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СТАТИСТИКА

Припремио: Радомир Гојковић

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА И ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА У ДИНАРИМА, ДЕМ И ЕВРИМА 

(од 2001. године) И ПРОЦЕНАТ ПЕНЗИЈЕ У НЕТО ЗАРАДИ (запослени)

Нето зарада
(динара)

Нето зарада
(ДЕМ/€) У години У нето заради

Просечна 
пензија 
(ДЕМ/€)

Просечна 
пензија

(динара)

32.746 401 2008. 59 % 238 19.386

27,759 347 2007. 54 % 187 14.996

21.707 258 2006. 62 % 159 13.406

17.443 210 2005. 67 % 141 11.650

14.108 187 2004. 71 % 132 9.578

11.500 177 2003. 70 % 123 8.109

9.208 152 2002. 73 % 111 6.721

5.381 90 2001. 90 % 82 4.865

2.389 310 2000. 90 % 280 2.154

1.261 210 1999. 90 % 189 1.132

1.052 197 1998. 98 % 194 1.038

798 242 1997. 102 % 246 815

658 199 1996. 89 % 177 585

343 281 1995. 78 % 220 269

165 165 1994. 74 % 122 122

НАЈНИЖИ ИЗНОСИ ПЕНЗИЈА

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ  И  САМОСТАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ

8.384,51
(од 1. јануара 2002. године: 

20 % просечне зараде из претходне године)

11.088,23 
(од  1. јануара 2006. године: 

25 % просечне зараде из претходне године)

Затечени корисници – стари закон (према стажу)

40 % 8.956,51

50 % 8.901,63 50 % 11.195,64

60 % 10.681,96 60 % 13.434,76

70 % 12.462,28 70 % 15.673,89

80 % 14.242,61 80 % 17.913,02
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АКТУЕЛНО

ДА ЛИ МОЖЕМО ДА ОДАХ НЕМО

Не ма сма ње ња пла та и пен зи ја
Не што но во у Ср би ји: ММФ 

по но во до ла зи, опет ће мо 
од ње га тра жи ти нов це, и то 
че ти ри пу та ве ће од про шло го-
ди шњих – а ни ко од вла ди них 
зва нич ни ка не пре ти сни жа ва-
њем пен зи ја. А ка ко би (ма да 
не би би ло пр ви пут), кад им 
је сам шеф, пре ми јер Мир ко 
Цвет ко вић обе ћао да ово га пу-
та та ко би ти не ће: 

– У на ред ним ме се ци ма би-
ће до го во рен но ви аран жман са 
ММФ-ом, о то ме тек тре ба да 
се пре го ва ра, али ни је ре ал но 
да се пла те и пен зи је сни жа ва-
ју јер су оне већ обез вре ђе не 
сла бље њем ди на ра у по след ња 
два ме се ца – при знао је пред-
сед ник Вла де Ср би је у ПКС, где 
је при вред ни ци ма об ја шња вао 
нај но ви је ме ре ко ји ма ње гов ка-
би нет по ку ша ва да убла жи по-
сле ди це еко ном ске кри зе.

До ду ше, ни је све баш но во 
и охра бру ју ће за нај ста ри је у 
Ср би ји. Прак са „ко у клин, ко 
у пло чу” на ста вља се са истом 
по де лом глав них уло га: гу вер-
нер Ра до ван Је ла шић по но во 
је оце нио да но ви зах тев за 
ММФ-ове па ре не ће про ћи без 
но вих ре стрик ци ја: 

– По че ће но во про че шља ва-
ње, а за тим и сма ње ње нај ве-
ћих бу џет ских по зи ци ја, за ра да, 
пен зи ја... – твр ди пр ви нов чар 
Ср би је.

Слич но се огла сио и ви це-
пре ми јер Бо жи дар Ђе лић: тек 
при ли ком по се те ми си је ММФ-а 
по чет ком мар та, ре као је, тре-
ба ло би да се утвр ди ко ли ки 
су при хо ди и рас хо ди др жа ве 
и да се пре се че ко ли ко рас хо-
да тре ба сма њи ти, а ко ли ко ће 
се до дат ног нов ца до би ти од 
Свет ске бан ке и ЕУ за бу џет и 

од ММФ-а за по др шку плат ном 
би лан су и ди на ру.

А ми ни стар фи нан си ја, та-
ко ђе уоби ча је но, сме шка се и 
углав ном ћу ти. Му дру је. Још 
је ра но, ве ли Ди а на Дра гу ти-
но вић, го во ри ти о ре ба лан су 
бу џе та јер тек тре ба да се ви-
ди ка кви су при хо ди: 

– Ја ре ше ње увек ви дим на 
обе стра не бу џе та, на сма ње њу 
рас хо да и по ве ћа њу при хо да, 
али та ко да бу џет ски де фи цит 
бу де ви ши не го што је пр во бит-
но пред ви ђен, јер је у вре ме 
ре це си је то је ди но ис прав но ре-
ше ње – об ја сни ла је, ма шта то 
зна чи ло. На ро чи то по сле из ја ве 
пре ми је ра Цвет ко ви ћа да Ср би-
ја не ће ући у ре це си ју...

А ни пен зи је не ће до ле, твр-
де и по сла ни ци ПУПС-а у На-
род ној скуп шти ни: уз обе ћа ње 
да ће при на дле жно сти нај ста-
ри јих оста ти на ок то бар ском 
ни воу и твр ду ве ру да ће за 
њи хо ву ре дов ну ис пла ту би ти 
обез бе ђе на сред ства у др жав-
ној ка си, они су, ка жу, је ди но 
и гла са ли за усва ја ње ово го ди-
шњег бу џе та. И још: 

– Ни ко ме не сме па сти на 
па мет да сни зи пен зи је, од но-
сно да ру ши оно што је усво је-
но и што обез бе ђу је да пен зи је 
не ће ра сти, али исто та ко и да 
не ће па да ти – из ја вио је Мо ма 
Чо ла ко вић, шеф по сла нич ке
гру пе ПУПС-а у пар ла мен ту.

Нај ста ри ји ма ко ји по ку ша-
ва ју да пре жи ве са сто ти нак 
и ку сур евра ме сеч но, па чак 
и они ма ко ји се свр ста ва ју у 
про сек са се дам евра днев но, 
оста је на да да ће ово га пу та 
та ко и би ти. Бар до 10. мар та. 
А он да ће све по че ти да би ва 
из ве сни је... С. Ч. Стигла поштарка      (Фото: Сава Завишић)
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Син ди кат 
о ме ра ма вла де

У Са ве зу са мо стал них син ди ка та Ср би-
је ор га ни зо ван је окру гли сто на ко јем се 
раз го ва ра ло о па ке ту ме ра за убла жа ва-

ЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

И ле ка ри за националне
Срп ско ле кар ско дру штво не дав но је на адре се пред сед ни ка др-

жа ве, пре ми је ра и ми ни стра здра вља упу ти ло пи смо у ко јем тра-
жи да се на ци о нал не пен зи је до де ле и за слу жним здрав стве ним 
рад ни ци ма и на уч ни ци ма. По сле ни ци у обла сти здрав ства и ме-
ди цин ских на у ка ко ји се ба ве нај пле ме ни ти јим и нај од го вор ни јим 
по слом, на во де, за слу жу ју да се на ђу ме ђу „ода бра ни ма” ко ји су 
ра дом или де лом до при не ли угле ду зе мље и ти ме оства ри ли пра-
во на на ци о нал ну пен зи ју.

СЛД пред ла же да нај ви ше 50 ле ка ра при ма на ци о нал ну пен-
зи ју. По узо ру на члан ство у Фран цу ској ака де ми ји на у ка, сва ки 
сле де ћи ко ри сник ова кве пен зи је би рао би се по сле смр ти не ког 
од прет ход них при ма ла ца – ис ти чу у нај ста ри јој дру штве ној ор га-
ни за ци ји у Ср би ји. 

ње не га тив них ефе ка та свет ске еко ном ске 
кри зе ко ји је са чи ни ла Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је. 

На ме ра вла де је да се очу ва ју рад на 
ме ста и омо гу ћи бла ги при вред ни раст по-
мо ћу јеф ти них кре ди та за при вре ду и гра ђа-
не. Ко ри сни ци кре ди та с ни жим ка мат ним 
сто па ма оба ве зни су да за др же нај ма ње 
исти број за по сле них јер ће у су прот ном 
сно си ти санк ци је. Про грам вла ди них ме-
ра за сно ван је на ми ни мал ним бу џет ским 
сред стви ма (три ми ли јар де ди на ра из бу-
џет ског раз де ла Ми ни стар ства еко но ми је 
и пет ми ли јар ди из Фон да за раз вој) ко ја 
би ак ти ви ра ла зна тан „успа ва ни” кре дит-
ни по тен ци јал ба на ка, од но сно сти му ли са-
ла их да одо бре још 77 ми ли јар ди ди на ра 
кре ди та, с упо ла ни жим ка мат ним сто па ма 
у од но су на са да шње, тр жи шне. 

Осим то га, вла да ће до ма ћој при вре ди 
обез бе ди ти још 45 ми ли јар ди ди на ра пу-
тем ино стра них кре ди та, што укуп но из но-
си – 122 ми ли јар де ди на ра.

Уче сни ци окру глог сто ла (пред став ни-
ци др жа ве, НБЈ, На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, стру ков них син ди ка та...) 
са гла си ли су се да зе мљи пред сто је те-
шка вре ме на и да тре ба ожи ве ти при вре-
ду, ста би ли зо ва ти курс ди на ра, за шти ти ти 
рад ни ке од от пу шта ња, ста ти на пут си вој 
еко но ми ји и са чи ни ти со ци јал ни про грам 
да би се по мо гло нај у гро же ни јој ка те го ри-
ји ста нов ни штва.

Расписан кон курс
Ми ни стар ство кул ту ре рас пи са ло је кон курс за до де лу при зна-

ња умет ни ци ма за вр хун ски до при нос на ци о нал ној кул ту ри Ср би-
је. Рок за до ста вља ње пред ло га је 14. март ове го ди не. 

Ми ни стар кул ту ре Не бој ша Бра дић на ја вио је да ће се у овој 
го ди ни ме ђу кан ди да ти ма за до де лу на ци о нал не пен зи је на ћи и 
ар хи тек те и љу ди из есе ји сти ке, што до сад ни је био слу чај. 

Пред ло гом бу џе та за 2009. за на ци о нал не пен зи је пред ви ђе-
но је 247 ми ли о на ди на ра или 14 од сто ви ше не го ла не. Овим 
сред стви ма мо гу да се фи нан си ра ју по себ не пен зи је за нај ви-
ше 343 за слу жна гра ђа ни на, што зна чи да ће на до жи вот них 
50.000 ди на ра ме сеч но мо ћи да ра чу на са мо још око че тр де сет 
но вих до бит ни ка.

От прем ни ном до по сла
Ми ни стар ство еко но ми је и Аустриј ска аген ци ја за раз вој – ко ји 

су обез бе ди ли сред ства, На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње и 
про јект ни тим Про гра ма Ује ди ње них на ци ја за раз вој, по сле дво-
го ди шње успе шне при ме не, од лу чи ли су да про је кат „От прем ни-
ном до по сла” про ду же до сеп тем бра.

Да под се ти мо, у овом про гра му фи нан сиј ски се под сти че по-
нов но за по шља ва ње рад ни ка ко ји у тран зи ци ји оста ју без по сла, 
а вољ ни су да у но ви по сао уло же от прем ни ну. До сад су на овај 
на чин 1.622 рад ни ка до шла до рад них ме ста: 1.257 је оства ри ло 
суб вен ци ју за по кре та ње соп стве ног би зни са, а 365 за сно ва ло рад-
ни од нос код но вог по сло дав ца, док је 146 по сло да ва ца ис ко ри-
сти ло сред ства про јек та за за по шља ва ње рад ни ка ко ји су оста ли 
без по сла због сте ча ја пред у зе ћа.

Про сеч на ста рост до са да шњих ко ри сни ка про јек та је 48 го ди-
на, а од укуп ног бро ја, 40 од сто би ле су же не. Нај ви ше рад них 
ме ста по овом про гра му отво ре но је у Кра гу јев цу, Ужи цу, Вра њу 
и Кра ље ву.
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Чек из Цр не Го ре
Ја ну ар ске пен зи је из Цр не 

Го ре по че ле су да се ис пла ћу ју 
24. фе бру а ра ко ри сни ци ма ко ји 
их при ма ју у Ср би ји: на ра чун 
Ко мер ци јал не бан ке из Под го-
ри це је упла ће но 303.897 евра 
за ис пла ту 1.305 пен зи ја.

Ле ги ти ма ци је од пре ко су тра 
Бе о град ски пен зи о не ри ста ри ји од 65 го ди на, са при ма њи ма ни жим од 21.713 

ди на ра, од пре ко су тра, дру гог мар та, мо ће ће да до би ју го ди шњу ле ги ти ма ци ју 
за бес пла тан јав ни пре воз. Ле ги ти ма ци је ће се из да ва ти у про сто ри ја ма Град-
ског са о бра ћај ног пред у зе ћа „Бе о град” у Ули ци кне ги ње Љу би це, а за њи хо во 
до би ја ње пен зи о не ри тре ба да при ло же фо то ко пи је че ка по след ње пен зи је и 
лич не кар те, ори ги нал на увид (да би се ви де ло да има ју пре би ва ли ште на те-
ри то ри ји Бе о гра да), фо то гра фи ју не ста ри ју од шест ме се ци, да по пу не зах тев 
и упла те 400 ди на ра.

Ове ле ги ти ма ци је ва жиће и у во зи ли ма ГСП-а и „Ла сте”, па се оче ку је да ће 
и у „Ла сти” по че ти да их из да ју за два-три да на. 

Про це њу је се да у Бе о гра ду, у ко ме је за ста ри је од 70 го ди на већ го ди на-
ма јав ни пре воз бес пла тан, има још 120.000 пен зи о не ра ко ји ис пу ња ва ју усло-
ве за до би ја ње но вих по вла сти ца. 

Ис пла та 
Ис пла та дру гог ја ну ар ског 

че ка пен зи о не ри ма из ка те го-
ри је за по сле них по че ла је 25. 
фебруара, док је дру га по ло ви на 
про шло ме сеч них при на дле жно-
сти од 19. ис пла ћи ва на по љо-
при вред ним пен зи о нери ма. 

Дру ги део ја ну ар ских пен-
зи ја вој ни пен зи о не ри до би ли 
су 20. фе бру а ра.

Ко ри сни ци ма ко ји жи ве у 
бив шим ју-ре пу бли ка ма пен зи-
је за ја ну ар ис пла ће не су 23. 
фе бру а ра. 

Исплаћена друга рата
У уто рак, 24. фе бру-

а ра, по че ла је ис пла та 
дру гог де ла јед но крат не 
по мо ћи од че ти ри хи ља-
де ди на ра нај у гро же ни-
јим пен зи о не ри ма ко ји 
жи ве на под руч ју Бе о-
гра да, а до би ће је они 
чи је су при на дле жно сти 
31. ја ну а ра ове го ди не 
би ле 14.836 ди на ра или 
ни же. Ис пла та по мо ћи 
најсиромашнијим пен зи о-
не ри ма по че ла је но вем-
бра 2008. та ко да им у 
овој го ди ни сле ду ју још 
две на кна де по че ти ри 
хи ља де ди на ра. 

За 49 нај у гро же ни јих 
вој них пен зи о не ра ко ји су, 
та ко ђе, 31. ја ну а ра при ми-

ли 14.836 ди на ра или им 
је из нос на че ку био ни-
жи, ис пла та дру ге ра те 

јед но крат не по мо ћи по-
че ла је у сре ду – 25. фе-
бру а ра.

Потврде живота за БиХ
Гра ђа ни Ср би је ко ји ма се ов де ис пла ћу ју пен зи је за ра ђе не у Фе де ра ци ји БиХ, 

а ни су та мо шњем фон ду до ста ви ли „по твр ду о жи во ту”, оста ли су без ја ну ар-
ских при на дле жно сти: Ко мер ци јал ној бан ци 10. фе бру а ра из Мо ста ра упла ће но 
је 794.438 евра за ис пла ту 6.120 пен зи ја – 200 ма ње не го за прет ход ни ме сец, 
што се ту ма чи упра во при вре ме ном об у ста вом ис пла те за оне ко ји ни су до ста-
ви ли до каз да су и да ље жи ви. Ве ћи на пен зиј ских фон до ва зах те ва ова кве по-
твр де бар јед ном го ди шње од пен зи о не ра ко ји ма при на дле жно сти до ста вља у 
ино стран ство, да би спре чи ла да срод ни ци на ста ве да ужи ва ју пен зи је и по сле 
евен ту ал не смр ти ко ри сни ка.

Уплата из Хр ват ске
Из Ми ро вин ског за во да Хр-

ват ске пен зи о не ри ма ко ји жи ве 
у Ср би ји ис пла та при на дле-
жно сти за ја ну ар по че ла је 
18. фе бру а ра. Број ко ри сни-
ка хр ват ских пен зи ја уве ћао 
се, од прет ход не ис пла те, за 
ви ше од 400, па их је са да у 
Ср би ји 29.483; за све њих Ко-
мер ци јал ној бан ци упла ће но 
је ма ње не го за де цем бар ске 
пен зи је – 5,726 ми ли о на евра, 
па је про се чан чек из За гре-
ба пао на 194 евра.

За ра да 28.877
Про сеч на бру то за ра да, ис-

пла ће на у ја ну а ру, из но си 40.245 
ди на ра, са оп штио је Ре пу блич-
ки за вод за ста ти сти ку, што је 
но ми нал но 15,9, а ре ал но 17,9 
од сто ма ње од про се ка ис пла-
ће ног у де цем бру 2008.

Не то за ра да, без по ре за и 
до при но са, у ја ну а ру из но си 
28.877 ди на ра и у истим про-
цен ти ма (15,9 и 17,9) но ми нал-
но и ре ал но је ни жа од не то 
пла те у де цем бру.

РЗС је са оп штио да је од ја-
ну а ра ове го ди не за из ра чу на ва-
ње про сеч них пла та по чео да 
узи ма у об зир и за ра де ко је ис-
пла ћу ју пред у зет ни ци, на осно ву 
по да та ка По ре ске упра ве.
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ПОВОДИ

У Ср би ји, пре ма по след њим по-
да ци ма, на по сао че ка 736.816 

љу ди, зва нич на сто па не за по сле-
но сти је 18,8 од сто, а ре ал на 
14,4, док сто па за по сле но сти из-
но си 51,5 про це на та. То је, ка ко 
пи ше у Пред ло гу за ко на о за по-
шља ва њу и обез бе ђе њу за слу чај 
не за по сле но сти (ко ји је средином 

све до чи о то ме да ни су сви ко ји су на 
еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње они ко ји за и ста и тра же 
по сао. То је, из ме ђу оста лог, омо гу ће-
но и ва же ћим за ко ном, јер се на тр жи-
шту ра да на ла зе и осо бе ко је ту са мо 
„ста ти ра ју” због не ких по год но сти, а 
ни је им у су шти ни ста ло до то га да на-
ђу по сао. С дру ге стра не, сред ства ко-

пра вља ње баш тог не до стат ка. За то је 
и пред ви ђе но да се снизи ви си на нов-
ча не на кна де и скра ти ду жи на тра ја ња 
тог пра ва за слу чај не за по сле но сти – 
на док на да за оне ко ји се као тех но ло-
шки ви шак на ђу на тр жи шту ра да би ће 
снижена и из но си ће 50 од сто про сеч не 
за ра де не за по сле ног у по след њих шест 
ме се ци, при че му не мо же би ти ни жа од 
80 од сто ни ти ви ша од 160 од сто ми ни-
мал не за ра де у Ре пу бли ци. Мак си мал но 
тра ја ње пра ва на нов ча ну на кна ду из но-
си ће 12 ме се ци, а са мо из у зет но до 24 
ме се ца, ако не за по сле ном не до ста је ма-
ње од две го ди не до пен зи је.

Нови подстицаји

Уво ди се и но ви под сти цај за ко ри-
сни ке нов ча не на кна де: осо ба ко ја је на 
тр жи шту ра да и при ма овај но вац нај-
ма ње три ме се ца, а за по сли се на нео-
д ре ђе но вре ме (за стал но, ка ко се то 
ка же), има пра во на јед но крат ни под сти-
цај за за по шља ва ње у ви си ни 30 од сто 
укуп ног пре о ста лог из но са нов ча не на-
кна де. Зна чи, ако је не ко три ме се ца на 
би роу при мао по, ре ци мо, 15.000 ди на-
ра и за по слио се па не ће још де вет ме-
се ци би ти на те ре ту др жа ве (до кра ја 
тог пе ри о да до био би 135.000 ди на ра), 
при ми ће од јед ном тре ћи ну тог нов ца, да-
кле у овом слу ча ју 45.000 ди на ра.

Сред ства ко ја се ова ко бу ду уште де-
ла ко ри сти ће се и да ље за под сти цај 
за по шља ва ња, али у не ком кон крет ни-
јем сми слу: за ор га ни за ци ју те ча је ва за 
пре ква ли фи ка ци ју не за по сле них за за ни-
ма ња ко ја по сло дав ци тра же, кур се ве 
стра них је зи ка, ра да на ра чу на ру...

Пред ло же ним за ко ном пред ви ђа се 
и уво ђе ње ин ди ви ду ал них пла но ва за по-
шља ва ња, ко ји сва ки не за по сле ни мо ра 
да има до ис те ка 90 да на од уво ђе ња 
у еви ден ци ју На ци о нал не слу жбе, осим 
ако се та ин сти ту ци ја и не за по сле ни не 
до го во ре дру га чи је. Тим пла ном утвр ђу-
је се уче шће не за по сле ног у ме ра ма ак-
тив не по ли ти ке за по шља ва ња, у скла ду 

НО ВИ ЗА КОН О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ У СКУП ШТИН СКОЈ ПРО ЦЕ ДУ РИ

Краће на би роу,
брже до нове струке

Планира се нижа нов ча на на док на да и кра ће  вре ме ње ног
при ма ња у слу ча ју не за по сле но сти

фе бру а ра усво ји ла Вла да Ср би је 
и упу ти ла у скуп штин ску про це-
ду ру), знат но не по вољ ни је не го 
у би ло ко јој од 27 зе ма ља, чла-
ни ца Европ ске уни је, па је и то 
био је дан од мо ти ва да се по кре-
не по сту пак за из ме ну за кон ске 
ре гу ла ти ве, ка же за наш лист Та-
тја на При јић, на чел ник Оде ље ња 
за нор ма тив не по сло ве у Ми ни-
стар ству еко но ми је и ре ги о нал-
ног раз во ја:

– Раз ли ка из ме ђу зва нич не 
и ре ал не сто пе не за по сле но сти 

ја за по сле ни из два ја ју за обез бе ђе ње у 
слу ча ју не за по сле но сти са да се нај ве ћим 
де лом, чак 80 од сто, ко ри сте за па сив-
ну, а не за ак тив ну по ли ти ку за по шља-
ва ња – ис ти че Та тја на При јић.

То, прак тич но, зна чи да се но вац 
ко ји из два ја ју они ко ји ра де углав ном 
ко ри сти за ис пла ту на док на да љу ди ма 
ко ји су оста ли без по сла, док се са мо 
ма ли део, тек пе ти на, упо тре бља ва за 
под сти ца ње за по шља ва ња, од но сно за 
ускла ђи ва ње обра зо ва ња за по сле них 
са оним што по сло дав ци тра же. Но ви 
за кон ски про пи си тре ба да омо гу ће ис-

Систем школовања према потребама привреде
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са Ак ци о ним пла ном, а уво де се и ак тив-
но сти пра ће ња и оце не ефе ка та ак тив-
не по ли ти ке за по шља ва ња, ко је тре ба 
да омо гу ће увид у ефи ка сност спро ве-
де них ме ра и да пру же основ за бу ду-
ће пла ни ра ње за по шља ва ња. 

Ни ко, на рав но, не оче ку је да би ло 
ко ји за кон ски акт мо же да про пи ше да 
то ли ко и то ли ко љу ди мо ра да до би је 
по сао у то ку ме се ца или го ди не, али 
су кру ти за кон ски окви ри ко ји оне мо-

гу ћа ва ју ак тив ну по ли ти ку за по шља ва-
ња сва ка ко мо ра ли да бу ду из ме ње ни 
да би се отво ри ле мо гућ но сти за бо љи 
при ступ овом озбиљ ном про бле му. 

– Са да шњи за кон не пра ти до вољ но 
про ме не на тр жи шту ра да и не омо гу ћа-
ва бр зо при ла го ђа ва ње струк ту ре не за по-
сле них по тре ба ма при вре де. Сви до бро 
зна мо да за кон ским ме ра ма не мо же да 
се ре гу ли ше за по шља ва ње. Да би би ло 
ви ше по сла мо ра да се раз ви ја при вре-
да, и то је је ди ни си гу ран на чин да се 
убр за за по шља ва ње. Али, и струк ту ра 
не за по сле них, да кле си стем шко ло ва ња 
ко ји не пре кид но из ба цу је ка дро ве за ко-
ји ма у при вре ди не ма по тре бе, мо ра да 
се про ме ни и при ла го ди по тре ба ма по-
сло да ва ца – ис ти че Та тја на При јић. 

Три групе незапослених

Но вим за кон ским ме ра ма не за по сле ни 
ће би ти раз вр ста ни у три ка те го ри је: они 
ко ји уоп ште не ма ју по сао, не за по сле ни, 
за тим они ко ји већ ра де, а же ле да про-
ме не по сао, и као тре ћа гру па, они ко-
ји су на еви ден ци ји тр жи шта ра да због 
при вре ме ног по сла, као на при мер сту-
ден ти до 26 го ди на, пен зи о не ри... На тај 
на чин они ће мо ћи да оста ну на еви ден-
ци ји и да се кла си фи ку ју као „дру га ли-
ца ко ја тра же за по сле ње”, од но сно као 
осо бе ван рад ног од но са ко је не же ле 
да пре у зму све оба ве зе ко је има не за-
по сле ни пре ма овом за ко ну.

Јед на од основ них иде ја Пред ло га за-
ко на о за по шља ва њу је сте у де цен тра-
ли за ци ји овог ве о ма ва жног по сла та ко 

што ће се у по ли ти ку за по шља-
ва ња укљу чи ти и по кра јин ска и 
ло кал на са мо у пра ва, као и аген-
ци је за за по шља ва ње.

Акт о учин ку
Пред ло же ним за ко ном уво ди се 

На ци о нал ни ак ци о ни план за по шља-
ва ња, као цен трал ни ин стру мент пла ни-
ра ња ак тив не по ли ти ке у тој обла сти, 
ко ји ће би ти основ за бу џет ско пла ни-
ра ње у до ме ну за по шља ва ња. 

Тим до ку мен том би се на го ди-
шњем ни воу, из ме ђу оста лог, уре ђи-
ва ли и ци ље ви и при о ри те ти ак тив не 
по ли ти ке за по шља ва ња, про гра ми и 
ме ре те по ли ти ке за на ред ну го ди ну, 
фи нан сиј ски оквир за ак тив но за по-
шља ва ње, као и ка те го ри је ли ца ко ја 
те же на ла зе по сао, а ко ја ће има ти 
при о ри тет у за по шља ва њу у на ред-
ној го ди ни. 

Као но ва за кон ска ка те го ри ја уво-
ди се и акт о учин ку, ко јим ми ни стар, 
над ле жан за по сло ве за по шља ва ња, 
утвр ђу је учи нак ко ји На ци о нал на слу-
жба за за по шља ва ње тре ба да ре а ли-
зу је спро во ђе њем про гра ма и ме ра 
из Ак ци о ног пла на. 

Финансијска подршка онима који сами нађу запослење

Са вет се не сла же 
Со ци јал но-еко ном ски са-

вет ни је по др жао Пред лог за-
ко на о за по шља ва њу, ка же 
за „Глас оси гу ра ни ка” др Зо-
ран Сто јиљ ко вић. Са вет се не 
сла же да се скра ти пе ри од на 
ко ји се ис пла ћу ју на док на де 
не за по сле ни ма, а ни са пред-
ло же ним из но си ма бу ду ћих 
на кна да. Чла но ви Са ве та ће 
на сто ја ти, пре ма ре чи ма др 
Сто јиљ ко ви ћа, да се пред ло-
же на за кон ска ре ше ња из ме не 
пу тем аманд ма на у скуп штин-
ској про це ду ри.

Све ово би тре ба ло да обез-
бе ди да се, у окви ру по сто је ћег 
еко ном ског раз во ја Ср би је и од-
но са по ну де и тра жње по сла на 
на ци о нал ном и ло кал ним тр жи-
шти ма ра да, оства ри нај ви ши 
сте пен за по шља ва ња при ла го-
ђа ва њем ме ра ма ак тив не по ли-
ти ке из ове обла сти по тре ба ма 
тр жи шта ра да, од но сно уса гла-
ша ва њем ква ли фи ка ци ја оних 
ко ји тра же по сао са по тре ба ма 
ко је има ју по сло дав ци.

Весна Анастасијевић
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АКТУЕЛНО

СПРЕМ НЕ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОМ ЗЕ МЉИ ШТУ

Пред ност локалним
па о ри ма 

Услов за уче шће у пр вом кру гу над ме та ња за за куп др жав не зе мље би ло
би ре ги стро ва но га здин ство у ис тој или су сед ној оп шти ни и свој ство
по љо при вред ног оси гу ра ни ка у Фон ду ПИО

То ком дво и по го ди шње при ме-
не За ко на о по љо при вред ном 

зе мљи шту у Ср би ји су уоче не 
мно ге не пра вил но сти при ли ком 
из да ва ња у за куп др жав ног по-
љо при вред ног зе мљи шта. Би ло 
је и не при јат них и не ми лих сце-
на, по не где су уче сни ци ли ци та-
ци ја не за до вољ ство из ра жа ва ли 
чак и јав ним про те сти ма и бло-
ка да ма пу те ва. Све ове по ја ве 
ре ги стро ва не су и у над ле жном 
ми ни стар ству и, пре ма ре чи ма 
Мом чи ла Ми тре ског, по моћ ни ка 
ми ни стра по љо при вре де, шу мар-
ства и во до при вре де Ре пу бли ке 
Ср би је, при пре мље не су из ме не 
овог за ко на да би се от кло ни ли 
не до ста ци око из да ва ња у за куп 
по љо при вред ног зе мљи шта, на-
пла те за куп ни не...

– Из ме ње не су ско ро све тач-
ке ко је ре гу ли шу при ме ну За ко-
на, а пред ло жи ли смо и ка зне не 
од ред бе, с ка зна ма и до 200.000 
ди на ра, за оне ко ји не по шту ју 
јав ни ред и мир при ли ком ли ци-
ти ра ња, ко ји не пла ћа ју за куп ни-

ну, др жав ну зе мљу ко ри сте про тив но 
овом за ко ну, а би ће и ка зне них од ред-
би ко ји ма би смо та кви ма ус кра ти ли пра-
во на ко ри шће ње зе мље и уче шће на 
ли ци та ци ја ма. Ра ди ефи ка сни јег га здо ва-
ња по љо при вред ним зе мљи штем, спро-
во ђе ња За ко на и на пла те за куп ни не у 
ко рист др жа ве, би ће осно ва на и Упра-
ва за по љо при вред но зе мљи ште – об-
ја шња ва Ми тре ски.

При ли ком јав них ли ци та ци ја за за-
куп др жав ног по љо при вред ног зе мљи-
шта пред ви ђа се и над ме та ње у два 
кру га. У пр вом кру гу, пред ност би има-
ли па о ри ко ји су упи са ни у Ре ги стар 
по љо при вред них га здин ста ва, са пре-
би ва ли штем у ка та стар ској оп шти ни на 
ко јој се на ла зи ли ци ти ра но зе мљи ште 
(као и у слу ча је ви ма ка да им се пар це-
ла гра ни чи са том оп шти ном), и има ју 

мо гућ уз на кна ду ко ја би из но си ла 50 
од сто тр жи шне вред но сти по љо при вред-
ног зе мљи шта. Ова из ме на је ра зу мљи-

Право пречег закупа и сточарима

свој ство оси гу ра ни ка по љо при вред ни-
ка код Ре пу блич ког фон да ПИО. Пред-
ност би има ло и прав но ли це ко је је 

упи са но у Ре ги стар по љо при вред них га-
здин ста ва и вла сник је зе мљи шта у ка-
та стар ској оп шти ни чи је се зе мљи ште 
ну ди у за куп, а и се ди ште му се на ла-
зи у ис тој ка та стар ској оп шти ни. 

Пра во пре чег за ку па про ши ри ло би 
се и на љу де ко ји се ба ве сто чар ством 
и вла сни ци су обје ка та за уз гој и др жа-
ње жи во ти ња, и то по си сте му – је дан 
хек тар зе мље по јед ном ма тич ном гр-
лу, али нај ви ше до 50 хек та ра.

У дру гом кру гу над ме та ња пот пу но 
би се отво ри ло тр жи ште и пра во уче-
шћа има ла би сва прав на и фи зич ка 
ли ца упи са на у Ре ги стар по љо при вред-
них га здин ста ва.

Зна чај ни ја но ви на од но си ла би се 
и на из нос на кна де за про ме ну на ме-
не по љо при вред ног у гра ђе вин ско зе-
мљи ште: по сту пак пре во ђе ња био би 

217.000 хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта у Ср би ји у
прет ход не две де це ни је пре тво ре но у гра ђе вин ско зе мљи ште
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При ход око
30 ми ли о на евра

Тре нут но је у Ср би ји под за ку пом 
не што ви ше од 200.000 хек та ра по-
љо при вред ног зе мљи шта. Још око 
10.000 хек та ра је, на осно ву За ко на, 
из да то без на кна де на уч ним ин сти-
ту ци ја ма, по љо при вред ним шко ла ма 
и фа кул те ти ма, со ци јал но-ка зне ним 
уста но ва ма. До са да је у це лој др жа-
ви – од ни воа ло кал не са мо у пра ве, 
ауто ном не по кра ји не, до ни воа ре пу-
бли ке – од за ку па по љо при вред ног 
зе мљи шта при хо до ва но укуп но око 
30 ми ли о на евра.

ви ја ако се зна да је од 1990. до 2008. 
го ди не 217.000 хек та ра по љо при вред ног 
зе мљи шта у Ср би ји пре тво ре но у гра ђе-
вин ско зе мљи ште.

Про ме не су пред ви ђе не и за рас по-
де лу ове на кна де из ме ђу ло кал не са мо у-
пра ве и др жа ве – и то у за ви сно сти од 
ка та стар ске кла се зе мљи шта. Ре ци мо, 
ако се пр ва ка та стар ска кла са об ра ди-
вог зе мљи шта пре тва ра у гра ђе вин ско, 
75 од сто на кна де при па ло би Ре пу бли-
ци Ср би ји, а 25 про це на та је ди ни ци ло-
кал не са мо у пра ве. Про цен ту ал ни из нос 
де ла на кна де уве ћа вао би се у ко рист 
оп шти на сра змер но сла бље њу ква ли те-
та зе мљи шта. При ме ра ра ди, за ше сту, 
сед му и осму кла су зе мљи шта, ло кал не 

вла сти до би ја ле би 75, а Ре пу бли ка, 
пак, 25 од сто ове на кна де. Та ко би се 
шти ти ло и чу ва ло ква ли тет но об ра ди во 
зе мљи ште у Ср би ји. На и ме, ло кал не ур-
ба ни стич ке пла но ве до но се оп шти не, а 
на овај на чин би ле би еко ном ски мо ти-
ви са не да гра ђе вин ско зе мљи ште ши ре 
на ра чун по љо при вред ног зе мљи шта ло-
ши је кла се.

Но ви на у за ко ну би ла би и од ред ба 
да се зе мљи ште у при ват ном вла сни-
штву, ако се не об ра ђу је, по сле опо ме-
не по љо при вред ног ин спек то ра, а за тим 
и пре кр шај не ка зне – мо же да ти на јав-
но над ме та ње. У ова квим си ту а ци ја ма, 
30 од сто за куп ни не при па да ло би вла-
сни ку по љо при вред ног зе мљи шта, а 70 
по сто би до би ла др жа ва.

Пред ви ђе ни су и оба ве зни ро ко ви 
за до но ше ње про гра ма за шти те, ко ри-
шће ња и уре ђе ња по љо при вред ног зе-
мљи шта, до но ше ње од лу ке о да ва њу у 
за куп по љо при вред ног зе мљи шта, до ста-
вља ња до ку мен та ци је... С дру ге стра не, 
про ду жио би се и мак си мал ни рок за ку-
па на 40 го ди на за из град њу риб ња ка 
и по ди за ње ви но гра да.

Ми ро слав Мек те ро вић 

Пра во на ко ри шће ње сред ста ва 
за ре гре си ра ње ре про ма те ри ја ла за 
ра тар ску и по вр тар ску про из вод њу у 
2009. го ди ни има ју по љо при вред ни-
ци ко ји су упи са ни у Ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва, оси гу ра ни ци 
су Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње и ис пла ти-
ли су глав ни дуг по осно ву тих до-
при но са за 2008. го ди ну, об ја вље но 
је у „Слу жбе ном гла сни ку”.

Пре ма Уред би Вла де Ср би је о усло-
ви ма и на чи ну ко ри шће ња сред ста-
ва за ре гре си ра ње ре про ма те ри ја ла 
за ра тар ску и по вр тар ску про из вод-
њу у овој го ди ни, пра во на ре грес 
има ју фи зич ка ли ца, упи са на у Ре ги-
стар по љо при вред них га здин ста ва, 
ко ја су при ја ви ла те вр сте про из вод-
ње на по вр ши на ма од 0,5 до 100 
хек та ра. Они ће по хек та ру до би ти 

5.000 ди на ра за ми не рал но ђу бри-
во, 3.000 ди на ра за ди зел го ри во 
или евро ди зел, а 4.000 ди на ра за 
де кла ри са но се ме.

Пра во на ко ри шће ње ових ре гре-
са има ју и по љо при вред ни ци, но си-
о ци по љо при вред них га здин ста ва, 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве из Уред бе, 
а до 31. де цем бра 2008. го ди не су 
има ли, а и даље имају пре би ва ли ште 
на те ри то ри ји оп шти на Ле по са вић, 
Ко сов ска Ми тро ви ца, Зу бин По ток, 
Зве чан, Ђа ко ви ца, Де ча ни, Пећ, При-
зрен, Ис ток и Ора хо вац. На те ри то-
ри ји Ко со ва и Ме то хи је пра во на 
ре грес има ју и по љо при вред ни ци у 
оп шти нама Су ва Ре ка, Кли на, Ср би-
ца, Ву чи трн, Оби лић, Ко со во По ље, 
Ли пљан, При шти на (са се ди штем у 
Гра ча ни ци), Уро ше вац, Штрп це, Ви-
ти на, Го ра, Гњи ла не, Ко сов ска Ка ме-
ни ца, По ду је во и Но во Бр до. 

Зах тев за ре гре си ра ње ре про ма-
те ри ја ла под но си се Упра ви за тре-
зор Ми ни стар ства фи нан си ја, а уз 
зах тев је нео п ход но под не ти и фи-
скал ни исе чак ко ји је на по ле ђи ни 
ове рио до ба вљач. Ли ца са Ко сме та 
под но се ори ги нал ра чун из дат у пе-
ри о ду од 1. ја ну а ра до 30. сеп тем-
бра ове го ди не као до каз за ку пље ни 
ре про ма те ри јал, да би до би ли, по 
хек та ру, 7.500 ди на ра за ми не рал-
но ђу бри во, 3.000 ди на ра за ди зел 
го ри во и 4.000 ди на ра за де кла ри-
са но се ме. С. Ч.

ОБ ЈА ВЉЕ НА УРЕД БА О РЕ ГРЕ СИ РА ЊУ 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Ове рен ра чун,
па но вац 

Мо гу и пен зи о не ри
Пра во на ко ри шће ње сред ста-

ва за ре гре си ра ње ре про ма те ри ја-
ла има ју и по љо при вред ни ци ко ји 
ко ри сте по љо при вред ну пен зи ју, 
уко ли ко су  но си о ци (ре ги стро ва-
них) ко мер ци јал них по љо при вред-
них га здин ста ва. 

Под се ћа ња ра ди, пен зи о ни са-
ни па о ри, ста ри ји од 65 го ди на, 
ко ји не про из во де за тр жи ште, 
ла не су као не ко мер ци јал на по-
љо при вред на га здин ства има ли 
пра во на јед но крат ну по моћ од 
40.000 ди на ра.

У ЖИЖИ
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Пут из ла ска из кри зе
Овај јав ни по зив на со ли дар ност и до сто јан ство Ак тив но ви на ра УНС-а упу тио 

је као за кљу чак три би не, одр жа не под на зи вом „Со ли дар ност као пут из ла ска из 
кри зе”, чи ји је уред ник би ла но ви нар Љи ља на Зор кић, а уче сни ци, по ред оста-
лих, проф. др Дра го љуб Ми ћу но вић, по зна та глу ми ца Све тла на Бој ко вић, углед-
ни ком по зи тор Зо ран Хри стић, не у ро хи рург и пу бли ци ста др Мом чи ло Ђор ђе вић, 
ди пло ма та и пу бли ци ста Ми ло је По по вић-Ка ва ја...

ПОВОДИ

Иако пен зи о не ри, по сле 30 или 40 го ди на пла ћа ња по ре за и до при но са, жи ве у про се ку са 
се дам евра днев но, по је ди ни пред став ни ци вла сти раз ми шља ју и о сни жа ва њу пен зи ја 
– уме сто пре и спи ти ва ња при ви ле ги ја тај ку на, ок то под ске ад ми ни стра ци је и пре ску пе др жа ве 

По зи ва мо од го вор не пред став ни ке 
вла сти, до бит ни ке по ве ре ња ве ћи-

не гра ђа на 11. ма ја 2008. го ди не, да 
на из бор на обе ћа ња не гле да ју као на 
лањ ски снег и да на до ла же ње свет ске 
еко ном ске кри зе у Ср би ју не ко ри сте 
као из го вор за од у ста ја ње од европ-
ског пу та ко ји под ра зу ме ва из град њу 
мо де ла др жа ве со ци јал не прав де и дру-
штва рав но прав них гра ђа на – на во ди 
се у јав ном по зи ву Ак ти ва ве те ра на 
Удру же ња но ви на ра Ср би је на со ли дар-
ност и до сто јан ство, упу ће ном пред сед-
ни ци Скуп шти не Ср би је, пред сед ни ку 
и пот пред сед ни ку вла де за ду же ном за 
со ци јал на пи та ња, као и ми ни стру ра-
да и со ци јал не по ли ти ке. 

У Ср би ји – на во ди се да ље – кри-
за је сти гла до пу но лет ства, а ве ћи-
на ко ја је ра пид но си ро ма ши ла због 
рас па да СФРЈ, ра то ва, санк ци ја ме ђу-
на род не за јед ни це, по но во је на уда-
ру бес по сли це и не ма шти не. Све то 
вре ме ста са ва ли су срп ски про фи те ри 
(одо ма ће но „тај ку ни”) ко ји и да нас, не 
од ри чу ћи се сте че ног имет ка и при ви-
ле ги ја, ко ри сте сво је мо но по ле и стра-
нач ке фе у де у вла ди и пар ла мен ту 
на ра чун по ре ских об ве зни ка.

Ок то под ска ад ми ни стра ци ја број но-
шћу чи нов ни ка – у ми ни стар стви ма, 
ди рек ци ја ма, упра ва ма, аген ци ја ма, 
се кре та ри ја ти ма, јав ним пред у зе ћи ма, 
су до ви ма итд., пре ма шу је све нор ме 
уре ђе них де мо крат ских др жа ва, што 
се че сто гра ни чи са без вла шћем у ко-
јем ца ру је ко руп ци ја. Та кво „ста ње на-
ци је” обес пра вљу је гра ђа не и до во ди 

АК ТИВ ВЕ ТЕ РА НА УНС-а УПУ ТИО ЈАВ НИ ПО ЗИВ НА СО ЛИ ДАР НОСТ И ДО СТО ЈАН СТВО

Ма ње чи нов ни ка,
ви ше хле ба и зна ња

у пи та ње ег зи стен ци ју све ве ћег бро ја 
љу ди ко ји не мо гу да оства ре основ на 
пра ва: на рад, на имо ви ну, на пен зи-
ју, на кров над гла вом, да о пу то ва-
њу без ви за из Ср би је и не го во ри мо. 
Нај те же је нај у гро же ни јим гру па ма ме-
ђу ко ји ма су де ца и ста ри ји.

Со ли дар ност је нео п ход на за из ла-
зак из кри зе, по го то во ако се зна да 

ће мно ги про ду жи ти стаж не за по сле-
но сти, а на хи ља де ће им се при дру-
жи ти на би роу. Бу џет ће би ти све 
та њи, јер ће би ти ма ње оних ко ји 
тре ба да га пу не. Пен зи о не ри ће до-
би ја ти окрај ке – се дам евра днев но 
у про се ку (ко ли ко има ју ка да се 230 
евра, од но сно 21.500 ди на ра про сеч-
не ок то бар ске пен зи је у ди на ри ма, 
по де ли на 30 да на). И то им је све 
– до про ле ћа 2010!

Ова исти на, на жа лост, не сме та по-
је ди ним кре а то ри ма еко ном ске по ли ти-
ке да, по сле „за мр за ва ња”, пред ла жу 
сни жа ва ње пен зи ја – због кри зе!

Пред став ни ци вла сти и да ље се 
оглу шу ју о упо зо ре ња струч ња ка и 
не за ви сних по је ди на ца да је за оси-
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За ра де већ првог месеца по ра сле 18 процената, 
док су при ма ња пен зи о не ра оста ла иста

Син ди кат пен зи о не ра 
Ср би је „Не за ви сност” 

оштро се про ти ви од лу ци 
о пет на е сто ме сеч ном за мр-
за ва њу пен зиј ских при на-
дле жно сти (од 1. ок то бра 
2008. до апри ла 2010. го-
ди не) ука зу ју ћи на све ло-
ши ји ма те ри јал ни по ло жај 
нај ста ри јих су гра ђа на. Отуд 
је упу тио пи смо Ми ни стар-
ству ра да и со ци јал не по-
ли ти ке, што је учи нио и 
Син ди кат пен зи о не ра Вој во-
ди не, у ко ме тра жи да се 
ова, нај ве ро ват ни је ис хи тре-
на, од лу ка пре и спи та. 

По зи тив ни ефек ти про-
шло го ди шње Уред бе о 
ван ред ном ок то бар ском 
ускла ђи ва њу пен зи ја од де-
сет од сто су очи ти, ис ти чу 
у Син ди ка ту, али су већ у 
том ме се цу тро шко ви жи во-
та по ве ћа ни за 1,9 од сто, 
а њи хов раст се оче ку је и 
у на ред ним ме се ци ма па 
ће се про шло го ди шња ок-
то бар ска по ви ши ца на про-
сто ис то пи ти.

Пе тар Ми тро вић, пред сед-
ник „Не за ви сно сти”, под се-
тио је да је у де цем бру 2008. 
го ди не, ка да је про сеч на за-
ра да из но си ла 32.000 ди на-
ра, про сеч на пен зи ја би ла 
21.000 ди на ра, а да је у ја-
ну а ру исплаћена про сеч на 
пла та од 38.000 ди на ра, док 
су пен зи је оста ле исте.

– Ако су пен зи је за мр-
зну те, ка ко је мо гућ но да 

за ра де у овој го ди ни већ 
бе ле же по раст од 18 од-
сто ка да је за це лу 2009. 
про јек то ва на ин фла ци ја од 
осам про це на та – пи та Ми-
тро вић.
Пен зи о не ри пред ла жу 

да пен зи је бу ду 60 од сто 
про сеч не ме сеч не за ра де 
уме сто 65 од сто ка ко су пр-
во бит но зах те ва ли. На по ми-
њу да 770.000 пен зи о не ра 
са да при ма ма ње од 21.000 
ме сеч но, док од овог бро ја 
650.000 има при на дле жно-
сти ис под 15.000 ди на ра. 

– Уко ли ко би у 2009. 
ипак до шло до ускла ђи ва-
ња пен зи ја, у пр вом по лу-
го ди шту би тре ба ло нај пре 
по ве ћа ти пен зи је до 13.000 
ди на ра, док не до стиг ну 
20.000, а за тим оста ле. При 
том, сва ка ко тре ба по хва ли-
ти од лу ку бе о град ске вла де 
да сво јим нај си ро ма шни јим 

пен зи о не ри ма по мог не са 
16.000 ди на ра (по че ти ри 
хи ља де у че ти ри ра те), чи-
ји би при мер ва ља ло да 
сле де и дру ги гра до ви у 
Ср би ји, пре ма мо гућ но сти-
ма – на гла ша ва Пе тар Ми-
тро вић.

Пред сед ник Син ди ка та 
под вла чи да је по себ но не за-
ви дан по ло жај пен зи о ни са-
них по љо при вред ни ка чи је 
при на дле жно сти ни су ви-
ше од се дам-осам хи ља да 
ди на ра.

У Син ди ка ту пен зи о не-
ра Ср би је „Не за ви сност” 
твр де да ММФ ни кад ни је 
тра жио да се пен зи је сни-
зе, не го да се сма њи јав на 
по тро шња, и сма тра ју са-
свим не при ме ре ним да се 
они ко ји су из гра ди ли др-
жа ву не пре ста но ети ке ти ра-
ју као „нај ве ће тро ша џи је” 
срп ског бу џе та. Фи нан сиј-
ска ин јек ци ја из др жав не 
ка се за ис пла ту пен зи ја не 
би би ла по треб на ка да би 
сви уред но пла ћа ли до при-
нос за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, ка да би се 
сто па до при но са по ве ћа ла 
са 22 на 32 од сто и уко-
ли ко би Ре пу блич ки фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње рас по ла гао мно-
го број ним и ра зно вр сним 
објек ти ма гра ђе ним ње го-
вим нов цем, сма тра ју у Син-
ди ка ту.

Т. Кр шић

Ин фла ци ја топиИн фла ци ја топи
по ви ши цупо ви ши цу

ро ма ше ну Ср би ју са све га 
се дам ми ли о на или не знат-
но ви ше ста нов ни ка по сто-
је ћа др жа ва – пре ску па и 
да су нео п ход не ре фор ме 
нај пре вла де (за ма ње од 
27 ми ни стар ста ва, упра ва, 
аген ци ја, ди рек ци ја...), пар-
ла мен та (упо ла ма ње по сла-
ни ка од по сто је ћих 250 и, 
на рав но, де сет ко ва ње чи-
нов ни ка ко ји их оп слу жу ју), 
ло кал не са мо у пра ве (22.000 
чи нов ни ка!) итд.
По је ди ни ми ни стри се 

за ла жу за ста тус кво, за не-
ма ру ју ћи пре по ру ке ММФ-а 
од пре не ко ли ко го ди на – 
да се јав на пред у зе ћа при-
ва ти зу ју. То зна чи да су за 
на ста вља ње не кон тро ли са-
ног оти ца ња нов ца гра ђа-
на и по ре ских об ве зни ка 
уста ље ним пу те ви ма до мо-
ћи, где се укр шта ју ин те ре-
си во ђа пар ти ја на вла сти 
и тај ку на.

Ре фор ма пен зиј ског си-
сте ма не сме се сво ди ти на 
то да гра ђа ни ко ји су ра ди-
ли и пла ћа ли по ре зе и до-
при но се 30 или 40 го ди на 
пад ну на про сјач ки штап, 
би ло да се то прав да „пла-
ћа њем тран зи ци о ног це ха” 
или на до ла зе ћом „свет ском 
кри зом”.

Власт мо ра да гра ди одр-
жив пен зиј ски си стем, а не 
да пен зи о не ри ма, због плит-
ког бу џе та, при го ва ра „да 
су кри ви што су жи ви”. Др-
жа ва со ци јал не прав де за 
ко ју се де кла ри са ла вла да-
ју ћа гар ни ту ра под ра зу ме ва 
и со ли дар ност и по што ва ње 
до сто јан ства нај ста ри јих у 
дру штву. Да би се осе ти ли 
рав но прав ним у ери не из-
бе жне ди ги та ли за ци је, пен-
зи о не ри не ма ју нов ца да 
са мо фи нан си ра ју сти ца ње 
зна ња у шко ла ма ком пју-
те ра. Др жа ва је ду жна да 
им омо гу ћи бес плат но шко-
ло ва ње за но ви век, да их 
оспо со би и за ди ги тал ну ко-
му ни ка ци ју јер ће сва ко ме 
би ти по треб но зна ње – да 
укљу чи нов те ле ви зор. Да-
кле, со ли дар ност и зна ње 
су два при мар на ле ка за 
на шу кри зу.

А. Н.

Пе тар Ми тро вић

СИН ДИ КАТ ПЕН ЗИ О НЕ РАСИН ДИ КАТ ПЕН ЗИ О НЕ РА
„НЕ ЗА ВИ СНОСТ” ПРО ТИВ „НЕ ЗА ВИ СНОСТ” ПРО ТИВ 
ЗА МР ЗА ВА ЊА ПЕН ЗИ ЈАЗА МР ЗА ВА ЊА ПЕН ЗИ ЈА
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Ла не по бољ ша на ин фор ма тич ка опре мље ност и по ја чан рад ин ва лид ске ко ми си је

ПРЕДСТАВЉАМО

За је чар ска фи ли ја ла РФ ПИО на ла-
зи се у са мом цен тру гра да, у Ули-

ци Ни ко ле Па ши ћа број 32. Об у хва та 
и три ис по ста ве: Бо ље вац, Кња же вац 
и Со ко ба њу. 

Иако са не ве ли ким бро јем за по сле-
них, све га 56, ве о ма успе шно и ефи-
ка сно по кри ва 37.820 оси гу ра ни ка и 
38.568 ко ри сни ка. За њих сва ко днев-
но од 7.30 до 15.30 ча со ва ра де че ти-
ри шал те ра, ка же Ве ли ка Уро ше вић, 
ди рек тор Фи ли ја ле За је чар:

– Ми за и ста мо же мо да се по хва-
ли мо ско ро днев ном ажур но шћу, што 
сва ки пут по твр ди и кон тр о ла ка да 
до ђе из Ди рек ци је. Они зах те ви ко ји 
евен ту ал но оста ну не ре ше ни по сле 
за кон ског ро ка од два ме се ца углав-
ном су не ком плет ни, од но сно по сто ји 
не ки про блем – не пла ће ни до при но-
си за све го ди не ста жа, не по твр ђен 
стаж из ино стран ства, па мо ра ју да 
са че ка ју да се сви ти по да ци при ку пе 
и ком пле ти ра ју да би се до не ло ре ше-
ње – ис ти че Ве ли ка Уро ше вић.

О то ме све до че и број ке. У про-
те клој го ди ни у За је чар ску фи ли ја лу 
при сти гло је 17.430 пред ме та, а ре ше-
но је 14.940. И за не ре ше не зах те ве, 

ФИ ЛИ ЈА ЛА ЗА ЈЕ ЧАР – У РЕ НО ВИ РА НОЈ ЗГРА ДИ НОЈ ЗГРА ДИ

Скра ћен путпут
до ре ше ња до ре ше ња 

пре не те у ову го ди ну, на ша са го вор-
ни ца има об ја шње ње:

– Ми кро фил мо ва на до ку мен та ци-
ја из бив ших фон до ва са мо стал них 

ма мо ћи да до ђе мо до по да та ка за 
све на ше оси гу ра ни ке, по го то во за по-
љо при вред ни ке и са мо стал це ко ји су 
нам се при дру жи ли пре не што ви ше 
од го ди ну да на – оп ти ми ста је Ве ли-
ка Уро ше вић.

По ред то га што је згра да За је чар-
ске фи ли ја ле ком плет но ре но ви ра на 
2007. го ди не, про шле го ди не је на-
ста вље но са ра до ви ма:

– У то ку 2008. ре но ви ра не су све 
ис по ста ве (Кња же вац, Бо ље вац, Со-
ко ба ња), у са мој фи ли ја ли по бољ ша-
на је ин фор ма тич ка опре мље ност. 
По ја чан је рад ин ва лид ске ко ми си је, 
оба вљен је ве ћи број ве шта че ња на 
пр во сте пе ној ин ва лид ској ко ми си ји и 
са мим тим скра ће но је вре ме че ка ња 
за из ла зак на ИК. Не пре кид но се ра-

де лат но сти и по љо при вред ни ка ни је 
нам још до ступ на па не ма мо ком плет-
не по дат ке по треб не да у пот пу но сти 
об ра ди мо зах тев. А пре у зе ли смо про-
шле го ди не 2.182 пред ме та из ова 
два до та да шња фон да. За то у овој 
го ди ни наш при о ри тет и је сте да се 
за вр ши ске ни ра ње и ми кро фил мо ва-
ње до ку мен та ци је, не са мо за бив-
ше са мо стал це и по љо при вред ни ке, 
већ и за не ка да шње за по сле не, а 
то је по сао ко ји је у то ку, не са мо у 
на шој фи ли ја ли већ у чи та вој Ср би-
ји. За и ста је мно го енер ги је усме ре-
но ка том по слу и на да мо се да ће 
ре ла тив но бр зо по че ти да да је и ре-
зул та те, то јест да ће мо без про бле-

ди на ажу ри ра њу ба зе по да та ка, уве-
де на је не дељ на кон тро ла ажур но сти 
ра да свих за по сле них и на тај на чин 
скра ће но је вре ме за ко је фи ли ја ла 
до не се пр во сте пе но ре ше ње – набраја 
директор Зајечарске филијале. 

Је дан од ве ћих про бле ма, каже 
она, јесте то што у си сте ма ти за ци ји 
Фи ли ја ле За је чар ни је пред ви ђе но 
рад но ме сто ре фе рен та за пру жа ње 
прав не по мо ћи. Отва ра ње ова квог 
рад ног ме ста омо гу ћи ло би ви ше ко-
ри сног рад ног вре ме на рад ни ци ма 
ко ји ра де на до но ше њу ре ше ња за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, сма тра 
Ве ли ка Уро ше вић.

В. Ана ста си је вић

Ве ли ка Уро ше вић

Зграда у центру града

37.820 оси гу ра ни ка и 38.568 ко ри сни ка по кри ва
ова фи ли ја ла

Четири шал те ра у фи ли ја ли и три ис по ста ве, у Бо љев цу, 
Кња жев цу и Со ко ба њи

17.430 но вих пред ме та при мље но у 2008. го ди ни

56 за по сле них на услу зи гра ђа ни ма



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. ФЕБРУАР 2009. 13

Ре пу блич ки фонд ПИО на-
чи нио је но ве ко ра ке ка 

ефи ка сни јем, ква ли тет ни јем 
и што бр жем пру жа њу услу-
га гра ђа ни ма: у Бе о чи ну и 
Бач ком Пе тров цу отво ре не 
су ис по ста ва Фи ли ја ле Но ви 
Сад, па ће љу ди из ових ме-
ста ште де ти и но вац и вре-
ме јер ви ше не ће мо ра ти 
за ве ћи ну услу га из обла-
сти пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња да пу ту ју у Но-
ви Сад.

У обе оп шти не ис по ста-
ве се на ла зе у згра да ма ло-
кал них до мо ва здра вља. У 
њи ма ће це ле рад не не де-
ље ра ди ти по два за по сле-
на од 8 до 13 ча со ва, али 
ће гра ђа ни би ти услу же ни 

АКТУЕЛНО

ОТВО РЕ НЕ ИС ПО СТА ВЕ ФОН ДА ПИО У БЕ О ЧИ НУ И БАЧ КОМ ПЕ ТРОВ ЦУ 

Ме шта ни за до вољ ни
Но ве слу жбе на ла зе се у згра да ма ло кал них до мо ва здра вља

Бач ки Пе тро вац
Оп шти на Бач ки Пе тро вац има 

око 14.700 ста нов ни ка ко ји жи-
ве и у на се љи ма Кул пин, Ма глић 
и Гло жан. Ис по ста ва ПИО у овој 
оп шти ни по кри ва ви ше од 6.000 
оси гу ра ни ка и 2.500 ко ри сни ка 
пра ва. Ви ши са рад ник ма тич не 
еви ден ци је Ан дреа Тор даи има 
при ли ку да ра ди у свом ме сту пре-
би ва ли шта – Бач ком Пе тров цу, а 
на по сло ви ма ви шег ре фе рен та 
МЕ ра ди Мир ја на Ка са ли ца.

Бе о чин
У оп шти ни Бе о чин, ко ја об у-

 хва та и де вет окол них ме ста, 
на ста ње но је 17.800 љу ди. Ис по-
ста ва ПИО над ле жна је за ви ше 
од 5.000 оси гу ра ни ка и око 2.700 
ко ри сни ка пра ва. Ми лин ко Ко јо-
вић, ви ши са рад ник МЕ, ра ди ће 
и на те ре ну, а ме штан ка Вла ди-
сла ва Бла жић, ви ши ре фе рент 
МЕ, оба вља ће по сло ве у про сто-
ри ја ма ис по ста ве.

и ка да се обра те рад ни ци-
ма Фон да ван по ме ну те сат-
ни це. Је дан за по сле ни, ко ји 
ра ди на кон тро ли упла те до-
при но са и утвр ђи ва њу ста жа 
за оси гу ра ни ке, оба вља ће 
по сао и на те ре ну, док ће 
дру ги при ма ти при ја ве и 
од ја ве свој ства оси гу ра ни-
ка, зах те ве за оства ри ва ње 
свих пра ва из пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња, а 
из да ва ће и раз не по твр де 
ко ри сни ци ма пра ва у про-
сто ри ја ма ис по ста ве. 

На све ча ном отва ра њу, 
и гра ђа ни и ру ко вод ство 
Бач ког Пе тров ца и Бе о чи-
на из ра зи ли су за до вољ ство 
овим по те зом Ре пу блич ког 
фон да ПИО. Ре ци мо, Вла-

ди мир Ту ран, пред сед ник 
оп шти не Бач ки Пе тро вац, 
сма тра да је ура ђе на пра-
ва ствар при бли жа ва њем 
слу жбе гра ђа ни ма ко ји ма је 
и на ме ње на. Ди рек то ра До-

ма здра вља Ја на Ри бо ви ча 
гра ђа ни су већ оба ве сти ли 
да су у ис по ста ви пред у сре-
тљи ви и да бр зо оба вља ју 
по сао. За до вољ на је би ла и 
Рад ми ла Јо ва но вић из Кул-
пи на, ко ја ни је мо ра ла по 
сне жном „ки ја ме ту” у Но ви 
Сад ра ди по твр де о му же-
вље вој пен зи ји.

И у Бе о чи ну су би ли за-
до вољ ни. Или ја Кне же вић, 
по моћ ник ди рек то ра До ма 
здра вља за прав на и еко-
ном ска пи та ња, сма тра да 
је до бро за ме шта не што се 

три зна чај не слу жбе (Дом 
здра вља, ис по ста ве РЗ ЗО-а 
и Фон да ПИО) на ла зе на је-
дом ме сту. Отва ра њу ис по-
ста ве Фи ли ја ле Но ви Сад у 
овој оп шти ни, из ме ђу оста-
лих, при су ство ва ли су и мр 
Бог дан Цве јић, пред сед ник 
оп шти не Бе о чин, ње гов по-
моћ ник Ни ко ла Вук шић и 
Са ва Свир че вић, по кра јин-
ски по сла ник.

На сто ја њу за по сле них у 
ис по ста ва ма да на све ча-
ном отва ра њу све функ ци-
о ни ше ка ко тре ба по мо гли 
су и мр Сло бо дан Гам бер, 
ди рек тор Сек то ра ИТ у Ди-
рек ци ји По кра јин ског фон-
да, Или ја Ша кић, ди рек тор 
Но во сад ске фи ли ја ле, ње-
гов по моћ ник Зо ран Бје ли-
ца, Ми ло рад Гво зде но вић 
на чел ник за ПИО, и ко ле ге 
из Оде ље ња ма тич не еви-
ден ци је из Фи ли ја ле. 

М. Мек те ро вић

Вла ди мир Ту ран, Или ја Ша кић и Јан Ри бо вич 

Мр Сло бо дан Гам бер кон тро ли ше рад ра чу на ра

Ми лин ко Ко јо вић са првом странком
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РЕАГОВАЊЕ

Не ре ша ва ње ис пла те за ки ну тог де ла вој них пен зи ја на ру ша ва кре ди би ли тет др жа ве, 
али вој ним пен зи о не ри ма оста је са мо да ту жба ма по ку ша ју да на кна де ште ту 

У про шлом бро ју „Глас оси гу-
ра ни ка” је об ја вио из ја ву 

пред став ни ка Ми ни стар ства за 
на род ну од бра ну Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је да, у су шти ни, то ми-
ни стар ство не ма ни шта про тив 
ис пла те за о ста та ка, бо ље ре че-
но за ки ну тог де ла пен зи ја вој ним 
пен зи о не ри ма, али да то за ви си 
од Ми ни стар ства фи нан си ја исте 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Бри го 
мо ја, пре ђи на дру го га!

За ко ном о Вла ди Ср би је, ко-
ји је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 
2008. го ди не, на пред лог Ми-
ни стар ства од бра не из си сте ма 
од бра не ис кљу че ни су вој ни пен-

ЗА ШТО ВЛА ДА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ НЕ ПО ШТУ ЈЕ ЗА КОН О ВОЈ СЦИ 

Че ка ли се за ста ре ва ње

на ста ле по про пи си ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња вој них оси гу ра ни ка 
до сту па ња на сна гу овог за ко на”.

Ова оба ве за вла де од но си се и на 
дуг вој ним пен зи о не ри ма на стао за ки да-
њем де ла пен зи ја од 1. ав гу ста 2004. 
до 30. но вем бра 2007. го ди не.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је ни је ис по што-
ва ла За кон о Вој сци Ср би је и ни је до не-
ла ни ка кву од лу ку до 31. мар та 2008. 
го ди не, већ је 9. ма ја 2008. го ди не до-
не ла за кљу чак о фор ми ра њу рад не гру-
пе ко ја ће при пре ми ти пред лог од лу ке 
вла ди. Ко ли ко је по зна то, на че лу ове 
рад не гру пе био је та да шњи ми ни стар 
за фи нан си је, а са да шњи пред сед ник 
вла де др Мир ко Цвет ко вић. До са да 

ства од бра не и Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
до кра ја 2008. го ди не под нео је су до ви-
ма оп ште над ле жно сти ви ше од 30.000 
ту жби за на кна ду при чи ње не ште те за-
ки да њем де ла пен зи је. Пар ни це пред 
оп штин ским су до ви ма по кре ну те су ра-
ди спре ча ва ња за ста ре ло сти на пла те 
по је ди них ме сеч них ра та, као и због ри-
зи ка ре ал ног обез вре ђи ва ња ду гов ног 
из но са због ин фла ци је. Јер, за ста ре лост 
сва ког ме сеч ног ду га на сту па по ис те-
ку тре ће го ди не од да на до спе ло сти. И 
власт игра на ту кар ту. Ту же ни Фонд 
за со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра-
ни ка у до са да по кре ну тим пар ни ца ма 
већ ис ти че при го вор за ста ре ло сти, а не-
ки су до ви ума њу ју до су ђе не из но се за 
за ста ре ле ра те ду га. За кон ска за те зна 
ка ма та (8,5%) већ са да не по кри ва ре-
ал ни пад вред но сти до су ђе не глав ни-
це. Су до ви ина че спо ро ре ша ва ју ове 
зах те ве за на кна ду ште те (про цес тра је 
око 18 ме се ци) па ме ђу вој ним пен зи о-
не ри ма по сто ји и ве ро ва ње да су ор га-
ни вла сти и пра во су ђа у до слу ху да и 
на овај на чин др жа ва про фи ти ра, јер 
ће део ко ри сни ка вој не пен зи је у ме ђу-
вре ме ну на пла ти ти по тра жи ва ња, део 
ће би о ло шки не ста ти, а део ће мо жда 
у да ле кој бу дућ но сти и до би ти обез вре-
ђе ни за ки ну ти део пен зи је.

У Удру же њу вој них пен зи о не ра Ср-
би је про це њу ју да је све га око че ти ри 
од сто до са да под не тих ту жби по зи тив-
но ре ше но, а део и ис пла ћен, па се 
по ста вља ре ал но пи та ње ка да и ка ко 
ће др жа ва на док на ди ти овој гру па ци-
ји КВП за ки ну ти део пен зи је. А ште та 
за др жа ву и њен кре ди би ли тет је не-
мер љи ва.

Ме ђу тим, ва ља отво ре но ре ћи да 
тре ба под не ти ту жбе ни зах тев за на-
док на ду ште те, јер са мо на тај на чин 
се др жав ним ор га ни ма мо же упу ти ти 
по ру ка да се не мо гу игра ти са нај вер-
ни јим по да ни ци ма.

Да ова кво по на ша ње вла сти пре ма ко-
ри сни ци ма вој не пен зи је ни је пр ви слу чај 
по твр ђу је и при ча о тзв. ве ли ком ду гу, 
о че му ће би ти ре чи у јед ном од на ред-
них бро је ва „Гла са оси гу ра ни ка”.

Мр Ми хај ло Јо ва но вић, 
пу ков ник у пен зи ји

зи о не ри (ко ји су сво је за слу же не 
пен зи је оства ри ва ли по прет ход-
ном За ко ну о Вој сци Ју го сла ви-
је), и та ко је ви ше од 50.000 
ко ри сни ка вој не пен зи је (КВП) 
пре ба че но у ПИО Ср би је. Да ља 
суд би на КВП за ви си од до но ше-
ња За ко на о ПИО Ср би је. А до-
тле ће би ти у ва ку у му.

Исто вре ме но, од ред бом чла-
на 193, став 2. За ко на о Вој сци 
Ср би је оба ве за на је „Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је да у ро ку од 90 
да на од да на сту па ња на сна гу 
на ве де ног за ко на до не се акт ко-
јим ће уре ди ти на чин, по сту пак 
и ди на ми ку из ми ре ња до спе лих, 
а не из ми ре них оба ве за пре ма ко-
ри сни ци ма вој не пен зи је, ко је су 

се та (или не ка но ва) рад на гру па ни-
је са ста ла ни ти је при пре ми ла би ло ка-
кву од лу ку и по ред ви ше ини ци ја ти ва 
Фон да за со ци јал но оси гу ра ње вој них 
оси гу ра ни ка.

У бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2009. 
го ди ну ни је ис ка зан пред мет ни дуг, ни-
ти су пред ви ђе на би ло ка ква сред ства 
за ње го ву ис пла ту. А ра ди се о око 4,5 
ми ли јар де ди на ра овог ду га до 30. но-
вем бра 2007. го ди не, ко ји је са да, са 
ка ма та ма, ве ро ват но пре шао шест ми ли-
јар ди ди на ра (под се ти мо да је ре ба лан-
сом бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за 2008. 
го ди ну ви ше од три ми ли јар де ди на ра 
пре ба че но из Ми ни стар ства од бра не у 
дру ге свр хе).

Ве ли ки број ко ри сни ка вој не пен зи-
је, не за до во љан по на ша њем Ми ни стар-
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У Бе о град ској аре ни, ко ја по ста је по при-ште све број ни јих спорт ских над ме та-
ња и го сто ва ња нај по зна ти јих му зи ча ра, 
по ста ра ли су се да и осо ба ма с ин ва-
ли ди те том, сле пим и сла бо ви дим, омо-
гу ће да при су ству ју до га ђа ји ма ко ји се 
у њој ор га ни зу ју. 

– Још пр во бит ним про јек том, по ко ме 
је Бе о град ска аре на по че ла да се гра ди 
пре ско ро 20 го ди на, би ло је пред ви ђе-
но да по сто је по себ ни ула зи и по себ не 
по год но сти, по себ ни лиф то ви за осо бе 
са од ре ђе ним ин ва ли ди те том. На се ве-
ро и сто ку Аре не по сто ји улаз 107 пред-
ви ђен за ове по се ти о це, као и пар кинг 
ме ста за њих око тог ула за – ка же Ја-
сми на Кр стић, за ду же на за од но се с јав-
но шћу у Бе о град ској аре ни. 

Од ње са зна је мо да од ула за 107 по-
сто ји до бар при ступ, без сте пе ни ца и 
дру гих пре пре ка, до про стра ног лиф та 
ко ји ди рект но во ди на дру ги ни во где 
су по себ на ме ста пред ви ђе на за осо бе 
с ин ва ли ди те том и њи хо ве пра ти о це. 
Мо гу ће је по ве сти јед ног пра ти о ца ко-
ји је оба ве зан да стал но бу де са ин ва-
лид ном осо бом.

За сва ки кон церт 80, а за спорт ски до га ђај 160 ме ста, са мо се тре ба што пре 
при ја ви ти елек трон ском по штом да би се до би ла по себ на ула зни ца

Из ве стан број за по сле них у Аре ни 
од ре ђен је да по мог не осо ба ма са ин ва-
ли ди те том ко је пр ви пут до ла зе у овај 
обје кат и да их упу ти до ме ста. Сле пи 
и сла бо ви ди ко ри сте исти улаз и лифт, 
а за тим са пра ти о цем од ла зе до се ди-
шта. За њих су пред ви ђе не сто ли це, 
док су за те ле сне ин ва ли де при ла го ђе-
на ме ста где мо гу да бо ра ве у по ма га-
ли ма за кре та ње.

По што Бе о град ска аре на при ма огра-
ни чен број по се ти ла ца, за осо бе са ин-
ва ли ди те том ре зер ви са но је 80 ме ста 
за кон цер те и 160 за спорт ске до га ђа-
је – јер је код кон це ра та ка па ци тет сма-
њен због по зор ни це у ис точ ном де лу, 
док се за спорт ска над ме та ња ко ри сти 
це ла се вер на Аре на. 

Да би осо бе са ин ва ли ди те том мо гле 
да при су ству ју кон цер ти ма или спорт ским 
до га ђа ји ма, об ја шња ва Ја сми на Кр стић, 
тре ба да по ша љу елек трон ску при ја ву 
на адре су: info@arenabeograd.com 

У пријави је потребно навести име 
и презиме, као и број телефона особе 
са инвалидитетом и име и презиме 
пратиоца; наравно, и догађај коме 

желе да присуствују. Затим 
задужени из Арене позивају 
особу са инвалидитетом и 
обавештавају је када и где треба 
да се преузме посебна улазница. 
Особе са инвалидитетом добијају 
бесплатну улазницу за себе и 
пратиоца, коју ће показати на 
улазу у Арену. 

Требало би се јавити најка-
сније два дана пре концерта 
или спортског догађаја, али, 
због ограниченог броја места, 
препорука је да се особе са 
инвалидитетом што пре пријаве 
за концерт или спортски догађај 
за који су заинтересоване. 
У ствари, треба се јавити, 
саветује наша саговорница, чим 
се сазна за одређени догађај 
који такву особу интересује, 
макар и шест месеци унапред, 
да би се на време обезбедило 
место. Заинтересовани инвалиди 
индивидуално се пријављују за 
жељене концерте и спортске 
догађаје, али то могу да учине 
и преко својих удружења. 
Препорука је да се пријава 
шаље електронском поштом 
због евиденције, па би особе 
са инвалидитетом које немају 
рачунар ни приступ интернету 
требало да пронађу неког ко би их 
пријавио путем и-мејла. У крајњем 
случају, могу да користе телефон 
011/220-2222, каже Јасмина 
Крстић, поручујући, на крају, 
да су особе са инвалидитетом 
добродошле у Београдску арену 
на сваки програм. 

Слободан Станковић

АКТУЕЛНО

У БЕ О ГРАД СКОЈ АРЕ НИ ПО СЕБ НА МЕ СТА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У БЕ О ГРАД СКОЈ АРЕ НИ ПО СЕБ НА МЕ СТА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Бес плат ноБес плат но
и за пра ти о цаи за пра ти о ца

На североистоку наменски улаз и паркинг
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Роб но-тран спорт ни цен тар, ко ји ће за по сли ти хи ља де рад ни ка, нај леп ша ма ри на на 
Ду на ву и нај ве ћи аква-парк на Бал ка ну, а нај важнија ин ве сти ци ја, према ре чи ма 
др Жи во ра да Сми ља ни ћа, скла ња ње мла дих од по ро ка

Док рад ни ци ши ром Ср би-
је стре пе за бу дућ ност 

рад них ме ста, у Апа ти ну пре-
бро ја ва ју оне ко ји ће ко ли ко 
су тра до ћи до по сла. За хва-
љу ју ћи успе шним про јек ти-
ма и до бро ор га ни зо ва ној 
ад ми ни стра ци ји ло кал не са-
мо у пра ве, мно ги ин ве сти то-
ри већ су ту или са мо што 
ни су, а Апа тин ци, чи ја је оп-
шти на огла ше на дру го пла си-
ра ном ме ђу „Гра до ви ма и 
оп шти на ма бу дућ но сти” у 
2009, а ду го го ди шњи пред-
сед ник до био Злат ну пла ке ту 
за раз вој оп шти не, спрем-
но че ка ју и оне ко ји се још 
раз ми шља ју где да уло же 
но вац. 

– Ми смо јед на од нај-
спрем ни јих оп шти на кад је 
у пи та њу при хва та ње при-
ват ног ка пи та ла. До ка за ли 
смо да све што је ве за но 
за до би ја ње гра ђе вин ских 
до зво ла у Апа ти ну мо гу да 
до би ју у нај кра ћем ро ку, уз 
при пре мље ну ин фра струк ту-
ру – ка же пред сед ник оп шти-
не др Жи во рад Сми ља нић. 
– За хва љу ју ћи то ме, КТЦ из 
Хр ват ске ин ве сти рао је око 
че ти ри сто ти не ми ли о на ди-
на ра у ве ли ки обје кат од око 

 АПАТИНУ И ЊЕ ГОВОМ ПР ВОМ ЧО ВЕ КУ АПАТИНУ И ЊЕ ГОВОМ ПР ВОМ ЧО ВЕ КУ

Спрем ни за ин ве сти то реСпрем ни за ин ве сти то ре

У ПОСЕТИ

20.000 ква дра та – тр жни цен-
тар, бен зин ска пум па, ре сто-
ран и пери о ни ца за во зи ла 
где је за по сле но ви ше од 
50 љу ди. Нај ва жни је нам је 
кад се ин ве сти ра да се љу-
ди за по шља ва ју. Ком па ни ја 
Ко ва че вић је у згра ду „Ми-
ле ни јум” са 36 ста но ва и 13 
ло ка ла уло жи ла 210 ми ли о-
на ди на ра. Наш ко шар каш 
Ре бра ча је на оба ли Ду на ва 
на пра вио пре леп ре сто ран и 
град ску пла жу, уло жив ши 80 
ми ли о на ди на ра. У из град њу 
га сне мре же Ср би ја гас је ин-
ве сти рао 220 ми ли о на ди на-

ра. Лу ко ил је из гра дио две 
но ве бен зин ске пум пе, Ин-
стел је уло жио у КДС ко ји 
је пре ра стао у Мул ти-ме ди-
ја цен тар. На пра ви ли смо ка-
блов ску ТВ, бр зи ин тер нет, 
а на ре ду је ви део над зор 
над це лим гра дом. 

Као ле ка ру и Апа тин цу, 
др Сми ља ни ћу је по себ но 
зна ча јан овај по след њи по-
ду хват: 

– Ви део над зор нам је из у -
зет но ва жан због пред школ-
ских уста но ва и шко ла јер 
је дро га већ ушла у основ-
не шко ле и тре ба спре чи ти 

ди ле ре у њи хо вом, за на шу 
де цу по губ ном, по слу.

Ипак, нај ве ћа апа тин ска 
ин ве сти ци ја ве за на је за 
хи ља ду че ти ри сто ти ки ло-
ме тар Ду на ва, или – Ко ри-
дор се дам: 

– Ду нав је, ка жу, глав-
на ули ца Евро пе, и сва ким 
да ном ће би ти све ва жни ја. 
По што је на пра вље на мре-
жа Рај на–Мај на и Се вер но 
по ве за но са Цр ним мо рем, 
Ко ри дор се дам и Ду нав би-
ће зна чај ни у раз во ју не са-
мо Апа ти на, не го и Ср би је. 
Ви ше од 3,5 ми ли о на евра 
уло жи ли смо у нај мо дер ни-
ју и нај леп шу ма ри ну на Ду-
на ву. То су нам и Нем ци 
при зна ли. Ко ри сти ли смо 
са вре ме ну, швед ску тех но-
ло ги ју, гра де ћи пон то не од 
пли ва ју ћег бе то на, са при-
кључ ци ма за во ду и стру ју. 
Про шлог ле та, ма да ма ри на 
ни је за вр ше на, би ло је око 
150 јах ти. Ове го ди не оче ку-
је мо да ће их би ти 300. То 
је ма ри на са че ти ри си дра 
– нај ви ши ни во из гра ђе но-
сти, што је у ран гу хо те ла 
са пет зве зди ца – за до вољ-
но на ста вља др Сми ља нић. 
– За вр ша ва мо и пут нич ко 

Елан и у четвртом мандату
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при ста ни ште на Ду на ву, а 
при кра ју је и за вр ше так 
дру ге фа зе фа бри ке во де, 
са би о ло шким фил те ри ма. 
На ше уче шће би ло је 2,5 
ми ли о на евра, док је из вој-
во ђан ског Фон да за ка пи тал-
на ула га ња обез бе ђе но још 
по ла ми ли о на евра.
За роб но-тран спорт ни 

цен тар и бес ца рин ску зо-
ну, са са вре ме ном лу ком 
за кон теј нер ски са о бра ћај 
на 110 хек та ра, тре ба, пре-
ма сту ди ји из во дљи во сти, 
обез бе ди ти око 250 ми ли о-
на евра, али наш са го вор-
ник је оп ти ми ста:

– Без об зи ра на ова кри-
зна вре ме на, то је ин те ре-
сант но стра ним ула га чи ма 
– ка же. – Јер, ко гра ди у 
бес ца рин ској зо ни, не пла-
ћа ца ри ну на опре му ко ју 
до но си, ни ПДВ на објек те 
ко је гра ди. По вољ ност је 
и да ро ба, про из ве де на у 
Ср би ји уз уче шће на ше си-
ро ви не од 51 од сто, мо же 
да се из во зи у Ру си ју без 
ца ри не. Ин ве сти то ри са за-
па да се ин те ре су ју за нас 
и да би се овим пу тем до-
мо гли ве ли ког ру ског тр жи-
шта. Већ уве ли ко ра ди мо 
на при пре ми ин фра струк ту-
ре це лог ком плек са.

Упра во ова ин ве сти ци ја 
ујед но је и мо гућ ност за за-
по шља ва ње мно го број них 
тран зи ци о них гу бит ни ка, а 
и мла дих струч ња ка ко ји ма 
ло кал на упра ва омо гу ћа ва 
да за вр ше при прав нич ки 
стаж.

– Од 4.500 не за по сле них, 
2.500 су не ква ли фи ко ва ни 
рад ни ци. Роб но-тран спорт ни 
цен тар ће, у вр ло крат ком 
вре ме ну, за по сли ти хи ља де 
рад ни ка, не са мо из Апа ти-

Ко бли же...
Увек пр вен стве но ле кар, 

ма да с мно го за ду же ња и 
функ ци ја и већ че твр тим 
ман да том на че лу оп шти не, 
др Сми ља нић об ја шња ва от-
куд то ли ке го ди не у по ли-
ти ци:

– По ли ти ком сам се ба вио 
уз гред јер сам бр зо схва тио 
да ако хо ће те да гра ди те у 
свом гра ду, по го то во да ин-
ве сти ра те у здрав ство, тре-
ба би ти у по ли ти ци, бли же 
из во ри ма сред ста ва, јер лак-
ше до ла зи те до њих. По сто-
је мно го број ни фон до ви за 
раз вој, али, да би сте та сред-
ства до би ли, увек мо ра те би-
ти спрем ни да их при хва ти те 
– мо ра те има ти го то ве про-
јек те, ко је Апа тин увек има. 
Та ко смо и до би ја ли знат на 
сред ства.  

Аква-парк

на не го и из чи та вог окру га. 
Као под сти цај за по шља ва-
њу на пра ви ли смо и Блок 
61, где смо при ват ни ци ма 
да ли од две до три хи ља-
де ква дра та на 99 го ди на, 
уз за куп од јед ног ди на ра 
по ква дра ту. Зна чи, до би је-
те плац од 2.000 ква дра та 
за 2.000 ди на ра. Оп шти на 
је ура ди ла ком плет ну ин-
фра струк ту ру: пу те ве, во ду, 
стру ју и тра фо ста ни цу, чи ме 
је сва ки од се дам при ја вље-
них при вред ни ка кроз ин-
фра струк ту ру до био 40.000 
евра. Услов је да у сво јим 
фир ма ма, ко је већ по сто је 
и ра де на дру гим ло ка ци ја-
ма, за по сле 250 љу ди. Уго-
во ри с њи ма су чвр сти, са 
тач ним ро ко ви ма. Ко их не 
бу де по што вао, мо ра ће да 
вра ти плац – из ри чит је пр-
ви Апа ти нац. – Сти пен ди ра-
мо и 266 сту де на та, а они ма 
ко ји за вр ше ви ше шко ле и 
фа кул те те оп шти на упла-
ћу је при прав нич ки стаж. 
Мно ги од сто ти ну и не што 
при прав ни ка та ко су се за-
по сли ли за стал но, а оста-
ли су, ето, од ра ди ли то по 
за ко ну, па су и њи ма по ра-
сле шан се за по сао.

Апа тин је и град спор-
та мла дих: 

– Као ро ди тељ, и као 
ле кар, же лео сам да де цу 
скло ни мо са ули це и од по-
ро ка, и усме ри мо их у спорт. 
Из гра ди ли смо ви ше на мен-
ске спорт ске са ле у Сон ти 
и При гре ви ци, а уско ро ће 
се гра ди ти и у Ку пу си ни, 
док је Апа тин, уз по сто је-
ће са ле у сред њим шко ла-
ма, до био Дом спор то ва. 
Је дин стве ни смо у Ср би ји 
– оп шти на пла ћа све за 48 
спорт ских клу бо ва ко ји се 

так ми че у би ло ком ран гу: 
опре му, тре не ре и слу жбе-
на ли ца, пут не тро шко ве, 
оси гу ра ње... Е, то је пра-
ва ин ве сти ци ја! Спорт ске 
са ле су по ста ле цен три оку-
пља ња мла дих, јер та мо ве-
ли ки део де це тре ни ра, а 
још ве ћи гле да сво је дру-
га ре, па су сви ту, а не у 
ка фи ћи ма.

Жи те љи Апа ти на го ди на-
ма пла ћа ју са мо до при нос. 
Део тих сред ста ва – по 500 
евра „за ра ди” сва ка пр во ро-
ђе на бе ба, али и сва ки Апа-
ти нац бу де до сто јан стве но 
ис пра ћен на веч ни по чи нак. 
Од тог нов ца ас фал ти ра ју 
се ули це, гра ди во до вод и 
ка на ли за ци ја и ре ша ва ју 
дру ги про бле ми, та ко да 
је Апа тин ме ђу ин фра струк-
тур но нај о пре мље ни јим оп-
шти на ма у Ср би ји. 

– Има мо вр ло до бар бу-
џет из ко га из вла чи мо мак-
си мум до бро би ти за на ше 
жи те ље: Пи ва ра је нај ве ћи 
по ре ски об ве зник у Ср би ји, 
По љо при вред ни ком би нат, 
ма да пре по ло вљен, још до-
бро ра ди; ту је и Фа бри ка 
си ли кат не опре ме, као и 
Бро до гра ди ли ште, и још око 
2.000 рад њи, ма лих и сред-
њих пред у зе ћа. За че ти ри 
го ди не сре ди ли смо глав ну 
ули цу. Сад тре ба да на пра-
ви мо трг Ни ко ле Те сле, по-
што је Апа тин, по сле Чи ка га, 
нај ве ћи лич ки град. По но-
си мо се Те слом, и по све ти-
ће мо му трг ис пред До ма 
кул ту ре, са ње го вом скулп-
ту ром и две фон та не – на-
ја вљу је др Сми ља нић. 

А гра ди се и у Ба њи Ју-
на ко вић – са вре ме на осмо-
ста зна ку гла на и аква-парк, 
нај ве ћи на Бал ка ну.

– Де се так ба зе на ће-
мо, кад све пла ни ра но из-

гра ди мо, ре кон стру и са ти. 
Гра ди ће мо обје кат гра ђе вин-
ске вред но сти 7,5 ми ли о на 
евра, са шест за тво ре них ба-
зе на у при зе мљу и два на 
спра ту, укљу чу ју ћи и ком-
пле тан вел нес про грам. Би-
ће ту и отво ре ни ба зе ни у 
ко је ће се и зи ми из ла зи ти 
из за тво ре них. Кад све за-

Пивара

вр ши мо, на ша ку па ли шна 
се зо на не ће ни пре ста ја ти – 
уве рен је наш са го вор ник. 
– При ро да нам је по да ри-
ла во ду то плу 54 сте пе на, 
па не ће мо мно го тро ши ти 
енер ги ју ни но вац. Те ни ски 
те ре ни, спорт ски ком плекс, 
ве ли ки пар кинг и пра те ћи 
са др жа ји  упот пу ни ће ту ри-
стич ку по ну ду. Ба ња ће, уз 
ме ди цин ске, до би ти мно го 
са др жа ја за од мор и опу-
шта ње го сти ју.

Ика Ми тро вић
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На мир ни це ко је сва ко днев но уно си мо у ве ли кој ме ри од ре ђу ју ка ко ће мо и ко ли ко жи ве ти

Шта је гли ке миј ски ин декс
Је дан од пој мо ва с ко ји ма се све че шће су сре ће мо у са ве ти ма о здра вој ис хра-

ни је сте – гли ке миј ски ин декс. У пи та њу је ме ра ко ја озна ча ва ко ли ко се ше ће ра 
у кр ви ство ри при ли ком ва ре ња од ре ђе них на мир ни ца, а са мим тим и ко ја се ко ли-
чи на хор мо на ин су ли на, по сле дич но, из лу чу је у крв. На и ме, по сле сва ког обро ка у 
кр во то ку се по ди же кон цен тра ци ја глу ко зе ко ја се нор ма ли зу је лу че њем ин су ли на 
(гли ке миј ски од го вор). А по што су угље ни хи дра ти из хра не раз ли чи ти по са ста ву, 
они са мим тим узро ку ју и раз ли чи те гли ке миј ске од го во ре, за ви сно од вр сте и „зре-
ло сти” на мир ни ца, на чи на њи хо ве при пре ме или сте пе на пре ра ђе но сти. На осно ву 
то га мо же да се са чи ни при бли жна та бе ла на мир ни ца с вред но сти ма гли ке миј ског 
из но са (што је он ви ши, то зна чи да ће оброк са та квом хра ном усло ви ти бр жи и 
ве ћи по раст кон цен тра ци је ше ће ра у кр ви). Ре ци мо, гли ке миј ски ин декс јеч ма је 
22, пше ни це 41, хељ де 55, ку ку ру за 56, не гла зи ра ног пи рин ча 59, а гла зи ра ног 98, 
ку ку ру зног бра шна 71, ку ку ру зних ме ки ња 75, чип са, гри си на и смо ки ја 87, цр ног 
хле ба 51, бе лог хле ба и пе ци ва 72, ра же ног – 52, ка ча ма ка, од жу тог бра шна 40, 
а од бе лог 68, кроф не 78, а пи те 57; тре шње и ви шње има ју гли ке миј ски ин декс 
22, шљи ве и ја го де 32, кру шке 36, ја бу ке 38, бре скве и по мо ран џе 43, кај си је 57, 
ба на не 62, ди ње 64 и лу бе ни це 72; од по вр ћа нај нижи ГИ има ки ки ри ки, 14, ве ћи-
на из ме ђу 30 и 40, цве кла 66, ин стант кром пир пи ре 72 (за то је ди те ба ре ни или у 
љу сци пе чен кром пир са ГИ 38), шар га ре па 73, а па шка нат – 101.

Ко ли чи на, ква ли тет и 
ра зно вр сност хра не на 

та њи ру, по ред фи зич ке ак-
тив но сти, од ре ђу ју на шу 
здрав стве ну кар ту и ду жи-
ну жи во та. 

О ис хра ни по себ но тре-
ба да по ве ду ра чу на осо-
бе ко је се ви ше не на ла зе 
у цве ту мла до сти и ко је су 
већ по че ле да тро ше пе ту 
де це ни ју. Прем да се за по-
че так зре ло сти узи ма 21. 
го ди на, зре ло до ба, пре ма 
ми шље њу ме ди цин ских зна-
ла ца, ра чу на се од 40. го-
ди не жи во та и тра је до 64, 
по од ма кло до ба на сту па са 
65 и за вр ша ва се са 74, од 
75 до 90 го ди на је ста рач-
ко до ба, док се у ду го веч-
не љу де упи су ју сви они 
ко ји су про сла ви ли 90. ро-
ђен дан. 

ПРА ВИЛ НА ИС ХРА НА ЧУ ВА ЗДРА ВЉЕ

Ула зни ца
за

ду го веч ност

Мно го број не фи зи о ло шке 
и па то ло шке про ме не у по-
зним го ди на ма у те сној су 
спре зи с ис хра ном.

– Љу ди у зре лим го ди на-
ма обич но ку бу ре с ви шком 
ки ло гра ма, док се у по од-
ма клом до бу при бли жа ва ју 
нор мал ној те жи ни. Али кад 
„пре га зе” 90 го ди на до ла зи 
до по ја ве син дро ма ка ло риј-
ско-про те ин ског де фи ци та 
и ави та ми но зе, по чи њу да 
гу бе и апе тит и ки ло гра ме. 
Оп ти мал ни унос хран љи вих 
ма те ри ја тре ба ло би ста рим 
љу ди ма да обез бе ди про ду-
же так жи во та у до бром здра-
вљу. Не пра вил на ис хра на 
игра зна чај ну уло гу у обо ле-
ва њу и уми ра њу. Ри зик од 
мор та ли те та знат но уве ћа-
ва ју и ве ћа ва ри ра ња у те-
ле сној те жи ни ста ре осо бе. 

тих пра ви ла: је сти ма ње, 
а че шће, што ви ше по вр ћа 
и во ћа, не ма сно ме со и пи-
ти до ста во де.

– По жељ но је сва ког да на 
уно си ти ра зно вр сну хра ну, 
пре те жно биљ ног по ре кла. 
У том слу ча ју је узи ма ње ви-
та ми на су ви шно. По треб но 
је је сти раз ли чи те вр сте жи-
та ри ца (по мо гућ но сти ин те-
грал них) или кром пир (ви ше 
пу та у то ку да на). Ком би но-
ва не с по вр ћем и во ћем, ове 
на мир ни це спре ча ва ју оп сти-
па ци ју, по ја ву хе мо ро и да и 
дру гих бо ле сти црев ног трак-
та. Уно ше њем нај ма ње 400 
гра ма све жег во ћа и по вр-
ћа бо га тог ан ти ок си дан си ма 
у то ку да на, ства ра се бра-
на на стан ку кар ди о ва ску лар-
них и ма лиг них обо ље ња. 
Мле ко и млеч ни про из во ди 
(јо гурт, ке фир, сир) од ли-
чан су из вор бе лан че ви на 
и кал ци ју ма, нео п ход ног за 
ста ње ко сти ју и ће лиј ски ме-
та бо ли зам – на по ми ње са го-
вор ни ца.

Мал ну три ци ја (не рав но те жа 
уно са енер ги је, про те и на 
и дру гих хран љи вих ма те-
ри ја, ко ја не рет ко ис хо ди 
пот хра ње но шћу), го ја зност, 
хи пер ли пи де ми ја, де фи цит 
гво жђа и фо ла та нај зна чај ни-
ји су ну три тив ни про бле ми 
у по пу ла ци ји ста рих – ка же 
прим. мр сц. др Та тја на Ко-
ић, из До ма здра вља „Вра-
чар”, ко ја се ба ви ути ца јем 
ис хра не на здра вље вре ме-
шних љу ди.

Пре ма ре чи ма др Ко ић,
сва ки чо век је при ча за 
се бе па сто га мо ра да са-
чи ни вла сти ти је лов ник, пре-
ма соп стве ним го ди на ма и 
здрав стве ном бил те ну, по-
што по зно до ба увек са со-
бом но си и по не ку хро нич ну 
бо лест. У сва ком слу ча ју, ва-
ља ло би се др жа ти по зна-

Др Та тја на Ко ић
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Днев но тре ба уне ти нај-
ма ње око 800 ми ли гра ма 
кал ци ју ма, од но сно по пи-
ти две ча ше об ра ног мле-
ка или про из во да од со је. 
На је лов ни ку је нео п ход но 
да се на ђе и ме со, нај бо ље 
по сно, али ри ба сва ка ко. 
Да би се пред у пре дио рак 
де бе лог цре ва, днев но не 
тре ба по је сти ви ше од 80 
гра ма цр ве ног ме са. Ва жно 
је кон тро ли са ти и ма сти ко-
је уно си мо, мак си мал но до 
30 од сто днев ног уно са, а 
са вет је да се жи во тињ ска 
маст за ме ни биљ ним, хлад-
но це ђе ним уљи ма. 

– Нај по жељ ни је је хра-
ну при пре ма ти у во ди и на 
па ри, за сто лом из бе га ва ти 
до со ља ва ње (јед на ка ши-
чи ца со ли днев на до за), и 
опре де љи ва ти се увек за 
ону хра ну ко ја са др жи ма-
ње ше ће ра. Два ал ко хол на 
пи ћа днев но су оп ти мал на 
ме ра, по што пре ви ше ма ли-
га на до во ди до оште ће ња 
мо зга, је тре, ср ца, ор га на 
за ва ре ње, пан кре а са и не-
ра ва. Дан не сме да про ђе 
без осам ча ша во де – об ја-
шња ва за „Глас оси гу ра ни-
ка” др Та тја на Ко ић.

Ка ко го ди не од ми чу, са-
оп шта ва она, све је очи-
ти ја пот хра ње ност ста рих 

ре зер ве ор га ни зма. Узрок су 
не из бе жне про ме не у те лу, 
хро нич не бо ле сти, пси хо со-

пи ју во ду, сто га не би би ло 
ло ше да о то ме њи хо ви уку-
ћа ни по ве ду ма ло ви ше ра чу-
на. Код пот хра ње них осо ба 
ко је су, ре ци мо, при мље не 
на бол нич ко ле че ње мно го 
че шће се ја вља ју ком пли ка-
ци је са ме бо ле сти и ин фек-
ци је, а у 44 од сто слу ча је ва 
ле че ње се за вр ша ва смр ћу, 
док је мор та ли тет ста рих с 
нор мал ном те жи ном мно го 
ни жи – осам од сто.

– С об зи ром на то да се 
број оста ре лих осо ба у све-
ту не пре ста но по ве ћа ва и да 
ће их 2025. би ти јед на ми ли-
јар да, ме ди ци на овој ка те го-
ри ји ста нов ни штва по кла ња 
ве ли ку па жњу, а про блем ис-
хра не ста рих има пре суд ну 
уло гу. На ду го веч ност, на 
ко ју умно го ме ути че наш је-
лов ник, по треб но је гле да-
ти као на по вла сти цу ко ја 
је раз лог за за до вољ ство, 
а не бре ме ко је тре ба но си-
ти – ис ти че др Ко ић.

Та тја на Кр шић

Пси хич ке про ме не у ста ре њу
Струч ња ци по твр ђу ју да се то ком ста ре ња ме ња ју 

пси хич ке осо би не љу ди, па и о то ме тре ба во ди ти ра-
чу на: 
– фо кус ин те ре со ва ња по ме ра се од око ли не ка се би;
– скло ност окре та њу уну тра шњем све ту, емо ци о нал не 
ве зе са око ли ном сла бе;
– за до во ља ва ње соп стве них по тре ба по ста је пре о ку па-
ци ја ста рих љу ди;
– пре вла да ва скло ност де пре си ји, апа ти ји, емо ци о нал-
ним кри за ма, не са ни ци.

ЖИТАРИЦЕ ПОВРЋЕ ВОЋЕ МЛЕКО МЕСО

Масти, уља 
и слаткиши 
користити 
повремено

+ калцијум, 
витамин Д 
додатак

Млеко, јогурт
и сир

3 порције

Месо, живина, 
риба, махунарке и 
коштуњаво воће 

2 порције

Поврће
3 порције

Воће
2 порције

Житарице
црни
хлеб

Пиринач и 
тесто 

6
     порција

љу ди. До ла зи до по ве ћа не 
раз град ње ткив них про те и-
на и сма ње ња про те ин ске 

шко ће са зу би ма, не моћ за 
спра вља ње обро ка и про-
блем на ба вља ња на мир ни-

Ма ње нов ца 
за ле ко ве
Од 18. фе бру а ра 2009, 

за мно ге ле ко ве уки ну то је 
про цен ту ал но уче шће ко је 
је па ци јен те ла не ко шта ло 
ви ше од 470 ми ли о на ди-
на ра. Са да без про цен ту-
ал не пар ти ци па ци ју до 75 
од сто мо гу да се до би ју, на 
при мер, од ре ђе ни ан тип си-
хо ти ци („ри спо лепт” и „ле-
по некс”), за тим ле ко ви за 
те ра пи ју епи леп си је („ла мик-
тал”), про тив ма сно ће у кр-
ви („ли па нор”), за ди ја бе тес 
(„глу ко фаж”), осте о по ро зу 
(„ро лан трол”), ле че ње ср ча-
не сла бо сти („ди ла тренд”)... 
Сви они из да ју се у апо те-
ка ма о тро шку Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси-
гу ра ње, а па ци јен ти је ди-
но пла ћа ју пар ти ци па ци ју 
од 40 ди на ра (уко ли ко и 
ње ни су осло бо ђе ни). Убу ду-
ће се не ће до пла ћи ва ти ни 
за „бен се дин”, „се да бенз”, 
„ло ра зе пам”, „ли ја зе пам”, 
„кса лол”, а ни за „ле во ти-
рок син” за ле че ње штит не 
жле зде.

За од ре ђе не ме ди ка мен-
те с ли сте А-1 ума ње на је 
про цен ту ал на пар ти ци па ци-
ја. Та ко је уче шће за „ими-
гран”, лек про тив ми гре не, 
сма ње но са 50 на 25 од сто, 
за ан тип си хо тик „сер тра лин” 

са 25 на 10, а код „ми ра пе-
џи на” и „ре ки па” за ле че ње 
Пар кин со но ве бо ле сти са 50 
на 30 про це на та.

Ове из ме не тре ба да омо-
гу ће па ци јен ти ма да лак ше 
до ђу до по треб них ле ко ва 
ко јих су ра ни је, због бес па-
ри це, зна ли и да се од ри чу, 
без об зи ра на по сле ди це по 
здра вље. Т. К. 

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

ца. Не рет ко се до га ђа да 
ста ри је осо бе пот пу но за бо-
ра ве да тре ба да је ду и да 

ци јал ни про бле ми и ути цај 
ле ко ва, сма њен апе тит и 
гу бље ње уку са хра не, те-

    Осам чаша воде



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. ФЕБРУАР 2009.20

Је ла од рот кве
Рот ква по бољ ша ва ва ре ње, чи-

сти крв не су до ве, сни жа ва лош 
хо ле сте рол, има са мо 29 ка ло ри-
ја у 100 г, бо га та је ви та ми ни ма, 
ми не ра ли ма, на ро чи то ка ли ју мом, 
па је тре ба ко ри сти ти што че шће 
и на што ви ше на чи на.

Две-три ка ши ке рен да не рот-
кве мо гу се до да ти у чор бе или 
ва ри ва од ме ша ног по вр ћа. Ко ме 
сме та опор укус рот кве, тре ба да 
је на рен да, бла го по со ли па на-
кон 10 ми ну та пр сти ма при ти сне 
и од ба ци део со ка. 

Нај лак ше је рен да ну рот кву 
са мо пре ли ти сир ће том и уљем 
и са ла та је го то ва. Мо же јој се 
до да ти ма ло мле ве ног ки ма. Или, 
по ме ша ти исту ко ли чи ну рен да не 
рот кве и рен да не ја бу ке и/или 
шар га ре пе, а уме сто сир ће та и 
уља пре ли ти јо гур том. У ту са ла-
ту мо же се до да ти ма ло ба ре ног 
пи рин ча, сец ка но твр до ку ва но 
ја је и би бер и ру чак је го тов а 
ствар је ма ште да се на пра ве и 
дру ге ком би на ци је.

Гу ста чор ба 
или ва ри во са ме сом

У 1,5 л вру ће во де ста ви се 
300 г ме са исе че ног на пар чи ће 
(ју не ће, пи ле ће...). По сле по ла са-
та ку ва ња до да се по 300 г исец-
ка ног кром пи ра и ку пу са (слат ки 
или ки се ли), 500 г рен да не рот-
кве, шар га ре па исе че на на ко лу то-
ве, сит но сец ка на гла ви ца цр ног 
лу ка и два че на бе лог лу ка и ку-
ва док све не омек ша. На кра ју, 
си па ти ма ло би бе ра, на врх но-
жа со ли и ка ши ку-две не у трал-
не па вла ке.

Пен зи о нер ка Ко ва

Мно ги ста ри ји љу ди има ју не ко 
обо ље ње и би ло би ко ри сно по њи-
хо во здра вље и џеп да не ке на мир ни-
це уоп ште не ко ри сте или да то чи не 
ве о ма рет ко. При ме ра ра ди, кон зер ви-
са но и ди мље но ме со, ма сни и пре-
вре ли си ре ви (кач ка ваљ, емен та лер..) 
спа да ју у ску пље про из во де и штет-
ни су за љу де ко ји има ју ди ја бе тес, 
ви сок крв ни при ти сак или по ви ше ни 
хо ле сте рол. Обо ле ли од ди ја бе те са 
или са по ви ше ним хо ле сте ро лом не 
тре ба да ко ри сте ни пу но ма сно мле-
ко и јо гурт. Ко па ти од га стри ти са не 
тре ба да је де ме со при пре мље но на 
ро шти љу, за тим из ну три це, као ни 
ма сно, по хо ва но, ди мље но и кон зер-
ви са но ме со. Не ка жем да због ма ле 
пен зи је тре ба је сти са мо по вр ће ба-
ре но на во ди, али уме сто ску пог жу-
тог твр дог си ра, на при мер, мо же се 
по је сти ма ло мла дог си ра или уме сто 
по хо ва не шниц ле од 200 гра ма – 50 
гра ма ба ре ног или пе че ног ме са, а 
још бо ље ри бе.

Намирницe тре ба што че шће је сти 
у све жем ста њу јер ће се та ко мак-
си мал но ис ко ри сти ти са стој ци ко ји 
се уни шта ва ју при ли ком ку ва ња, пе-
че ња или пр же ња. Ако се поврће ку-
ва, то треба чинити у по кло пље ној 
по су ди јер ће се та ко бр же ску ва ти 
(уште да енер ги је) и исто вре ме но ви-
ше са чу ва ти ко ри сни са стој ци ко ји би 
с па ром не ста ли у ва зду ху. Ако же лу-
дац не под но си, на при мер, оп не па-
су ља, гра шка или со чи ва, оп не не ће 
не ста ти пре ку ва ва њем, бо ље је та кве 
на мир ни це мик се ром или на дру ги на-
чин усит ни ти.

На из глед јеф ти но, мо же би ти ску-
пље. Ка ко? Кром пир ни је ску па на-
мир ни ца, али ако се увек љу шти па 
се с љу ском ски не и по 2-3 ми ли ме-
тра бе лог де ла, од ба ци ће се зна тан 

део ви та ми на и ми не ра ла ко ји су кон-
цен три са ни упра во ис под ко ре. Због 
то га је ко ри сни је да се кром пир оба-
ри тек то ли ко да мо же да се пр сти-
ма ски не ко жи ца, па да се на ста ви 
са при пре мом је ла. 

Пре ма ста рим ре цеп ти ма, је ла оба-
ве зно мо ра ју да се за пр же: на ма сно-
ћи се про пр жи сит но сец ка на гла ви ца 
цр ног лу ка да по жу ти или чак по там-
ни, до да се бе ло бра шно и он да, уз 
ме ша ње, пр жи док не до би је све тло 
бра он или там ни ју бо ју, ка ко ко во-
ли, до да се ма ло хлад не во де да се 
до би је густ сос, па се до да је лу при 
кра ју ку ва ња. Ни је баш нај бо ље по ре-
ђе ње, али ако је не што те шко исе ћи 
ту пим но жем, ка ко је тек же лу цу кад 
мо ра да ва ри упр же но бра шно, па за-
што га му чи ти? Ка ши ка-две бра шна 
(за ви сно од ко ли чи не је ла), по жељ-
но ин те грал ног, раз му ти се у ма ло 
хлад не во де и си па у је ло 5-10 ми ну-
та пре за вр шет ка ку ва ња – до би ће 
се по треб на гу сти на со ка, а же лу дац 
не ће да се му чи. Цр ни лук је сва ка-
ко ко ри стан, али не мо ра да се пр-
жи, до вољ но је да се сит но исец кан 
ку ва са дру гим на мир ни ца ма, је ло ће 
би ти уку сно, а же лу цу лак ше.

Је ла од све жег по вр ћа и ме са мо-
гу се при пре ми ти за ви ше обро ка, па 
кад се го то во је ло охла ди рас по ре ди 
се у од го ва ра ју ће по су де и за мр зне. 
Та ко се ште ди вре ме и но вац за утро-
ше ну енер ги ју. Ме ђу тим, ако се за 
при пре му ко ри сти за мр зну то по вр ће, 
ме со или ри ба, је ло се не сме за мр за-
ва ти. На рав но, ко ме од го ва ра, мо же 
исто је ло је сти два да на уза стоп но, 
и то је та ко ђе из ве сна уште да. Ме ђу-
тим, за су тра дан не тре ба оста вља ти 
је ла од спа на ћа или пе чур ки јер се 
раз ви ја ју хе миј ски про це си штет ни 
по људ ско здра вље.

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕСА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ

Не му чи те Не му чи те 
же лу дацже лу дац 

ЗДРАВ ЖИВОТ
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На ши по зна ти по ли ти ча ри, де те мо је, 
на ја вљу ју да ће ова еко ном ска кри-

за за Ср би ју тра ја ти нај ма ње до 2011. 
го ди не, а мо гу ће и ду же. Мо жда јој се 
тер мин баш по кло пи са 2012. у ко јој 
ће, пре ма ту ма че њи ма ра зних ви дов ња-
ка и про ро ка, би ти смак све та. Не, не, 
не мој, че до мо је, да ми слиш да сам ја 
су је вер на па сам по че ла да ве ру јем у 
про ро ке. Ја и да ље гле дам у др жа ву, 
за ко не, власт и по ли ти ча ре, али ми се 
чи ни да се на ши по сла ни ци, ми ни стри, 
чла но ви вла де и ва жних ор га на по на-
ша ју као ома ђи ја ни, или под хип но зом, 
под ути ца јем не ких не ча сти вих си ла ко-
је их те ра ју да го во ре и ра де оно што 
им не би при ли чи ло при здра вој па ме-
ти. По сле се углав ном и не се ћа ју тог 
пе ри о да, ни шта су ре кли, ни учи ни ли, 
и сма тра ју да је не при стој но кад их на-
род на то под се ћа.

Во ле да их пре но се

Али не мо ра на род ни шта да ка же, 
че до мо је, го во ре они јед ни дру ги ма 
сва шта – да су стра ши ло и дри пац на 
при мер, ба ца ју кле тве ови на оне, а од-
не дав но се и ту ку у Скуп шти ни. Од ра-
сли љу ди, као ра де др жав ни по сао, а 
гле да ју ко ће ви ше да уши ћа ри за се-
бе и сво је. Пла ту би, али мно го ма њу 
од ове ко ју сад ву ку, мо жда и за ра ди ли 
као глум ци у бљу та вој ТВ се ри ји, по што 
баш во ле кад их ди рект но пре но се. 

Е, на гле да ли смо се, ва ла, њи хо вог 
ра да ужи во, а да се за не ко ли ко да на 
ни су ни при ма кли ди ску си ји о по слов-
ни ку, ни ти ка квом до го во ру и ра ду. О 
нов цу ко ји се тро ши за њи хов не рад, 
о оним го ми ла ма про пи са ко је не до-
но се, а услов су за при јем у европ ско 

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

дру штво, не ка ми сли не ко дру ги. Ту се 
не пи та ни на род, а ка мо ли јед на се о-
ска ба ба! Бо ље да ди ва ни мо о се љач-
ким пи та њи ма!

Се љак ви ше не мо же, че до мо је, да 
од лу чи ни чи ме да се ба ви. Ка ко се ко-
ји ми ни стар од по љо при вре де про ме ни, 
те ра по сво ме. Ви диш ово с мле ком: љу-
ди по ди гли фар ме на кре дит, ку пи ли 
до бре кра ве, ску пе апа ра те и сву опре-
му за ула зак у Евро пу; ра чу на ли су да 
ће пре да ва ти мле ко, вра ћа ти кре дит и 
жи ве ти од то га. Кад оно, про шли ми ни-
стар дао увоз мле ка у пра ху, и сад се-
љач ко све же мле ко не тре ба. Мле ка ре, 
ко је има ју мо но пол, да ју про из во ђа чу 
20 ди на ра за ли тар пра вог мле ка, из-
ва де му ду шу пра ве ћи раз не про из во-
де, а по тро шач ку пу је ту раз вод ње ну 
ли тру за 70-80 ди на ра. И на врх све га, 
не ће ни да от ку пљу ју мле ко!

Не знам да ли ће оно др жав но те ло 
про гла си ти да је не ко за у зео мо но пол. 
Ја ви ће ми си гур но кум Сте ва, по што он 
то све пра ти – и кад је до нет бу џет, и 
кад ће би ти ре ба ланс, и за што се још 
од 2002. го ди не не ра ди ре ви зи ја за вр-
шног ра чу на др жа ве. Скуп шти на Ср би је 
ни је од та да ни раз ма тра ла ни усво ји-
ла ни је дан фи нан сиј ски из ве штај о др-
жав ном бу џе ту. 

Још су 2005. го ди не за ко ном од ре-
ди ли фор ми ра ње др жав не ре ви зор ске 
ин сти ту ци је, а осно ва ли је 2007. Али, 
од сил них вла ди них аген ци ја, др жав них 
се кре та ра, ми ни стар ста ва и дру гих чи-
нов ни ка, ни је се на шло кан це ла ри ја за 
ре ви зо ре. Тек су не што по че ли да ра де 
про шле го ди не, а ако их пу сте да на ста-
ве, мо жда ће мо са зна ти у чи је су џе по-
ве оти шле и дру ге па ре из бу џе та.

Ви де ла си, љу би те ба ба, да 
но ви на ри ма ло-ма ло па от кри ју 
срп ске бо га та ше с на род не гр-
ба че. Нај но ви је су ове на ше из 
прав не обла сти – ми ни стар ка и 
јед на од вр хов них су ди ја, ко је су 
рад у Ре пу блич кој из бор ној ко ми-
си ји баш ле по на пла ти ле, као и 
оста ли из тог дру штва, не раз ми-
шља ју ћи о су ко бу ин те ре са.

Заузети и необавештени

О том се су ко бу стал но при-
ча, али се сла бо чи та ју про пи си. 
Љу ди су не у пу ће ни у те прав не 
за вр зла ме. Ка ко, на при мер, да 
је дан ле кар пра вил но про ту ма чи 
да је у су ко бу ин те ре са кад ми-
ни стар ка прав де, ко ја је си гур-
но го ди на ма из у ча ва ла пра во и 
по зна је за ко не ове др жа ве, ни-
је ни зна ла да гре ши при ма ју ћи 
две до бре др жав не пла те. Или 
ова дру га, су ди ја Вр хов ног су-
да, ко ја се ис пи са ла из те ко ми-
си је али не ће да вра ти тих два 
и не што ми ли о на ди на ра, си гур-
но од да но ноћ ног по сла око из-
бо ра ни је ни сти гла да ми сли о 
то ме, ма да је из ја ви ла да је за-
пра во би ла нео ба ве ште на.

Би ло ка ко би ло, вр хун ске прав-
ни це отво ри ле су пут ак тив ном 
уче шћу же на у овом, до са да 
углав ном ре зер ви са ном за му-
шкар це, без об зир ном узи ма њу 
на род них па ра. Или, ка ко то ка-
жу Евро пеј ци, па ра по ре ских об-
ве зни ка.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Род на
рав но прав ност

Ка ко да је дан ле кар пра вил но про ту ма чи да је у су ко бу ин те ре са кад Ка ко да је дан ле кар пра вил но про ту ма чи да је у су ко бу ин те ре са кад 
ми ни стар ка прав де, ко ја је до бро из у чи ла за ко не ове зе мље, ни је зна ла да ми ни стар ка прав де, ко ја је до бро из у чи ла за ко не ове зе мље, ни је зна ла да 

гре ши при ма ју ћи две до бре др жав не пла тегре ши при ма ју ћи две до бре др жав не пла те
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Зва нич ни ци упо зо ра ва ју син ди ка те да је брз раст за ра да и пен зи ја, ко је се
с њи ма ускла ђу ју, ду го роч но нео др жи в, али је „мо де р ни за ци ја
пен зиј ског си сте ма” још на ду гом шта пу

Иако о кри зи и ње ним по сле-
ди ца ма уве ли ко при ча ју и 

Евро пеј ци на се ве ру не ка да шње 
Ју го сла ви је, пен зи је у Сло ве ни-
ји, и ина че нај ви ше ме ђу бив-
шим ју-ре пу бли ка ма, ускла ди ће 
се упра во она ко ка ко је то за ко-
ном пред ви ђе но: Са вет За во да 
за ПИЗ (по кој нин ско ин ин ва лид-
ско за ва ро ва ње) до нео је од лу ку 
да се ве ћи на пен зи ја у фе бру а-
ру по ве ћа за 2,9 од сто, ма њи 
део и за 3,5 од сто, а пен зи о не-
ри ће ову по ви ши цу до би ти уна-
зад, од 1. ја ну а ра. 

За исти про це нат би ће по ве-
ћа ни и за штит ни до да ци, ко ји 
се у Сло ве ни ји још ис пла ћу ју за 
нај ни же пен зи је.

Пен зи је у де же ли се, по за ко-
ну, ускла ђу ју фе бру а ра и но вем-
бра пре ма ра сту про сеч не бру то 
пла те. Лањ ска про сеч на бру то 
за ра да у Сло ве ни ји је, пре ма 

У СЛО ВЕ НИ ЈИ ЗА САД СА МО ПО ВИ ШИ ЦА ИЗ ВЕ СНАУ СЛО ВЕ НИ ЈИ ЗА САД СА МО ПО ВИ ШИ ЦА ИЗ ВЕ СНА

Пен зи је ви ше 2,9 од сто Пен зи је ви ше 2,9 од сто 

по да ци ма ста ти стич ког за во да, из но си-
ла 1.391,43 евра и но ми нал но је за 8,3 
од сто би ла ви ша од оне из 2007. го ди-
не; пен зи је су лањ ског фе бру а ра по ра-
сле 3,2 од сто (ма њи део, ме ђу ко ји ма 
и при ма ња пен зи о ни са них то ком 2007, 
за 3,8 про це на та), а но вем бра још за 
4,6 по сто та ка, а са да је оста ло да по ра-
сту за по ме ну тих 2,9 про це на та.

Ипак, ни у Сло ве ни ји ни су иму ни на 
све оп шту ин фек ци ју: већ кра јем про шле 
го ди не са мо је оштро су прот ста вља ње 
син ди ка та и пен зи о не ра спре чи ло да 
се по сло дав ци ма олак ша кри за сни жа-
ва њем до при но са за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње – по ми ња но сма ње ње 
од пет про це на та, из ра чу на ли су знал-
ци, до не ло би 650 ми ли о на евра мањ ка 
и за пра во би зна чи ло уни ште ње пен зиј-
ске бла гај не, твр ди ли су. 

Али, он да су и из Евро пе упо зо ри ли 
да би тре ба ло ре фор ми са ти пен зиј ски 
си стем и тр жи ште ра да с ци љем да се 
по ве ћа сто па за по сле но сти ста ри јих рад-

ни ка и по пра ви ду го роч на одр жи вост 
јав них фи нан си ја. До ма ћи зва нич ни ци, 
пак, јав но су упо зо ри ли син ди ка те да 
ће мо ра ти да поч ну да раз у ме ју раз ме-
ре про бле ма с ко јим се др жа ва су о ча-
ва: ве ли ки про блем Сло ве ни је, ре као је 
је дан од ми ни ста ра, је сте брз раст пла-
та у јав ном сек то ру, што по вла чи ви сок 
раст пен зи ја ко је се у са да шњем си сте-
му ускла ђу ју са ра стом пла та, а та кав 
тем по при вре да и јав не фи нан си је – 
про сто не ће мо ћи да из др же (зву чи по-
зна то, зар не). 
За раз ли ку од ис ку ства Ср би је, у 

Сло ве ни ји су се и углед ни еко но ми сти 
ус про ти ви ли сни жа ва њу пен зиј ског до-
при но са „јер би то у ро ку од 40 го ди-
на до ве ло до 20 од сто ни жих пен зи ја, 
а си стем ко ји се те ме љи на сте че ним 
пра ви ма пре о бли ко ва ло у си стем пен зи-
ја као со ци јал не по мо ћи”. 

Али, бу дућ ност ни у Сло ве ни ји не 
на ви ја за су тра шње пен зи о не ре. Вла да 
је већ об ја ви ла да при пре ма про јек ци-

Про сеч на про шло го ди шња пен зи ја у Сло ве ни ји, пре ма 
по да ци ма ЗПИЗ-а, би ла је 530 евра, од но сно 59,9 од сто про-
сеч не за ра де (884 евра); ста ро сне пен зи је про сеч но су из-
но си ле 577,50 евра, тј. 65,3 од сто про сеч не за ра де.

У но вем бру 2008. пен зи је је при ма ло 555.000 ко ри сни ка 
(347.000 ста ро сних, 93.000 ин ва лид ских, 61.000 по ро дич них, 
по љо при вред них, вој них...), би ло је 910.000 за по сле них оси-
гу ра ни ка, а од нос пен зи о не ра и оси гу ра ни ка 1:1,62.

Про сеч на не то пен зи ја за но вем бар из но си ла је 794 
евра; нај ни жа пен зи ја за пен зи о ни са не са 15 го ди на ста-

жа би ла је, у про се ку, 181 евро, по љо при вред на 220, про-
сеч на не то ста ро сна 863, а нај ви ша ис пла ће на пен зи ја за 
тај ме сец 2.794 евра.

Без ма ло 17.000 вре ме шних Сло ве на ца при ма ла је др жав-
ну пен зи ју у из но су од 172 евра, а не што ви ше од 14.000 
(2,7 од сто укуп ног бро ја пен зи о не ра) при ми ло је за но вем-
бар ви ше од 1.800 евра.

Про шло го ди шњи рас хо ди ЗПИЗ-а пла ни ра ни су на 4,4 ми-
ли јар де евра, од ко јих се 71,4 од сто оче ки ва ло од упла те до-
при но са, а оста ло из др жав ног бу џе та и оста лих при хо да.

Ста ро сне 65,3 од сто за ра де
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ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

ју јав них из да та ка усло вље ну по сле ди ца-
ма ста ре ња ста нов ни штва. Про це не су, 
на и ме, да ће се до 2060. го ди не број ста-
ри јих од 60 го ди на удво стру чи ти, а број 
оних с ви ше од 80 го ди на – уче тво ро стру-
чи ти. С дру ге стра не, љу ди уз ра ста од 15 
до 59 го ди на би ће ско ро по ла ми ли о на ма-
ло број ни ји; след стве но то ме, број пен зи о-
не ра са са да шњих 532.000 по ве ћа ће се на 
730.000, а број за по сле них са 910.000 сма-
њи ће се на 620.000.

Укуп ни из да ци за пен зи је, са са да шњих 
око 10, по ве ћа ће се на ско ро 20 про це на та 
БДП-а. Учи нак ста ре ња ста нов ни штва по ка-
за ће се, до ду ше, већ до 2020. го ди не, али 
ће ње го ве по сле ди це би ти убла же не по ве-
ћа ном про дук тив но шћу и по ве ћа њем раз-
ли ке из ме ђу про сеч не пла те и про сеч не 
пен зи је. На и ме, про це не су да ће про сеч на 
пен зи ја, са са да шњих 59,9 од сто, до 2030. 
го ди не па сти на 55,5 про це на та про сеч не 
за ра де. Али, сма ње ње ра ста БДП-а по ве ћа-

Неравноправни запослени
До 1996. го ди не за по сле ни и по сло дав-

ци у Сло ве ни ји пла ћа ли су по 15,5 од сто 
до при но са за ПИО, а он да је до при нос ко-
ји пла ћа ју по сло дав ци знат но сни жен – 
на 8,85 про це на та, по сле че га је др жав ни 
бу џет мо рао да до ти ра пен зиј ску ка су. По 
по да ци ма сло ве нач ког син ди ка та, у ЕУ са-
мо пет др жа ва има си стем у ко ме за по сле-
ни упла ћу ју до при нос по ви шој сто пи од 
по сло да ва ца: уз Сло ве ни ју, та кав је слу-
чај још са мо у Дан ској, Лук сем бур гу, Хо-
лан ди ји и Пољ ској. 

ло би удео из два ја ња за пен зи је, чи ји би 
тро шак по рас тао и због ма ње де це и ду же 
жи вот не до би. То би се до не кле „пе гла ло” 
ви шом про дук тив но шћу, ду жим ра дом и 
ими гра ци јом, али би, исто вре ме но, ра сли 
и из да ци за здрав ство – са са да шњих 7,1 
од сто до 2060. го ди не по ра сли би на 13,1 
про це нат БДП-а. 

А та да би, про це њу ју у Сло ве ни ји, за ис-
пла ту пен зи ја мо ра ло да се по сег не у Кад 
– Ка пи тал ско дру штво ко је пред ста вља „де-
мо граф ски ре зер вни фонд” и да се ви ше 
ра чу на на до дат но пен зиј ско оси гу ра ње. 
Сред ства Ка да, ко ја су 2007. пред ста вља ла 
се дам про це на та, до 2060. уве ћа ће се на 
ско ро 15 од сто БДП-а, а на мен ска штед ња 
у окви ру до дат ног пен зиј ског оси гу ра ња, са-
да у ви си ни 3,6 од сто, до 2030. на ра сла би 
на 18, а 2060. чак на 27 од сто БДП-а.

Би ло ка ко би ло, из ре сор них ми ни стар-
ста ва на ја вљу ју да ће ове го ди не осно ва ти 
рад ну гру пу ко ја ће при пре ми ти мо дер ни-
за ци ју пен зиј ског си сте ма. О  ме ра ма је, ка-
жу, пре ра но го во ри ти, али је основ но да се 
на пра ви пен зиј ски си стем одр жив на ду жи 
рок. Рад ни ке, ве ле, тре ба под сти ца ти да ра-
де што ду же, а по сло дав це да же ле да их 
за др же и он да ка да они оста ре. 

Сла ви ца Че дић

Сто го ди шњи пре ва рант
Ки нез Жу Жи пинг, ко ји је не дав но про сла вио 99. ро ђен дан, по-

стао је нај ста ри ји оп ту же ник у исто ри ји пра во су ђа у Пе кин гу. 
Су ђе но му је за то што је од јед ног Аме ри кан ца пре ва ром узео 

око 110.000 до ла ра. Жу је био гу вер нер јед не ки не ске про вин ци је 
пре ко му ни стич ке ре во лу ци је 1949. го ди не. 

Пре ма на во ди ма ло кал не штам пе, твр дио је да има до бре ве зе 
са са да шњим чел ни ци ма др жа ве и да би мо гао да по мог не да се у 
Аме ри ци од мр зну фон до ви не ка да шње на ци о на ли стич ке вла де, ко ји 
су бло ки ра ни већ ше зде сет го ди на. 

Јед на ути цај на нор ве шка пар-
ти ја пред ло жи ла је да се из ме на-
ма за ко на су пру жни ци оба ве жу 
да при ли ком раз во да, осим имо-
ви не, де ле и – пен зи ју. 

То су обра зло жи ли чи ње ни цом 
да су мно го број не же не, по себ но 
до ма ћи це, на кон рас ки да бра ка 
је два успе ва ле да пре жи ве. Оне 
су ве ћи део вре ме на про во ди ле у 
ку ћи, ста ра ле се о де ци и тек по-
вре ме но ра ди ле јер су им му же ви 
би ли пре за у зе ти по слом, а по сле 
раз во да би ва ле су о че не с бе дом, 
док су њи хо ви су пру жни ци при ма-
ли не ма-

ле 
пен-
зи је. 
Осим 

што ни је 
пра вед но, 

сма тра ова пар-
ти ја, то по ста је 
све озбиљ ни ји со-
ци јал ни фе но мен.

Рас пра ва о овој иде-
ји на се ве ру се при лич-
но за хук та ла. Ни ко ни је 
имао ни шта про тив да се 
по мог не раз ве де ним же на-
ма, али ни је би ло за јед нич ког 
ре ше ња ка ко да се то учи ни. 
Про тив ни ци пред ло га да 

се и пен зи је де ле на кон пу ца ња 
бра ка упо зо ра ва ли су да би то 
ло ше ути ца ло на љу де, по што 
би јед ни и ми мо во ље оста ја ли 
у бра ку, а дру ги би га на пу шта-
ли про це њу ју ћи да им се то и те 
ка ко ис пла ти.

До са да шња рас пра ва већ је ис-
хо ди ла бар јед ним ре зул та том – 
јав ност је по че ла да обра ћа па жњу 
на чи ње ни цу да је све ви ше раз-
во да код ста рих брач них па ро ва.  
Де ба та се ши ри на це лу за пад ну 
Евро пу, је ди но се у Ср би ји о то-
ме и да ље ћу ти.

У раз во ду, де о ба и пен зи је
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Ра сим Ља јић, ми ни стар 
за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку у Вла ди Ср би је, бо ра ве ћи 
у оп шти ни Свр љиг по се тио 
је и осмо чла ну по ро ди цу 
Ми ли во је вић, Ли ди ју и Са-
шу са ше сто ро де це, у при-
град ском се лу Ни ше вац. У 
име Ми ни стар ства, по кло нио 
им је шпо рет и дру гу бе лу 
тех ни ку, а од пред став ни ка 
оп шти не Свр љиг, Цен тра за 
со ци јал ни рад и Ни шав ског 
управ ног окру га за тра жио је 
да се на ђе мо гућ ност за за-
по сле ње јед ног чла на ове 
по ро ди це ко ја на иви ци ег-
зи стен ци је оби та ва са мо уз 
со ци јал ну по моћ. 

Ми ни стар Ља јић је из-
ра зио спрем ност да се 

по мог не у опре ма њу но-
во са гра ђе ног при хват ног 
цен тра и на род не ку хи ње, 
обез бе ђе њем до став них во-

зи ла за до пре ма ње хра не 
ста рач ким до ма ћин стви ма 
на под руч ју ове раз у ђе не 
оп шти не. 

– Тре ба да кон ку ри ше-
те за сред ства за из град-
њу ге рон то ло шког цен тра 
у Свр љи гу и про јек те ге-
рон то-до ма ћи ца јер вам је 
то нео п ход но, бу ду ћи да 
има те много старих људи, 
на ро чи то на се о ском под-
руч ју – на гла сио је ми ни-
стар Ља јић. 

Пре ма по след њем по пи-
су, ви ше од 40 од сто ста-
нов ни штва у свр љи шкој 
оп шти ни је ста ри је од 60 
го ди на, а нај ве ћи број ста-
рих сме штен је у до мо ве у 
су сед ном Ни шу и Кња жев-
цу, где су ове уста но ве 
одав но по пу ни ле ка па ци-
те те. 

Д. П.

У Свр љи гу је не дав но 
отво рен при хват ни цен тар 
за од ре ђе не ка те го ри је ли-
ца ко ји је из гра ди ла Оп штин-
ска ор га ни за ци ја Цр ве ног 
кр ста сред стви ма из до на-
ци ја аустриј ског Цр ве ног 
кр ста из Шта јер ске. 

По ред не ко ли ко со ба за 
при хват ли ца до њи хо вог од-
го ва ра ју ћег збри ња ва ња, у 
скло пу објек та, вред ног око 

70.000 евра, из гра ђе на је и 
ку хи ња свр љи шке ор га ни за-
ци је Цр ве ног кр ста. 

Све ча но пре да ју ћи на упо-
тре бу овај обје кат, пред сед-
ник Цр ве ног кр ста Шта јер ске 
др Вер нер Лист на гла сио је 
да су сред ства до шла у пра во 
вре ме и у пра ве ру ке. За до во-
љан, ка ко је ре као, ак тив но-
шћу свр љи шке ор га ни за ци је 
Цр ве ног кр ста и ре а ли за ци-

јом овог про јек та, др Лист 
дао је и лич ну до на ци ју од 
1.000 евра за ку по ви ну до-
дат не опре ме за при хват ни 
цен тар у Свр љи гу.

Сте ван Сто ја но вић, се-
кре тар ЦК Свр љи га, под се-
тио је да оп шти на Свр љиг 
има из у зет но ста рач ко ста-
нов ни штво ко је се, по про-
се ку го ди на, свр ста ва ме ђу 
нај ста ри је у Евро пи.

Све ча но сти у Свр љи гу, 
по ред пред став ни ка Цр-
ве ног кр ста Шта јер ске и 
Аустри је, при су ство ва ли су 
и пред став ни ци Цр ве ног кр-
ста Ср би је. Ве сна Ми ле но-
вић, се кре тар ЦК Ср би је, 
ис та кла је да Оп штин ска 
ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста 
Свр љи га спа да у ред нај а-
гил ни јих у Ср би ји. 

Д. Пет ко вић

ДО НА ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА ШТА ЈЕР СКЕ СВРЉИГУ

Отво рен при хват ни цен тар

По моћ по ро ди ци Ми ли во је вић

При вре ме но ста ни ште за не вољ ни ке Вер нер Лист и домаћини из Црвеног крста

Министар Љајић са најмлађим укућанима
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С та кле ни ци ком па ни је 
„Grow Ra sad” за про из-

вод њу ра са да по вр ћа, нај мо-
дер ни ји на Бал ка ну, све ча но 
су отво ре ни 14. фе бру а ра у 
при су ству углед них зва ни ца, 
а три да на ка сни је ор га ни зо-
ва но је њи хо во пред ста вља-
ње и за не ко ли ко сто ти на 
про из во ђа ча са под руч ја Ср-
би је. Ста кле ни ци по вр ши не 
13.000 ква драт них ме та ра на-
ла зе се на пар це ли у ири шком 
ата ру, крај пу та из ме ђу Ири-
га и Ру ме, а ком па ни ја је на-
ста ла удру жи ва њем срп ског 

У ИРИ ГУ ОТВО РЕ НИ НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈИ СТА КЛЕ НИ ЦИ НА БАЛ КА НУ

Срем ски ра сад за Евро пу

Дипл. инж. Милутин Карас Мр Анђелко Мишковић

По сао за 105 рад ни ка, пр ви уго вор са Аустри јан ци ма за че ти ри ми ли о на
ра са да це ле ра, а пла ни ра ни го ди шњи бру то при ход ми ли он евра

и хо ланд ског ка пи та ла, опре-
ме и зна ња. „Grow Ra sad” 
ће за по сли ти 105 рад ни ка, 

па је тим по во дом По кра јин-
ски се кре та ри јат за на у ку и 
тех но ло шки раз вој из дво јио 
овој фир ми 35 ми ли о на ди-
на ра за отва ра ње но вих рад-
них ме ста. 

– Пла ни ра мо да 80 од сто 
про из вод ње про да мо на ино-
стра ном тр жи шту – на ја вљу-
је дипл. инж. Ми лу тин Ка рас, 
је дан од ин ве сти то ра. – Пр-
ви по сао – ис по ру ка че ти ри 
ми ли о на ра са да це ле ра скло-
пљен је са Аустри јан ци ма, а 
пла ни ра ни го ди шњи бру то 
при ход са 13.000 ква драт них 
ме та ра је ми ли он евра. 
Циљ „Grow Ra sa da” је 

про ши ре ње ста кле нич ке 
про из вод ње на 60.000 ква-
драт них ме та ра. Про це сом 
про из вод ње упра вља тим 
мла дих струч ња ка, од ко јих 
су мно ги би ли на уса вр ша-
ва њу у Хо лан ди ји. 

– У Евро пи по сто је 
још са мо у Хо лан ди ји и 
Не мач кој ова ко са вре ме ни 
ста кле ни ци где је све ком-
пју те ри зо ва но и са да љин-
ским си сте мом упра вља ња 

– ис та као је на отва ра њу 
мр Ан ђел ко Ми шко вић са 
По љо при вред ног фа кул те-
та у Но вом Са ду. – Већ су 
за се ја ни са ла та, па ра дајз, 
па при ка, це лер и ку пус, а 
го ди шњи по тен ци јал ста кле-
ни ка је два де сет ми ли о на 
би ља ка ра са да по вр ћа. 

До при нос по чет ку ра да 
нај са вре ме ни јих ста кле ни ка 
на Бал ка ну за про из вод њу 
ра са да да ло је и Ми ни стар-
ство за по љо при вре ду, шу-
мар ство и во до при вре ду са 
60.000 евра.

Г. Ву ка ши но вић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. ФЕБРУАР 2009.
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Упла та пен зиј ског ста жа
У Ја дран ској Ле шни ци, где је и по че ло 

хра ни тељ ство у ло знич кој оп шти ни, ла не 
је би ло 25 од укуп но 45 хра ни тељ ских по-
ро ди ца у Ло зни ци. До сад је у ова квим по-
ро ди ца ма од га је но ви ше од 300 мла ди ћа 
и де во ја ка. Но си о ци ма хра ни тељ ских по-
ро ди ца ре сор но ми ни стар ство да је ме сеч-
ну на док на ду за сме штај де це и упла ћу је 
им до при но се за пен зиј ско и здрав стве-
но оси гу ра ње.

У Ву ко вом кра ју, Ја дру, ве о ма је 
раз ви је но хра ни тељ ство. У том ве о-
ма ва жном и дру штве но при зна том 
по слу пред ња чи Ја дран ска Ле шни ца. 

Ско ро че ти ри де це ни је хранитељи не гу ју не збри ну ту де цу, а мно га од њих ста са ла 
су до сво јих по ро ди ца у ко ји ма са да они бри ну о ту ђим ма ли ша ни ма 

Радиша, Дејан и Смиља

Доброта
у наслеђе

У ЈА ДРАН СКОЈ ЛЕ ШНИ ЦИ 
КОД ЛО ЗНИ ЦЕ

Де ле га ци ја Ге рон то ло шког 
цен тра из Су бо ти це би ла је, по-
чет ком фе бру а ра, у ма ђар ском 
гра ду Пе чу ју. 

Пред во ђе ни ди рек то ром мр Не-
на дом Ива ни ше ви ћем, у дво днев-
ној рад ној по се ти раз ме ни ли су, 
са пред став ни ци ма Дру штва за 
јав ну со ци јал ну не гу, ис ку ства о 
на чи ну ра да, ор га ни за ци ји и вр-
ста ма услу га ко је пру жа ју.

То је ина че при ва ти зо ва на уста-
но ва ко ја пру жа ком плекс услу га 
у обла сти со ци јал не и здрав стве-
не не ге раз ли чи тих циљ них гру- Заједничка фотографија

– Са да смо су пруг Ра ди ша и ја 
хра ни те љи. Ку ћа За гор ке и Ми ло ра-
да Но ва ко ви ћа, где сам од га је на, би-
ла је мој дом и мог че ти ри го ди не 
мла ђег бра та Ми ла на. Ра ди ша и ја 
има мо тро је де це, али са на ма је и 
Де јан, ро дом из Шап ца, ко га је мај ка 
оста ви ла код ба бе, а по том се на шао 
у До му за оста вље ну де цу у Бе о гра-
ду. Де јан је ди ван де чак и ве о ма је 
по слу шан – при ча Сми ља.

– Ме ни је ле по код ма ме Сми ље 
и та те Ра ди ше. Не одва ја ју ме од 
њи хо ве де це. Дра го ми је да мо гу 
да их осло вим као ро ди те ље. Ба ба 
ко ја је бри ну ла о ме ни би ла је ста-
ра и ви ше ни је мо гла да ме гле да. 
Знам, ни је јој би ло ла ко – при ча Де-
јан ко ји је при ме ран уче ник тре ћег 
раз ре да основ не шко ле у Ја дран ској 
Ле шни ци.

Сми ља нам ре че да је Де јан вр ло 
ко му ни ка ти ван, до бро се сла же са ње-
ном де цом Бран ком, Бог да ном и Дар-
ком, ко је сма тра бра ћом и се стра ма, 
има до ста дру го ва, али се ви ше дру-
жи са де вој чи ца ма. 

– Ако је у ку ћи, зна се, пр во ће 
са вла да ти гра ди во и ура ди ти до ма ће 
за дат ке, а он да во ли да гле да цр та ће 
на ТВ, а не про пу шта ни је дан пре-
нос утак ми це, без об зи ра на то да 
ли се ра ди о фуд ба лу, или ко шар ци 
– при ча Сми ља ко јој ни је те шко да 
уста не у освит зо ре да при пре ми до-
ру чак, уме си и ис пе че хлеб, опе ре, 
ис пе гла... али има вре ме на и да по-
ма зи Де ја на и при ча му ка кав тре-
ба да бу де.

Зна Сми ља, и из свог ис ку ства, 
шта зна чи би ти хра ни лац и ка ко се 
тре ба по на ша ти пре ма тој де ци ко ја 
су оста вље на или за пу ште на од ро-
ди те ља. По ред Де ја на, мо гли би да 
при ме још дво је, тро је де це. Сми ља 
је за хвал на хра ни тељ ској по ро ди ци 
у ко јој је од ра сла и из чи је ку ће се 
уда ла за Ра ди шу.

А Ра ди ша је пра ви до ма ћин. Са да 
се при пре ма за се тву, про ле ће је на 
пра гу. То ма ло зе мље што има ју мо-
ра ју до бро да об ра де да би има ли 
до вољ но хра не, ма кар кром пи ра, па-
су ља, бо ра ни је, лу ка...

Ми о драг Не го ва но вић

То, али и оста ла се ла оства ри ла су 
ве о ма до бру са рад њу са Цен тром за 
со ци јал ни рад у Ло зни ци. Ко ри сти су 
обо стра не, али ва жни је од то га је да 
на пу ште на или оста вље на де ца има ју 
по ро ди це ко је бри ну о њи ма. 

Ме ђу пр вим хра ни тељ ским по ро-
ди ца ма у Ја дран ској Ле шни ци би ло 
је до ма ћин ство За гор ке и Ми ло ра да 
Но ва ко ви ћа, а са да Сми ља Чо трић, 
јед на од њи хо вих шти ће ни ца, на ста-
вља тра ди ци ју.

СУ БО ТИ ЧА НИ У ПЕ ЧУ ЈУ

Са рад њом до европ ских фон до ваСа рад њом до европ ских фон до ва
па – ста рих љу ди, же на, де це, 
со ци јал но угро же них и осо ба са 
ин ва ли ди те том.

Са ди рек то ром Јо же фом Ко-
чи шем и ње го вим са рад ни ци ма 
до го во рен је уз врат ни су срет у 
Су бо ти ци, ка да ће би ти пот пи-
сан спо ра зум о са рад њи. Њи ме 
ће би ти об у хва ће на при пре ма за-
јед нич ких про је ка та ко ји ма ће 
ове две уста но ве кон ку ри са ти 
за фи нан сиј ска сред ства фон до-
ва Европ ске уни је и дру гих ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја.

И. М.
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Бе о град има тра ди ци ју за јед нич ког 
скла па ња бра ко ва, а Бла це – је дин-
стве но обе ле жа ва ње „злат не свад бе”: 
не ка да шњи мом ци и де вој ке из Бла ца 
и окол них се ла, да нас де ке и ба ке, 
про сла ви ли су не дав но, за јед нич ки, 
по по ла ве ка у бра ку.

– Иде ја да ор га ни зу је мо за јед нич-
ко сла вље по во дом 50 го ди на бра ка, 
углав ном на ших чла но ва пен зи о не-
ра, до шла је не ка ко спон та но. Ус пе-
ли смо да оку пи мо 28 па ро ва ко ји су 
по по ла ве ка про ве ли у бра ку – ка-
же пред сед ник блач ких пен зи о не ра 
Де си мир Ђор ђе вић.

Од иде је до ре а ли за ци је све је би-
ло у ру ка ма Скуп шти не оп шти не, Кул-

тур но-умет нич ког цен тра, Удру же ња 
пен зи о не ра, блач ких ме ди ја и спон-
зо ра; „злат них” 28 па ро ва оку пи ло 
се, про ве се ли ло, а ни су из о ста ли ни 
скром ни по кло ни.

Иако за шли у осму и де ве ту де це-
ни ју, ју би лар ци су пу ни жи во та. Ан-
то ни је Ву чи нић (68) и ње го ва две 
го ди не мла ђа су пру га Ју ли ја на из ро-
ди ли су два си на, има ју ше сто ро уну-
ча ди и тро је пра у ну ча ди.

– Ка да је тре ба ло да одем у вој-
ску, бившу ЈНА, би ло је по треб но 
обез бе ди ти за ме ну за по сло ве у по-
љо при вре ди. Оже нио сам се Ју ли ја-
ном ко ја ме је че ка ла да се вра тим 
и за поч не мо за јед нич ки жи вот. Ево, 

тра је мо 50 го ди на и, на да мо се, тра ја-
ће мо још ду го. Не ма ре цеп та за ду ги 
брак. Раз у ме ва ње, уза јам но по што ва-
ње, али и ужи ва ње у жи во ту. То је 
то. Не дав но сам мо ју Ју ли ја ну упи тао 
ка ко је са мном из др жа ла по ла ве ка, 
а она ми је од го во ри ла да је љу бав 
по бе ди ла – ка зу је Ан то ни је.
Ње го ви дру го ви до ба цу ју да је 

знао и да ма ло ша ра и за др жи се са 
дру штвом у „би бли о те ци” где се из-
да ју ра ки ја и ви но.

Блач ки пен зи о не ри, до да је њи хов 
пред сед ник Ђорђевић, же ле да обе-
ле жа ва ње злат не свад бе по ста не тра-
ди ци ја.

Жи во рад Дим кић

Злат них 28 бра ко ваЗлат них 28 бра ко ва
„Злат ни па ро ви” на за јед нич ком ску пу

ХУ МАН ГЕСТ ВА РО ШКОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ КА

Шко лар ци ма по кло нио књи ге
УДРУ ЖЕ ЊЕ 

ПРЕД У ЗЕТ НИ КА РУ МЕ

Иза бра но
ру ко вод ство 
На кон сти ту тив ној сед ни ци, 

ко јој су при су ство ва ли пред став-
ни ци свих стру ков них сек ци ја, 
за пред сед ни ка Скуп шти не Оп-
штег удру же ња пред у зет ни ка 
Ру ме иза бран је Ду шан Кне же-
вић, а за пот пред сед ни ка Алек-
сан дар Ба њац. 

Ве ри фи ко ва ни су и ман да ти 
чла но ва Из вр шног и Над зор ног 
од бо ра, а име но ван је и Суд ча-
сти. За пред сед ни ка Из вр шног 
од бо ра иза бран је Ђу ро Др ве ни-
ца, на че лу Над зор ног од бо ра 
је Ма ри ца Док ма но вић, док је 
за пред сед ни ка Су да ча сти име-
но ван Бо бан Мај сто ро вић.

Г. В. 

При ват ни пред у зет ник Љу би во-
је Вра нић из Но ве Ва ро ши, вла сник 
аген ци је за про да ју и сер ви си ра ње 
ра чу на ра, по кло нио је сто ти нак књи-
га из кућ не би бли о те ке град ској ОШ 
„Жив ко Љу јић”.

Школ ској би бли о те ци по кло ње не 
су углав ном књи ге за де цу и де ла 
до ма ћих и стра них кла си ка из оба-
ве зне школ ске лек ти ре. Вра нић пла-
ни ра и да део струч не ли те ра ту ре 
ко ју по се ду је уско ро по кло ни Тех нич-
кој шко ли.

– Хтео сам да при чи ним ма ло за-
до вољ ство уче ни ци ма шко ле ко ју су 
по ха ђа ла и мо ја два си на, као и да 
по кре нем ини ци ја ти ву да на ши су гра-
ђа ни по мог ну ло кал ним обра зов ним 
уста но ва ма та ко што ће се у ко рист 
шко ла ра ца од ре ћи књи га ко је су дав-
но про чи та ли – ка же Вра нић. 

Ж. Д.

ХРОНИКАИЗ У ЗЕ ТАН ДО ГА ЂАЈ ИЗ У ЗЕ ТАН ДО ГА ЂАЈ 
У БЛА ЦУУ БЛА ЦУ
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Вра та ко ја из пр ве ни је мо гла да отво ри Да рин ка, ка сни је би увек отва ра ла лим ска 
па стрм ка, ка же Да рин ка Сто јић (90) из Би стри це код Но ве Ва ро ши

ХРОНИКА

Де ве де се то го ди шња Да рин ка – Да-
ра Сто јић (90) из Би стри це код Но ве 
Ва ро ши, нај ста ри ја же на пе ца рош у 
Ср би ји, по ву кла се у за слу же ну „ри-
бо ло вач ку пен зи ју”. По сле де це ни-
ја про ве де них на оба ли Ли ма, ба ба 
Да ра не дав но је ока чи ла уди це о 
клин и при бор за пе ца ње по кло ни-
ла јед ном од уну ка, а до ре ке, ко ја 
се ва ља ко тли ном на сто ти нак ме та-
ра ис под ње не ку ће, си ла зи је ди но 
да се се ти вре ме на ка да је те ра ла 
му шке ко ле ге да јој за ви де на ри бо-
ло вач ком уме ћу.

Да ра је пр ви пут уди цу и ма мац 
за ба ци ла у ре ку по чет ком ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка. Од та да је на 
оба ла ма Ли ма сва ко днев но дру го ва ла 
са „бра ћом по шта пу” све до 1999. 
го ди не, ка да је то ком јед ног од укуп-
но 28 НА ТО бом бар до ва ња Би стри це 
за ра ди ла пре лом ку ка – цреп ко ји је 
са кро ва Да ри ног до ма сле тео услед 
си ли не екс пло зи је ави он ских про јек-
ти ла по вре дио јој је но гу и при мо рао 
да се ма не сва ко днев ног упра жња ва-

НАЈ СТА РИ ЈА ЖЕ НА РИ БО ЛО ВАЦ ОТИ ШЛАНАЈ СТА РИ ЈА ЖЕ НА РИ БО ЛО ВАЦ ОТИ ШЛА
У „ПЕН ЗИ ЈУ”У „ПЕН ЗИ ЈУ”

Оста вља ла без Оста вља ла без 
да ха му шкеда ха му шке
ко ле геко ле ге

ња хо би ја на ко ји је тро ши ла сло бод-
но вре ме.

– По след њих го ди на штап сам узи-
ма ла у ру ке са мо ка да ме на ре ку 
ис те ра но стал ги ја, али ста рост и по-
вре да, чи је по сле ди це још осе ћам, не 
до зво ља ва ју ми ви ше да пу но вре ме-
на про во дим крај Ли ма. Пу не че ти ри 
и по де це ни је би ла сам је ди на же на 
ме ђу спорт ским ри бо лов ци ма у овом 
де лу Ср би је и, на мо ју жа лост, још, 
ко ли ко знам, ни сам до би ла на след ни-
цу. Да при пад ни це леп шег по ла ко јим 
слу ча јем зна ју ка кав је осе ћај ка да 
вам се на уди цу за ле пи клен или па-
стрм ка, од мах би се ла ти ле сил ка и 
шта па и пре тре са ње се о ске по ли ти ке 
уз ка фу за ме ни ле бо рав ком на оба ли 
ре ке – ка же Да ра.

Ро ђе на у Мо чи о ци ма код Ива њи-
це, Да ра се 1948. об ре ла у Би стри-
ци, где је као ак ти ви ста та да шњег 
АФЖ-a и удар ник на из град њи пру-
ге Ша мац–Са ра је во до би ла по сао ку-
ва ри це у ста ни ци по ли ци је. Убр зо се 
уда ла за ме шта ни на Ми ло ра да Сто ји-

ћа, удов ца са сед мо ро де це, и са му-
жом са гра ди ла по то ча ру на јед ној од 
при то ка Ли ма.

Тад је по че ло и ње но ин тен зив но 
дру же ње са ре ком, а пр ви фа брич ки 
штап за пе ца ње ку пио јој је па сто рак 
Ра ди ша Сто јић. Нај ве ћа па стрм ка ко-
ју је упе ца ла у бо га тој ри бо ло вач кој 
ка ри је ри те жи ла је ки ло грам, а клен 
ки ло грам и по. Због ри бо ло вач ког 
ста жа, при мер ног вла да ња на ре ци 
и увек ко рект ног од но са пре ма ко ле-
га ма, пре два де се так го ди на про гла-
ше на је и по ча сним чла ном ло кал ног 
удру же ња ри бо ло ва ца.

– Ко год се ро ди крај Ли ма, ка жу, 
мо ра и да на у чи да пе ца. Ни сам ро-
ђе на у Би стри ци, али сам свим ср цем 
за во ле ла ову ре ку, ла ти ла се шта па и 
спо ји ла ко ри сно са ле пим. Че сто сам 
из ну жде мо ра ла да ку цам на вра та 
ле ка ра, ди рек то ра, по ли ти ча ра и оп-
штин ских функ ци о не ра. Она вра та 
ко ја из пр ве ни је мо гла да отво ри 
Да рин ка, ка сни је би увек отва ра ла 
лим ска па стрм ка – ка же Да ра.

Жељ ко Ду ла но вић

Ор га ни за ци ја сле пих у Ба ји ној 
Ба шти до би ла је од Оп шти не про-
сто ри је за рад, а не дав но им је 
Лу три ја Ср би је по кло ни ла и два 
ком пју те ра. 

Ла тин ка Ва сић, ко ја ба ји но ба-
штан ску ор га ни за ци ју пред ста вља у 
Ре пу блич кој скуп шти ни сле пих, ка-
же да су им по треб на и два штам-
па ча и спе ци јал ни го вор ни про грам 
да би сле пи мо гли успе шно да ко-
ри сте ком пју тер.

– Је дан апа рат „ан ри дер” ко шта 
око 35.000 ди на ра. Ве ру јем да ће 
фир ме и по је дин ци при ло зи ма по мо-
ћи да ре ши мо овај про блем и омо-
гу ћи мо чла но ви ма основ на зна ња у 
ра ду на ком пју те ру – ис ти че пред-
сед ник ба ји но ба штан ске ор га ни за-
ци је сле пих Ми ло сав Си мић. 

Ова ор га ни за ци ја по сто ји две го-
ди не и има 32 чла на, а че тво ро су 
де ца мла ђа од се дам го ди на.

В. Ћи ши ли

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СЛЕ ПИХ У БА ЈИ НОЈ БА ШТИ

Рачунари на по клон

Ла тин ка Ва сић: још говорни програм...
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ХРОНИКА

КЛУБ У КЊА ЖЕВ ЦУ ОСНО ВАО НО ВУ СЕК ЦИ ЈУ

По вра так ста рој љу ба ви
Не дав но је Клуб пен зи о не-

ра из Кња жев ца, по ред сек ци-
је же на, отво рио и ли ков ну 
сек ци ју, ко ја, по до го во ру 
са Син ди ка том пен зи о не ра 
„Не за ви сност”, ко ри сти про-
сто ри ју овог син ди ка та. На 
че ло но ве сек ци је иза бран 

ЗА НИ МЉИВ ХО БИ ША БАЧ КОГ ПЕН ЗИ О НЕ РА

„То по ли но” че ка пр ву во жњу

рам сли кар ство, али ни сам 
имао сре ће да упи шем Ли-
ков ну ака де ми ју због ве о ма 
ја ке кон ку рен ци је, та да се 
при ма ло све га се дам сту де-
на та. За то сам сту ди рао по-
ли тич ке на у ке, па на ста вио 
пост ди плом ске на Прав ном 
фа кул те ту у Ни шу. Ра дио сам 
по сао за ко ји сам се шко ло-
вао та ко да сам био ве о ма 
за до во љан. Ста рој љу ба ви 
сам се вра тио по сле ду жег 
бо рав ка у Мо скви где сам се 
кре тао у умет нич ким кру го ви-
ма, упо знао ру ске сли ка ре и 
на у чио од њих ико но пи са ње. 
Во лим да ра дим ико не и да 
ко ри стим ру ску ме то ду ко ја 
је слич на на шој, али сли кам 
и пеј за же, мр тву при ро ду, 
пор тре те, све оно што ме 
по себ но ин спи ри ше. Ра дио 
сам и ре про дук ци је сли ка 
по зна тих сли ка ра за при ја те-
ље и по зна ни ке. Уче ство вао 

је Слав ко Го лу бо вић, пен зи-
о нер из Кња жев ца. 

– Ду го сам ра дио у ме-
диј ским ку ћа ма, а сли кар-
ством се ак тив но ба вим од 
1996. го ди не по по врат ку из 
Мо скве – при ча Го лу бо вић. 
– Же ља ми је би ла да сту ди- сам на ко лек тив ним из ло-

жба ма, а и са мо стал но сам 
из ла гао у не ко ли ко гра до-
ва Ср би је.

За хва љу ју ћи раз у ме ва њу 
пред сед ни ка клу ба Бор ке 
Ву лић, пред сед ни ка ор га-
ни за ци је пен зи о не ра Че де 
Ста ној ко ви ћа и ру ко вод ства 
Син ди ка та пен зи о не ра „Не-
за ви сност”, ли ков на сек ци ја 
је про ра ди ла, а Го лу бо вић 
оче ку је да им се при дру-
жи што ви ше чла но ва, од 
нај мла ђих до нај ста ри јих, 
ко ји же ле да се ба ве сли-
кар ством.

Ву ко сав Јо ва новић

Већ ско ро пет го ди на наш су гра ђа нин 
До бри во је Ла зић Бе бан, пен зи о ни са ни 
елек три чар „Зор ке” чи ји је хо би ре ста-
у ра ци ја ра зно ра зних пред ме та, мо то ра 
и апа ра та, тру ди се да оспо со би „фи јат 
500 – то по ли но”. 

– Овај сво је вре ме но ја ко по пу лар ни 
ауто мо бил из „ер ге ле” Фи ја та ку пио сам, 
до бро се се ћам, 5. ав гу ста 2003. го ди-
не. На рав но, ни је био у во зном ста њу 
и мно ги де ло ви су не до ста ја ли. По ла-
ко, ево већ пет го ди на, ра дим на ње-
го вој об но ви и, ако бог да, „то по ли но” 
би уско ро тре ба ло да кре не ули ца ма 
Шап ца, и не са мо ње го вим – ка же До-
бри во је Ла зић. 
За ре ста у ра ци ју овог ауто мо би ла, 

ку пље ног у Клен ку, Бе бан је до са да 
по тро шио из ме ђу пет хи ља да и шест 
хи ља да евра. 

– Ко ли ко је во ље и на по ра тре ба-
ло да се сва ки део по ста ви на сво је 
ме сто, мо же да по слу жи и по да так да 
сам чак 650 ек сер чи ћа по ва дио и за по-

нов ну упо тре бу при пре-
мио – об ја шња ва Ла-
зић. 

А ка да, ка ко ка же, иза-
ђе на ули це Шап ца, има 
да „пад не” част, по себ-
но за за љу бље ни ке у ста-
ре ауто мо би ле ко ји су му 
мно го по мо гли у на бав-
ци де ло ва, у ра ду... Су-
гра ђа нин Ра де Мар ко вић, 
на при мер, бес плат но је 
ура дио ра ди ли цу, а Ри је-
ча нин Гор дан Фе ли це из 
Ита ли је на ба вио де ло ве 
у вред но сти од око 700 
евра, не по ми њу ћи це ну. 
Ме ђу тим, Бе бан му је све, 
на рав но, пла тио. 

Ка ко смо у Бе ба но вој га ра жи ви де ли, 
ша си ја је ура ђе на, ме њач је сре ђен, ди-
фе рен ци јал та ко ђе, коч ни це функ ци о ни-
шу, се ди шта су спрем на за та па ци ра ње 
ко жом крем бо је, а шкољ ка се фар ба у 
крем, гар ни ра ну бо јом чо ко ла де. 

– Ово је пр ви ста ри ауто мо бил 
ко ји ра дим, а да ли ћу још ко ји, 
за ви си од мо гућ но сти и здра вља. 
Тек, у про ле ће „то по ли но” кре ће 
– уве рен је До бри во је Ла зић.

Бал ша Ра до ва но вић 
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

КО БИ ЉЕ

Ста ри и мла ди за јед но 

ША БАЦ

За да ци сек ци ја
Са ста нак са пред сед ни ци ма сек ци ја (про свет них и здрав-

стве них рад ни ка, ша хов ске, са мо стал них за ни ма ња, по љо-
при вред ни ка, за спорт и ре кре а ци ју и за со ци јал на пи та ња) 
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у Шап цу одр жан је 
про шле не де ље и, из ме ђу оста лог, до го во ре но је да се у 
нај ско ри је вре ме са чи не про гра ми ра да за ову го ди ну. Та-
ко ђе, рад у 2008. оце њен је до брим.

По што се оче ку је ја ко те шка го ди на због свет ске еко-
ном ске кри зе, пред ло же но је да се оства ре пра ви кон так-
ти са ло кал ном са мо у пра вом и за тра жи по моћ (у нов цу и 
не што бе не фи ци ја код ко му нал них и дру гих услу га) бар 
за оне са нај ни жим при ма њи ма. Та ко ђе, до го во ре но је да 
јед на де ле га ци ја пен зи о не ра по се ти Оп шту бол ни цу и Дом 
здра вља у Шап цу ра ди до го во ра ка ко да љу ди тре ћег до-
ба лак ше и бр же оства ру ју здрав стве ну за шти ту. Б. Р. 

РУ МА 

У зна ку цр ве ног
На ви ше ме ста у Ру ми обе ле жен је Дан за љу бље них, 

али ниг де ни је би ло та ко ве се ло као у Ге рон то ло шком 
цен тру „Срем”, с об зи ром на то да та мо, као и у дру гим 
до мо ви ма за ста ре, има за љу бље них па ро ва. Про грам и 
сце но гра фи ју у зна ку цр ве не, бо је љу ба ви, осми сли ла је 

Сне жа на Ми ло је вић, рад ни те ра пе ут, а до при нос су да ли 
и ста нов ни ци Еми ли ја Миљ ко вић, Ве сна Мић ко вић, Маг да-
ле на Пе трес и Ми ли ца Вуч ко вић. Чи та ли су љу бав на пи-
сма слав них и го во ри ли сти хо ве по зна тих пе сни ка. 

У про гра му су уче ство ва ли мла ди ћи на ци вил ном слу-
же њу вој ног ро ка и хор Ге рон то ло шког цен тра, са ко ји ма 
су пе ва ли оку пље ни ко ри сни ци, ужи ва ју ћи у ат мос фе ри 
ко ја их је под се ћа ла на мла дост.

Г. В.

ПО ЖА РЕ ВАЦ 

Из бу џе та за ле ко ве
Удру же њу пен зи о не ра По жа рев ца одо бре но је 2,6 ми-

ли о на ди на ра из ово го ди шњег бу џе та гра да за ку по ви ну 
ле ко ва нај у гро же ни ји ма чи ја је пен зи ја ис под 12.670 ди-
на ра. Бес плат не ле ко ве ко ри сни ци по мо ћи мо ћи ће, ка ко 
на во де „Ве чер ње но во сти”, да по диг ну у објек ти ма Апо-
те кар ске уста но ве у цен тру По жа рев ца, у Ко стол цу и се-
лу Кли чев цу. 

Бу џе том је пред ви ђе но 600.000 ди на ра за бес пла тан 
пре воз пен зи о не ра, ста ри јих од 70 го ди на, из Ко стол ца и 
при град ских на се ља Љу би че во и За бе ла.

В. Н.

Се ло Ко би ље, јед но од 19 на се ља оп шти не Ма ло Цр ни-
ће, на обо ду сти шке рав ни це и по че ци ма Хо мољ ских пла-
ни на, осмог фе бру а ра. Ме шта ни све ча но об у че ни до че ку ју 
го сте: при сти жу чел ни ци оп шти не Ма ло Цр ни ће, пред сед-
ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра и оста ли го сти. 

Да нас пен зи о не ри се ла Ко би ља сла ве 14 го ди на од 
осни ва ња свог ме сног удру же ња. За ово сла вље су се за-
и ста при пре ми ли до ма ћин ски. С по но сом по ка зу ју ре но ви-
ра не про сто ри је, већ се при пре ма ју за за да тке пла ни ра не 
за 2009, чу је мо од пред сед ни ка Во је Је ни ћа, се кре та ра Ра-
до ми ра Јо ви ћа и бла гај ни ка Нај да на Мар ко ви ћа, ко ји на ро-
чи то ис ти чу рад на учла ње њу што више пен зи о не ра.

За све ча но по ста вље ним сто ло ви ма здра ве се ста ри 
знан ци, пре при ча ва ју се до жи вља ји са за јед нич ких из ле-
та и уго ва ра ју но ви са чла но ви ма из оста лих на се ља и уз 
мак си мал ну са рад њу са Оп штин ском ор га ни за ци јом пен зи-
о не ра. Ат мос фе ру упот пу њу је и Дра ги ша Ми ло са вље вић, 
сви рач на гај да ма и тру би. 

А све то не би би ло та ко успе шно да ни је би ло са рад-
ње и по мо ћи ме сне за јед ни це се ла Ко би ља, и ста ри и 
мла ди би ли су за јед но на истом за дат ку – обе ле жа ва њу 
ју би ле ја удру же ња пен зи о не ра.

За бе ле жи ла и у про сла ви уче ство ва ла, 
Дра ги ца Ми тро вић,  пред сед ник ОО пен зи о не ра 

оп шти не Ма ло Цр ни ће
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БЕ О ГРАД

Љу бав за сва вре ме на
Днев ни цен тар и клуб за ста ри је „Чу ка ри ца” Ге рон то ло-

шког цен тра Бе о град про сла вио је Дан љу ба ви. Спе ци јал-
ни го сти би ли су брач ни па ро ви, чла но ви Клу ба, ко ји су 
иза се бе оста ви ли „пер шун”, „ста кле ну”, „пор це лан”, „сре-
бр ну” и „ру бин”, а по не ки и „злат ну” – свад бу. 

Они ма ко ји во ле бро је ве си гур но ће би ти за ни мљи во 
да при сут них де вет брач них па ро ва укуп но има ју 437 го ди-
на брач ног ста жа. У ова мо дер на вре ме на, ка да је љу бав 
ле па док се че ка или се од мах по тро ши, ово ис тра ја ва ње 
у при вр же но сти и раз у ме ва њу дру гог мно ги ма иза зи ва не-
ве ри цу. Брач ни пар Див на и Вла ди мир Ка зи ми ро вић, ре-
кор де ри са 58 го ди на брач ног за јед ни штва, за пи са ли су у 
клуп ски спо ме нар да су „срећ ни и за до вољ ни”, а мла ди ма 

по ру чи ли да су за успе шан 
брак по треб ни то ле ран ци-
ја, стр пље ње и, на рав но – 
љу бав. 

Чла ни це клуп ске Сек ци је 
за кре а ти ван рад за сва ки 
брач ни пар из ра ди ле су хе кла-
но ср це у ср цу – сим бо лич ну 
на гра ду за ове су пер па ро ве 
сво је вр сне „чу ва ре љу ба ви”. 
И клуп ски пе сни ци су да ли 
све од се бе да чу де сну пу-

сто ло ви ну зва ну љу бав сти хо ви ма до ча ра ју. За јед нич ка по-
ру ка са др жа на је у ус кли ку – жи ве ла љу бав!

В. Ви те зо вић

МАЛО ЦРНИЋЕ

Успешна година
Општинска организација пензионера из Малог Црнића 

испунила је све задатке из програма рада планираног у 
2008. Уговорила је и испоручила 1.850 тона угља, које 
су пензионери отплаћивали у више месечних рата. Није 
заборавила ни најсиромашније чланове својих удружења, 
за њих је из сопствених средстава обезбедила 44 пакета са 
основним намирницама и поделила према одлукама одбора 
месних удружења. Знатно је увећала и број чланова.
У сарадњи са Филијалом Фонда ПИО Пожаревац 

организовани су одласци у бање све три категорије 
пензионера. Месна сеоска удружења била су заинтересована 
за организовање једнодневних екскурзија, а нарочито се 
мора истаћи излет у бању Врујци, остварен са једном 
београдском фирмом која је, заузврат, пензионерима 
представила производе и омогућила им да их купе по 
повољним кредитима. Оваква сарадња наставиће се и у 
2009, истакла је Драгица Митровић, председник Општинске 
организације пензионера. 

ОО пензионера

РУ МА

Бес пла тан пре воз 
По сле пен зи о не ра, са да и сви гра ђа ни Ру ме ста ри ји од 

65 го ди на мо гу да се бес плат но во зе град ским и при град-
ским ауто бу си ма „Ру ма тран са” на под руч ју оп шти не. 

Пен зи о не ри при ли ком ула ска у ауто бус тре ба да по ка-
жу лич ну кар ту и по след њи чек од пен зи је, а ста ри ји од 
65 го ди на лич ну кар ту.

Оп штин ско ве ће у Ру ми до не ло је од лу ку да за бес плат-
ну во жњу нај ста ри јих гра ђа на у пр вој по ло ви ни 2009. го-
ди не из дво ји 1.020.000 ди на ра из оп штин ског бу џе та. 

Г. В.

Дан не и ма ра „Мо сто град ње”
Дру штво пен зи о не ра ГП „Мо сто град ња” Бе о град обе ле-

жи ло је 5. фе бру а ра Дан пред у зе ћа и де це ни ју свог по-
сто ја ња. 

Осно ва на истог да ту ма за вре ме Дру гог свет ског ра та, 
1945, као Сек ци ја за оправ ку у ра ту по ру ше них же ле знич-
ких мо сто ва, „Мо сто град ња” је „пот пи са ла” све мо сто ве на 
Са ви и Ду на ву и све ве ће мо сто ве на Ја дран ској ма ги стра-
ли, же ле знич ким пру га ма Ша мац–Са ра је во, Са ра је во–Пло-
че, Бе о град–Бар, на ауто пу ту Бе о град–Ђев ђе ли ја. Ње ни 
не и ма ри су за ове 64 го ди не из гра ди ли ви ше од 250 ки ло-
ме та ра мо сто ва или ћу при ју од Бе о гра да до Кур шу мли је; 
пр ви су по че ли и град њу хи дро цен тра ле Ђер дап 1. 

Обе ле жа ва ју ћи де се то го ди шњи цу, пен зи о не ри су при-
су ство ва ли из вла че њу ло то-бро је ва, а нов ча не на гра де 
Пинк те ле ви зи је и Хи по Ал пе Адри ја бан ке ис ко ри сти ће 
за рад Дру штва.

Ко ста Жи вић, пред сед ник
Дру штва пен зи о не ра „Мо сто град ње”

Са излета у бању Врујци
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-С-
Стаж оси гу ра ња

об у хва та вре ме ко је је оси гу ра ник 
про вео на ра ду и био оба ве зно оси гу ран 
по осно ву за по сле ња у окви ру ко јег су 
упла ћи ва ни до при но си за пен зиј ско-ин ва-
лид ско оси гу ра ње (тзв. рад ни стаж), као 
и бе не фи ци ра ни рад ни стаж (за ко ји су 
пла ће ни до при но си), тј. стаж са уве ћа-
ним тра ја њем, ко ји се ра чу на оси гу ра ни-
ци ма на те шким и опа сним по сло ви ма, 
опа сним и по здра вље штет ним рад ним 
ме сти ма, та ко да по сле од ре ђе них го ди-
на жи во та ни су у мо гућ но сти да оба вља-
ју сво ју про фе си о нал ну де лат ност.

Сто па до при но са
при ме њу је се на за ко ном про пи са ну 

осно ви цу и од ре ђу је ко ји се про це нат 
за ра де и на кна да из два ја за оси гу ра ње. 
Укуп на сто па до при но са за пен зиј ско-
ин ва лид ско оси гу ра ње у Ср би ји из но-
си 22%. 

Сто па за ви сно сти
Ви де ти Ра цио за ви сно сти.

Сто па за ме не
Ви де ти Ра цио про сеч не за ме не.

-Т-
Та бли це смрт но сти

са др же низ по ка за те ља од ко јих је 
основ ни из рав на та ве ро ват но ћа смрт но сти 
на ба зи ко је се из ра чу на ва ју све оста ле 
би о ме триј ске функ ци је: ве ро ват но ћа до-
жи вље ња, кре та ње бро ја жи вих и бро ја 
умр лих ли ца у окви ру од ре ђе ног ску па, 
из ра чу на тог на осно ву из рав на тих ве ро-
ват но ћа смр ти. По мо ћу ова ко до би је них 
вред но сти бро ја жи вих и бро ја умр лих 
ли ца и од го ва ра ју ће ка мат не сто пе, из-
ра чу на ва ју се ко му та тив ни бро је ви.

Те ле сно оште ће ње
под ра зу ме ва гу би так, из ра же ни је оште-

ће ње или бит ни ју оне спо со бље ност по је ди-
них ор га на или де ло ва те ла оси гу ра ни ка, 
услед че га до ла зи до оте жа не нор мал не 
ак тив но сти ор га ни зма и ко је зах те ва ве ће 
на по ре у оства ри ва њу жи вот них по тре ба, 
без об зи ра на то да ли ово оште ће ње 
про у зро ку је или не про у зро ку је ин ва ли-
ди тет (пре ма За ко ну о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу).

(Извор: „Речник појмова из 
пензијског осигурања”, 

аутора др Јелене Кочовић и 
др Татјане Ракоњац-Антић)

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

Ђавоља варош

По здра ва три ста
– ре дак ци ји ли ста

По ста ли сте оми ље ни на ма, не ка вам је на то-
ме хва ла. На ста ви те та ко, би ће вам за хва лан сва-
ко. Хо ће мо да вам пи ше мо, да се чу је и наш глас, 
а у до брим ле кар ским са ве ти ма на ла зи мо уте ху 
и спас. 

Ето, у знак 2009, са ма ло за ка шње ња, хо ћу и ја 
да по здра вим уче не љу де. Ле по је кад се про чи та 
и не ки са став, као што је то учи ни ла ко ле ги ни ца 
из Бо ра у знак по здра ва Бо жи ћу. Да кле: 

Мој по здрав
По здра вљам на у ку и уче не љу де
по здра вљам и пти це што ју тар њим цвр ку том бу де.
По здра вљам де цу што књи ге во ле
по здра вљам и оне што гра де цр кве и шко ле. 
По здра вљам и оне што бо ле сне ле че
зар од то га има не што пре че.
По здра вљам вој ни ка што гра ни цу чу ва
кад ки ша па да и ве тар ду ва.
По здра вљам ора ча – на њи ви ко па ча
и оног што се сме је кад жи то се је. 
По здра вљам и све ко ле ге пен зи о не ре
без об зи ра ко је су на ци је и ве ре.
По здра вљам и цео свет 
са же љом да у здра вљу и ве се љу
на ре ве ру но се цвет.

Ко ста Са рић, Сту бли не

Ђа во ља ва рош, чу де-
сни ло ка ли тет не да ле ко 
од Кур шу мли је, кан ди до-
ван за свет ско при род но 
чу до и за шти ту Уне ска, 
про шле го ди не био је че-
сто од ре ди ште пен зи о не-
ра из це ле Ср би је. Да би 
им бо ра вак био што угод-
ни ји, па, на рав но, и што 
јеф ти ни ји, из кур шу млиј-
ског Удру же ња пен зи о не-
ра по зи ва ју ко ле ге да им 

на ја ве до ла зак и омо гу ће 
да бу ду до бри до ма ћи ни. 
На пи са ли су, и за мо ли ли 
да об ја ви мо: 

Оп штин ска ор га ни за ци-
ја пен зи о не ра Кур шу мли ја 
у 2009. го ди ни ор га ни зо-
ва ни је пру жа по моћ ко ле-
га ма из свих кра је ва ко ји 
до ла зе у оби ла зак Ђа во-
ље ва ро ши.

У при ли ци смо да по мог-
не мо по се ти о ци ма на ше 

оп шти не да што по вољ-
ни је и без про бле ма ре а-
ли зу ју свој из лет.

Све ово чи ни мо у сми-
слу до ма ћин ског при је ма 
и што при јат ни јег бо рав ка 
на на шој те ри то ри ји.

На ши те ле фо ни: 
027/380-810, 027/380-699 
тел. fax

Удру же ње
 пен зи о не ра Кур шу мли ја

По моћ ко ле га маПо моћ ко ле га ма
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Упис ста жа оси гу ра ни ка ко ји са ми
упла ћу ју до при нос

(по чл. 15 За ко на о ПИО)
Оси гу ра ни ци ко ји са мо стал но упла ћу ју до при нос 

по чла ну 15 За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, по пре стан ку упла те до при но са упи су ју 
стаж у рад ну књи жи цу. Ова вр ста оси гу ра ња пре-
ста је из ра жа ва њем во ље оси гу ра ни ка да не же ли 
ви ше да упла ћу је до при нос са да ту мом ко ји сам 
ода бе ре. Нај че шће је то дан са ко јим су из ми ре ни 
упла ће ни до при но си, или ка да је на вр шен по тре-
бан стаж ра ди оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња. 
Ово оси гу ра ње, на рав но, пре ста је и да ном сту-

па ња у би ло ко ју вр сту оси гу ра ња, тј. за по сле ња, 
оба вља ња са мо стал не или по љо при вред не де лат-
но сти. 
Ра ди упи са ста жа у рад ну књи жи цу по треб но је 

до ћи у слу жбу Фи ли ја ле ПИО ко ја је до не ла од го-
ва ра ју ће ре ше ње и кон тро ли са ла упла ту до при но-
са по овом осно ву. У слу жби за кон тро лу упла те 
до при но са срав њу је се об ра чун упла ће них до при-
но са са да ном пре стан ка оси гу ра ња, по пу ња ва се 
обра зац М-4, тј. по да так о осно ви ца ма на ко је је 
пла ћен до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње. Слу жба ма тич не еви ден ци је ре ги стру је при ја-
ву М-1, од ја ву М-2 на осно ву по пу ње них обра за ца 
и ре ше ња о пре стан ку пра ва, по сле че га слу жба 
кон тро ле упла те до при но са упи су је стаж у рад ну 
књи жи цу. 

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Да ја Со ро је вић – Да ви-
до вац: Имам 39 го ди на и 
три ме се ца ста жа оси гу-
ра ња, укљу чу ју ћи и две 
го ди не ста жа упи са ног 
од стра не тр жи шта ра да. 
Од сеп тем бра 2008. го ди-
не упла ћу јем до бро вољ-
но пен зиј ско оси гу ра ње. 
Не упла ћу јем до при но се 
за здрав стве но оси гу ра-
ње. Ин те ре су је ме да ли 
имам пра во на здрав стве-
ну за шти ту. У сеп тем бру 
пу ним 62 го ди не. Ко ли ко 
знам, у Бу гар ској и Ру му-
ни ји, на при мер, гра ђа ни 
кад на пу не 60 го ди на жи-
во та има ју пра во на бес-

плат но ле че ње. Ка ко је 
код нас?

Од го вор: Док упла ћу је те 
до при но се за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње по чла ну 
15 За ко на о ПИО, Ви ни сте 
и здрав стве но оси гу ра ни, већ 
се ово оси гу ра ње од но си са-
мо на пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње. 

Док не по ста не те пен зи о-
нер, ка да ће те би ти и здрав-
стве но оси гу ра ни, тре ба да 
се обра ти те ис по ста ви За во да 
за здрав стве но оси гу ра ње на 
те ри то ри ји оп шти не Кла до во, 
где ће Вам утвр ди ти пре чи 
основ здрав стве ног оси гу ра-
ња на осно ву по да та ка ко је 
им бу де те да ли.

Ка ко до здрав стве не заштите

Ми ло је Ву јић – Гр чић: 
Упла ћи вао сам 10 го ди на 
по љо при вред но оси гу ра ње 
за сна ју ко ја жи ви у мом 
до ма ћин ству. Она има 32 
го ди не жи во та, а са да је 
здрав стве но оси гу ра на пре-
ко су пру га. Да ли тре ба и 
да ље да јој упла ћу јем до-
при нос за ПИО да би мо-
гла да оства ри пра во на 
пен зи ју?

Од го вор: Ви сва ка ко тре-
ба да на ста ви те упла ту до при-
но са за сво ју сна ју по осно ву 
по љо при вре де. Код над ле жне 
по ре ске упра ве про ве ри те ко-
ји је по сту пак да се осло бо ди-
те да љег пла ћа ња до при но са 
за здрав ство ако је већ Ва ша 
сна ја ре гу ли са ла здрав стве но 
оси гу ра ње пре ко су пру га ко-
ји је у рад ном од но су.

За пен зи ју ну жни до при но си

Д. Но ва ко вић – До њи 
Ми ла но вац: Имам 54 го-
ди не жи во та и 36 го ди на 
рад ног ста жа. Ин те ре су је 
ме ка да мо гу да се пен зи-
о ни шем. Да ли мо рам да 
че кам да на вр шим 40 го-
ди на ста жа, мо гу ли да 
упла тим ове че ти ри го ди-
не ко је ми не до ста ју и ко-
ли ко би то ко шта ло?

Од го вор: Са Ва ших 54 
го ди не жи во та и 36 го ди на 
ста жа још не мо же те да оства-
ри те пра во на ста ро сну пен зи-
ју, а За ко ном о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу ни је 
пред ви ђен не ки дру ги основ 
за ра ни је пен зи о ни са ње. Ка-
да на вр ши те 40 го ди на ста-
жа оси гу ра ња мо ћи ће те да 
оства ри те пра во на ста ро сну 
пен зи ју јер има те до вољ но 

го ди на жи во та (ми ни мум је 
53 го ди не). 

Не ма мо гућ но сти да од јед-
ном от ку пи те че ти ри го ди не 
ста жа ко је Вам не до ста ју за 
оства ри ва ње пра ва. Али, ако 
сте ли це ван оси гу ра ња мо же-
те се укљу чи ти у до бро вољ но 
оба ве зно оси гу ра ње по чла ну 
15 За ко на о ПИО, па да са-
ми пла ћа те сво је оси гу ра ње 
та ко што ће те ме сеч но упла-
ћи ва ти до при нос на осно ви цу 
ко ју са ми ода бе ре те. По сто ји 
13 осно ви ца од ко јих је нај-
ни жа 35 од сто про сеч не за-
ра де у Ре пу бли ци и тре нут но 
из но си 17.346 ди на ра на ме-
сеч ном ни воу, а до при нос је 
3.816,56 ди на ра. 

Све оста ло ће те са зна ти 
у над ле жној фи ли ја ли Фон-
да ПИО.

Не ма от ку па ста жа 

Пе тар Гли шић – Слеп-
че вић: Ба вим се по љо-
при вре дом. Упла ћи вао 
сам до при но се за пен зиј-
ско оси гу ра ње 18 го ди на. 
Пре стао сам 2006. го ди не. 
Ро ђен сам 18. 12. 1946. 
го ди не. Ка ква су мо ја да-
ља пра ва за оства ри ва ње 
пен зи је?

Од го вор: Ви сти че те пра-
во на ста ро сну пен зи ју ка да 
на вр ши те 65 го ди на жи во та, 
тач ни је 18. 12. 2011. го ди не. 
Стаж ко ји има те до во љан је 

за при зна ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју (по осно ву го-
ди на ста ро сти), али ни ко Вас 
не мо же осло бо ди ти оба ве зе 
упла те до при но са од 2006. го-
ди не. Стаж мо же да ми ру је ис-
кљу чи во ако је не мо гућ ност 
упла те до при но са узро ко ва на 
ду жим и те жим бо ло ва њем 
или вре мен ском не по го дом, 
зе мљо тре сом и сл. У слу ча-
ју да ду гу ју ће до при но се не 
пла ти те до пен зи о ни са ња, из-
ми ри ће те сво је оба ве зе об у ста-
вом 1/3 пен зи је ко ју бу де те 
сте кли.

Пре ста нак упла те оси гу ра ња
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Решење из прошлог броја: инстант, Ратомир, арабика, Нородом, 
иселити, титанин, тиц, На, Дин, с, ц, р, Алач, атропин, ГР, кота, 
останак, статива, Лемон, п, Анар, ка, ви, инат, акт, ићи. 

С К А НДИН А В К А

Д
еј
ан

 П
ат
ак
о
ви
ћ

Еко ло шка др жа ва 
По ште на ин те ли ген ци ја ма ло то га има у сво јим ру ка-

ма. Она се, углав ном, слу жи гла вом.

По ста је мо еко ло шка др жа ва. Број чи стих про ле те ра 
стал но ра сте.

Сло бо дан Ду чић

Иза зи ва ње суд би не
Ни сам јео не де љу да на. Ова ко до бар ре зул тат по сле-

ди ца је сва ко днев ног тре нин га.

Мо жда би смо мо гли да жи ви мо бо ље, али не ће мо да 
иза зи ва мо суд би ну.

Зо ран Т. По по вић

Ле ко ви те ми сли
На та па ци ра на вра та глад ни кад не ку ца.

Не ви де му се гре шке. По суо их је нов ча ни ца ма.
Ду шан Стар че вић

Гла со ри зми
Шет ња је ко ри сна, али не и она од не ми ла до не дра га.
Ако је за уте ху, пен зи је су сти гле на вре ме. Али баш 

у вре ме – по ску пље ња.
Дра ги Пет ко вић

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

МЕСТО У 
СРБИЈИ, КОД 
МЛАДЕНОВЦА

РЕКА У
СИБИРУ

ЗАВЕСА,
ЗАСТОР

ВРСТА
ЕКСПЛОЗИВА

ПОДРА-
ЖАВАТИ

ПРИБОР ЗА 
ШИВЕЊЕ,
НИТ

МЛАДА 
УДАТА
ЖЕНА, 
СНАЈА

СМОЛА У 
ПОЗО-

РИШТИМА
ЗА ЛЕПЉЕЊЕ

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

МЕСТО У 
СРБИЈИ, КОД 
ЗАЈЕЧАРА

МЕСТО У 
СРБИЈИ, НА 
ЂЕРДАПУ

ЊИВА ЗА  
ОРАЊЕ

АУТО-
ОЗНАКА       

ЗА ВАЉЕВО

СИМБОЛ 
ИРИДИЈУМА

ЛИКОВНА 
УМЕТНОСТ

НАШ 
ГЛУМАЦ, 
НИКОЛА

ПЛАНИНА
 КОД

 БЕОГРАДА

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ЖЕНСКО
ИМЕ

ГЛИНЕНИ 
ИНСТРУМЕНТ

СТАРА МЕРА 
ЗА ДУЖИНУ, 
ПАЛАЦ

ТОВЉЕЊЕ   
СТОКЕ

ВРСТА 
ПАПИРА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СТАНАРИНА

ИЗРАЂИВАТИ

КРАТКИ 
МУШКИ 
КАПУТ

ОТО ЛОГО 
(ИНИЦ.)

ЛЕГУРА ЗА 
ДЕЛОВЕ 
АВИОНА

ВУЧЕНА 
МЕНИЦА

ОЗНАКА 
АУСТРИЈЕ

ВРЕЛА, 
ИЗДАНЦИ

ВОДЕНИ 
ВРТЛОГ 

(МН.)

АУТОНОМНА 
ОБЛАСТ
(СКР.)

АУТОМАТ. 
НАВИГАЦИ-
ОНИ СИСТЕМ 

(СКР.)

ПРЕДЛОГ: 
ПОЗАДИ

УРЕЂАЈ ЗА 
КИПОВАЊЕ

МЕСТО У 
ВОЈВОДИНИ, 
КОД ОЏАКА

 

ОЗНАКА 
ЗА АМПЕР

АЛКОХОЛНО 
ПИЋЕ

МОРСКИ 
ГРЕБЕН

СИМБОЛ 
ИЛИНИЈУМА

КРАТКЕ 
ПЕСМЕ У 
ПРАВОСЛ. 
ЛИТУРГИЈИ

ИНДУСТР. 
ТЕПИХА 
(СКР.)

ОРГАНСКИ 
ОСТАТАК У 
УЉУ БЕЛОГ 

ЛУКА

Д
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о
ш

 Ј
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о
ви
ћ



Па ра да ма ште 
Мен тон, ме сто на ју гу Фран цу ске, уз 

гра ни цу са Ита ли јом, ових да на је по-
но во по зор ни ца ма што ви тих уз га ји ва ча 
агру ма из це лог све та. 

На Фе сти ва лу ли му на и по мо ран џи, 
ко ји се одр жа ва још од 1929. го ди не, 
око че тврт ми ли о на по се ти ла ца већ тре-
ћу не де љу ди ви се ку ћа ма, мли но ви ма, 
ве тре ња ча ма, ауто мо би ли ма, ба бу шка ма, 
ше ши ри ма и дру гим „ру ко тво ри на ма” за 
ко је је утро ше но ви ше од 145 то на ју-
жног во ћа. И не са мо то ме: на ули ца-
ма Мен то на сме њу ју се па ра де уче сни ка 
ма ски ра них на гра ни ци ки ча, му зи ча ра 
(ово го ди шња те ма фе сти ва ла упра во је 
„Му зи ка све та”), ва тро ме ти... 

До ма ћи ни, вла сни ци нај ве ћих за са да 
ју жног во ћа у Фран цу ској, тек ће збра-
ја ти за до вољ ство: са мо ула зни це за фе-
сти вал ску из ло жбу би ле су де вет евра 
за од ра сле, а 6,5 за де цу, а ка жу да по-
се ти ла ца ни кад ни је би ло ви ше. 


