог 
по сла мо гу да жи ве. Ако је по че так њи-
хо ва обу ка, крај њи циљ је да по сто ји 
тр жи ште на ко је ће пла си ра ти про из во-
де. У да на шњем све ту по је ди нац, без 
ор га ни зо ва ног на сту па, те шко мо же да 
бу де успе шан. Због то га тра жи мо на чин 
и по др шку да што че шће ор га ни зо ва но 
из ла зи мо на сај мо ве – и при вред не и 
ту ри стич ке, у зе мљи и ино стран ству, и 
да ну ди мо про из во де на ших за на тли ја. 
Та ко смо у ав гу сту и но вем бру у Бу дим-
пе шти и на но во сад ском Сај му ту ри зма 
про мо ви са ли ста ре за на те, уз фи нан сиј-

Вељ ко Ан ђе лић, се кре тар Удру же ња. 
– Мно го је мај сто ра ко ји су за кљу ча ли 
рад ње јер ни је имао ко да на ста ви мо-
жда де це ниј ско по ро дич но за ни ма ње, 
а мно го је љу ди на еви ден ци ји не за-
по сле них. На ши про јек ти су због то га 
ви ше стру ко ва жни. На ме ра нам је да 
удах не мо но ви жи вот ста рим, а још по-
треб ним за на ти ма у ко ји ма ће се, што 
је већ еви дент но, про на ћи мно ги ко ји 
их уче, не са мо мла ди до 35 го ди на жи-
во та, ко јих је за са да нај ви ше, не го и 
они у пе тој де це ни ји. Ста ри ји, ко ји ма до 
пен зи је тре ба не ко ли ко го ди на, те же се 
од лу чу ју не са мо на уче ње за на та, не го 
и но вих пра ви ла пред у зет ни штва, бу ду-
ћи да су из ме не про пи са че сте.

Не за по сле ни су до са да мо гли да се, 
с об зи ром на же ље и скло но сти, опро ба-
ју у овла да ва њу тај на ма ви ше за на та: 
зла тар ском, гра вер ском, ју ве лир ском, 
ка зан џиј ском, ко вач ком, са рач ком, бер-
бер ском, ка ме но ре зач ком, ужар ском, 
ча сов ни чар ском, књи го ве зач ком, у из-
ра ди ко жне га лан те ри је, су ве ни ра од 
др ве та и гли не, пред ме та од гво жђа, 
ре ста у ра ци ји стил ског на ме шта ја, фи-
ја ке ра, књи га, тка њу да ма ста и плат-
на, из ра ди умет нич ког ве за или ико на 
у ду бо ре зу...

– За нас у Удру же њу – ка же Ан ђе-
лић – ва жни су ста ри за на ти и до ма ћа 
ра ди ност. У Сек ци ји ста рих за на та оку-
пља мо љу де ко ји се ти ме ба ве, а хо-
ће мо да ме ња мо пред ра су ду да ста ри 
за нат под ра зу ме ва и ста рог чо ве ка, ста-

ску по др шку Из вр шног ве ћа Вој во ди не, 
од но сно гра да Но вог Са да.

За по че так, ви ше не го до вољ но: до 
мај стор ства је дуг пут и пре дан рад. 
Јер, ка ко ре че пред сед ник Сек ци је ста-
рих за на та Сте ван За рин, и сам по те-
као из по ро ди це за на тли ја: „Ко хо ће да 
бу де пред у зет ник, за на тли ја, не тре ба 
ду го да спа ва!”

Ипак, до бро је што ће, осим 81 уче-
ни ка ста рих за на та, и мно ги дру ги не-
за по сле ни до би ти при ли ку да стек ну 
ова ква зна ња, да се, мо жда, од кон фек-
циј ског рад ни ка ко ји је две де це ни је, у 
да нас уга ше ној фа бри ци, из во дио јед ну 
те исту опе ра ци ју пре о бра те у кро ја ча 
ко ји ће уме ти да са ши је це ло оде ло!

Ика Ми тро вић

Света Петка, 
дуборез Јелене Шијачић

Вељко Анђелић

Златарски радови полазника

Стари вез



11ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009.

АКТУЕЛНО

Пред ви ђе ни и ми ни спо ра зу ми у фир ма ма ко ји ма би се син ди ка ти од ри ца ли не ких 
рад нич ких пра ва, а по сло дав ци при хва та ли да не от пу шта ју за по сле не

Уме сто при че о Оп штем ко лек тив ном 
уго во ру, то плом обро ку и ре гре су, 

у си ту а ци ји ка да у Вој во ди ни нај ма ње 
око осам од сто рад ни ка („ла жно за по-
сле них”) не оства ру је ни ми ни мал на 
пра ва из рад ног од но са, тре ба се ба ви-
ти жи вот ним те ма, сма тра Се кре та ри јат 
за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва Из вр шног ве ћа Вој во ди не: ка ко 
обез бе ди ти да, уз по што ва ње ин те ре са 
и по сло да ва ца и син ди ка та, што ма ње 
љу ди оста не без по сла. 

Да би пред у пре ди ли не га тив не ефек-
те пред сто је ће кри зе, у овом се кре та-
ри ја ту су со ци јал ним парт не ри ма, кроз 
„Плат фор му о очу ва њу ста бил но сти у 
обла сти за по шља ва ња у АП Вој во ди ни 
у 2009 го ди ни”, по ну ди ли нов на чин де-
ло ва ња. Пре ма ре чи ма по кра јин ског се-
кре та ра Ми ро сла ва Ва си на, плат фор ма 
би тре ба ло да по ста не нај ши ри за јед-
нич ки мо дел су прот ста вља ња по сле ди-
ца ма кри зе. Њо ме је, из ме ђу оста лог, 
пре ди ђе но ус по ста вља ње не по сред ног 
со ци јал ног ди ја ло га по сло да ва ца и за-
по сле них у сва ком по је ди нач ном пред-
у зе ћу из ко јег би ло ко за тра жи по моћ 
у ре ша ва њу про бле ма из обла сти ра да. 
Овај по зив мо же да упу ти и гру па рад-
ни ка ко ја ни је син ди кал но по ве за на. За-
тим би се пред у зе ло све што се мо же 
да се про бле ми ре ше у окви ру са мих 
пред у зе ћа, во де ћи ра чу на о ре ал ним 
зах те ви ма за по сле них, али и о објек-
тив ним ма те ри јал ним мо гућ но сти ма са-
мог по сло дав ца. 

У ВОЈ ВО ДИ НИ ПЛАТ ФОР МА ЗА УБЛА ЖА ВА ЊЕ ПО СЛЕ ДИ ЦА ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ

Ди ја ло г  за  рад на ме ста

ИЗБОР НОВИХ ЧЕЛНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕС-а

Председавајући др Милорад Мијатовић
На првом овогодишњем засе-

дању Социјално-економског саве-
та Војводине, одржаном крајем 
јануара, за председавајућег у на-
редном мандату изабран је др 
Милорад Мијатовић, председник 
Савеза самосталних синдиката 
Војводине , за његовог заменика 
Славко Влаисављевић, председник 
покрајинског УГС „Независност”, 
а за секретара Милина Тушјак, 
секретар СССВ. 

Републичка влада формирала кризни штаб
Према речима Расима Љајића, министра за рад и социјалну политику у Влади 

Србије, на нивоу Србије формиран је Кризни штаб који ће се бавити заштитом 
радника у случајевима противзаконитог отпуштања и када је очигледно да 
послодавци користе глобалну кризу као разлог за отпуштање. 

Инспекције рада су у претходна два месеца од 1.307 отпуштених радника у 
Србији 119 вратиле на посао до доношења правоснажне судске одлуке. Ипак, 
и министар Љајић сматра да је договор социјалних партнера најефикаснији 
начин решавања ових проблема.

Славко Влаисављевић и др Мијатовић

При ме ра ра ди, пот пи си ва ће се ми ни 
до го во ри – спо ра зу ми у пред у зе ћи ма, 
на осно ву ко јих би син ди ка ти при ста ли 
на ума ње ње не ких сво јих пра ва (сем за-
кон ског ми ни му ма – за га ран то ва не за-
ра де, упла те со ци јал них до при но са...) 
ко ја им при па да ју по по је ди нач ном ко-
лек тив ном уго во ру. С дру ге стра не, по-
сло да вац би при хва тио да у пе ри о ду 
од, ре ци мо, шест ме се ци не от пу шта 
за по сле не.

Пред ви ђе но је да у овим ак тив но сти-
ма, осим со ци јал них парт не ра, мо гу да 
се ан га жу ју и струч ња ци из ра зних обла-
сти: про фе со ри уни вер зи те та, ис так ну-
ти ме на џе ри... 

У са став ни део Плат фор ме би ће утка-
ни и прин ци пи со ли дар но сти ме ђу за по-
сле ни ма, ко је је осми слио про фе сор др 
Се над Ја ша ре вић, ко ри сте ћи слич на ис-
ку ства из раз ви је них зе ма ља. По ње му, 
има до ста ства ри ко је је мо гу ће ура ди-
ти у пред у зе ћу, и у дру штву, да би се 
на прин ци пи ма со ли дар но сти спре чи ло 
от пу шта ње ве ћег бро ја љу ди: не где је 

то скра ће ње рад ног вре ме на, 
не где ма ње, ли не ар но сма ње-
ње за ра де, а не где пре ра спо де-
ла рад ног вре ме на. Ре ци мо, ако 
у пред у зе ћу са 100 за по сле них 
по сло да вац мо ра да от пу сти де-
се то ро, по сто ји мо гућ ност да и 
они за др же по сао ако се сви ма 
скра ти рад но вре ме за 10 од-
сто: ауто мат ски, то под ра зу ме-
ва и ума ње ње свих за ра да за 
де сет по сто. 

У Плат фор ми су ја сно пред-
ви ђе не кон крет не оба ве зе и на-
чи ни де ло ва ња свих со ци јал них 
парт не ра. Ре ци мо, Ми ро слав Ва-
син, на зах тев син ди ка та, има 
рок од три да на да ус по ста ви 
кон такт са по сло дав цем код ко-
јег се ја вља ју про бле ми, или са 
син ди ка том ако то зах те ва по-
сло да вац. Осно ва ће се и пет ак-
ци о них гру па, од пред став ни ка 
со ци јал них парт не ра и парт нер-
ских ор га ни за ци ја са те ри то ри-
је Вој во ди не, ра ди ефи ка сни јег 
оства ри ва ња ци ље ва Плат фор-
ме. Да кле, све ће би ти усме ре-
но ка очу ва њу са да шњег бро ја 
рад них ме ста (тре нут но је у По-
кра ји ни 530.000 за по сле них) и 
спре ча ва њу знат ни јег по ра ста 
не за по сле но сти – уз раз ви ја ње 
прин ци па со ли дар но сти у оте жа-
ним усло ви ма при вре ђи ва ња. 

Не дав но је ди рект ни ди ја лог 
со ци јал них парт не ра по ка зао до-
бре ре зул та те у но во сад ским 
пред у зе ћи ма „Но ви тет” (има око 
200 рад ни ка) и „Ју го а лат”, та ко 
да по зи тив на ис ку ства већ по-
сто је. Ми ро слав Мек те ро вић
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Отворена врата странкама и у две службе и три испоставе, а размишља се
и о новим пријемним канцеларијама у Борчи и Чукарици

ПРЕДСТАВЉАМО

Про те кла је це ла го ди на од об-
је ди ња ва ња три фон да – за по-

сле них, са мо стал них де лат но сти 
и по љо при вред ни ка у је дин ствен 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње Ср би је и 
мно ге не до у ми це око кон со ли да-
ци је по ка за ле су се нео прав да-
ним. Пре све га за оси гу ра ни ке 
и ко ри сни ке, ко ји ма је, по ка за-
ло се за ово крат ко вре ме, са да 
да ле ко јед но став ни је, по го то во 
ка да је по сао на шал те ри ма у 
пи та њу, да за вр ше оно што им 
је по треб но.

То се мо жда нај бо ље ви ди на 
при ме ру нај ве ће фи ли ја ле Фон да 
– бе о град ске. Јер, док су се до 
пре го ди ну да на сви гу ра ли у чу-
ве ној Не ма њи ној 30, са да је ипак 
ма ло лак ше јер по сто је слу жбе.

– Слу жба 1 у Но вом Бе о гра ду, 
у Бу ле ва ру умет но сти 10 (где се 
на ла зио Фонд са мо стал них де лат-
но сти) са да ра ди за све гра ђа не 
ко ји жи ве у Зе му ну, Сур чи ну и 
Но вом Бе о гра ду – ка же за наш 
лист Ми ли ца Да ни ло вић, за ме ник 
ди рек то ра Фи ли ја ле Бе о град. – 
Осно ва на је и Слу жба 2 за оп шти-
не Па ли лу ла, Во ждо вац, Зве зда ра 
и Гроц ка, али она још ни је про-
функ ци о ни са ла на пра ви на чин 
јер не мо же мо да на ђе мо од го ва-
ра ју ћи про стор на тој те ри то ри-
ји где би Слу жба би ла сме ште на, 
па још ра ди у Не ма њи ној. Много 
значе и ис по ста ве у Ла за рев цу, 
Мла де нов цу и Обре нов цу.
Бе о град ска фи ли ја ла на 

свом спи ску има не што ви ше 
од 350.000 ко ри сни ка и бли зу 
700.000 оси гу ра ни ка. За њих је 
сва ко днев но отво ре но 35 шал те-
ра у Не ма њи ној и 14 у но во бе о-
град ској Слу жби 1. Шалтер сала 
у Немањиној прошле године је 
модернизована. Уведен је инфо 
пулт на коме странке добијају 
бројеве са податком о надлежном 

шалтеру и процењеном времену чекања 
до доласка на ред, што знатно смањује 
гужве и нервозу. По не де љак и че твр-
так су да ни ка да су су гра ђа ни ма ши ром 
отво ре на вра та та ко да мо гу до ре фе-
рен та, на чел ни ка, ди рек то ра…

– Од пре две го ди не уве ли смо прак-
су да стран ке че тврт ком при ма ју ру ко во-
ди о ци, а по не дељ ком ре фе рен ти. Љу ди, 
прак тич но, мо гу да до ђу код би ло ко-

га про сле ди мо где тре ба, из фи ли ја ле 
у слу жбу и обр ну то – об ја шња ва Ми ли-
ца Да ни ло вић.

Не мо же се, на жа лост, још ре ћи да 
гу жви не ма. По сла је за 569 за по сле-
них (415 у Фи ли ја ли и 125 у Слу жби 1)
са да ви ше јер су и са мо стал ци и по љо-
при вред ни ци у истим ре до ви ма пред 
шал те ри ма са бив шим за по сле ни ма. На-
ро чи то се то осе ћа у ис по ста ва ма, по-
го то во у Обреновцу и Мла де нов цу, где 
има до ста љу ди ко је се ба ве зе мљо рад-
њом. А ко ли ко њи ма зна чи што не мо-
ра ју по сво ја пра ва или чак по сва ку 
ин фор ма ци ју у Бе о град, су ви шно је го-
во ри ти.

– За кон је исти за све ка те го ри је 
оси гу ра ни ка, али ипак има не ких спе ци-
фич но сти код са мо ста ла ца и по љо при-
вред ни ка са ко ји ма се на ши рад ни ци 
ни су ра ни је су сре та ли, па је и то тре ба-
ло за крат ко вре ме пре ва зи ћи. Мо гу да 
ка жем да смо у то ме и ус пе ли, да се са-
да сви сна ла зе са свим зах те ви ма и да 
смо ве о ма за до вољ ни ка ко по сао те че. 
Ипак, ни је би ло мно го вре ме на, све се 
у хо ду учи ло и ре ша ва ло, а сва ки пред-
мет је јед на људ ска суд би на и те шко 
их је све са би ти у мр тво сло во за ко на 
– ја сна је Ми ли ца Да ни ло вић.

Тре ба ло је, на рав но, и гра ђа ни ма ма-
ло вре ме на да се на вик ну на про ме не. 
Пр вих не ко ли ко ме се ци про шле го ди не 
сви су ишли та мо где су на ви кли да од-
ла зе по сво ја пра ва из пен зиј ско-ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Већ апри ла, ма ја, 
ка да су по че ли да се пре да ју М4 обра-
сци, сви су схва ти ли да им је лак ше да 
оду та мо где је бли же.

– И ми смо се по тру ди ли да о про-
ме на ма ин фор ми ше мо све ин сти ту ци је 
са ко ји ма са ра ђу је мо и где та ко ђе од-
ла зе на ше стран ке: По ре ску упра ву, На-
ци о нал ну слу жбу за за по шља ва ње, али 
и све ве ли ке по сло дав це да би слу жбе 
што пре по че ле да функ ци о ни шу и да 
би сви јед но став ни је за вр ши ли по сао – 
об ја шња ва на ша са го вор ни ца.

О то ме све до чи и број зах те ва пре-
да тих у Слу жби 1. Док је по чет ком про-

Ми ли ца Да ни ло вић

ФИ ЛИ ЈА ЛА БЕ О ГРАД – ГО ДИ НУ ДА НА ПО СЛЕ

Че тврт ком код ше фа 

га од нас, да се по жа ле, по са ве ту ју, 
ис при ча ју сво ју му ку, што им по не кад 
нај ви ше и зна чи – да их не ко па жљи-
во са слу ша и упу ти шта да ље да ра де. 
Раз ми шља мо и о то ме ка ко да се још 
ви ше при бли жи мо су гра ђа ни ма. Има-
мо иде ју да се отво ри по јед на ис по-
ста ва или бар кан це ла ри ја у Бор чи и 
на Чу ка ри ци, где би се са мо из да ва ли 
ли стин зи (за па сош и слич но) и при ма-
ли зах те ви. Наш им пе ра тив је да гра ђа-
не што ма ње ше та мо, да њи хов зах тев 
при ми мо та мо где је њи ма нај згод ни је 
да га пре да ју, а да ље је наш по сао да 
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шле го ди не ме сеч но би ва ло тек око 
400, у де цем бру је при спе ло 2.245 зах-
те ва. Истог ме се ца ре ше но их је ви ше 
од две и по хи ља де, што све до чи о то-
ме да је Слу жба пот пу но спрем на да 
са вла да све за дат ке, па је по че ло и ре-
ша ва ње пред ме та пре не тих из прет ход-
ног пе ри о да. Ина че, у овој слу жби је за 
про те клих го ди ну да на при мље но бли-
зу 20.000 но вих, а пре не то је још око 
хи ља ду ра ни јих зах те ва. Ре ше но је не-
што ви ше од 15.000, а око пет хи ља да 
је пре не то у ову го ди ну. 

Укуп но је у Фи ли ја ли Бе о град про-
шле го ди не при мље но 162.000 зах те ва 
(142.000 без но во бе о град ске Слу жбе 1), 
а об ра ђе но 121.000. 

– Два де се так хи ља да зах те ва ко ји су 
пре не ти у ову го ди ну углав ном су они 
ко ји не ма ју ком пле ти ра ну до ку мен та ци-
ју. Ту још не ма ре ше ња. И да ље је то 
нај ве ћи про блем, по го то во ка да љу ди 
од ла зе у пен зи ју са на вр ше ним го ди на-
ма ста жа. Јер, чо век пре да до ку мен та 
сма тра ју ћи да је 40 го ди на по ште но од-
ра дио, а он да се ис по ста ви да му за не-
ку го ди ну или чак и са мо за не ко ли ко 
ме се ци до при но си ни су упла ће ни. Он да 

на ста је „по тра га” за тим пе ри о дом и то 
мо же да по тра је. Још је те же код оних 
ко ји су ра ди ли у ино стран ству или бив-
шим ре пу бли ка ма, где ре ше ње не мо же 
да се до не се док се тај стаж из дру ге 
др жа ве не по твр ди, а на то мо же да 
се че ка ме се ци ма, јер то ни ма ло не за-
ви си од нас. За то ми увек упо зо ра ва мо 
гра ђа не да, ако су не ко вре ме ра ди ли 
у ино стран ству, на вре ме, не ко ли ко го-
ди на пре не го што тре ба да оду у пен-
зи ју, при ба ве по твр де о том ста жу да 
не би има ли про бле ма и ду го че ка ли. 
Још је нај лак ше са љу ди ма ко ји на пу-
не го ди не жи во та и од ла зе у ста ро сну 
пен зи ју, јер њи ма мо же да се до не се 
при вре ме но ре ше ње, па ако се у ме ђу-
вре ме ну уста но ви да за још не ку го ди-
ну има пла ће них до при но са, лак ше је 
да се то ис пра ви и до не се ко нач но ре-
ше ње – по ја шња ва за ме ник ди рек то ра 
Фи ли ја ле Бе о град.

По себ на је при ча са са мо стал ци ма 
ко ји, уко ли ко не ма ју пла ће не до при но-
се за све го ди не ста жа, мо ра ју у По ре-
ску упра ву да им та мо из ра чу на ју тач ну 
су му ко ју ду гу ју, па да он да од лу че хо-

ће ли је у це ло сти ис пла ти ти 
па под не ти зах тев за пен зи ју 
или се са гла си ти да им се тре-
ћи на пен зи је об у ста вља док не 
ис пла те дуг.

– До 2003. го ди не, док је еви-
ден ци ја о упла ти до при но са би-
ла у над ле жно сти Фон да, ипак 
смо бр же и ефи ка сни је ре ша ва-
ли про бле ме ве за не за ре дов ну 
упла ту до при но са. Та да је, ме ђу-
тим, ово пре шло у над ле жност 
По ре ске упра ве, та ко да ми ви-
ше не ма мо о то ме ни ка кве по-
дат ке. Др жа ва је сте у не ко ли ко 
на вра та „по ве зи ва ла” стаж за по-
сле ни ма, ре про гра ми ра ла ду го ве 
по сло дав ци ма, али се увек по ја ви 
још не ки пот пу но но ви про блем, 
а пен зи ја мо же да се до би је са-
мо за оне го ди не ра да за ко је 
су сви до при но си пла ће ни. И ми 
по ку ша ва мо да на све мо гу ће на-
чи не бла го вре ме но оба ве сти мо и 
„под се ти мо” по сло дав це да пре-
да ју М4 обра сце о упла ти до при-
но са. Али, увек има не са ве сних. 
Не вре ди мно го ни пре кр шај но 
их го ни ти, пр во за то што су ка-
зне углав ном сим бо лич не, а про-
шле го ди не чак ни смо ус пе ли ни 
да пре да мо пре кр шај не при ја ве 
јер се су до ви про гла ша ва ју не на-
дле жним, од но сно стал но нам, о 
по сло дав цу ко ји ни је пре дао М4, 
тра же но ве и но ве по дат ке ко је 
ми јед но став но не мо же мо ни да 
има мо – ка же за наш лист Ми ли-
ца Да ни ло вић, за ме ник ди рек то-
ра Фи ли ја ле Бе о град.

Ве сна Ана ста си је вић

694.916 осигураника, 350.035 корисника покрива ова филијала

162.000 нових зах те ва примљено у 2008. години

35 шалтера има у Немањиној, а 14 у Булевару уметности

569 запослених на услузи грађанима 
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ПОВОДИ

У ве ћим гра до ви ма бес плат но ауто бу си ма, у пре сто ни ци ко му на ли је јеф ти ни је и до 
55 од сто, олак ши це и при пла ћа њу стру је, те ле фо на, ку по ви ни во зне кар те... 

Го ди ну у ко ју смо за ко ра чи ли још и пре не го што је по че ла 
сви су про гла си ли те шком, кри-
зном и, по све му, оном у ко јој 
ће мо се од ри ца ти, ште де ти и во-
ди ти ра чу на о сва кој „жу тој бан-
ци” ко ју тре ба да по тро ши мо. И, 
на рав но, сви су сло жни у оце ни 
да ће, као и увек, по сле ди це нај-
ви ше осе ти ти и нај те же под не-
ти они ко ји нај ма ње има ју. Ме ђу 
њи ма је, на вр ху спи ска, не ко ли-
ко сто ти на хи ља да пен зи о не ра 
ко ји при ма ју пен зи је ис под про-
сеч ног из но са (про сек је за бив-
ше за по сле не и са мо стал це око 
21.000, а за по љо при вред ни ке 
тек не што ви ше од осам хи ља-
да ди на ра). 

За то смо и по ку ша ли да са зна-
мо и под се ти мо пен зи о не ре да 
ли, где и ка кве олак ши це мо гу 
да до би ју не би ли рас те за ње од 
јед не до дру ге по ло ви не пен зи је 
би ло бар ма ло убла же но.

РА ЗНИ ПО ПУ СТИ СВЕ КО РИ СНИ ЈИ ВЛА СНИ ЦИ МА ТА ЊИХ ПЕН ЗИЈ СКИХ ЧЕ КО ВА

Ка ко сни зи ти ра чу не 

Оно што се углав ном зна, али ни је 
ло ше под се ти ти, је сте да бе о град ски 
пен зи о не ри по сле на вр ше них 70 го ди-
на жи во та до би ја ју бес плат ну мар ки цу 
за град ски пре воз. Према новој одлуци 
градске власти, сада и суграђани са 

навршених 65 година и примањима која 
не прелазе 21.000 динара такође имају 
право на бесплатну маркицу. 

У Скен дер-бе го вој ули ци, уз лич ну 
кар ту и две фо то гра фи је, исти на и уз 
упла ту 200 ди на ра, за де се так ми ну та 
добијају по вла сти цу са мар ки цом ко ја 
им ва жи нео гра ни че но (да кле, не мо ра ју 
сва ког ме се ца да од ла зе по но ву). 

Пре не го што на пу не по треб не го ди-
не за бес плат ну мар ки цу, пен зи о не ри 
мо гу да ку пу ју пен зи о нер ску по по вла-
шће ној це ни (тре нут но је то 840 ди на-
ра, док за по сле ни за њу пла ћа ју ду пло 
ви ше, 1.620 ди на ра).

Бе о град ска власт је број ним вла сни-
ци ма тан ких пен зиј ских че ко ва омо гу-
ћи ла ума ње ње и ко му нал них ра чу на, 
за ви сно од при ма ња. Ка ко смо са зна-
ли од Ми о дра га Спа си ћа из Кол цен-
тра Ин фо ста на, по сту пак је при лич но 
јед но ста ван:

– Пен зи о нер тре ба да оде у Ин фо стан 
на оп шти ни у ко јој жи ви са ко пи ја ма 
че ко ва за ав густ, сеп тем бар и ок то бар 
про шле го ди не и да на шал те ру по пу-
ни зах тев за ума ње ње ра чу на, у ко ме 
ће на ве сти број чла но ва до ма ћин ства, 
и ре ше ње о по пу сту ће вр ло бр зо би-
ти до не то. Пен зи о не ри са ни ским при на-
дле жно сти ма мо гу да оства ре по пуст на 
на ше ра чу не и до 50 од сто. Ако жи ви 

До 18.657 динара без 
партиципације

Управ ни од бор Ре пу блич ког за во да за здрав-
стве но осигурање по след њих ја ну ар ских да на до-
нео је од лу ку ко јом је за 30 од сто уве ћао цен зус 
до ко јег су па ци јен ти осло бо ђе ни пла ћа ња пар ти-
ци па ци је. Они ко ји жи ве са ми, а при хо ди им не 
пре ла зе 18.657 ди на ра, и они ко ји жи ве у за јед-
ни ци а при ма ња су им ис под 14.352 ди на ра по 
чла ну, убу ду ће не ће пла ћа ти уче шће за пре глед 
или ле ко ве. 

Ову од лу ку Управ ног од бо ра РЗ ЗО тре ба да 
„под у пре” и Вла да Ср би је да би гра ђа ни, на осно-
ву по твр де о ви си ни при ма ња, оства ри ли ову 
олакшицу. 

Шта пре платити



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009. 15

сам, пен зи о нер са при ма њи ма до 8.000 
ди на ра пла ћа по ло ви ну ра чу на, уко ли-
ко при ма до 13.000 ди на ра, ра чун му 
се ума њу је за 40 од сто, са пен зи јом до 
19.000 – за два де сет од сто, а ако при-
ма до 23.000 ди на ра ра чун ће би ти ни-
жи за де сет од сто. Олак ши це по сто је 
и за дво чла но до ма ћин ство у ко ме је 
вла сник ста на пен зи о нер: уко ли ко има-
ју при ход до 10.000 ди на ра по чла ну, 
по пуст на ра чу ну Ин фо ста на је 50 од-
сто; при ма ња до 17.000 ума њу ју ра чун 
за 40 од сто; са ме сеч ним при ма њи ма 
до 21.000 ди на ра дво чла но до ма ћин ство 
оства ру је по пуст за тре ћи ну ра чу на; са 
при ма њи ма до 26.000 ди на ра по пуст је 
20, а до 31.000 де сет од сто – об ја шња-
ва Ми о драг Спа сић.

И у дру гим гра до ви ма у Ср би ји ло-
кал не са мо у пра ве омо гу ћа ва ју од ре ђе-
не олак ши це и по пу сте пен зи о не ри ма 
при пла ћа њу ко му нал них услу га. С об-
зи ром на то да углав ном не ма ју си стем 
об је ди ње не на пла те, већ се сва ка вр-
ста услу ге по себ но пла ћа, по је ди нач-
но се тре ба рас пи та ти и за евен ту ал не 
олак ши це.

Елек тро ди стри бу ци јe одо бра вају по-
пуст од 35 од сто, и то: по ро ди ца ма ко-
је при ма ју ма те ри јал но обез бе ђе ње на 
по тро шњу до 450 ки ло ват-са ти стру је 
ме сеч но (ви ше по тро ше них ки ло ва та 
пла ћа ју по пу ној це ни), а они ма чи ји 
при хо ди не пре ла зе дво стру ки из нос ма-
те ри јал ног обез бе ђе ња на по тро шњу до 
350 ки ло ва та ме сеч но (ви ше утро ше не 
стру је и они пла ћа ју по пу ној це ни). 

Тре ба на гла си ти да пра во на по пуст 
не мо же да се оства ри на шал те ри ма 
елек тро ди стри бу ци ја, већ ис кљу чи во пре-
ко цен та ра за со ци јал ни рад на те ри то-
ри ји оп шти не на ко јој осо ба жи ви, уз 
до ку мен та ци ју о ви си ни при ма ња.

Сви гра ђа ни ко ји ра чу не за стру ју 
пла ћа ју на вре ме има ју по пуст од пет 
од сто. Ову по год ност, пре ма ис ку ству 
за по сле них на шал те ри ма Елек тро ди-
стри бу ци је Београд, нај ви ше и ко ри сте 
пен зи о не ри. Они су нај ре дов ни је пла-
ти ше јер су на ви кли да пр во под ми ре 
све ра чу не, пре све га за то што се би не 

мо гу да до зво ле да им се ду го ви го ми-
ла ју, а и због то га што им сва ки уште-
ђе ни ди нар мно го зна чи. 

Же ле зни ча ри, та ко ђе, го ди на ма већ 
ми сле о пен зи о не ри ма и омо гу ћа ва ју 
им пу то ва ње во зом по це ни ни жој за 
30 од сто. Да би ис ко ри сти ли ову по год-
ност, пен зи о не ри тре ба да на шал те ру 
же ле знич ке ста ни це у свом гра ду, уз 
пен зиј ски чек и лич ну кар ту, ку пе ле-
ги ти ма ци ју ко ја ко шта око 150 ди на ра 
и ва жи две го ди не, а уз њу за сва ко 
пу то ва ње во зом има ју по пуст 30 од сто 
на це ну кар те. Што се ауто бу ског са о-
бра ћа ја ти че, олак ши це за ви се од пре-
во зни ка, та ко да се тре ба рас пи та ти на 
ауто бу ским ста ни ца ма да ли и ко одо-
бра ва по пуст за пен зи о не ре и на ко ји 
на чин то, ако по сто ји, мо же да се оства-
ри. „Ниш екс прес”, на при мер, одо бра-
ва пен зи о не ри ма по пуст од 25 до 40 
од сто у екс пре сном са о бра ћа ју, на ли ни-
ја ма Бе о град–Ниш–Бу ја но вац, као и пре-
ма Про лом ба њи и Кур шу мли ји. Да би 
оства ри ли ово пра во ко ри сни ци пен зи ја 
тре ба са мо да по ка жу лич ну кар ту или 
пен зиј ски чек ка да ку пу ју кар ту.

И у „Те ле ко му” су ми сли ли на 
оне са ни ским при ма њи ма. Сви 
ко ри сни ци до дат ка за ту ђу не гу 
и по моћ мо гу да оства ре пра во 
на по пуст од 50 од сто на те ле-
фон ски ра чун и да до би ју 300 
бес плат них им пул са, под усло-
вом да је прет плат ник ли це ко-
је при ма овај до да так. Да би им 
ра чун био пре по ло вљен тре ба да 
оду у нај бли жи ко ри снич ки сер-
вис (у Бе о гра ду их је шест: на 
Оби ли ће вом вен цу 2, у Бу ле ва-
ру кра ља Алек сан дра 84, Ра ди-
во ја Ко ра ћа 6, По хор ској 2, на 
Шу ма диј ском тр гу 6 и у Глав ној 
8 у Зе му ну) са по треб ном до ку-
мен та ци јом: фо то ко пи јом лич не 
кар те и ре ше ња за ту ђу не гу и 
по моћ, ра чу ном за те ле фон ко ји 
се во ди, на гла си мо, на ли це ко-
је при ме ову на кна ду и мол бом 
за оства ре ње пра ва са свим ва-
жним по да ци ма. 
Да под се ти мо, Ре пу блич ки 

фонд ПИО сва ке го ди не ша ље 
пен зи о не ре са нај ни жим при ма-
њи ма бес плат но у ба ње на од-
мор и ре ха би ли та ци ју. Кон курс 
из ла зи на про ле ће, а мо гу да 
се при ја ве сви ко ји ис пу ња ва-
ју усло ве – да има ју при ма ња 
до гра ни це ко ја бу де на ве де на 
у огла су (про шле го ди не је то 
би ло 16.150 ди на ра) и да ни су 
прет ход не три го ди не ишли у 
ба њу о тро шку Фон да.

Ве сна Ана ста си је вић

До погодности понекад уз хрпу папира

И евро јефтиније
Чак су и мењачи почели да брину о џеповима пензионера: ме њач ни ца „Ми-

хај ло вић” у За је ча ру пен зи о не ри ма ну ди за ди нар јеф ти ни ји евро не го оста лим 
су гра ђа ни ма. Пре ма ре чи ма вла сни ка ме њач ни це Зо ра на Ми хај ло ви ћа, није 
реч о мар ке тингу, већ о же љи да се по мог не вре ме шним За је чар ци ма: 

– Пен зи о не ри нај ви ше стра ху ју од ин фла ци је и сва ки ди нар ко ји ус пе ју да 
уште де пре тва ра ју у евро. Њи ма мно го зна чи да ку по ви ном 100 евра уштеде 
и до 150 ди на ра у овим те шким вре ме ни ма – објаснио је Ми хај ло вић. 

При ли ком ку по ви не евра најстарији тре ба са мо да по ка жу по след њи чек 
и лич ну кар ту.
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Самостална занатска радња 
„Фото Сретеновић” још од 1. 

маја 1938. године опслужује жи-
теље Кикинде и шире околине: 
дуже од седам деценија три ге-
нерације мајстора из ове поро-
дице снимају људе и догађаје, 
заустављајући их у времену и 
простору, али и унапређујући 
занат који се преноси „с коле-
на на колено”. 

Оснивач Василије Сретено-
вић почео је да осавремењује 
пословање од самог отварања 
сопствене радње, да би то на-

ставио његов старији син Сретен, под 
мотом „корак испред конкуренције”, а 
унук Владимир усавршава занат умет-
ничким фотографијама.

Василије: вештине из 
престонице

Василије Сретеновић, родом из си-
ромашне породице у Драгачеву, постао 
је питомац „Привредника” и, по препо-
руци, почео да учи за месара, па пе-
кара, да би се нашао у фотографском 
занату. У Руми је код фотографа Косте 
Ванђеловића завршио четворогодишње 
шегртовање, затим извесно време радио 

Сретен Сретеновић  са сином Владимиром

у Београду, па у Чачку, да би, поново у 
Београду, 1936. стекао врхунско знање 
и вештине у радњи најчувенијег фото-
графа Селимира Лончаревића. Ту му је 
поверено да снима знамените лично-
сти оног доба: политичаре и државнике 
Драгишу Цветковића, Милана Стојадино-
вића, генерала Милана Симовића, пат-
ријарха Варнаву...
Положивиши мајсторски испит у 

Београду, Сретеновић стиче право на 
отварање фотографске радње. Одлу-
чио се за Кикинду иако је у граду било 
неколико фотографских радњи, и то са 
дугогодишњом репутацијом – није се 
плашио конкуренције јер је био „наору-
жан” новитетима из престонице. Чика 
Васа, како су га звали и прихватили 
Кикинђани, није сматрао да је „слико-
вање”, како у Банату називају фото-
графисање, само за господу и имућне: 
омогућио је и обичним људима, пого-
тово са породицом, да се овековече – 
израдом слика на отплату, с тим што 
им је поклањао по примерак више од 
нарученог броја „за успомену и дуго 
сећање”. И сам је по доласку у Кикинду 
закупио пословни простор, откупљујући 
га на отплату. 

Вештине научене у Београду при-
мењивао је и унапређивао уводећи у 
рад техничка помагала; да не зависи 
искључиво од дневног светла, овдашњи 
мајстор му је, по његовој замисли, кон-
струисао јак рефлектор. Израђивао је и 
колор фотографије руком бојене.

Василије почео, а наставио старији син Сретен под мотом „корак испред конкуренције”,
док унук Владимир усавршава занат уметничким фотографијама

Чувена фотомонтажа – нафташко чудо у Кикинди

МАЈСТОРИМА КОЈИ СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА 
СЛИКАЈУ ЉУДЕ И ДОГАЂАЈЕ

У КИКИНДИ 

Породично 
благо у
објективу 
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Посао је цветао, тако да је запошља-
вао и до 12 радника који су услугама на 
терену покривали северни Банат.

Сретен: први ТВ сниматељ
Многи од 35 ученика, колико је Ва-

силије научио да укроте игру светлости 
и сенки, касније су основали сопствене 
радње. Међу ученике се 1957. званич-
но уврстио и његов син Сретен који је, 
често помажући у радњи, аматерски већ 
срицао слова фотографске азбуке.

– Од оца сам наследио радњу и још 
учим занат, премда сам је 2004. године 
предао сину Владимиру – каже Сретен 
и додаје да помаже потомку саветима, 
као што је и њему отац Василије све 
до смрти 2002. године.

Наш саговорник је знан и по томе 
што је био први телевизијски сниматељ 
у Кикинди. Године 1971. РТВ Београд 
му је поверио камеру и он је са нови-
нарима дуго на овом терену снимао за 
„мали екран”. Није прихватио прима-
мљиву понуду да се запосли на теле-
визији и пређе у Београд јер није хтео 
да угаси „Фото Сретеновић”.

Сретен је особен и по томе што је 
снимао за потребе кикиндске Опште 
болнице и стручне медицинске лите-

ратуре. Посебно је био везан за „На-
фтагасов” ревир у Кикинди, за који је 
ексклузивно снимао од 1961. године 
процес производње на бушотинама и 
све важније догађаје, почев од посете 
високих званичника до прослава. Био 
је ангажован и у Индустрији грађевинс-
ког материјала „Тоза Марковић” да фо-
тографијама бележи раст тог „гиганта 
на брду глине”.

– Отац и ја смо направили фотомон-
тажу – нафташки торњеви усред цен-
тра Кикинде. Ја сам снимио производне 
објекте, а тата их вешто уклопио у фо-
тографију градског ткива. Та фотомон-
тажа формата 90 пута 120 сантиметара 
красила је канцеларију тадашњег управ-
ника кикиндског ревира инжењера Ве-
либора Росића – вели Сретен и сећа 
се када је приликом ерупције нафте 
код Кикинде снимао од јутра до касно 
у ноћ – осам дана.

Иначе, Сретен је плаћао допринос за 
пензијско-инвалидско осигурање према 
висини пореза одређеног по стварном 
личном дохотку и сматра да је најпра-
вилније да сваки осигураник плаћа по 
својој економској снази. Ко жели може 
да одабере и вишу основицу, ако може 
да јој удовољи. Његов отац је плаћао 
по највишој основици добровољног оси-
гурања када је занатлијско тек било у 
повоју. Због тадашње нејакости фонда 
самосталних делатности, нису могли да 
му исплаћују висину пензије за колику 
је уплаћивао. Стога су му вратили око 
осам милиона динара, као преплаћени 
износ, а Василије Сретеновић је сав тај 
новац уложио – у опремање радње.

Владимир: награде за 
уметност

Владимир Сретеновић, који је међу 
првим портретима снимио лик свог деде 
који се бавио и сликарством, запутио 
се и уметничким стазама. Приредио је 
неколико самосталних изложби фото-
графија глумаца и књижевника. Овај 
37-годишњак победио је 2007. на ре-
гионалном фото-конкурсу у категорији 

пажен и у светском часопису 
као што је „Национална геогра-
фија” за коју снимам инсерте по 
годишњим добима у природном 
резервату прве категорије Слано 
копово – не крије осећања Вла-
димир који нестрпљиво очекује 
да заокружи посао за репорта-
жу о лепоти тог предела.

Посвећеност три генерације 
једној професији, коју они својим 
дометима узвисују, представља 
право породично благо. „Фото 
Сретеновић” је постала кикинд-
ска институција, не само због 
традиције, и штета је што је 
велики део њене архиве изго-
рео у пожару који је избио у 
суседном локалу. То материјал-
но благо је заувек изгубљено и 
ненадокнадиво. Ипак, корисни-
ци услуга задржали су свој део 
опредмећених успомена.

Сава Завишић

У ПОСЕТИ

Василије испред рекламне витрине

Владимирова фотографија „Страшило”, првонаграђена на конкурсу 
„Националне географије” за Србију

Портрет Василија 
Сретеновића, рад његовог 

унука Владимира

„предели” часописа „Национална 
географија” за Србију. Специја-
лизовао се за студијска снимања, 
претежно прехрамбених произ-
вода, тако да га убрајају међу 
најпризнатије у том домену у 
Србији. Најмлађи фото-мајстор 
из породице Сретеновић завр-
шио је средњу електротехнич-
ку школу, смер електроничара 
инструменталисте, што му умно-
гоме помаже у руковању савре-
меном опремом.

Услуге Сретеновића користе 
одавно локалне новине, а илу-
стровали су и много књига, не 
само кикиндских аутора.

– Објављивање ликовних при-
лога у штампи доживљавам као 
велик догађај и признање, али 
сам презадовољан што сам за-
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Вирус грипа стигао је у 
Србију: број оболелих 

полако се увећава, али ле-
кари, бар засад, не очекују 
епидемију. У Референтној 
лабораторији Института за 
вирусологију, вакцине и се-
руме „Торлак” недавно је 
доказано постојање вируса 
типа „Б” (који изазива не-
што блажи грип с мањим 
епидемиолошким потенција-
лом) и вируса типа „А”, с 
подтипом „Х-3” (с већим из-
гледом за настанак епиде-
мије). Наша држава се, у 
односу на друге европске 
земље у којима су такође 
препознати узрочници рес-
пираторних инфекција, још 
налази у зони ниже актив-
ности вируса, али с гри-
пом, зна се, опреза никад 
довољно!

– Средином јануара у 
Београду је регистровано 
11.902 оболелих од акутних 

У СРБИЈУ СТИГАО ГРИП, АЛИ СЕ ЗАСАД НЕ 
ОЧЕКУЈЕ ЕПИДЕМИЈА

Вакцина једина
препрека 

респираторних инфекција 
или седам одсто више него 
претходне седмице. Грип је 
евидентиран тек спорадично 
и за седам дана пријавље-
но је 55 случајева. Најучес-
талији је био међу децом 
предшколског узраста иако 
се, у апсолутном износу, нај-
више региструје код радно 
активног становништва. У 
популацији између 20 и 59 
година старости забележе-
но је и највише оболелих 
– 32,63 одсто, грипозних 
старих од пет до 19 годи-
на има 31,75 одсто, деце од 
једне до четири године 28,1 
одсто, док старијих од 65 
година који су оболели од 
грипа има 7,1 одсто – каже 
епидемиолог др Предраг 
Кон из Београдског завода 
за јавно здравље.

Колико год напредова-
ла, медицина, према речи-
ма овог стручњака, засад 

ма. Али и њима ће, сва-
како, штитити имунитет и 
појачавати одбрамбени ме-
ханизам. Најважније је да 
се вакцином благовремено 
заштити становништво ста-
рије од 65 година, срчани 
и плућни болесници, дија-
бетичари и деца која имају 
опструктивну болест плућа 
– наглашава др Кон.

Клиничка слика оболе-
лих од грипа је уобичајена: 
болест почиње нагло, нај-
чешће с повишеном тем-
пературом (око 38 степени 
Целзијуса), главобољом, 
кијавицом, црвенилом лица, 
боловима у мишићима, оп-
штом малаксалошћу.

– Грипозна особа треба 
да буде под сталном кон-
тролом лекара. То никако не 
значи да са високом темпе-
ратуром треба да се упути 

Прехлада или грип, није увек лако препознати. Можда ће вам ово 
помоћи да схватите шта вас је снашло: 

Симптоми Прехлада Грип 

Температура Ретко Висока (38-39° Ц)

Главобоља Ретко Наглашена 

Болови у телу Ретко Могу бити јаки 

Умор Умерен 2-3 недеље 

Малаксалост Никад Наглашена 

Запушен нос Уобичајено Понекад 

Кијање Уобичајено Понекад 

Кашаљ Умерен-средњи Може бити јак 

Болови у грлу Уобичајено Понекад 

Још није касно за заштиту, посебно када се зна да је најугроженије радно Још није касно за заштиту, посебно када се зна да је најугроженије радно 
активно становништво, а последице најтеже за старије од 65 година активно становништво, а последице најтеже за старије од 65 година 

не познаје ефикаснију пре-
вентивну меру заштите од 
– вакцинације.

– Иако је грип већ сти-
гао на наше просторе, још 
није касно за вакцинацију. 
Према најновијим препору-
кама Светске здравствене 
организације, људи могу да 
се вакцинишу све до окон-
чања епидемије – а ње у 
Србији још нема. Важно је 
само да вакцинисана осо-
ба поведе рачуна да две 
седмице не дође у додир с 
неким ко је већ „зарадио” 
вирус. Искуство говори да 
о овој заштитној мери нај-
више рачуна воде хронични 
болесници, свесни могућих 
последица по њихово ионако 
нарушено здравље. Вакци-
нација тешко може потпу-
но да заштити запослене 
од вирусне инфекције јер 
су непрестано у покрету и 
контакту с другим особа-

Др Предраг Кон



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009. 19

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

у дом здравља јер је познато 
да су, поред школа, амбулан-
те највећи расадници виру-
са. Лекарски савет може да 
се затражи и путем телефо-
на. Истина, томе се и даље 
противе лекари практичари, 
сматрајући да без прегледа 
пацијента нема праве дијагно-
зе, а самим тим ни излечења. 
Међутим, домови здравља 
би, онда, требало да се ор-
ганизују и прилагоде оваквим 
ситуацијама тако што би ак-
тивирали службу неодложне 
и патронажне помоћи – са-
општава за „Глас осигурани-
ка” др Предраг Кон.

За почетак, савет је да 
ваља пити што више то-

Боље спречити... 
Да бисте се заштитили од прехладе и вируса 

грипа: 
•  Перите руке често: вируси се најчешће преносе 
директним контактом.

• Не дирајте лице: вируси улазе у тело кроз очи, нос 
или уста.
•  Пијте доста течности, најмање осам чаша сваког 
дана: вода испира организам, избацујући отрове, и 
надокнађује изгубљену течност. 

•  Редовно радите лаке или аеробик вежбе: то подиже 
природни имунитет. 

•  Не пушите: статистике показују да окорели пушачи 
чешће имају прехладе, а чак и боравак у њиховом 
друштву смањује имунитет.

•  Немојте да пијете алкохол: окорели пијанци су више 
склони инфицирању и каснијим компликацијама; 
алкохол такође исушује тело.

•  Ако прехлађени морате да долазите на посао, 
будите добар колега: користите марамице и често 
перите руке да спречите ширење кијавице на 
остале. 

плих напитака и узимати ви-
тамин Це. Ни у ком случају 
оболели од грипа не смеју 
на своју руку да узимају ан-
тибиотике. Од њих нема ни-
какве вајде, а могу много 
да штете.

– Код грипозних пације-
ната потврђена је велика 
делотворност антивирусних 
лекова као што су – осел-
тамивир и занамивир. Али 
се они, највероватније због 
цене (2.000 динара) и чиње-
нице да се не издају на ре-
цепт, ређе користе. Ипак, 
ови лекови су велика за-
штита тешким и хроничним 
болесницима који се нису 
вакцинисали и препорука 
је да их узимају у сезони 
грипа због спречавања не-
жељених и веома озбиљ-
них последица. Важно је да 
се узимају у првих 48 сати, 
смањују тегобе за 30 од-
сто, а ако су у питању бак-
теријске инфекције, делују 
као антибиотици – напомиње 
познати београдски епиде-
миолог.

На крају, наш саговорник 
скреће пажњу да је пожељ-
но да се сви укућани који 
уза себе имају остареле ро-
дитеље обавезно вакцинишу 
јер времешним људима го-
дине неумитно „једу” иму-
нитет. Татјана Кршић

Делотворност
Ефекат вакцине у за-

штити здравих људи од 
респираторних инфекција 
износи од 70 до 80 од-
сто, док је код хроничних 
болесника знатно мањи 
– од 30 до 40 процена-
та. Вакцина се не препо-
ручује особама с акутним 
обољењима као што су ин-
фаркт, варичела, и онима 
са изразито високом тем-
пературом. Међу главним 
компликацијама грипа су 
синуситиси, упала средњег 
уха и запаљење плућа.

Гра ђа ни Ср би је ће, убу ду ће, за ле кар ске пре гле-
де и ме ди ка мен те мо ра ти да пла ћа ју 40, уме сто до-
са да шњих 20 ди на ра, али ће мно го број ни ји би ти и 
они ко ји ће, на осно ву имо вин ског цен зу са, би ти пот-
пу но осло бо ђе ни овог из дат ка. 

Ово је од лу чио Управ ни од бор Ре пу блич ког за-
во да за здрав стве но оси гу ра ње усво јив ши не дав но 
но ви пра вил ник о ли сти ле ко ва ко ји се про пи су ју и 
из да ју на те рет здрав стве ног оси гу ра ња. Нај ве ћа но-
ви на по ме ну тог пра вил ни ка огле да се у то ме што је 
знат но из ме ње на ли ста ле ко ва за ко је су оси гу ра ни-
ци про цен ту ал но пар ти ци пи ра ли (А1) у ко рист ли сте 
(А) на ко јој се на ла зе ме ди ка мен ти ко ји се у це ло сти 
из да ју на ра чун здрав стве ног оси гу ра ња. 

До сад се, пре ма ре чи ма Све тла не Ву кај ло вић, ди-
рек то ра Ре пу блич ког за во да, бес по треб но до га ђа ло 
да па ци јен ти ску пље пла ћа ју брен ди ра не ле ко ве, 
без зна чај ни јег ефек та у ле че њу у од но су на оне 
ко ји ни су бренд и пла ћа ју се из ка се здрав стве ног 
оси гу ра ња. Зато су усво јени дру га чи ји кри те ри ју ми 
за фор ми ра ње це на ле ко ва. Уко ли ко је дан лек не ма 
до ка за них те ра пиј ских пред но сти у од но су на дру ги 

ОД ЛУ КА УПРАВ НОГ ОД БО РА РЗ ЗО 

Пар ти ци па ци ја 
40 ди на ра

из исте те ра пиј ске гру пе и истог хе миј ског са ста ва, 
он да та два ле ка – од лу че но је – мо ра ју има ти исту 
це ну, без об зи ра на то да ли је овај пр ви бренд, а 
овај дру ги ге не рич ки лек. При ме ном но вих кри те ри-
ју ма омо гу ће но је сни же ње це на уво зних, та ко зва них 
бренд ле ко ва, ме ђу ко ји ма су и не ки ме ди ка мен ти за 
ле че ње ди ја бе те са, ср ча них сла бо сти, осте о по ро зе, 
ра зни ан тип си хо ти ци. Ови ле ко ви су се са да „пре се ли-
ли” на ли сту А, тач ни је убу ду ће ће их За вод пла ћа ти 
у це ло сти. О ко ли кој по ште ди по џе по ве па ци је на та 
је реч, ви ди се по то ме што су они ла не за ове ле-
ко ве из дво ји ли 450 ми ли о на ди на ра.

Ина че, од уче шћа у тро шко ви ма ле кар ских пре гле-
да и за ме ди ка мен те, по ред па ци је на та ко ји су то га 
осло бо ђе ни на осно ву од ре ђе них бо ле сти, требало би 
да буду по ште ђе ни и сви гра ђа ни ко ји по чла ну до-
ма ћин ства има ју ма ње од 14.000 ди на ра или 18.000 
ако жи ве са ми (о че му де таљ ни је пи ше мо на стра-
ни 14). Ипак, ко нач на реч о при хва тљи во сти ових 
из ме на че ка се од Ми ни стар ства за здра вље и Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је. Т. К. 

Светлана Вукајловић
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ЗДРАВ ЖИВОТ

САВЕТИ ИСКУСНЕ ДОМАЋИЦЕ

Ослушкујте
своје тело

Не очекујте да овде прочитате савете и рецепте стручњака 
за исхрану, макробиотичара или вегетаријанаца јер то можете 
наћи у многобројним књигама и часописима. Ово су мишљења 
и предлози домаћице која има и одређене здравствене тегобе 
за које користи прописане лекове и труди се да их ублажи 
колико може и одговарајућом исхраном.

Тешко је увек слушати стручњаке за исхрану, чак и да 
се њихова мишљења не мењају: пре 20-30 година, рецимо, 
саветовали су да се не користи свињска маст, а однедавно 
маст се стидљиво враћа као ипак корисна; или, не тако давно, 
била је хајка на бутер а у корист маргарина, а сада се опет 
чују извесне резерве према маргарину. Вероватно да нова 
научна сазнања доносе и нове погледе на исхрану, па не 
треба размишљати ко је у праву. Верујем да треба користити 
све намирнице у разумним количинама, изузев кад лекар 
изричито неку забрани. 

Ваше тело вам скоро свакодневно сигнализира шта му 
одговара а шта му не прија. Слушајте га. Тако нека деца, па 
и одрасли, не подносе свеже млеко, а познато је да млеко 
садржи састојке које неки организми не подносе. Или, већ 
годинама нас убеђују у велику корисност соје, а ипак неки људи 
једноставно имају отпор према њој. Тек скоро је објављено 

Јела од бундеве
Бундева је богата витаминима и минералима 

и треба да буде чешће на јеловнику. Поред пите 
или комада бундеве печених у рерни, како се 
углавном користи, треба пробати чорбу од бундеве, 
додавати је у варива од мешаног поврћа. И од ње 
се може правити пире, па уштипци, салате...

Крем чорба: у мало воде скувати 750 г 
бундеве исечене на комаде па је пропасирати, 
улити пола литра млека, мало соли, кашику уља 
или бутера и кувати још минут (уместо млека 
може се сипати супа од костију).

Кнедле: у мало воде скувати 750 г бундеве 
исечене на комаде, оцедити, пропасирати, додати 
јаје, 100 г брашна, 1 дл млека и мало соли па 
умесити. Ако је тесто меко, додати још брашна 
и правити мале кнедле. Уваљати их у брашно 
и спуштати у кипућу воду. Кад испливају на 
површину, вадити их и оцедити. Посути мрвљеним 
сиром, пропрженим сусамом или прженим и 
исецканим семенкама бундеве. По жељи, уз 
кнедле послужити салату од свежег поврћа или 
барену рибу.

Рижото: на две кашике уља, бутера или 
маргарина кратко пропржити ситно сецкану 
главицу црног лука па додати 300 г ситно сецкане 
бундеве, сипати мало топле воде и пирјанити 
док не омекша. Затим додати 300 г обареног 
пиринча, два сецкана чена белог лука, соли 
и бибера по укусу и кувати још минут-два па 
посути мрвљеним белим сиром или пропрженим 
семенкама сунцокрета. Служити уз салату од 
свежег поврћа.

Салате
Ако желудац добро подноси, свежа бундева се 

наренда, а ако не, комад бундеве се мало обари, 
исецка на резанца и меша са другим састојцима. 
Ево неколико идеја за спремање салата:

• 100 г бундеве и по толико рендане киселе 
јабуке, целера, мало јабуковог сирћета и уља, 
пожељно маслиновог, и, по жељи, мало млевеног 
бибера;

• по 100 г бундеве, рендане јабуке, црне 
или беле роткве, шаргарепе и корена першуна 
или пашканата, 1 дл јогурта, шака сецканих и 
пропржених ораха, а може и 1 дл биљне или 
киселе павлаке;

• 100 г бундеве, 2 сецкана кисела краставчића, 
шака обареног кукуруза, мало јабуковог или 
винског сирћета и уља и бибера по укусу;

• 100 г бундеве, 100 г замрзнуте или укисељене 
паприке, супена кашика ситно сецканог црног 
лука, мања рендана шаргарепа, сирће, уље и 
бибер.

Овако припремљене салате су лака вечера, а 
за ручак се могу послужити уз рибу или пилеће 
бело месо.

да и соја има састојке које поједини организми не подносе. 
Или, неким људима на јело од спанаћа желудац реагује као 
што код других реагује на бундеву, пасуљ...

Без обзира на индивидуалне разлике, неки савети су корисни 
за све: немојте узимати обилне масне оброке са пуно меса и 
прженог кромпира или другог прженог поврћа – приспаваће 
вам се; ако једете поврће барено на води, са кашичицом уља 
или са 50 г бареног меса нећете бити дремљиви.

Ако касно увече поједете већу количину сланих сухомеснатих 
производа, не чудите се кад ујутро у огледалу запазите 
подбуле очи – то је со задржала течност. Или, ако за вечеру 
поједете пун тањир пасуља са ребарцима, масног подварка 
или неколико сарми, сутрадан се немојте питати да ли сте 
лоше снове имали само због политичара кога сте претходне 
вечери гледали на ТВ екрану; вечера треба да буде лака и 
најкасније два сата пре спавања.

На крају, важно упозорење: вино побољшава укус многих 
јела, а чашица доброг вина прија и уз оброк од меса или рибе. 
Али, ако пијете неке лекове, немојте да вас тело упозори на 
негативне последице. У упутству уз лек прочитајте има ли 
упозорења на опасност од конзумирања алкохола. 

Пензионерка Кова 
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Слу шам, че до мо је, и чи там ка ко по 
бе лом све ту пљу ште от ка зи рад ни-

ци ма. Та свет ска еко ном ска кри за и по-
че ла је у Аме ри ци. Та мо је у про шлој 
го ди ни уки ну то 2,6 ми ли о на рад них ме-
ста, што је нај ви ше од оног ра та, а уки-
да ју их и да ље. Не знам ’оће л’ им ту 
ишта по мо ћи но ви пред сед ник. Мо жда, 
ако от поч не не ки но ви рат да за по сли 
ма ши не ри ју; ко су му пр ви до ње га, не 
би ме ни за чу ди ло.

Не бенд, већ филхармонија

Слич но се де ша ва и на дру гим кон ти-
нен ти ма, у Евро пи, па и у на шој Ср би-
ји. А го во ри ли су на ши ми ни стри ка ко 
не ће нас по тре сти. Је дан је чак у тој 
кри зи ви део на шу шан су за про спе ри-
тет! То је онај што га зо ву фронт мен 
бен да Г17, али, љу би те ба ба, ко ли ко 
је сво јих рас по ре дио на по ло жа је за 
мла ће ње па ра, то не ли чи на бенд не-
го на фил хар мо ни ју! И не ки дан му у’ва-
ти ше јед ног са том ши фром и пла том 
од 17.000 евра ме сеч но.

А ме ни ће да за ле де пен зи ју! Да се 
др жа ва ста би ли зу је на мо јој цр ка ви ци. 
Гу вер нер пред ла же на ци о нал ну кам па-
њу за афир ма ци ју штед ње и ка же да 
је у пар ла мен ту већ усвојен за кон по 
ко ме се не ће пла ћа ти по рез на ка ма ту 
од де ви зне штед ње. Не знам је л’ ми-
слио да се у кам па њи ма ло при ште ди 
и на по сла нич ким и ди рек тор ским пла-
та ма, да се од на ших бо га та ша увр не 
ко ји про це нат про фи та па при по мог не 
на ро ду да ово пре жи ви...

Има ту и онај ко ји је са ве то вао у 
при ва ти за ци ји не ких европ ских зе ма-
ља, па сти го и код нас. Од еко но ми је 
до бе лог „шен ге на”, све су ње му кан да 

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

обе ћа ва ли ти Евро пеј ци за при дру жи ва-
ње, а он дак он на ма. Шта смо до би ли, 
знаш и са ма, че до мо је, ко ли ко си се 
мла ти ла по шал те ри ма за ону ви зу. Е, 
ви диш, сад се тај за ла же за про мо ци ју 
на у ке, па је иза брао и ме сто где ће то 
да ра ди – у Му зе ју „25. мај”. Об ја шња-
ва он ка ко то ни је ни чи ја де до ви на, а 
по на ша се ко да је ње го ва. И још ка же 
да ту не ма до вољ но по се ти ла ца, ма да 
у из ве шта ју Му зе ја пи ше да је до са да 
про шло ви ше од 18 ми ли о на љу ди. А и 
не ка аген ци ја је ис пи ти ва ла љу де, па 
је, као, две тре ћи не за ту ње го ву иде-
ју! Не ве ру јем, че до мо је! Јер, осим нас 
ко ји пам ти мо ле пог жи во та за Ти то вог 
до ба, с тим се не би сло жи ли ни мла ди 
шко ло ва ни љу ди. Ви сад учи те у шко-
ла ма да је бренд не што по себ но, што 
не ма ни ко. Па на то ме сто су, љу би те 
ба ба, оно мад до шли сви др жав ни ци све-
та да га ис пра те, и то је тре ћа по зна-
ча ју са хра на у но ви јој исто ри ји. Они 
би да уки да ју овај му зеј, уме сто да се 
ба ве европ ским ин те гра ци ја ма. Кад ми-
сле да пре ве ду оних 80.000 стра ни ца 
про пи са Уни је, да их по сла ни ци усво је, 
да поч не при ме на? 

Сад сам се, че до мо је, се ти ла по сле-
рат не при че ка да је Мо ша Пи ја де оти-
шао у Ита ли ју па пи тао до ма ћи не што 
не укло не Му со ли ни је ве би сте. Ови су 
му се на сме ја ли, јер да су укла ња ли ки-
по ве свих не по жељ них лич но сти, шта 
би он да по ка зи ва ли ту ри сти ма?!

Не по жељ них у Ср би ји, што се на ро-
да ти че, има мно го. Ни ти су по зна ти у 
све ту, ни ти су на пра ви ли хе рој ска де ла, 
али су за ду жи ли на род. ’Оћу ре ћи, љу-
би те ба ба, на род је због њих ду жан. 
По ку пи ли дру штве ну, а и др жав ну имо-

ви ну и по ста ли фа бри кан ти, ве-
ле тр гов ци и ве ле по сед ни ци. А 
оно што је још оно мад на ци о на-
ли зо ва но не ми сле да вра те. Е, 
де те мо је! Да нам је суд ство ка-
ко тре ба, ре до ви за из др жа ва ње 
ка зни би ли би мно го ду жи од 
ових 5.500 ко ји че ка ју да уђу у 
пре те сне за тво ре.

Што се ти че за ко на ко ји ма 
се од оних сла би јих узи ма, они 
ла ко про ла зе. Же на ма ко је одр-
жа ва ју труд но ћу пре ста ли су од 
2006. го ди не да ис пла ћу ју пу-
ну на кна ду и сре за ли на 65 од-
сто пла те. 

Милиони за бројање

Зна ју вла сто др шци да је то 
ма ло, али да би се по ве ћа ло че-
ка се да Ми ни стар ство здра вља 
до не се стра те ги ју под сти ца ња 
ра ђа ња, па да он дак пред ло жи 
да се из др жав ног бу џе та до пла-
ти оних 35 од сто! А кад узи ма ју 
или за ле ђа ва ју, то иде по крат-
ком по ступ ку. Ми ни стар ка од па-
ра са мо ка же да су се „окол но сти 
про ме ни ле”! До пу ни ше пен зиј ски 
за кон: не ма про лећ ног и је се њег 
ускла ђи ва ња пен зи ја!

Али, што ре че кум Сте ва по-
сле пре но са Скуп шти не, за то има 
за бро ја ње ко ма ра ца и кр пе ља, 
на ми ли о не по тро ше них евра! То 
је део бри ге Ми ни стар ства еко-
ло ги је о на ро ду, да му ове на па-
сти не си са ју крв. Са мо, не ре че 
кум ни шта за пи ја ви це. Њих ваљ-
да ви ше ни ко не мо же ни пре-
бро ја ти!

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

А где су
пи ја ви це

Кад се до но се за ко ни ко ји ма се од сла би јих узи ма, они ла ко про ла зе Кад се до но се за ко ни ко ји ма се од сла би јих узи ма, они ла ко про ла зе 
„по што су се окол но сти про ме ни ле”, а кад је реч о пу ној на кна ди „по што су се окол но сти про ме ни ле”, а кад је реч о пу ној на кна ди 

за труд ни це, че ка се стра те ги ја под сти ца ња ра ђа њаза труд ни це, че ка се стра те ги ја под сти ца ња ра ђа ња
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Џорџ Буш ће од др жа ве при ма ти бли зу 200.000 до ла ра го ди шње, док при хо ди 
од ауто би о гра фи ја и го во ра мо гу да му до не су још де се ти не ми ли о на 

На це ре мо ни ји сту па ња Ба ра-
ка Оба ме на пред сед нич ку 

ду жност у Ва шинг то ну, ме ђу мно-
гим при зо ри ма ко ји су би ли емо-
тив ни, исто риј ски и пом пе зни, 
је дан је мо жда био ма ње при-
ме тан, али је та ко ђе зна ча јан. 
То је она сли ка ка да но ви ста-
на ри Бе ле ку ће, у дру штву пот-
пред сед нич ког брач ног па ра, са 
хе ли коп тер ског уз ле ти шта на Пен-
сил ва ни ја аве ни ји уз диг ну тим ру-
ка ма упу ћу ју по след њи по здрав 
од ла зе ћем пред сед нич ком па ру, 
Џор џу и Ло ри Буш.

Џорџ Буш је оти шао у исто-
ри ју – и, са 62 го ди не, у пен зи-
ју. Ово по то ње ће, ме ђу тим, за 
ње га би ти мно го удоб ни је од пр-
вог, јер је ис пра ћен са оре о лом 
јед ног од нај го рих пред сед ни ка 
у аме рич кој исто ри ји. Да је за-
и ста та ко, по твр ђу је и овла шан 
по глед на оно што је оста вио 
пр вом цр ном пред сед ни ку Аме-
ри ке: ве ли ку еко ном ску кри зу, 
два ра та (Ирак и Ав га ни стан), 
сро зан аме рич ки углед у ино-
стран ству...

У ме мо а ри ма, ко је ће си гур но 
пи са ти, Буш ће сва ка ко на сто ја-
ти да об ја сни ка ко је мно го то-
га што је ра дио би ло до бро за 
на ци ју и да дру га чи је ни је мо-
гло би ти. То ће га, још пре не го 
што на пи ше пр во сло во, учи ни-
ти ми ли о не ром – то је, уоста лом, 
био слу чај и са дру гим бив шим 
пред сед ни ци ма – али и без то-

ИЗ ДА ШНЕ ПЕН ЗИ ЈЕ БИВ ШИХ ИЗ ДА ШНЕ ПЕН ЗИ ЈЕ БИВ ШИХ 
АМЕ РИЧ КИХ ПРЕД СЕД НИ КААМЕ РИЧ КИХ ПРЕД СЕД НИ КА

Се о ба у клубСе о ба у клуб
ми ли о не рами ли о не ра  

га Буш не би мо рао да се мно го се ки ра 
због ре це си је од ко је стре пи ве ли ка ве-
ћи на Аме ри ка на ца. Пр во, био је бо гат 
и пре не го што је по стао пред сед ник, 
а да је у ме ђу вре ме ну то бо гат ство и 
ис па ри ло, са свим удоб но би жи вео од 
пред сед нич ке пен зи је.

Она, то се уна пред зна ло, из но си тач-
но 196.000 до ла ра го ди шње. Упо ла је ни-
жа од пред сед нич ке пла те ко ја из но си 
400.000 до ла ра. Та ко ђе се зна и ко ли ко 
ће при ма ти сле де ће го ди не – 203.600 
до ла ра, од но сно 210.700 за 2011. 

Јед на асо ци ја ци ја по ре ских об ве зни-
ка је ишла то ли ко да ле ко да је из ра чу-
на ла да ће, на осно ву про се ка жи вот ног 
ве ка сво је ге не ра ци је, Буш по жи ве ти 
осамдесет две и по го ди не и да ће ње-
го ве пен зи је до тле гра ђа не ко шта ти 
укуп но 5,56 ми ли о на до ла ра. 

Бу шов моћ ни пот пред сед ник Дик Чеј-
ни при ма ће на име пен зи је го ди шње 
132.000 до ла ра, за хва љу ју ћи де ли мич но 
и 29-го ди шњој ка ри је ри у ра зним вла-
ди ним де парт ма ни ма и Кон гре су. Због 
то га је ње го ва пен зи ја не што ви ша од 
оне ко ју при ма Ал Гор, Клин то нов пот-
пред сед ник у два ман да та: 120.000 до-
ла ра го ди шње. 

Бил Клин тон је као пред сед ник (1992–
2000) при мао упо ла ни жу пла ту од Бу ша 
– од лу ка о удво стру ча ва њу пред сед нич-
ких при ма ња до не та је пред крај ње-
го вог ман да та, да би ва жи ла тек за 
ње го вог на след ни ка. Пен зи ја му је, ме-
ђу тим, иста као и Бу шо ва. А и да ни је, 
то га, на рав но, не би мно го за бри ну ло. 
У де ба ти ко ја је во ђе на по во дом име но-
ва ња ње го ве су пру ге Хи ла ри на ме сто 

др жав ног се кре та ра за ино стра не по сло-
ве, от кри ве но је да су Клин то но ви по сле 
на пу шта ња Бе ле ку ће за ра ди ли ви ше од 
сто ми ли о на до ла ра, што хо но ра ри ма од 
го во ра, тан ти је ма ма од ауто би о гра фи ја, 
што до на ци ја ма, у не ким слу ча је ви ма и 
из кон тро верз них из во ра.

Бил Клин тон је аме рич ке по ре ске об-
ве зни ке у про шлој го ди ни ко штао укуп-

Бела кућа: није лоше ни кад се изађе
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ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

У Подгорици, према недавним 
подацима, живи 11 особа ста-
ријих од сто година, а градска 
власт их је за време нового-
дишњег празника посетила и – 
уручила им по 300 евра. 

Најстарије Подгоричан-
ке су Фахрија Мучић, са 
107, и Хајрија Бибезић 
у 105. години...
Додуше, обнаро-

дујући помоћ сугра-
ђанима који троше 

други век, власти су, како 
пишу „Вечерње новости”, 
известиле да је по 300 
евра добило 22 Подгори-
чана с више од сто го-
дина. Покушавајући да 
их пронађу, новинари 
су сазнали да су неки 

умрли и пре десет година; 
власт је објаснила да „њихова 

смрт вероватно није пријављена”, 
али је списак стогодишњака после 
тог сазнања – преполовљен.

Гра ђа ни ма Хр ват ске упра во је 
по чео да сти же на кућ ну адре су – 
особ ни је да на е сто ци фре ни иден ти фи-
ка ци о ни број као за ме на за до ско ра 
ва же ћи ма тич ни број, ЈМБГ ка кав по-
сто ји и код нас. За раз ли ку од ма-
тич ног, овај број га ран ту је пот пу ну 
за шти ту лич них по да та ка.

За ме на ма тич них бро је ва про пра-
ће на је ве ли ком па жњом зва нич ни ка, 
као пр ви ко рак ка ства ра њу је дин-
стве ног ре ги стра свих хр ват ских 

гра ђа на и пред у слов оп ште ин фор-
ма ти за ци је јав не упра ве. Ње го вим 
уво ђе њем олак ша ће се по ве зи ва-
ње и ауто мат ска раз ме на по да та ка 
из ме ђу слу жби, гра ђа ни ће пра ва 
оства ри ва ти лак ше и бр же, из бе ћи 
ће се су ви шна па пи ро ло ги ја и ре до-
ви, а др жа ва ће има ти, ка ко се твр-
ди, бо љи увид у имо ви ну гра ђа на и 
пред у зе ћа и то ко ве нов ца – што је 
кључ ни пред у слов и за бор бу про-
тив ко руп ци је. 

За пун век 300 евра
ИЗ ДА ШНЕ ПЕН ЗИ ЈЕ БИВ ШИХ 
АМЕ РИЧ КИХ ПРЕД СЕД НИ КА

Се о ба у клуб
ми ли о не ра 

но 1,18 ми ли о на до ла ра, док је Џорџ Буш 
ста ри ји, отац упра во де тро ни зи ра ног Бу-
ша мла ђег, ко ји је у Бе лој ку ћи про вео 
са мо је дан ман дат, од др жа ве, за пен зи-
ју и дру ге тро шко ве – за кан це ла ри је, 
се кре та ри це и по моћ ни ке, пу то ва ња и по-
штан ске и те ле фон ске тро шко ве, на шта 
има ју пра во сви пред сед ни ци-пен зи о не ри 
– у 2008. до био 800.000 до ла ра.

Од екс пред сед ни ка у жи во ту је још 
са мо Џи ми Кар тер, ко ме је ла не ис пла-
ће но 518.000 до ла ра.

Бив ши пред сед ни ци ни су увек ова ко 
до бро про ла зи ли. За кон ко ји ре гу ли ше 
ову област до нет је тек 1958. го ди не, а 
ње го во усва ја ње је под стак ну то не за вид-
ном ма те ри јал ном си ту а ци јом у ко јој се, 
по сле ис те ка ман да та, 1953, на шао пред-
сед ник Тру ман ко ји је био при ну ђен да 
жи ви са мо од пен зи је офи ци ра аме рич-
ке вој ске. Ње му је на кнад но за ко ном од-
ре ђе на пред сед нич ка пен зи ја од 25.000 
до ла ра го ди шње. Вре ме ном, та сво та је 
уве ћа ва на, а при до да ва ни су јој и ра зни 
до да ци за по кри ва ње тро шко ва.

Да ре жљи вост пре ма бив шим пред сед-
ни ци ма обра зло же на је нео п ход но шћу 
да се „очу ва њи хо во до сто јан ство”, јер 
се то ком пе де се тих ни је оче ки ва ло да 
ће, по ла ве ка ка сни је, они и те ка ко до-
бро унов ча ва ти свој имиџ бив ших ста на-
ра Бе ле ку ће.

На ци о нал на уни ја по ре ских об ве зни-
ка за то је по кре ну ла ини ци ја ти ву да се 
ре гу ла ти ва о пред сед нич ким пен зи ја ма 
про ме ни за то што је оно „за по че то као 
скром ни си стем да Ха ри Тру ма ну по мог-
не да од го ва ра на сво ју по шту, по ста ло 
ми ли о нер ски клуб бив ших пред сед ни ка”. 
Уни ја за то тра жи да се ре гу ла ти ва про-
ме ни та ко да „од ра жа ва ре ал ност мо дер-
не по ли ти ке и еко но ми је”.

Из ра чу на то је, ина че, да су бив ши 
пред сед ни ци – Буш је био че тр де сет тре-
ћи – по сле ис те ка ман да та у про се ку жи-
ве ли 12 го ди на и 339 да на. Нај ду же је 
у пред сед нич кој пен зи ји био Хер берт Ху-
вер – 31 го ди ну и 231 дан, а нај кра ће 
Џејмс Полк – са мо 103 да на.

„Пен зи о нер ским шам пи о ном” ме ђу бив-
шим пред сед ни ци ма сма тра се Џе ралд 
Форд (у Бе лу ку ћу ушао по сле остав ке 
Ри чар да Ник со на): ман дат му је тра јао 
са мо две и по го ди не, али је, за хва љу ју-
ћи то ме што је пре то га 24 го ди не про-
вео у Кон гре су, при мао ви ше од 300.000 
до ла ра го ди шње ка да је 2006. умро у 
93. го ди ни.

Ми лан Бе кин

По губ ност пре те ра ног 
ра да, за па же на још пре 
че ти ри де це ни је у Ја па-
ну (а где дру где), по след-
њих го ди на уоча ва се и у 
Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма и у зе мља ма 
Европ ске уни је.

По ја ва из не над не смр-
ти због за сто ја у ра ду 
ср ца, кр ва ре ња или са мо-
у би ства, а без прет ход-
них упа дљи вих зна ко ва 
бо ле сти, ко ја се по ве зу је 
с пре ко мер ним ра дом, 
у Ја па ну је до би ла 
и по се бан на зив 
„ка ро ши (kah/пре ви-
ше+roe/рад+she/смрт) 
фе но мен”. Про це њу-
је се да је од ка ро ши-
ја, пре по зна тог још 
1969, а зва нич но 
при зна тог 1987. го-
ди не, од 1990. умр-
ло ви ше од 10.000 
љу ди. 

Уоче но је да од ка-
ро ши ја стра да ју љу ди 
ко ји че сто ра де пре ко-
вре ме но, не за ви сно од 
то га да ли им је тај рад 

пла ћен. У Ја па ну се на 
то гле да слич но као на 
„по нос са му ра ја” и под-
ра зу ме ва се, јер би су-
прот но би ло не ча сно и 
зна чи ло би не ло јал ност 
ком па ни ји. Та ко „рад ни-
ци са му ра ји” ра де вр ло 
те шко и не го во ре о то-
ме, а стрес је за-
бра ње на реч. 

Али, као и ка пи тал, 
и овај син дром се ин тер-
на ци о на ли зо вао. Пре-
ма на уч ним про це на ма, 

ри зик је на гла шен код 
рад ни ка из над че тр де-
се те и пе де се те го ди не 
жи во та, ко ји има ју ма-
ле мо гућ но сти за дру-
ги по сао, па у стра ху 
од гу бит ка по сто је ћег 
при ста ју на све; ве ћи-
на ле че них или умр лих 
због ка ро ши син дро ма 
ра ди ли су и ви ше од 
100 пре ко вре ме них са-
ти ме сеч но.

Је дан од узро ка 
по ја ве ка ро ши ја је-
сте и за по шља ва-
ње хо но рар не рад не 
сна ге, ко ја до но си 
уште ду и флек си бил-
ност јер мо же лак ше 
да се от пу шта.

У од но си ма из ме-
ђу рад ни ка ко ји су 
за по сле ни на нео д-
ре ђе но и оних на 
од ре ђе но вре ме раз-

ви ја се кон ку рен ци ја 
и по тре ба за до ка зи ва-
њем, а она че сто зна чи 
и пре у зи ма ње до дат них 
по сло ва. 

Смр то но сни „ка ро ши” и у Евро пи 



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009.24

НА ЛИЦУ МЕСТА

У ТРСТЕНИЧКОМ СЕЛУ БРЕЗОВИЦА ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ

Етносело у Ракезићима
У месту Брезовица, недалеко 

од Трстеника и Врњачке Бање, 
где одавно постоје услови за 
развој сеоског туризма, недав-
но је 18 домаћина основало уд-
ружење под називом „Домаћини 
села Брезовица”, а овдашњи ду-
гогодишњи угоститељ, сада на-
стањен у селу Штулац, Мирослав 
Ракезић са рођацима преуређује 
десет хектара имања на око 500 
метара надморске висине у за-
сеоку Ракезићи у етнотуристич-
ки комплекс.

– Купио сам већи број ста-
рих брвнара, у будућем етноселу 
изградићу ресторан са 12 кућа 
које ће имати укупно 25 лежаје-
ва за госте. Морамо да створи-
мо занимљиве садржаје за госте 
да им боравак овде не буде до-
садан, уз озонске стазе биће и 
старих заната. Очекујем и под-
ршку у облику повољних креди-
та и подстицајних средстава за 
развој сеоског туризма – каже 
Мирослав Ракезић. – Ту сам се 
родио, школовао се и волим да 
дођем, одморим се од буке и на-
дишем чистог планинског ваз-
духа. Надам се да ћемо овог 
лета овде имати доста гостију, 
имају они ту шта да виде, да се 
друже са Брезовчанима, чуве-
ним кречарима, да пецају рибу 

у брезовачкој реци, да шетају 
пропланцима. Постоји у школс-
ком дворишту и терен за мале 
спортове, ту је и летњи базен 
за купање... 

Општинска туристичка орга-
низација кренула је у кампању 
ширења свести међу домаћинима 
да се масовније укључе и гости-
ма понуде своје објекте.

– Осим Брезовице, радимо 
пројекте и за друга села у окру-
жењу која имају услова за раз-
вој сеоског туризма, а надамо 
се да ћемо 80 домаћина својим 
предавањем заинтересовати за 
то. У селима Стублице, Дубље, 
Попина, Лободер, Рајинац и дру-
гим такође има услова за сео-
ски туризам, али би требало да 
и мештани буду заинтересова-
ни – каже Мира Глиџић, коорди-
натор активности у Општинској 
туристичкој организацији и про-
мотер сеоског туризма. 

А вредни и познати кречари 
додају да ко једном у Брезовицу 
дође, изнова се враћа; на ула-
зу у село постављена је табла 
добродошлице, па ко природу и 
чисту еколошку средину воли – 
нека изволи. 

Драган Ивановић

ЗА БЕ ЧЕЈ СКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Зим ско уче ње
Удру же ње гра ђа на „Агро-Сер вис” из Бе че ја по мо-

гло је по љо при вред ни ци ма да им се зим ско за тиш је 
у по сло ви ма не оду жи: у но вем бру и де цем бру про-
шле го ди не па о ри су на ра чу нар ском кур су учи ли 
да ру ку ју дру га чи јим ала ти ма, а у ја ну а ру је по че-
ла се ри ја пре да ва ња о тех но ло ги ји уз го ја и хе миј-
ској за шти ти ку ку ру за, пше ни це, со је, ше ћер не ре пе 
и сун цо кре та, као и о упо тре би до ма ћих хи бри да у 
по љо при вре ди.

На пор „Агро-Сер ви са” да на ши по љо при вред ни ци, 
уз са вре ме не агро тех нич ке ме ре, ви ше ко ри сте и ком-
пју те ре по др жа ли су и струч ња ци вр ба ског „Агро за-
во да”, омо гу ћив ши се ља ци ма бес плат но овла да ва ње 
но вим зна њи ма.

И. М. Уз трак то ре и ком пју те ри

Досељене брвнаре

Лети и купање у базену
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Пред став ни ци 15 оп штин ских ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да из це ле Бач ке, њих око 400, оку пи ли су се у Сом-
бо ру да обе ле же ве ли ки пра зник по све ћен пр вом срп-
ском ар хи е пи ско пу. До ма ћин овог су сре та, пред сед ник 
сом бор ске Ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Ми ли вој Не на-
дов под се тио је при сут не на ве ли ки до при нос све тог Са-
ве пи сме но сти и кул ту ри на шег на ро да.

По што је го сте по здра ви ла и Ста на Сви ла ров, пред сед-
ник Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди не, из ве ден је из у зет но 

леп кул тур но-умет нич ки про грам. На сту пи ли су „Ју вен тус 
кан тат”, ме шо ви ти омла дин ски хор – по бед ник свет ског 
пр вен ства одр жа ног у Вел су, и со ли ста Со ња Ша рић; 
де вој ке и мла ди ћи КУД „Ра ван град” до бром игром и на-
сме ја ном мла до шћу осво ји ли су ср ца при сут них. Ве ли ки 
апла уз при пао је и пе вач кој гру пи „Ва ро ша ри је” ко ја на-
сту па већ пет го ди на не са мо у окви ру Ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да Сом бор не го и у дру гим при ли ка ма.

И. М. 

СЛАВЉЕ У БЕОГРАДСКОМ КЛУБУ 

Деведесет уз трубаче

ОП ШТИН СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БАЧ КЕ

Све то сав ско оку пља ње
Пе вач ка гру па „Ва ро ша ри је” Игре и поскочице из Србије

Почетак године корисни-
цима Дневног центра и клу-
ба за старије „Стари град 2” 
у Београду донео је, поред 
уобичајених празника, још је-
дан повод за славље: најста-
рији корисник клуба Јован 
Кебељић заокружио је број 
година на деведесет. Вредан 
повод, зар не? Зачас је на-
прављена торта, састављен 
пригодан програм и позван 
клупски оркестар. 

У веселој атмосфери, пред-
ставник Програмског одбора 
Јордана Вуковић у име свих 
чланова честитала је Јовану 
рођендан. Рођенданска тор-
та уручена је уз звуке десе-
точланог дувачког оркестра 
„Експрес”, пристиглог из Вла-
дичиног Хана у јеку ново-
годишњих празника, који се 
појавио изнебуха, али – у пра-

ви час: једном се пуни де-
ведесет година. 

А кад већ помињемо броје-
ве, Јован ужива у пензији 
већ тридесет година; почео 
је да ради са 13 година, и 
то у књижари чувеног из-
давача Геце Кона и током 
живота стекао благо: двоје 
деце, три унуке, три прауну-
ка и једну праунуку. 

На питање које су му жеље 
за убудуће, одговорио је: 

– Да се поново оженим 
(уз осмех) и да моји Слађа-
на, Ивана, Марија, Љубица, 
Лука, Никола, Марко и Лана 
имају добро здравље.

Нека тако буде, са жељом 
да овог насмејаног и увек радо 
виђеног сада већ деведесе-
тогодишњака и даље сваког 
дана сусрећемо у клубу.

Вера Витезовић
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По традицији, у просторијама Општинске организације 
глувих и наглувих Смедеревске Паланке за Православну 
нову годину проглашени су најбољи спортисти у претходној 
години који су се такмичили на општинским и републичким 
такмичењима. У шаху (појединачно и екипно) у 2008. 
години најбољи су били Мирослав Филиповић и Миленија 
Гајић.

У категорији великог и малог фудбала за најбољег 
спортисту проглашен је дугогодишњи играч и голман Горан 
Лаовић. Вредне награде, за које је средства обезбедило 

Министарство рада и социјалне политике – Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом, најбољима је уручио 
Милорад Јовановић, председник ОО глувих и наглувих 
Смедеревске Паланке. 
Руководство Општинске организације глувих и 

наглувих Смедеревске Паланке за својих двадесет чланова 
обезбедило је, преко Црвеног крста са којим већ дуго 
има успешну сарадњу, пакете за личну хигијену.

Сл. Костантиновић

Свети синод Српске православ-
не цркве одликовао је Јаћима Ради-
шића, метеоролога и руководиоца 
Центра за противградну одбрану 
у Сјеници, орденом Светог Саве 
због несебичне помоћи манасти-
ру Дубница у селу Божетићи код 
Нове Вароши. Манастиру, који је 
обновљен 2007. године после три 
века у рушевинама, Радишић је 
даровао хектар очевине, колики 
је данас манастирски посед.

Манастир Дубницу на падина-
ма Јавора, задужбину патријарха 
Гаврила Рашковића, Османлије су 
у одмазди крајем 17. века срав-
ниле са земљом. Његова обнова 
трајала је пуних шест лета, а не-
себичном помоћи народа читавог 
краја, поред манастирске цркве, 

озидане каменом и сигом, подигнут 
је и мањи конак, ограђена порта и 
створени услови за боравак и жи-
вот монаха. Радишић је, на почетку 
обнове, манастиру Дубници покло-
нио пола хектара земље, а недав-
но још толико.

– Одрастао сам поред зидина 
Дубнице и то доба урезало ми се 
у најлепше успомене из детињ-
ства. Обнова манастира је оства-
рење недосањаног сна мог покојног 
оца Слободана који се до 2004. го-
дине, колико су му могућности доз-
вољавале, бринуо о обнови светиње. 
Мој скромни поклон тек је мала ма-
теријална потпора манастиру да се 
олакша живот монаха – каже скром-
но Радишић.

Ж. Дулановић

СЈЕНИЧАНИН ЈАЋИМ РАДИШИЋ ОДЛИКОВАН ОРДЕНОМ СВЕТОГ САВЕ

Манастиру даровао хектар очевине

Јаћим Радишић

У ОО ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ 

Награде најбољим спортистима 

Најуспешнији са даровима Уручени пакети најстаријима
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Смиља Мишић, пензионерка из Сме-
деревске Паланке, открива у приро-
ди давно заборављене изворе хране. 
Са животним сапутником Љубишом, 
такође пензионером, живи на самој 
обали Кудречког језера, окружена 
шумарцима и пропланцима са разно-
врсним биљем које често користи у 
справљању јела и посластица.

Пријатељи Мишића и сами су из-
ненађени кад од сналажљиве Смиље 
чују од чега све може да се зготови 
укусно јело или да се  скува слат-
ко. Неки готово да и не верују – док 
не пробају – да се у лепо сложе-
ним теглама налази слатко скувано 
и од бурјана за који многи мисле да 
је отрован.

– Много тога сам научила од моје 
мајке Симеуне – вели Смиља. – За 
време Другог светског рата народ се 
сналазио на свакојаке начине да пре-
живи. Ми смо тада живели у Београ-
ду и пожелели пекмез, а мајка је, јер 
тада није било другог воћа, набрала 
бурјана и скувала пекмез. Ми, деца, у 

сласт смо га јели и сећам се да нам 
се лице плавело од уха до уха.

Пролазиле су године, Смиља се 
удала и добила два сина, продавнице 
су биле пуне, па је пекмез од бурја-
на пао у заборав. Када се једном, ра-
зговарајући с пријатељицом, присе-
тила тешких ратних дана, немашти-
не и мајчиног пекмеза од бурјана, од 
ње је чула да је „бурјан изузетно ко-
рисна биљка” и да постоји и рецепт 
за слатко од ње.

– Мене је то заинтересовало – при-
ча нам Смиља. – Узела сам рецепт, 
набрала плодове бурјана, кога има 
много у околини Кудречког језера, и 
убацила их у ушпинован шећер. Док 
се кувало, додала сам мало лимунту-
са. Слатко је испало, што би у жарго-
ну рекли, прва лига. Једина „мана” је 
што мало фарба уста и језик...

Смиља открива да се слатко од 
бурјана кува у августу, кад бобице 
нису још толико зреле. Оно није само 
укусно, него је и јако здраво. Тради-
ционална медицина препоручује бо-

бице бурјана као лек при затвору, 
помажу и за побољшање знојења и 
код прехлада, а некада су даване не-
рвним болесницима ради смиривања. 
Од плодова ове коровске биљке не-
кад се пекла чак и ракија.

И иначе, каже Смиља, поља су 
пуна биљака које су и храна и лек. 
Њена мајка се из шетње увек враћала 
с нарамком разноврсних трава.

– Од ње сам чула да горка дете-
лина благотворно делује на нерве, 
листови брезе лече реуму... Нажа-
лост, умрла је пре него што нас је 
упутила у све тајне трава. Али ја сам 
успела да научим и непогрешиво пре-
познам бар тридесет, четрдесет ле-
ковитих трава. Годинама их берем и, 
док моје пријатељице уживају у кафи, 
ја пијем чајеве од биљака.

Наша саговорница наглашава да 
је здравље и у 77. години добро слу-
жи, уверена да доброг удела у томе 
имају и чајеви од биљака које сама 
бере и суши.

Драгољуб Јанојлић

ПЕНЗИОНЕРКА ОТКРИВА У 
ПРИРОДИ ЗАБОРАВЉЕНЕ 

ИЗВОРЕ ХРАНЕ

Смиљино 
слатко од 
бурјана

Почетно чуђење, због веровања да је ова биљка отровна, 
нестаје када се проба неуобичајена посластица

НОВА ВАРОШ

Дарови за 350 малишана
Хуманитарна организација „Стара Рашка” из Београда 

даровала је са по пет хиљада динара, као и пакетима 
слаткиша, 350 малишана из породица слабијег материјалног 
стања из Нове Вароши, Прибоја и Пријепоља.

– Ово је већ четврта година како, редовно током јануарских 
верских празника, уз помоћ наше подружнице у Канади 
додељујемо једнократну новчану помоћ сиромашној деци из 
општина рашке области. За ову намену до сада је издвојено 
290.000 долара – каже Војин Вучићевић, председник „Старе 
Рашке”.

Ж. Дулановић
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Станимир Јонић (78), пензионисани отправник возова 
на железничкој станици Раброво-Клење, код Кучева, већ 
тридесет година чува стадо од двадесетак оваца и коза 
уз које је и дочекао виталну старост. Одмалена је научио 
да му дани од пролећа до зиме пролазе на пашњаку. 
У пензију је отишао пре петнаест година и од тада је 
стално на испаши по сунцу, киши, снегу...

– Радим то већ деценијама, па ми је постала рутина. 
Задовољан сам, сир спремам с вољом какву сам имао у 
младим годинама, киселим млеко, а помузем и по десет 

литара за петнаест минута. У послу ми помаже и супруга 
Душанка.

Станимир истиче да му је много лепше да иде за 
овцама и козама и да бере млеч и друго лековито биље 
него да дане проводи седећи у кући. 

– Живот у природи ме очеличио, а мир и здрава храна 
утичу на дуговечност. То нисам ја измислио, то су мени 
и моји стари говорили – ко живи у природи, сједини 
се с њом, а бог га награди дугим животом – закључује 
Станимир. Љ. Настасијевић

БИВШИ ОТПРАВНИК ВОЗОВА ПОСТАО ОВЧАРБИВШИ ОТПРАВНИК ВОЗОВА ПОСТАО ОВЧАР

Старост лепша на 
пашњаку

У Међуопштинској организа-
цији мултипле склерозе у Заје-
чару посебна пажња се поклања 
превозу особа с инвалидитетом. 
После набавке комбија за превоз 
чланова ове организације, који је 
поклонила аустралијска амбаса-
да, и хидрауличне рампе за лак-
ши улаз особа са инвалидским 
колицима, што је са 396.000 ди-
нара финансирала општина Заје-
чар, прошле године од немачке 
амбасаде добијена је донација 
за куповину још једног комбија 
прилагођеног за лакши улаз теш-
ко покретних лица (са додатним 
прагом за бочна врата).

– За пројекат „Прилагођен 
превоз особа са инвалидитетом” 
у Зајечару, којим смо конкури-

сали код Министарства за рад и 
социјалну политику у партнер-
ству са Удружењем грађана „Доб-
ро дрво”, одобрено нам је 50 од-
сто потребних средстава – истиче 
Горан Лукић, председник Међу-
општинске организације мулти-
пле склерозе. – Свесрдну помоћ 
су нам пружили Градска управа 
Зајечара, Дирекција за изградњу 
града, ЈП Тимочка крајина и Гу-
мопласт. 
Пре месец дана у Зајечару 

су уведене две линије за превоз 
особа с инвалидитетом, једна од 
Белог брега до Дома здравља, 
а друга од Котлујевца до Дома 
здравља, као и вожња по пози-
ву на територији Зајечара.

М. Славковић

ЗАХВАЉУЈУЋИ ДОНАТОРИМА И УПРАВИ ЗАЈЕЧАРА

Бесплатан превоз за инвалиде
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Инвалиди рада незадовољни су 
квалитетом живота јер њихов стан-
дард одређују њихова примања, 
речено је на недавној трибини у опш-
тини Књажевац: инвалидске пензије 
за трећину су ниже од старосних, 
просек њихових примања у општи-
ни (3.400 инвалидских пензионера) 
износи 14.000, а око 600 пензионера 
прима мање од 9.000 динара.

На трибини, одржаној у Клубу 
пензионера, истакнуто је да инвали-
дима рада није потребно сажаљење 

већ подршка друштва, општинске 
власти и осталих институција да би 
преживели, као и помоћ у оствари-
вању права на здравствену заштиту, 
у обезбеђењу лекова (који су веома 
скупи), као и у плаћању комунал-
них трошкова и струје на шта иде 
највећи део пензије. Такође је ис-
такнуто да је помоћ општине пот-
ребна и клубу пензионера који је 
веома активан.

Стоиљко Ивковић, председник 
Општинске организације инвалида 

рада, каже да је инвали-
дима омогућена набавка 
намирница и огрева на три 
до шест рата без камате 
(што користи око 1.200 
лица), као и новчана по-
моћ од 500 до 2.000 ди-
нара, коју је само у 2008. 
користило 125 особа са 
инвалидитетом. 

Д. Ђорђевић

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА
РАДА КЊАЖЕВАЦ 

Скоро сви у зони 
сиромаштва 

У ШАБАЧКОЈ РАДИОНИЦИ 
„НАШЕ ДЕЛО”

Рукотворине за 
Скупштину

У шабачкој радионици „Наше 
дело”, која ради под окриљем Удру-
жења дистрофичара и Друштва за 
дечју и церебралну парализу, по-
себно је, као и раније, било рад-
но пред минуле празнике. Тако су, 
рецимо, пред Нову годину напра-
вили око 700 честитки од којих су 
им по 50 купила шабачка јавна пре-
дузећа, док је Градска скупштина 
откупила 100. 

– Поред честитки и нового-
дишњих украса, израђујемо и 
славске чиније, предмете од гип-
са, икебане, слике и још пуно тога 
– каже Драгица Тодоровић, секре-
тар Удружења. 
Иначе, рад у радионици ос-

мишљава Хедвига Бурмазевић, сли-
кар-наивац, чланови до новца за 
потрошни материјал долазе про-
дајом својих рукотворина, а по-
мажу им и Министарство за рад и 
социјалну политику и локална са-
моуправа. Б. Р. 

Пен зи о нер из Ва ље ва Ми ха и ло Ра-
фа и ло вић (85) оста ће упам ћен као 
при мер чо ве ка ко ји је, уз бес пре кор-
но оба вља ње сва ко днев них рад них 
оба ве за, на се би свој ствен на чин, 
за пра во ко ра ча ју ћи ис пред вре ме на, 
опле ме њи вао сво ју жи вот ну и рад ну 
сре ди ну.

Ро ђен је и од ра стао у се лу Вр ти гла-
ву код Ми о ни це, а то ком ра та, жи вот-
ни пут га је, као и ве ћи ну вр шња ка, 
од вео на Срем ски фронт. Та мо би ва 
те шко ра њен, до жи вља ва кли нич ку 
смрт и, иако већ от пи сан, успе ва да 
пре жи ви. По сле ле че ња, вра ћа се на 
фронт: рас по ре ђен у при хват ну бол-
ни цу, при ма ра ње ни ке, пру жа им пр-
ву по моћ и ша ље у вој ну бол ни цу у 
Бе о гра ду... Та да и по чи ње Ми ха и ло-
ва ху ма ни стич ка ми си ја.

У ва љев ској бол ни ци „Др Ми ша 
Пан тић”, где је прак тич но про вео цео 
рад ни век, Ми ка, ка ко га зо ву, упам-
ћен је као из у зет но ви спрен и по жр-
тво ван рад ник и за то до ба при лич но 

нео би чан бо рац за чи сто ту и жи вот-
не и рад не сре ди не. Де ла ње го вих ру-
ку су пар ко ви и зе ле не по вр ши не у 
кру гу бол ни це и Ме ди цин ске шко ле 
у Ва ље ву. Де це ни ја ма је за по сле не 
сва ко ју тро до че ки вао и по здра вљао 
увек ве дар и рас по ло жен, па на ста-
вљао да уре ђу је и не гу је парк. Мно ги 
про ла зни ци за ста ја ли би и ра до зна-
ло по сма тра ли ка ко то Ми ка спрет но 
пот кре су је и „фа зо ни ра” ли гу струм и 
уре ђу је зе ле не по вр ши не. Ко ле ге и 
по зна ни ци ди ви ли су се шта је све 
сти зао да ура ди у то ку да на. Био је 
до мар, на ба вљач, пре во зник, ру ко ва-
лац по стро је ња за гре ја ње. Го ди на-
ма се ста рао о бол нич кој еко но ми ји, 
хра нио сви ње, не го вао ко ње, ко сио 
и се јао, уби рао ле ти ну и, по ред све-
га то га, пе дант но сре ђи вао бол нич-
ки круг и зе ле ни ло. Био је то „чо век 
са сто ру ку”.

– Ка да би смо сво је жи вот но и рад-
но окру же ње при хва ти ли као део се-
бе, сво је ку ће и по ро ди це, он да не 

би би ло то ли ко пр ља вих ули ца, пар-
ко ва, дво ри шта, фа брич ких кру го ва и 
број них сме тли шта – ка же овај још 
ви та лан чо век ко ји је, уз сва за ду-
же ња, био и остао од го во ран и па-
жљив су пруг, отац, де да и пра де да. 
Да нас жи ви у ста ну у на се љу Осло-
бо ди о ци Ва ље ва, а ју че је на пу нио 
85 го ди на.

Дра го љуб Пе тро вић

ЛИ КО ВИ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА 

Чо век са сто ру ку

Ми ха и ло Ра фа и ло вић 
ис пред „свог” пар ка
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СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Награде и захвалнице
Дугогодишњем благајнику Милени Николић, која у 

Општинској организацији пензионера у Смедеревској 
Паланци непрекидно ради пуних двадесет седам година, 
уручена је новчана награда у износу од 5.000 динара. 
На недавној скромној свечаности Слободан Б. Пантић, 
председник паланачких пензионера, уручио је и захвалнице 
активистима ове организације за добар рад у прошлој, 
али и ранијих година. Захвалнице су добили: Светомир 
Танасковић из Кусатка, Десанка Ђорић из МЗ Колонија, 
Петар Миловановић из Баничине, Верослава Гавриловић из 
Грчца, Зоран Вуковић из Водица, Станиша Златковић из МЗ 
Доњи град, Рајко Стевановић из Влашког Дола, Љубиша 
Танасковић и Триво Јелача из Придворица, Драгољуб 
Милојевић из Ратара и Милорад Јоцић из Селевца.

Сл. Костантиновић

ЧОКА

Повластице за риболовце

Удружење спортских риболоваца „Златица” у Чоки и 
ове године је обезбедило повластице за својe члановe. 
Сениорске риболовне дозволе које важе за Тису и њене 
притоке коштају 4.000 динара, а за старије од 65 година 
3.200, колико и за жене и млађе од 18 година.

За спортски риболов на систему канала Дунав–Тиса–Ду-
нав дозвола за старије кошта 2.000 динара, односно 750 
динара мање од редовне, а нижа је и чланарина. С. З.

Пецароши на Тиси код Падеја

СМЕДЕРЕВО

План пре рока
Чланови и руководство Општинске организације инвалида 

рада у Смедереву, која има 2.100 чланова и једна је од 
највећих у Подунавском округу, остварили су пре рока 
план рада за 2008. годину, изјавио је њен председник 
Меџаид Атемовски. Благовремено је закључен уговор 
са СТР „Ћувик”, што је омогућило да инвалиди рада, на 
више месечних рата, добију разне врсте угља и огревног 
дрвета. Обезбеђени су им кромпир, лук, посуљ и мед по 
повољним ценама и на рате, а и 107 пакета сухомеснатих 
производа. Од чланарине, каже Атемовски, и помоћи СИР 
Србије и града Смедерева, 170 сиромашних инвалида рада 
добило је пакете са намирницама.
Општинска организација инвалида организовала је 

у прошлој години излете и спортске манифестације на 
којима су смедеревски спортисти инвалиди освајали пехаре, 
дипломе и награде.  Карло Вереб

ЦАРЕВАЦ

Отворен клуб
У родном селу славног виолинисте Властимира Павловића 

Царевца, Месна организација пензионера отворила је 
клуб: месна заједница из овог насеља уступила им је 
једну просторију, а за адаптацију и преуређење су се 
побринули Александар Настасовић, Тика Миленковић, 
Томислав Ђорђевић, Радомир Пантић и председник МО Јован 
Ђурић. У хладним зимским данима, педесетак пензионера 
напредног села у долини Пека сада се окупљају и друже  
у свом клубу.  С. Пупазић

ЧАЈЕТИНА  И ТОПЛИЦА

Ускоро братимљење

Председник Коцић (лево) уручује поклоне 
представницима Чајетине И Мерошине

Прокупачки пензионери изашли су са „јужне пруге” и 
исковали пријатељство са западном Србијом – тачније са 
колегама из Чајетине које ће за који дан посетити да би 
се, на свечаности, две организације и збратимиле. 

– Све је потекло од једног телефонског позива и раз-
говора са једним од најактивнијих пензионера Чајетине 
Слободаном Јеремићем, који је иницирао сарадњу са на-
шом организацијом. Група од 50 чланова ОО пензионера 
Чајетине почетком зиме нас је посетила, биле су ту и 
колеге из Мерошине и створили смо ново пријатељство 
– каже Мирољуб Коцић, први човек прокупачких пензи-
онера. Ж. Д.

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК
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АЛЕКСАНДРОВАЦ

Испуњени сви задаци 
Општинска организација пензионера из Александровца 

испунила је у прошлој години све задатке из програма 
рада. За пензионере је набављено више од 1.200 метара 
дрва, 100 тона угља које треба да плате у осам месечних 
рата, а набављено је и 500 пакета сухомеснатих производа. 
Најугроженији чланови добијали су позајмице. Организовани 
су одласци у бање на лечење и опоравак. 

– Месне организације у селима показале су запажену 
активност везану за посете културно-историјским 
споменицима и пружање новчане помоћи најсиромашнијима. 
Верујемо да ће и ове године пензионери Жупе наставити да 
раде као досад, а очекују се нове идеје које би задовољиле 
већину пензионера – каже Слободан Дишић, секретар 
Организације.  Јован Пејчић

ВЛАСОТИНЦЕ

Лековита лепа реч
Удружење пензионера у Власотинцу већ годинама, 

од 2002, организује сусрете пензионера из Прокупља, 
Алексинца, Врања, Бабушнице, Сурдулице, Грделице, 
Црне Траве и Власотинца. Недавно су се ова удружења 
и побратимила.

– Наша сарадња је прерасла у традиционална дружења из 
којих су проистекла многа искрена и лепа пријатељства. На 
овај начин пензионерске дане чинимо лепшим и садржајнијим, 

а трећем добу дајемо нову димензију и смисао. Веома је 
важно да, окупирани свакодневним обавезама и бригама, 
не заборавимо једни друге и помогнемо онима којима је 
наша помоћ неопходна – поручио је на недавно одржаним 
сусретима Светислав Иванковић, секретар Удружења 
пензионера општине Власотинце.

Овим људима неуморног духа локална самоуправа и 
људи добре воље помажу да се поменути сусрети негују 
и трају.

Са свим тешкоћама они се боре на свој начин, дружењем, 
песмом, путовањима. А кад се неко од вршњака разболи, 
ту су пријатељи да пруже речи охрабрења и подршке јер 
лепа реч најбоље излечи. С. Станковић

ГОЛУБАЦ

Лампа од печурке
Пензионер Дуле Жикић (61) из Добре код Голупца 

убрао је печурку пањевчицу тешку скоро три килогра-
ма. Препознатљива је по воденастом рубу клобука и по 
смеђем, љускастом стручку, а расте на пањевима листо-
падног дрвећа од пролећа до зиме.

– Ова врста је јестива и вео-
ма укусна, али је опасно ако се 
замени неком врстом отровних 
пањевки (галерина) које успевају 
на пањевима смреке и имају гладак 
стручак – објашњава Дуле, добар 
познавалац шумских гљива.
Пањевчица је, додаје, врло 

осетљива и мора одмах после 
брања да се употреби.

– Ову печурку сам касно про-
нашао, већ је узрела па не може 
да се користи за јело. Послужиће ми као украс јер ћу од 
ње направити лепу стону лампу – задовољно каже Дуле.
 Љ. Настасијевић 

ПРОКУПЉЕ

Амбуланта у Страхињи
У једном од највећих насеља у граду на Топлици, у 

месној заједници Страхиња, пензионери су добили своју 
амбуланту. Захваљујући разумевању Опште болнице, у 
некадашњим просторијама Хитне службе недавно је от-
ворена амбуланта у којој ће, поред пензионера, здрав-
ствене услуге моћи да користе и остали грађани. 

Добијањем амбуланте биће побољшани услови за прве 
здравствене прегледе најстаријих, који су до сада морали 
да пешаче неколико километара до дома здравља.

У амбуланти, која је отворена свакодневно, раде ле-
кар опште праксе и две медицинске сестре.

За отварање амбуланте умногоме је заслужан Месни 
одбор пензионера Страхиња. Иначе, у овој месној заје-
дници од укупног броја становника 90 посто су пензио-
нери. Ж. Димкић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бла го твор ни раз го во ри
Удру же ње вој них пен зи о не ра, јед на од ор га ни за ци ја 

ко ја у Срем ској Ми тро ви ци оку пља оне ко ји су за вр ши ли 
рад ни век, од лу чи ло је да за 50 чла но ва ста ри јих од 80 
го ди на при пре ми скром не по кло не. Да ро ве су им, у кућ-
ној по се ти, уру чи ли пред сед ник Сре тен Ра ден ко вић и чла-
но ви Од бо ра овог удру же ња. До ма ћи ни су се об ра до ва ли 
не са мо по кло ни ма, не го па жњи и раз го во ру, али и од го во-
ри ма на пи та ња у ве зи са ове ром здрав стве них књи жи ца, 
на бав ком ле ко ва, вра ћа њем ма лог ду га, и мно гим дру гим 
ко ја их ти ште, а по мо ћи и од го во ра ни от ку да. И. М.

Један од сусрета пријатеља



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈАНУАР 2009.32

-С-
SEP (енгл. „Simplified Employee 

pension”)

или „план упрошћених пензија”, који 
се користи у САД, представља споразум 
према којем запослени у малом преду-
зећу може да отвори и одржава лични 
пензијски рачун на који додатне допри-
носе уплаћује и послодавац. 

Сиротињске касе

У средњем веку код германских народа 
се брига о обезбеђивању сиротиње издвоји-
ла у институцију „сиротињска каса”.

Систем пензијског осигурања 
базиран на три стуба (нивоа)

подразумева: I стуб (ниво) који пред-
ставља обавезно пензијско осигурање 
засновано на „pay as you go” систему 
финансирања (тзв. систем међугенера-
цијске солидарности или текући концепт 
финансирања) према којем текуће запо-
слени уплатама доприноса (на њихов те-
рет и на терет послодавца) финансирају 
исплате пензија (пензијских надокнада) 
садашњих пензионера; II стуб (ниво) та-
кође је обавезно пензијско осигурање које 
се заснива на „fully funded” систему ка-
питализације, уз постојање индивидуал-
них пензијских рачуна (пензија се добија 
као збир акумулираних средстава допри-
носа и приноса на инвестирана средства 
доприноса); III стуб (ниво) јесте добро-
вољно пензијско осигурање базирано на 
„fully funded” систему капитализације, уз 
постојање индивидуалних пензијских ра-
чуна (пензија се добија као збир средста-
ва доприноса и приноса на инвестирана 
средства доприноса).

Социјално осигурање 

представља вид осигурања које оси-
гураницима, односно члановима њихових 
породица, обезбеђује социјалну заштиту 
за случај болести, инвалидности, старо-
сти, несреће на послу и незапослености. 
У оквиру социјалног осигурања егзисти-
рају: здравствено, пензијско и инвалид-
ско и осигурање за случај незапослености. 
Развијеност система социјалног осигу-
рања условљена је развијеношћу нацио-
налне економије и социјалном политиком 
државе. 

(Извор: „Речник појмова из 
пензијског осигурања”, 

аутора др Јелене Кочовић и 
др Татјане Ракоњац-Антић)

ПИСМА

Претње отказом постале су саставни део 
живота многих запослених. Послодавци користе ову 
могућност за заштиту својих интереса, спровођење 
сопствене концепције рада, на тај начин врше 
притисак на раднике да би их натерали да раде 
више и да не траже побољшање свог положаја. 
Не ради се о неизвршавању радних обавеза (мада 
има и таквих случајева, али то је друга тема), 
већ о добрим радницима које послодавац на овај 
начин држи у сталном страху од губитка посла. То 
утиче на психичко стање, на здравље радника, на 
његов живот и на живот његове породице.

Зато социјални партнери, држава, послодавци 
и синдикати, морају што пре да препознају ову 
појаву и начине стратегију за њено спречавање. 
Постоји, уосталом, и Конвенција МОР-а о престанку 
радног односа на иницијативу послодавца, којом 
је предвиђено како послодавац треба да поступи 
у случају да радник не испуњава своје обавезе, 
а која никако не значи да може да му стално 
прети отказом или да ће постати технолошки 
вишак. Синдикат има право и обавезу да заштити 
радника, па због тога и сматрам да је неопходно да 
социјални партнери осмисле како да се последице 
кризе што је могуће мање осете.

З. Чукић, 
Нови Београд

Спречити претње 
отказом

Радио сам 20 година у КМГ Трудбеник и ода-
тле отишао у пензију 1983. године. Мој син, који 
је инвалид – на једно око је потпуно слеп, а на 
друго тек нешто назире – радио је на телефон-
ској централи у истој фирми десет година, а пре-
стао је кад је фирма пропала. Заједно смо живели 
у бараци где сам добио привремени смештај док 
ми се не реши стамбено питање. Ту је порастао, 
одатле сам га за руку водио у школу за слепе и 
слабовиде у Шафариковој улици. Прима туђу негу 
и помоћ због инвалидности, а активан је у Савезу 
слепих и слабовидих Београда и води шаховски 
клуб. Све ово пишем да бих објаснио да он није 
неки нерадник, нити сам ја био. Моје стамбено 
питање никад није решено, иако је било стано-
ва и многи са дубљим џеповима су их добили, а 
ја никад, па сам отишао у село Дединац, да син 
има где да живи.

Али, сада га терају да се исели из те бара-
ке после 28 година становања, а он нема где да 
живи, једино да изнесе кревет на улицу. Сада је 
све на суду па ћемо да видимо шта ће суд да од-
лучи. Ја читам „Глас осигураника” од А до Ш и 
поздрављам све који пишу.

П. Димитријевић,
село Дединац, 
18432 Барлово

Уместо стана, 
позив за суд

ПИШИТЕ НАМ
Драги читаоци,
Ово је простор намењен 
Вашим писмима. Пишите 
нам шта Вам се у нашем и 
Вашем листу допада, а шта 
би могло да буде боље, шта 
бисте волели да прочитате 
или да саопштите другим 
читаоцима. 
Адреса је Булевар умет-
ности број 10, 11070 Бео-
град, или електронском 
поштом, на proffice@pio.rѕ

Трагедија бржа 
од закона

Гледам свакодневно и све 
већа туга ме обузима због 
младости и силних људских 
живота изгубљених у сао-
браћајним несрећама. Ем смо 
довољно стара нација, ем 
нам младост остаје по пу-
тевима и градским улицама 
због превелике, неприлагође-
не брзине и вожње у пија-
ном стању. 

Љутим се на све нас, а по-
готово на оне који не доносе 
те законе са високим казна-
ма, па и одузимањем возачке 
дозволе, поготово пијанима 
који возе. Нису се ни дру-
ги научили памети другачије 
него што их удара по џепу 
ако бацају ђубре на улицу или 
пију и возе. Па, предузмимо 
и ми нешто као сав остали 
свет. Кажњавајмо, и то јако 
строго и много, ако већ не 
можемо драгачије да их на-
терамо да остану живи.

Кажу, од судбине се не 
може побећи, али бар да про-
бамо да спречимо оно што 
се може и да смањимо ри-
зик од пијаних возача и од 
разних „Шумахера” по ули-
цама и друмовима.

М. Петровић, Врање
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Упис стажа за лица која обављају 
послове по уговору

Лица која обављају послове по уговору, захтев за 
упис стажа подносе филијали Фонда ПИО надлежној 
према месту пребивалишта.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу.
Уз захтев се достављају радна књижица, копија 

личне карте и писaни доказ о престанку обављања 
уговорених права. 
Пре утврђивања стажа по основу уговора овлашћени 

радник штампа испис података из пријаве о уплати 
доприноса по основу уговорене накнаде (образац М-
УН) са исказаним именом и презименом осигураника, 
матичним бројем, адресом, ПИБ-ом и називом 
исплатиоца накнаде, датумом уплате, висином уговорене 
накнаде и висином уплаћеног доприноса; ово да би 
осигураник проверио да ли су извршене све уплате 
по уговору од стране исплатиоца. 
Након уноса података из пријаве М-1/СП и потврде 

осигураника података о уговореним накнадама, 
регистрованих у матичној евиденцији, овлашћени 
радник – на основу података о основицама осигурања 
и датуму исплате уговорене накнаде, регистрованих 
у матичној евиденцији Фонда путем пријава М-УН и 
висини најниже основице која важи у моменту уплате 
– сачињава пријаву М-4УН и податке из ње уноси у 
матичну евиденцију. 
Уколико је потребно, на основу стажа осигурања 

утврђеног пријавом М-4УН, попуњава се и уноси и 
одјава осигурања М-2/СП.
По ажурирању података из пријава М-1/СП, М-

2/СП и М-4УН, подаци о стажу уписују се у радну 
књижицу и штампа уверење о подацима регистрованим 
у матичној евиденцији, па се радна књижица и уверење 
достављају осигуранику.
Упис стажа у радну књижицу за лица која обављају 

послове по уговору може се обавити најраније од 10. 
априла 2003. године, јер је тада уведена законска 
обавеза плаћања доприноса за ПИО и на ову врсту 
прихода.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Милутин Станисављевић – 
Јагодина: Моја супруга има 54 
године живота и 32 године и 
седам месеци радног стажа. 
Од 2007. године je на боло-
вању. Одбијен јој је захтев 
за признавање права на ин-
валидску пензију. Интересује 
ме да ли у случају престан-
ка радног односа може сама 
да уплаћује радни стаж до 35 
година стажа осигурања. Та-
кође ме занима колико дуго 
лекарска комисија може да 
продужава боловање. 

Одговор: За Вашу супругу 
је најбоље да буде у радном 
односу што дуже. Лекарска ко-
мисија би требало да јој одо-

брава боловање све док траје 
лечење и док је неспособна 
за обављање посла. По пре-
киду боловања нека покуша 
да ради колико може, после 
чега може поново, ако јој није 
добро, да отвори боловање и 
поново поднесе захтев за ин-
валидску пензију. 

Ако се ипак одлучи да рас-
кине радни однос због немо-
гућности да ради, може да се 
укључи у обавезно осигурање 
по члану 15 Закона о пензиј-
ском и инвалидском осигурању 
и да на изабрану основицу уп-
лаћује допринос за ПИО, па да 
и на овај начин допуни стаж 
осигурања ради остваривања 
права на старосну пензију.

Боловање и незапосленост

Миломир Милосављевић 
– Железник: Пензионисан 
сам 1997. године, са пензијом 
у висини 356,38 динара, а 
2000. ми је усклађена ста-
росна пензија и износила је 
4.215,42 динара. Интересује 
ме да ли се висина моје пен-
зије усклађује по одредбама 
новог Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању, с 
обзиром на измене и допу-
не Закона о ПИО из 2003. и 
2006. године?

Одговор: Све пензије се 
усклађују на исти начин, уз 
примену актуелних закона који 
у том тренутку важе. Усклађи-
вање се увек обавља на зате-
чени износ пензије, било да је 
тај износ резултат старог или 
новог закона. Правило је да 
се сваки нови закон, или из-
мена закона која садржи од-
редбе о начину усклађивања 
пензије, односи и на затече-
не кориснике пензија, па тако 
и на Вашу пензију.

Усклађивање пензије

Миленка Пешић – Кња-
жевац: Радила сам у хрват-
ској ТРО „Слога” у радној 
јединици Књажевац. Оти-
шла сам у пензију са при-
временим решењем, јер не-
мам образац М-4 за период 
од 1. 8. 1986. до 30. 11. 1990. 
године. Из Хрватског фонда 
ПИО тврде да су послали об-
разац М-4 у Зајечар-Књаже-
вац. Међутим, овде то није 
стигло. Шта да радим?

Одговор: Према подаци-
ма које сте нам проследили 
види се да сте били осигура-
ни у Србији од 1. 8. 1986. до 
30. 11. 1990. године, као и да 
Вам је овај период признат у 
пензијски стаж. Из Вашег ре-
шења се такође види да Вам 
је за овај период обрачуна-
та просечна зарада у Србији, 

што је уједно и најповољнији 
годишњи лични коефицијент 
који сте имали у радном веку. 
Решење је оглашено привреме-
ним док се не прибаве ствар-
ни подаци о Вашој заради из 
тог периода. То значи да нема 
потребе да Ви сами предузима-
те било какве радње у погле-
ду прибављања ових података 
јер ће их, уколико уопште пос-
тоје, Фонд ПИО прибавити по 
службеној дужности. Потом 
ће се одредити коначан износ 
Ваше пензије од почетка при-
знавања права, уколико кона-
чан износ буде повољнији за 
Вас, исплатиће Вам се разлика, 
а уколико буде неповољнији, 
обрачунаће се дуг, од почетка 
исплате, који треба да врати-
те Фонду ПИО.

Разлика по коначном решењу

Драган Петровић: Држав-
љанин сам Републике Србије. 
Радио сам у БиХ у перио-
ду 1974–1978. година. Радни 
стаж ми је уписан у Фонду 
ПИО Републике Српске, али 
за једну годину недостаје 
образац М-4. Ове године ис-
пуњавам услов за старосну 
пензију, ако се рачуна и рад-
ни стаж из БиХ. Интересује 
ме како ће се то одразити 
на стицање права и на ви-
сину пензије?

Одговор: Поднесите за-
хтев за потврђивање стажа у 
БиХ, после чега ћете бити си-
гурни колико ћете стажа укуп-
но имати. Ако БиХ потврди цео 
стаж, имаћете 40 година ста-
жа осигурања, па можете да 
поднесете захтев у Србији за 
старосну пензију. Висина пен-
зије се утврђује само на основу 
зарада у Србији, а кад право 
буде признавала БиХ, они ће 
висину и право одредити по 
својим прописима и регистро-
ваним подацима.

Потврђивање стажа из БиХ
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РЕКЛИ СУ ... 

О ИСТОРИЈИ
Историја је сведок вре-

мена, светлост истине, жи-
вот успомене, учитељица 
живота, весник давнине.

Латинска пословица

Историчар који свесно 
прећуткује догађаје свесно 
обмањује, исто као и онај 
који пише о ономе што се 
није догодило.

Амијан Марцелин

У Херодота, оца исто-
рије, много је бајке.
Марко Тулије Цицерон

Историја се понавља, 
али сваки пут све више 
кошта.

Винстон Черчил

Када очевици ћуте, 
рађају се легенде.

Иља Еренбург

Да је историја заис-
та имала неки смисао, он 
би до сада већ био ос-
тварен.
Фридрих Вилхелм Ниче

Историја настаје тек 
са појавом посредника и 
дистанце.

Пјер Нора

Да је човек створен да 
гледа у прошлост, имао 
би очи на потиљку.

Љубица Марић

Постоје три начина ту-
мачења историје: мону-
ментално, антикварно и 
критично.
Фридрих Вилхелм Ниче

Кад дођу смутна време-
на паметни заћуте, фука-
ра се обогати, а проговоре 
будале.

Иво Андрић

Историја је показала 
да често човек који је 
личио на републиканца 
док републике није било, 
престаје то да буде када 
република постоји.
Максимилијан Робеспјер

Народ већ 
платио

Фирму је купио 
од татиног џепарца, 
а за отпремнину сва-
ком раднику купио је 
– шешир за улицу.

Да није оних који нам 
стављају клипове у точ-
кове већ бисмо пали у – 
провалију. 

За грешке из про-
шлости политичари 
се не осећају дужни. 
Народ је то већ пла-
тио.
Живан С. Филиповић

Молим за реч
Прети нам талас отпу-

штања. Ама, који талас? То 
већ постаје цунами.

Не плаћам струју, 
грејање, телефон... Че-
кам посланике да изгла-
сају ребаланс буџета.

Одлуку Владе о замрза-
вању најревносније су при-
мениле топлане.

У почетку године беше 
клизаво, а до краја годи-
не биће кризаво.

С обзиром на то да дирек-
тори јавних предузећа и даље 
имају астрономске плате, мо-
раћемо да оснујемо и минис-
тарство за астрономију.

Дејан Патаковић

Убитачан 
темпо

Један ради, а тројица гле-
дају шта му је.

Некад се јело три пута 
дневно. Данас није тако 
убитачан темпо.

Штрајкујем глађу. Живим 
од плате.

Зоран Т. Поповић

Д
ра
го
ш

 Ј
ов
ан
ов
ић

Распоређен терет
Потрошачка корпа је препуна, цене вире на све 

стране.

Онима доле све је горе.

Терет светске економске кризе равномерно је распоређен: 
већи део припада огромној већини.

Слободан Дучић

Гласоризми
Ситуација се мења. Час горе, час грђе...

Имамо светску кризу, па гасну кризу, па... Пензи-
онерска криза опет на самом зачељу.

Стигао руски гас, пролеће на помолу, а пензије и даље 
на леду.

Драги Петковић

С
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Рад на црно
Обоје зарађују за живот. Он на улици а она на 

пијачној тезги.

Пензионери се друже у клубовима за пензионере. 
Ту размењују животна искуства и вирусе.

Срби с нестрпљењем очекују белу шенгенску визу, 
за рад на црно.

Радивоје Јевтић Јенки

Решење из прошлог броја:  а капела, рапидан, хроника, 
ипсилон, Тот, Има, Евон, ос, к, Лакс, тоалета, Остин, п, НТ, 
Кира, Ира, јар, Киншаса, агар, пт, анимо, к, афера, ИК, есеј, 
природа.

С К А НДИН А В К А

Лековите мисли
Доста је било заузимања ставова. Заузмите се 

ви на послу.

И од политичара који се продају треба да се наплаћује 
порез.

Не идем на зимовање. Трговци су ме 
насанкали.

Писао бих историју, али ми је потребан још један 
сведок.

Сваки динар трошим наменски. Да пре-
живим.

Душан Старчевић

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

МЛАДИ 
ИЗДАНАК 
ГРАНЕ

ЧУВЕНА 
ПЕЋИНА У
ШПАНИЈИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ТАНАК,
ВИТАК 
(ПЕСН.)

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
АЂАНИ

ПРИПО-
ВЕДАЧКИ

(ЛАТ.)

ОСТРВО У 
ШКОТСКОЈ

СИМБОЛ 
ЛАНТАНА

ИМЕ ПЕВ.
ТАРНЕР

ГРДИТИ, 
КОРИТИ

УТВРЂЕНИ
ДВОРАЦ У 
ШПАНИЈИ

ПТИЦА КОЈА 
СЕ НЕ СЕЛИ

НАРОДНА 
ИГРА У 

СЛАВОНИЈИ

ЗАВЕШТАЊЕ
МЕСТО И 

ЛЕЧИЛИШТЕ
У СРБИЈИ

МОЧВАРНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЛИСАЦ 
ОДМИЛА 

ИМЕ ГЛУМ. 
ЈОВОВИЋ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГРАД У 
ИТАЛИЈИ

ЈЕЛО ОД 
ХЛЕБА

ДОМАЋЕ 
ГОВЕЧЕ

ИТ. РЕЖИСЕР, 
ВИТОРИО ДЕ

АУТО ОЗНАКА 
ПАНЧЕВА

ИМЕ ФИЗИЧ. 
ЊУТНА 
НЕПОБИТ. 
ЧИЊЕНИЦА

ОЗНАКА 
ОБИМА

МЕСТО У 
СРБИЈИ

ДРУГЕ, 
ОСТАЛЕ

ДЕО 
ДУВАЧКОГ 

ИНСТРУМЕНТА

СИМБОЛ 
ЗА БОР

ГРАД У 
АУСТРАЛИЈИ

СТАРИ 
СЛОВЕН

ГРАД У 
ИЗРАЕЛУ 
МЕСТО 

ВАЂЕЊА СОЛИ

СТАРЕШИНА 
(АРАП.)

1. И 17. 
СЛОВО

ОДРЖАВАТЕЉ 
РЕДА

ОЗНАКА
ЗА АЛТ

СКАНДИН. 
БОГИЊА 
УСУДА

БАЊА КОД 
БИХАЋА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ВРСТА ПТИЦЕ 
АМАТЕР. 
ШАХОВСКИ 
КЛУБ

У ТО 
ВРЕМЕ, 
ТАДА

ИНИЦИЈАЛИ 
НАУЧНИКА 
АЈНШТАЈНА

ОБИЧАЈ (ТУР.) 
ЕМАНАЦИЈА 

(СКР.)

КУЋИЦА
ЗА ПСА

ПРИЈАТЕЉ, 
КОЛЕГА

(ФР.)
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