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Су тра је 1. април, свет ски дан пре-
ва ре. Ци ни ци би ре кли да на ма 

овај дан тра је це ле го ди не па да су-
тра ни шта не у о би ча је но не тре ба ни 
оче ки ва ти. Али, ка да нам је нај те же, 
ми смо нај ду хо ви ти ји, па се ипак при-
па зи те да вас су тра не ко по себ но не 
над му дри. 

А да мно ги ши ром све та сма тра ју 
овај дан иза зов ним да на пра ве што 
бо љи штос, по ка зу је до са да шње ис ку-
ство у нај у спе шни јим на сан ка ва њи ма 
ко ја су при ку пље на чак и у јед ном му-
зе ју: у Му зе ју ша ла у ка ли фор ниј ском 
гра ду Сан Ди је гу.  

На спи ску успе шних под ва ла на пр-
вом ме сту је и да ље ша ла бри тан ске 
те ле ви зи је Би-Би-Си, еми то ва на 1957. 
го ди не. Тог да на је об ја вље на вест да 
су се ља ци у Швај цар ској, за хва љу ју-
ћи бла гој зи ми и не стан ку ин се ка та 
ко ји на па да ју шпа ге те, има ли из у зет-
но до бру бер бу те сте ни на са др ве ћа 
на ко ме оне та мо ина че ра сту. Вест, 
пра ће на и сли ком швај цар ске се љан ке 
ка ко са др ве та „бе ре” шпа ге те, иза зва-
ла је ве ли ко ин те ре со ва ње гле да ла ца 
ко ји су те ле фо ном зва ли ре дак ци ју да 
се рас пи та ју о на чи ну на ко ји и са ми 
мо гу да уз га ја ју ово др во са нео бич-
ним пло дом.

Сле де ћа по ду хо ви то сти је ша ла 
швед ске те ле ви зи је из 1962. го ди не. 
У то вре ме по сто јао је са мо је дан 
ка нал у цр но-бе лој тех ни ци. У ду ху
1. апри ла, је дан од те ле ви зиј ских тех-
ни ча ра по ја вио се у ве сти ма са ва жним 
оба ве ште њем за гле да о це: об ја снио је 
да ко же ли да гле да про грам у бо ји 
то мо же ако пре ко екра на на ву че жен-
ску нај лон ча ра пу. Ша љив џи ја је то и 
де мон стри рао ши ро ком ауди то ри ју му 
ко ји је на сео на при чу. Та ко су Шве ђа-

ОПРЕЗ, СУТРА ЈЕ ПРВИ АПРИЛ

Др во шпа ге та и
хам бур гер за ле во ру ке
ни тог 1. апри ла „обу ва ли” те ле ви зо ре 
у нај лон ча ра пе, чу ди ли се, прет по ста-
вља мо, ка ко то код њих не функ ци о-
ни шу бо је, док ни су схва ти ли да су 
до бро на ма гар че ни на дан ша ле.

Бри тан ци су, опет, по ве ро ва ли 1976. 
го ди не свом нај бо љем астро на у ту Па-
три ку Му ру ко ји им је ре као да ће се 
1. апри ла у 9 ча со ва и 47 ми ну та до-
го ди ти фе но мен у све ми ру: Плу тон ће 
за ћи иза Ју пи те ра, што ће сма њи ти 
гра ви та ци ју на Зе мљи, па ако у том 
мо мен ту по ско че има ће осе ћај као да 
леб де. Ка жу да се ви ше сто ти на осо ба 
ја ви ло ра ди ју са оп шта ва ју ћи да су то 
до жи ве ли и да је осе ћај ди ван.
На че твр том ме сту ове му зеј ске 

ранг-ли сте пр во а прил ских на са ма ри ва-
ња на шла се вест из 1985. го ди не ко-
ју је об ја вио аме рич ки спорт ски лист 

Већ сле де ће го ди не ла нац ре сто ра-
на бр зе хра не „Та ко Бел” са оп штава  
да је од фе де рал не вла де ку пио чу ве-
но зво но сло бо де (Li berty bell) из Фи ла-
дел фи је, исто риј ски сим бол аме рич ке 
не за ви сно сти, и да ће га пре кр сти ти 

„Спортс илу стреј тид”, у ко јој се ка же 
да је играч беј збо ла ба цио лоп ту бр зи-
ном од 270 ки ло ме та ра на сат. Ве шти-
ну је сте као, об ја шња ва се у тек сту, 
за хва љу ју ћи ве жба њу у јед ном ти бе-
тан ском ма на сти ру.

Го ди на 1992: аме рич ки др жав ни ра-
дио на ја вљу је но ву кан ди да ту ру Ри чар-
да Ник со на за пред сед нич ке из бо ре, 
под мо том: „Ни сам учи нио ни шта ло-
ше и не ћу то по но ви ти”. Сло ган је на 
ра ди ју про чи тао ими та тор.

Ма га зин „Дис ка вер” 1995. го ди не са-
оп штава да је углед ни би о лог Апри ле 
Па цо (на ита ли јан ском ово име-из раз 
зна чи „пр во а прил ска ша ла”) от крио 
но ву вр сту на Ан тарк ти ку: жи во ти њу 
чи ја се гла ва за гре ва и раз гр ће лед 
огром ном бр зи ном, што је тех ни ка ко-
ју ко ри сти да ло ви пин гви не.

у зво но Та ко, што иза зива та лас не-
го до ва ња.

Бри тан ски лист „Гар ди јан” 1997. 
го ди не об ја вљу је до да так на се дам 
стра ни ца по во дом де се те го ди шњи-
це из ми шље не острв ске ре пу бли ке 
у Ин диј ском оке а ну. Се ри ја чла на ка 
опи су је кул ту ру и ге о гра фи ју два нај-
ва жни ја остр ва зва на Гор ња ру па и 
До ња ру па.

Го ди на 1998: пу бли ка ци ја „Но ви Мек-
си кан ци за на у ку и ра зум” об ја вљу је 
вест да је др жа ва Ала ба ма, по сле ре-
фе рен ду ма, про ме ни ла вред ност бро ја 
„пи” из 3,14 у „би блиј ски број 3,0”.

Исте го ди не, ла нац ре сто ра на бр зе 
хра не „Бур гер кинг” об ја вљу је оглас 
у днев ни ку „УСА Ту деј” да у по ну ди 
има и хам бур гер за ле ва ке, спе ци јал-
но направљен за 32 ми ли о на Аме ри-
ка на ца ко ји се слу же ле вом ру ком. 
Ка сни је је обе ло да ње но да је сти гло 
хи ља де на руџ би на.

И код нас по сто ји тра ди ци ја сми шља-
ња ра зних уј дур ми 1. апри ла, али је,  
пре ма ми шље њу ет но ло га, пра зник пре-
у зет са за па да. По стао је оп ште при хва-
ћен ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, 
ка да се по ни шта ва ло све тра ди ци о нал-
но. А бар је у на сле ђу срп ског на ро да 
би ло да на и пра зни ка на ме ње них по-
ша ли ци, над му дри ва њу и об ма на ма. 
Та кви су би ли це ла „бе ла не де ља”, 
по себ но Бе ле по кла де, „чи сти по не де-
љак”, „иде ње у дрен” о Мла ден ци ма, 
„га ра ва сре да” по сле Ус кр са...

В. А.
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АКТУЕЛНО

По себ не ли сте за ста ро сне, по ро дич не и ин ва лид ске пен зи о не ре 

Уско ро кон курс
Ове го ди не за бањ ски опо ра вак о тро шку Фон да мо ћи ће да кон ку ри-

шу сви пен зи о не ри с при на дле жно сти ма до про се ка, то јест до 19.780 ди-
на ра, ко ји у прет ход не три го ди не ни су ко ри сти ли ову по год ност. 

Кон курс ће уско ро би ти рас пи сан, оглас ће, као и про шле го ди не, би ти 
об ја вљен у на шем ли сту и јед ним днев ним но ви на ма, а ове го ди не рок за 
при ја вљи ва ње би ће скра ћен на 15 да на. На и ме, ла не је рок за при ја вљи-
ва ње био чи та вих 30 да на, ма да је ви ше од 90 од сто зах те ва пре да то у 
пр вих 10 да на, али је због пре ду гог ро ка про пу ште на мо гућ ност опо рав-
ка у ма ју и ју ну па су пен зи о не ри у ба ње од ла зи ли тек с је се ни. 

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

За опо ра вак у ба ња ма 
261 ми ли он ди на ра

Ове го ди не ви ше од 10.000 пен зи о-
не ра бес плат но ће се опо ра вља ти 

у ба ња ма, за шта је, од лу ком Управ ног 
од бо ра Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње до не том 

на сед ни ци у че твр так, 26. мар та,
из дво је но 261.235.000 ди на ра. По-
што се за дру штве ни стан дард ко ри-
сни ка из два ја 0,1 од сто при хо да од 
до при но са сва ке ка те го ри је оси гу ра-

ни ка по на о соб, то је пен зи о не ри ма 
из ка те го ри је за по сле них на ме ње но 
241,535 ми ли о на, пен зи о ни са ним са-
мо стал ци ма 18,35, а по љо при вред ни-
ци ма 1,35 ми ли о на ди на ра.

Из ме ном пра вил ни ка о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја на 
ис тој сед ни ци, Управ ни од бор је од лу-
чио да се ове го ди не у окви ру сва ке 
ка те го ри је пен зи о не ра (бив ши за по-
сле ни, са мо стал ци и по љо при вред ни-
ци) на пра ве по себ не ранг-ли сте за 
ста ро сне, по ро дич не и ин ва лид ске 
пен зи о не ре да се не би до го ди ло, 
као про шле го ди не, да по ро дич ни

Енвер Никшић, помоћник директора, Радоје Савићевић, члан УО, Мехо Махмутовић, председник УО,
Слободан Здравковић, в.д. директора, и Славко Имрић, директор Покрајинског фонда

(наставак на страни 4)
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Са мо и ни ци ја тив но 
пред ко ми си ју – уз 

26.000 ди на ра
Управ ни од бор је до-

нео од лу ку да оси гу ра ни-
ци, ко ји под не су зах тев 
за оства ри ва ње пра ва 
по осно ву ин ва лид но сти 
без про пи са не са гла сно-
сти ле кар ске ко ми си је у 
здрав стве ној уста но ви, 
убу ду ће пла ћа ју (уме-
сто до са да шњих 22.000) 
26.000 ди на ра на име тро-
шко ва ве шта че ња ин ва-
лид но сти.

АКТУЕЛНО

Син ди ка та пен зи о не ра „Не за-
ви сност”, пре ба ци ти 6,7 од сто 
сред ста ва за бањ ски опо ра-
вак (укуп но око 17 ми ли о на 
ди на ра) да би по кри ли тро-
шко ве ко је има ју у спро во-
ђе њу по ступ ка упу ћи ва ња 
пен зи о не ра у ре ха би ли та ци о-
не уста но ве и при род на ле чи-
ли шта. Ла не је, ре ци мо, ви ше 
од 60.000 пен зи о не ра кон ку-
ри са ло за бањ ски опо ра вак 
о тро шку Фон да, па је тре ба-
ло при ми ти све те зах те ве, 
про ве ри ти их, уче ство ва ти у 
ра ду ко ми си ја за пра вље ње 
ранг-ли ста, оба ве сти ти пен-
зи о не ре о рас пи са ном огла-
су... Оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра ће, за уз врат, мо-
ра ти да из ве сте Фонд о тро-
шко ви ма ко је су има ле. 

Чла но ви Управ ног од бо ра 
усво ји ли су и за вр шни ра чун 
РФ ПИО за про шлу го ди ну 
ко ји је по ка зао да су укуп ни 
лањ ски при хо ди из но си ли 
375.584.381.905,90, а укуп ни 

рас хо ди 396.011.457.920,62 
ди на ра. Бу џет ски де фи цит 
од 20.427.076.014,72 ди на ра 
ума њен је не рас по ре ђе ним 
ви шком при хо да (15,18 ми-
ли јар ди) и при ва ти за ци о ним 
при ма њи ма (4,25 ми ли јар ди) 
из ра ни јих го ди на; ис ка за ни 
де фи цит од 992.120.388,75 
ди на ра по кри вен је при хо ди-
ма од при ва ти за ци је: ла не 
је, на и ме, по осно ву при ва-
ти за ци је при хо до ва но укуп-
но 3.943.828.374,32 ди на ра, 
а оста так те су ме пре нет је 
у ову го ди ну.

Усва ја ње овог до ку мен та 
и на чел на рас пра ва о про гра-
му ра да за ову го ди ну би ли 
су по вод чла но ви ма Управ ног 
од бо ра да још јед ном на гла-
се ко ли ко је, по себ но у окол-
но сти ма кри зе и нео п ход не 
ста би ли за ци је, ва жно да се 
на ста ве ак тив но сти на по вра-
ћа ју имо ви не Фон да.

С. Ч. 

ОД ЛУ КОМ ОП ШТИН СКОГ 

СУ ДА У КУР ШУ МЛИ ЈИ

При вре ме на
упра ва над
„Жу бо ром”

Оп штин ски суд у Кур-
шу мли ји пре дао је на 
упра вља ње Ре пу блич-
ком фон ду за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ре ха би ли та ци о ни за вод 
„Жу бор” у Кур шу млиј ској 
ба њи до окон ча ња суд-
ског спо ра ко ји Фонд са 
овом спе ци ја ли зо ва ном 
здрав стве ном ку ћом во-
ди око вла сни штва.
Ре пу блич ки фонд 

ПИО, пре ма ре чи ма Ва-
ле ри ја на Ка ди је ви ћа, са-
вет ни ка ди рек то ра, са мо 
же ли да за шти ти сво ју 
имо ви ну, и не сум ња у 
до бре на ме ре ло кал не 
са мо у пра ве ко ја је фор-
ми ра ла рад ну гру пу за 
ожи вља ва ње „Жу бо ра”, 
али ипак под се ћа да то ни-
је у ње ној над ле жно сти. 
Он ис ти че да је Фонд у 
ре ха би ли та ци о ни за вод у 
Кур шу млиј ској ба њи сво-
је вре ме но уло жио око 13 
ми ли о на евра, о че му по-
сто је до ка зи.

Ре ха би ли та ци о ни за-
вод „Жу бор” у Кур шу-
млиј ској ба њи за тво рен 
је пре че ти ри го ди не, у 
ме ђу вре ме ну је суд ским 
спо ром ко јим Пен зиј ски 
фонд по тра жу је спор ни 
обје кат за у ста вље на и 
ње го ва на ја вље на при-
ва ти за ци ја.

– Пен зиј ски фонд не-
ће до зво ли ти про да ју кли-
мат ских ле чи ли шта јер 
су она гра ђе на нов цем 
од до при но са гра ђа на, 
са да шњих пен зи о не ра, 
и ни у ком слу ча ју ни су 
вла сни штво др жа ве. Про-
це њу је се да је у њи хо ву 
из град њу и опре ма ње у 
по след њих три де сет го-
ди на утро ше но око 500 
ми ли о на евра. Не ма ни-
јед не ба ње у Ср би ји у ко-
јој Фонд ни је из гра дио 
ма кар је дан ка пи тал ни 
обје кат за ре ха би ли та ци-
ју – под се ћа Ка ди је вић.

Т. К. 

Жива дискусија на седници Управног одбора

пен зи о не ри, иако их је би ло 
че твр ти на ме ђу при ја вље ни-
ма, због ни жих пен зи ја до би-
ју ви ше од по ло ви не ме ста 
за бањ ски опо ра вак. 

Ува жен је и пред лог оп-
штин ских пен зи о нер ских ор га-
ни за ци ја, па ће им се, пре ко 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је и 
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У ЖИЖИ

Вла сни ци ко мер ци јал них га здин ста ва мо гу до сре ди не апри ла да при ја ве имања и из ми ре 
лањ ски дуг за пен зиј ске до при но се, да би оства ри ли пра во на др жав не пре ми је

Док се по љо при вред ни ци очи глед-
но још пре ми шља ју ис пла ти ли им 

се или не да сво је до ма ћин ство ре ги-
стру ју као ко мер ци јал но – што, на рав-
но, под ра зу ме ва пла ћа ње до при но са 
за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње, 
др жа ва је од лу чи ла да им за раз ми-
шља ње да још 15 да на: вла да је 26. 
марта, из ме ном Уред бе о ре ги стра ци-
ји, пр во бит ни рок за при ја вљи ва ње 
по љо при вред них га здин ста ва са 31. 
мар та про ду жи ла до 15. апри ла. 

По љо при вред ни ци су, та ко, до би-
ли још две не де ље да се ре ги стру ју 
и из ми ре бар про шло го ди шње ду го-
ве за пен зиј ско оси гу ра ње. Јер, иако 
са мо га здин ства ко ја уред но пла ћа ју 
ПИО да жби не мо гу да ра чу на ју на под-
сти цај на др жав на сред ства од 12.000 
ди на ра по хек та ру и дру ге суб вен ци-
је, са да им је, због на го ми ла них ду го-
ва из ра ни јих го ди на, омо гу ће но да 
стек ну пра во на но вац из бу џе та већ 
пла ћа њем са мо глав ног ду га за 2008. 
го ди ну. Прак тич но, то зна чи да пла те 
45.798,72 ди на ра, ко ли ко је лањ ска 
це ло го ди шња оба ве за на име до при-
но са за ПИО на нај ни жу осно ви цу, 
док би им ду го ва ња из 2007. и ра ни-
јих го ди на ми ро ва ла. У том слу ча ју 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА У СР БИ ЈИ ПРО ДУ ЖЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ

Пријава још 15 да на

од но сно но си о ци по љо при вред ног 
га здин ства и уред но га ре ги стру ју, 
до би ће од Фон да по твр ду да су оси-
гу ра ни ци, али да би до би ли пре ми-
је од бив шег по сло дав ца мо ра ју да 
при ба ве и по твр ду о нај ма ње шест 
ме се ци пла ће ног ста жа у про шлој 
го ди ни.

Основ ни циљ ве зи ва ња пре ми ја 
пен зиј ског оси гу ра ња је да се тач-
но утвр ди ко су пра ви по љо при вред-
ни ци ко ји од то га из др жа ва ју се бе 
и по ро ди цу, да би др жа ва пре ми ја-
ма мо гла да им по мог не. Јер, по ред 
под сти цај них сред ста ва по хек та ру 
на ме ње них ре гре си ра њу ку пље них 
ре про ма те ри ја ла за ра тар ску и по вр-
тар ску про из вод њу, они ове го ди не 
мо гу да ра чу на ју и на сред ства за 
ге нет ско уна пре ђе ње сто чар ства, за 
оси гу ра ње жи во ти ња, усе ва и пло до-
ва, по др шку раз во ју се ла кроз по ве-
ћа ње кон ку рент но сти по љо при вре де, 
као и за по ди за ње про из вод них и ма-
тич них за са да ја го да, во ћа, ви но ве 
ло зе и хме ља у овој го ди ни.

В. А.

Суб вен ци о ни са ни кре ди ти
Са ша Дра гин, ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре де, пот-

пи сао је 26. мар та у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је уго во ре са бан ка ма о кре ди-
ти ма ко је суб вен ци о ни ше Ми ни стар ство по љо при вре де.

Та ко ће ре ги стро ва на по љо при вред на га здин ста ва у 21 бан ци мо ћи 
да до би ју крат ко роч не или ду го роч не кре ди те уз ка мат ну сто пу од нај-
ви ше пет од сто. За кре ди те из овог про гра ма пред ви ђе но је ско ро 10 ми-
ли јар ди ди на ра.

Крат ко роч не кре ди те за ку по ви ну обрт них сред ста ва (ђу бри во, го ри во, 
се ме) у из но су од 50.000 до 700.000 ди на ра без ва лут не кла у зу ле, па о ри 
ће мо ћи да от пла ћу ју на три, шест, де вет или два на ест ме се ци. Ка мат на 
сто па је пет од сто на го ди шњем ни воу, а Ми ни стар ство пла ћа раз ли ку бан-
ка ма. За ову вр сту кре ди та обез бе ђе но је 300 ми ли о на ди на ра.

Ду го роч не кре ди те за ин ве сти ци је у по љо при вре ди (објек ти, ме ха ни-
за ци ја, по ди за ње ви ше го ди шњих за са да) се ља ци ће мо ћи да по диг ну на 
рок од пет или осам го ди на уз грејс пе ри од од јед не, од но сно три го ди не. 
Из но си су од 5.000 до 300.000 евра, с тим што 60 од сто ових кре ди та одо-
бра ва бан ка, а 40 од сто Ми ни стар ство, и то бес ка мат но. На бан чи на сред-
ства ка ма та ће би ти 10 од сто плус еури бор, а на сред ства Ми ни стар ства 
је не ће би ти, та ко да ће про сеч на ка ма та на го ди шњем ни воу из но си ти 
нај ви ше пет од сто. То пред ста вља нај по вољ ни је кре ди те на бан кар ском 
тр жи шту, а за њих су обез бе ђе не три ми ли јар де ди на ра.

од РФ ПИО до би ја ју по твр ду о из ми-
ре ним ду го ва њи ма и та ко сти чу пра-
во на но вац из др жав не ка се. 

По љо при вред ни пен зи о не ри та ко-
ђе има ју пра во на пре ми је, уз по твр-
ду о пен зи о нер ском ста ту су фи ли ја ле 
Фон да над ле жне за оп шти ну на ко јој 
им се до ма ћин ство на ла зи, на рав но 
уз услов да сво је има ње и ре ги стру ју 
као ко мер ци јал но га здин ство (под се-
ћа мо да па о ри ко ји има ју 65 и ви ше 
го ди на мо гу има ња да ре ги стру ју и 
као не ко мер ци јал на га здин ства и да 
ра чу на ју на го ди шњу по моћ од 40.000 
ди на ра). 
Вла сни ци ко ји га здин ства пр ви 

пут при ја вљу ју ове го ди не, а до са-
да ни су има ли ста тус оси гу ра ни ка по 
ма ком осно ву, од Фон да до би ја ју по-
твр ду о но во сте че ном свој ству оси гу-
ра ни ка са ко јом мо гу да се при ја ве 
за пре ми је. Сво је оба ве зе ове го ди-
не, као и ис ку сни је ко ле ге, пла ћа ће 
квар тал но. 

Оста вље на је мо гућ ност и та ко зва-
ним по лу та ни ма, ко ји су се по љо при-
вре дом ба ви ли у сло бод но вре ме уз 
по сао у фир ми, да се ове го ди не од-
лу че и на да ље при хо ду ју са мо са зе-
мље: ако се при ја ве као вла сни ци, 
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ПОВОДИ

Бла го вре ме но до ста вља ње по да та ка о ста жу за по сле них и пла ће ним
до при но си ма си гу ран на чин за оства ри ва ње њи хо ве бу ду ће пен зи је

Пред не ко ли ко сто ти на 
по сло да ва ца у Ср би ји 

ко ји су се упра во из бо ри ли 
са из ра дом и пре да јом за вр-
шног ра чу на, на шао се но ви 
за да так ко ји тре ба да оба-
ве до кра ја апри ла: реч је 
о за кон ској оба ве зи пре да-
је по да та ка о ста жу, за ра да-
ма и пла ће ним до при но си ма 
за око два ми ли о на рад ни ка 

ко је за по шља ва ју, од но сно 
чу ве ног М-4 обра сца, ко ји 
са свим по треб ним по да-
ци ма тре ба пре да ти над ле-
жној фи ли ја ли Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње на чи јој 
се те ри то ри ји на ла зи се ди-
ште фир ме.

Иако све сни да без пот-
пу не еви ден ци је о пла ће ним 

ОД СУ ТРА, ПО СЛО ДАВ ЦИ НА ПО ТЕ ЗУ

Вре ме за пре да ју
обра за ца М-4

У многим посредничким агенцијама недовољно 
стручни за овај посао

до при но си ма за све од ра ђе-
не го ди не њи хо ви рад ни ци, 
ка да до ђе вре ме, не мо гу 
да оства ре пра во на за слу-
же ну пен зи ју, по сло дав ци 
већ по сло вич но ка сне или 
на шал те ре фи ли ја ла Фон-
да ПИО до но се не пот пу ну 
до ку мен та ци ју.

Пре ма ис ку ству за по сле-
них у Фон ду на овим по-
сло ви ма, га зде нај че шће не 
по шту ју рок за пре да ју по да-
та ка. И по ред прет њи пре кр-
шај ним при ја ва ма (ко је су 
ина че је ди но сред ство за 
бор бу про тив не са ве сних по-
сло да ва ца), они и да ље ка-
сне. Њи хо ви рад ни ци, чак и 
у си ту а ци ји ка да су пот пу но 
све сни ка квих ће про бле ма 
има ти при ли ком пен зи о ни са-
ња ако се утвр ди да су им 
го ди не ра да „по је ли ска кав-
ци”, исти ни за во љу и не-
ма ју ни ка кву мо гућ ност да 
на те ра ју га зде да их уред-
но при ја ве и пла ћа ју им до-
при но се (сем при ја вљи ва ња 
ин спек ци ји ра да, на шта се, 
на ро чи то у ово вре ме кри-
зе и прет ње от ка зи ма, ма-
ло ко од лу чу је).

По ред не по што ва ња за-
кон ског ро ка за пре да ју М-4 
обра сца, че сте су и гре шке 
и до ста вља ње не пот пу не до-
ку мен та ци је. Обич но је то 
не пра вил но утвр ђен стаж 
оси гу ра ња и бе не фи ци ран 
стаж, из нос бо ло ва ња до 
30 да на ко ји ни је из дво јен 
из бру то за ра де, по гре шно 
по пу њен ре ги стар ски број 
(раз ли чит је за осни ва че 
и за по сле не)... До са да шње 
ис ку ство го во ри да се у ве-

ћим фир ма ма овај по сао, 
уз до бру са рад њу са ре фе-
рен ти ма ма тич не фи ли ја ле, 
углав ном ко рект но оба вља. 
Мно го ви ше гре ша ка пра ве 
раз не аген ци је ко је об ве зни-
ци до при но са ан га жу ју да би 
им оба ви ле по сао, јер оне 
ма те ри ју не по зна ју до вољ-
но, а не мо гу баш да се по-
хва ле ни да се тру де да је 
бо ље упо зна ју.

Рад ни ци ма оста је да се 
на да ју да ће њи хо ви по сло-
дав ци ове го ди не би ти знат-
но ефи ка сни ји и мар љи ви ји 
не го прет ход них и да не ће 
мо ра ти да до че ка ју да им, 
уме сто по шта ра са пен зи јом, 
стиг не оба ве ште ње о го ди на-
ма не пла ће них до при но са. 
Али и да су ди је за пре кр ша-
је, ко ји су као што смо већ 
ре кли је ди ни ко ји мо гу да 
не са ве сним га зда ма ста ну 
на пут, не ће ола ко пре ла-
зи ти пре ко при ја ва про тив 
њих, про гла ша ва ју ћи се не-
на дле жни ма (че сте жал бе 
из фи ли ја ла ко је су би ле 
при ну ђе не да при бег ну и 
овој ме ри). Или, иако је за-
кон при пре тио ка зна ма и 
до 800.000 ди на ра, ка жња-
ва ју ћи их са три, пет или 
де сет хи ља да ди на ра за то 
што сво јим рад ни ци ма ни су 
пла ти ли до при но се за го ди-
не ко је су они по ште но од-
ра ди ли. 
Да под се ти мо, по сло-

дав ци по дат ке фи ли ја ла ма 
Фон да мо гу да до ста ве у 
елек трон ској фор ми или на 
па пи ру.

В. Ана ста си је вић
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Пр ва та ко зва на СОС про дав ни ца за 
нај у гро же ни је ка те го ри је ста нов ни-

штва Тр го вин ског пред у зе ћа „Ја бу ка” 
у Бу ле ва ру ре во лу ци је 532 отво ри ла 
је вра та бе о град ским куп ци ма у сре-
ду, 25. мар та. Љу ди су тог да на че-
ка ли у ре ду већ од пет са ти ују тру, 
а у вре ме отва ра ња, у 10 и 30, ис-
пред рад ње их је би ло око 200. Пр ва 
три да на, ина че, у овој про дав ни ци 
су мо гли да се снаб де ва ју сви, без 
об зи ра на ма те ри јал ни ста тус, док са-
да у њој мо гу да ку пу ју са мо они ко-
ји има ју кар ти це. 

Кар ти це за снаб де ва ње у „СОС 
мар ке ту” мо гу да до би ју су гра ђа ни 
ко ји има ју ми ни мал ну за ра ду, пен зи-
је ни же од 20.000 ди на ра, не за по сле-
ни, ра се ље ни са Ко со ва и Ме то хи је и 
љу ди ко ју при ма ју ми ни мал ни из нос 
со ци јал не по мо ћи. Кар ти це се из да-
ју у „Ја бу ци”, Чи ча Или ји на 6 и Ба је 
Се ку ли ћа 43, и у про сто ри ја ма Асо-
ци ја ци је не за ви сних син ди ка та Ср би-
је (АСНС), Ка ра ђор ђе ва 71. Да би се 
оства ри ло пра во на кар ти цу, уз лич-
ну кар ту, тре ба при ло жи ти уве ре ње 
о не за по сле но сти, о ви си ни при ма ња 
или со ци јал не по мо ћи, а пен зи о не ри 
по след њи чек од пен зи је, ка же Ран ка 

У ЖИЖИ

У БЕ О ГРА ДУ ПР ВА ПРО ДАВ НИ ЦА ЗА СИ РО МА ШНЕ 

Бакалук и упо ла це не
До кра ја апри ла би ће отво ре но још де се так ова квих рад њи 

у глав ном гра ду, а за тим и ши ром Ср би је

Си ро тињ ски
хлеб и мле ко

И Удру же ње пе ка ра Ср би је по-
кре ће ак ци ју снаб де ва ња нај си ро-
ма шни јих по ни жим це на ма. Већ у 
апри лу пла ни ра ју отва ра ње спе ци-
јал них ки о ска, за по че так на не ко-
ли ко ме ста у бе о град ској оп шти ни 
Зве зда ра, у ко ји ма ће хлеб и мле-
ко ко шта ти по де сет ди на ра ма ње 
не го у про дав ни ца ма. Пра во на 
ку по ви ну има ће са мо со ци јал но 
угро же ни гра ђа ни ко ји ма ма тич-
на оп шти на из да по себ не иден ти-
фи ка ци о не кар ти це. 

Ова квих про дав ни ца би тре ба-
ло да бу де де се так на Зве зда ри, 
за тим и у дру гим оп шти на ма, а ка-
сни је би, ка ко је пред ви ђе но, у њи-
ма тре ба ло да бу де и бра шна, со ли, 
ше ће ра и дру гих жи вот них на мир-
ни ца по по вољ ни јим це на ма.

Са вић, пред сед ник АСНС, ор га ни за ци-
је од ко је је и по те кла ини ци ја ти ва за 
отва ра ње ова квих про дав ни ца:

– Све јед но је где ће они ко ји има-
ју пра во на кар ти це да их узму. По-
сту пак из да ва ња је јед но ста ван, не ма 
гу жви и сви бр зо мо гу да их до би ју. 
Кар ти це се из да ју по бро је ви ма, та-
ко да не по сто ји мо гућ ност да не ко 
узме ви ше ко ма да, а не ма ни по тре-
бе за тим. Чу је мо, ме ђу тим, да не за-
по сле ни има ју про бле ма да до би ју са 
тр жи шта ра да по твр ду о ста ту су (пе-
де се так љу ди се већ пр вог да на ја-
ви ло да се на то по жа ли) а без ње 
не мо гу да до би ју кар ти цу. Раз го ва-
ра ли смо са од го вор ни ма из На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње и 
њи хо во обра зло же ње је да се мно ги 
са да ја вља ју тр жи шту ра да баш због 
кар ти ца. Чи ње ни ца је да код нас не 
по сто ји со ци јал на кар та пре ма ко јој 
би се зна ло ко је у ка квом ма те ри-
јал ном по ло жа ју, по ро дич но. У Сло-
ве ни ји је, на при мер, пр во ура ђе на 
со ци јал на кар та, па су тек он да по-
че ли да отва ра ју ова кве про дав ни це. 
Ми слим да ће ова на ша ини ци ја ти ва 
до при не ти бр жем ре ша ва њу мно гих 
не по зна ни ца кад је реч о со ци јал ном 
ста ту су ста нов ни штва. А цео по сао 
смо за по че ли јер сма тра мо да па ке-

ти еко ном ских ме ра са ми за се бе без 
од го ва ра ју ће со ци јал не по ли ти ке мо-
гу још ви ше да угро зе нај си ро ма шни-
је сло је ве ста нов ни штва – об ја шња ва 
за наш лист Ран ка Са вић.

Пла ни ра но је, пре ма ре чи ма на-
ше са го вор ни це, да до кра ја апри ла 
бу де отво ре но још де се так ова квих 
про дав ни ца у Бе о гра ду, у сва кој оп-
шти ни по јед на, а би ће их и у це лој 
Ср би ји. За је чар је пр ви град ко ји је 
за ин те ре со ван да и ње го ви ста нов-
ни ци до би ју ова кву про дав ни цу, а у 
АСНС-у оче ку ју ин те ре со ва ње и из 
оста лих ме ста у Ср би ји.

Ина че, тр го вин ске мар же у „СОС мар-
ке ту” су пет до шест од сто, док у ве ли-
ким рад ња ма „Ја бу ке” из но се 20, а у 
оста лим про дав ни ца ма око 30 од сто. 

До ба вља чи су се од ре кли од 15 до 
25 од сто про из во ђач ке це не и за хва-
љу ју ћи то ме це не у „СОС мар ке ту” су 
у про се ку ни же 40 до 50 од сто. Та ко 
бе ли хлеб од 500 гра ма ко шта 25 ди-
на ра, смр зну та бо ра ни ја од 450 гра ма 
66,5 ди на ра, пше нич но бра шно тип 
500 – 31 ди нар, ка фа „сам ба” од 100 
гра ма 49,9 ди на ра, че ти ри рол не тро-
слој ног то а лет па пи ра 39,9 ди на ра, 
ли тар сун цо кре то вог уља 93,8 ди на-
ра, а зуб на па ста „бо ни дент” од 150 
ми ли ли та ра 69 ди на ра. 

Ве сна Ана ста си је вић
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ЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Оја ча ти
пр ви 
стуб
Чла но ви Кон фе рен-

ци је Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не за до вољ ни су 
по стиг ну тим ре зул та ти ма 
у прет ход ној го ди ни, а са-
гла сни су и са пла но ви ма 
за 2009. 

Пред сед ни штво Са ве за 
и ње го ви ор га ни, оце ње но 
је на Кон фе рен ци ји, учи-
ни ли су све што је, у да-
тим дру штве но-еко ном ским 
усло ви ма, би ло у њи хо вој 
мо ћи да очу ва ју по ло жај 
пен зи о не ра. То је из го ди-
не у го ди ну све те же, јер 
ре фор ма у обла сти ПИО 
ни ка ко да ис хо ди до брим 
и чвр стим си сте мом. 

Пре ма ре чи ма пред сед-
ни ка вој во ђан ског Са ве за 
Ми ла на Не на ди ћа, мо ра 
се, без об зи ра на тре нут-
но за мр зну те пен зи је, ин-
си сти ра ти на град њи ја ког 
пр вог сту ба ко ји би обез-
бе дио пен зи је до вољ не да 
се од њих мо же жи ве ти. 
Док то не бу де, нај ни же 
пен зи је би тре ба ло по ма-
га ти из фон до ва со ци јал-
не за шти те.

О си сте му ПИО, у ко ме 
су, пре ма ре чи ма чла на Ре-
пу блич ког од бо ра Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је Ђу ре 
Пе ри ћа, на сту пи ли од ре ђе-
ни ве о ма дра стич ни про бле-
ми, мо гло би се го во ри ти 
са ви ше аспе ка та. 

Три фон да ПИО су об је-
ди ње на, оче ку је се и вој ни, 
а си стем ни је је дин ствен, 
ре као је Пе рић. Он је оба ве-
стио чла но ве Кон фе рен ци је 
да ће, у при пре ми ре фор-
ме си сте ма ПИО, би ти раз-
ма тра ни мо де ли не ко ли ко 
др жа ва: Швед ске, Не мач ке, 
Аустри је и Сло вач ке, да би 
се до шло до на шег мо де-
ла, при ме ре ног Европ ској 
уни ји, ма да ће, на гла сио 
је Пе рић, тај по сао би ти 
те жак и му чан.

Са вет и на по кра јин ском ни воу

Без по ску пље ња стру је

Из вр шно ве ће Вој во ди не до не ло је у мар ту од лу ку о фор ми ра њу По кра јин ског 
са ве та за за по шља ва ње ко ји ће има ти 12 чла но ва и на чи јем че лу ће би ти Ми-
ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад и за по шља ва ње. Са вет је обра зо ван 
ра ди ефи ка сни јег оства ри ва ња стра те шких ци ље ва ис так ну тих у На ци о нал ној стра-
те ги ји за по шља ва ња Ре пу бли ке Ср би је од 2005. до 2010. го ди не. Та ко ђе, на по-
кра јин ском ни воу, рад Са ве та до при не ће ре а ли за ци ји и вој во ђан ске Стра те ги је и 
ак ци о них пла но ва за по шља ва ња. 

Са вет ће уна пре ђи ва ти ка ко област за по шља ва ња, та ко и област ра да и со ци јал ног 
оси гу ра ња. За да так му је да утвр ђу је и пред ла же Из вр шном ве ћу опе ра тив ни план 
за по шља ва ња, од но сно по ли ти ку и ме ре за ње го во спро во ђе ње у Вој во ди ни. 

Пе тар Шкун дрић, ми ни стар ру дар ства 
и енер ге ти ке у Вла ди Ре пу бли ке Ср би-
је, на ја вио је да у ма ју не ће по ску пе ти 
стру ја. Ово је, пре ма ње го вим ре чи ма, 
при вре ме но ре ше ње у скла ду са ста би-
ли за ци о ним ме ра ма срп ске вла де, до не-
то због све ни же ку пов не мо ћи гра ђа на, 
али и због ста ња у ко јем се на ла зи при-
вре да. До ка да ће ова ме ра би ти „на сна-
зи”, за сад ни је по зна то.

– За др жа ва ње истих це на је сте на 
те рет Елек тро при вре де Ср би је, али је 
у ко рист ста би ли за ци је еко ном ских при-
ли ка и пре ва зи ла же ња пр вог уда ра фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе. Од ла га ње 
по ску пље ња стру је не ће има ти не га тив-
не по сле ди це на функ ци о ни са ње елек-
тро е нер гет ског си сте ма и снаб де ва ње 
по тро ша ча елек трич ном енер ги јом – ка-
же ми ни стар. 

Да ни раз го во ра у За гре бу
У За гре бу ће су тра и пре ко су тра 

(1. и 2. апри ла) би ти одр жа ни „Да ни раз-
го во ра” за оси гу ра ни ке ко ји су стаж оси гу-
ра ња оства ри ли у Ср би ји и Хр ват ској. 

Раз го во ри ма ће при су ство ва ти пред-
став ни ци над ле жних за во да обе др жа-

ве и, из ме ђу оста лог, да ва ти бес плат ну 
прав ну по моћ ли ци ма ко ја оства ру ју пра-
ва из пен зиј ско-ин ва лид ског и здрав стве-
ног оси гу ра ња на осно ву Кон вен ци је о 
со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу Ср би је и 
Хр ват ске.

Одо бре но 400 ми ли о на евра
Гра ђа ни ма и при вре ди 

бан ке су одо бри ле бли зу 400 
ми ли о на евра кре ди та са суб-
вен ци о ни са ним ка ма та ма, а 
зај мо тра жи о ци ма до сад ис-
пла ти ле 87 ми ли о на евра. 

Бан ке ко је одо бра ва ју 
кре ди те при ми ле су нај ви-
ше кре дит них зах те ва за ли-
квид ност – у вред но сти од 
374 ми ли о на евра, 15 ми-
ли о на евра по зај ми ца тра-

же но је за ин ве сти ци је, а 
око де вет ми ли о на евра за 
по тро шач ке кре ди те. 

Само за куповину ауто-
мобила одобрено је близу 
шест милиона евра.
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Чек из 
Хрватске

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 16. мар та по че ла 
је ис пла та при на дле жно сти за 
фе бру ар. За 29.815 ко ри сни ка 
пен зи ја за ра ђе них у овој др жа-
ви Ко мер ци јал ној бан ци је упла-
ће но 5,725 ми ло на евра, па чек 
из За гре ба, у про се ку, вре ди 
не што ма ње од 200 евра.

По рез и на пен зи је
Ди а на Дра гу ти но вић, 

ми ни стар фи нан си ја у Вла-
ди Ре пу бли ке Ср би је, по-
сле спо ра зу ма са ММФ-ом 
о кре дит ном „стенд бај” 
аран жма ну вред ном око 
три ми ли јар де евра, на ја ви-
ла је до дат но опо ре зи ва ње 
свих пла та и пен зи ја ви-
ших од 12.000 ди на ра. 
Ме сеч ни при хо ди до 

12.000, ка ко је об ја шње-
но, би ли би осло бо ђе ни 
по ре за, али би за ве ћа 
при ма ња по рез, уз до са-
да шњих 12, био до дат них 
шест од сто; укуп ном сто-
пом од 18 про це на та би ли 
би од 1. ма ја опо ре зо ва-
ни пла те, пен зи је, уго во ри 

о де лу, хо но ра ри, ис пла-
те од ди ви ден ди и дру ги 
при хо ди из над нео по ре зо-
ва не су ме. 

Вла да Ср би је ра чу на, с 
об зи ром на то да је са мо 
у јав ном сек то ру за по сле-
но око 550.000 љу ди, да 
ће од уво ђе ња при вре ме-
ног по ре за при хо до ва ти 
до дат них око 26 ми ли јар-
ди ди на ра. 

Ако се усво ји ова вла ди-
на ме ра, пен зи је у Ср би ји 
би ће, по сле ду ге па у зе, по-
но во опо ре зо ва не. Исти на, 
ви ше од 580.000 пен зи о не-
ра ко ји при ма ју нај ни же 
пен зи је од 11.088 ди на ра 
би ли би по ште ђе ни овог 

до дат ног на ме та, али би 
за то чак и ко ри сни ци нај-
ни жих пен зи ја по ста ром 
за ко ну, чи ја при ма ња, по-
сле пу ног ста жа, до се жу 
до без ма ло 18.000 ди на-
ра, бу џе ту одво ји ли бли зу 
400 ди на ра. Бив ши за по-
сле ни с про сеч ним пен-
зи ја ма од 21.700 ди на ра 
од по шта ра би при ма ли 
не ко ли ко сто ти на ди на ра 
ма ње, они с ви шим при-
ма њи ма оста ли би и без 
ко је хи ља дар ке, док би ма-
ло број ни (48) с нај ви шом 
пен зи јом од 102.767 ди на-
ра (сед мо ро) и из над то га, 
за бу џет одво ји ли не што 
из над 5.000 ди на ра. 

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла фе бру-
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. мар та, док је дру ги део 
при на дле жно сти за про шли ме-
сец вој ним и по љо при вред ним 
пен зи о не ри ма ис пла ћи ван од 
20. мар та. 

За ра де веће 
7,8 од сто

Про сеч на бру то за ра да, ис-
пла ће на у фе бру а ру, из но си 
43.353 ди на ра, са оп штио је Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
што је но ми нал но 7,7, а ре ал-
но 6,3 од сто ви ше од про се ка 
ис пла ће ног у ја ну а ру.
Не то за ра да, без по ре за 

и до при но са, у фе бру а ру из-
но си 31.121 ди нар и но ми нал-
но је ви ша за 7,8, а ре ал но 
за 6,4 од сто од ја ну ар ске не-
то пла те.

АИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАА

Фи скал ни и од зу ба ра, обу ћа ра...
Вла да Ср би је усво ји ла је но ву уред бу о фи ска ли за ци ји ко јом су

об у хва ће не гру па ци је и про фе си је ко је су до са да успе ва ле да оста ну 
ван те оба ве зе. Ме ђу но вих 13 де лат но сти ко је ће мо ра ти да из да ју 
фи скал ни ра чун је су так си сти, при ват ни ле ка ри, ве те ри на ри, сто ма-
то ло зи, адво ка ти, улич ни про дав ци и за на тли је (обу ћар ске, кро јач ке 
и слич не рад ње). Они ће, нај ка сни је кра јем фе бру а ра иду ће го ди не, 
би ти оба ве зни да за сво је услу ге из да ју фи скал не ра чу не. 

При ме на уред бе по че ће у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма по 
де лат но сти ма. Пр ви ће, од 1. ју на ове го ди не, мо ра ти да еви ден ти-
ра ју про мет пре ко фи скал не ка се пут нич ке аген ци је и ту ро пе ра то-
ри, док би од 1. мар та 2010. фи скал ни си стем тре ба ло да об у хва ти 
и си стем обра зо ва ња, па ће фи скал не ра чу не из да ва ти и основ не, 
сред ње, ви ше и ви со ке обра зов не уста но ве.



При ја ва и од ја ва оси гу ра ња и из ми-
ри ва ње до при но са за ПИО у про пи-

са ним ро ко ви ма ни су ствар сло бод не 
во ље, већ је то за кон ска оба ве за ко-
ју мо ра ју да по шту ју сви об ве зни ци 
до при но са. У „срећ ним зе мља ма” за-
по сле ни не мо ра ју да про ве ра ва ју 
ажур ност по сло да ва ца, по што су ме-
ха ни зми за спро во ђе ње стро гих про пи-
са при лич но де ло твор ни, па је је дан 
аме рич ки би зни смен при знао да, кад 
се вра ћа са слу жбе ног пу та, при сле-
та њу ави о на пр во по ми сли на по рез, 
па тек он да на сво ју по ро ди цу. 

Код нас је, ипак, ма ло дру га чи је 
– мно ги на ши по сло дав ци ша љу са ме 
рад ни ке да, уме сто њих, оба ве по сао 
при ја ве или од ја ве, а не ки „за бо ра ве” 
и на ту оба ве зу, а о пла ћа њу до при-
но са и под но ше њу оба ве зне до ку мен-
та ци је (М4) за ма тич ну еви ден ци ју да 
и не го во ри мо.

Сам по сту пак под но ше ња при ја ва 
и од ја ва ни је ком пли ко ван, али, по-
ред стр пље ња за че ка ње у ре до ви-
ма пред шал те ри ма, зах те ва до вољ но 

АКО ИЗ О СТА НЕ ПРИ ЈА ВА И ОД ЈА ВА ОСИ ГУ РА ЊА

Ис пра ви те про пу сте
по сло дав ца 
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ИЗА ШАЛТЕРА

Иако по сту пак при ја вљи ва ња или од ја вљи ва ња ни је ком пли ко ван већ из и ску је вре ме и стр пље ње, 
га зде то че сто „за бо ра ве”, па за по сле ни мо ра ју са ми да ре ша ва ју тај про блем 

сло бод ног вре ме на па и кон ди ци је за 
оби ла зак три ва жне ин сти ту ци је. Нај-
пре се у На ци о нал ној слу жби за за по-
шља ва ње (у Бе о гра ду, на при мер, на 
Гун ду ли ће вом вен цу 23-25) ове ра ва ју 
обра сци Е1 и Е3. За тим се у фи ли ја ли 
Пен зиј ског фон да над ле жној пре ма се-
ди шту фир ме ти ове ре ни обра сци при-
ла жу уз при ја ву М1, рад ну књи жи цу и 
уго вор о ра ду. На кра ју, здрав стве но 
оси гу ра ње ре гу ли ше се у над ле жној 
фи ли ја ли здрав ства, где се пре да ју 
по себ ни обра сци.

Уко ли ко се при ја ва-од ја ва оси гу ра-
ња у Пен зиј ском фон ду не оба ви у 
ро ку од осам да на по за сни ва њу или 
пре стан ку рад ног од но са, по треб но 
је при ло жи ти и из ја ву о ка шње њу; 
по сло дав ци има ју рок од два ме се-
ца да на ре до ван на чин ис пу не оба-
ве зе око при ја ве и од ја ве оси гу ра ња 
за сво је за по сле не. На кон пре да је на-
ве де не до ку мен та ци је у Пен зиј ском 
фон ду се уно се по да ци – при ја ва, 
од но сно од ја ва на оси гу ра ње, ко ји 
су ви дљи ви на ли стин гу по сле де сет 
до 15 да на.

Уко ли ко по сло да вац ни по ис те ку 
ро ка од два ме се ца не при ја ви, или не 
од ја ви за по сле ног, ње му не пре о ста је 
ни шта дру го не го да сам ис пра ви тај 
про пуст. Али, по сту пак на кнад ног уно-
ше ња при ја ва-од ја ва не мо же се оба-
ви ти ви ше на пр во бит ни на чин већ 
је по треб но под не ти зах тев за сти ца-
ње (или пре ста нак) свој ства оси гу ра-
ни ка по осно ву за по сле ња. За по сле ни 
ко ји би то ура ди ли по не кад се жа ле 
да га зда ко ји их ни је при ја вио ви ше 
не оба вља де лат ност, да је оти шао 
у ино стран ство и слич но, а про бле-
ма тич на си ту а ци ја на ста је код оних 
ко ји ма је рад на књи жи ца оста ла „за-
ро бље на” код вла сни ка фир ме ко јег 
не мо гу да про на ђу. 

С. Мар се нић

Син дром „не мар ног га зде”
Ни је ре дак слу чај да не мар не га зде „за бо ра ве” и по не ко ли ко го ди-

на да при ја ве или од ја ве сво је рад ни ке. Мно ги се уз не ми ре ка да тек по 
узи ма њу ли стин га утвр де да им у не ком пе ри о ду не до ста је при ја ва или 
од ја ва (М1 и М2), а да не го во ри мо ка кво не при јат но из не на ђе ње мо же 
да их за де си ка да на ли стин гу из о ста не М4 (из ве штај о пла ће ним до при-
но си ма). 

Има, да кле, на сто ти не фир ми ко је су уга ше не, ко је су оти шле под сте-
чај или про ме ни ле ме сто, ре ги стар ски број и слич но, а да ни ка да ни су под-
не ле при ја ву на оси гу ра ње. Ле ка има и за та кву „бо лест”, али је пут до 
пот пу не прав не си гур но сти те жи и мо же да се по ја ви као прет ход но пи та-
ње у по ступ ку утвр ђи ва ња пра ва из пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња.

Уко ли ко про ве ром ли стин га уста но ви те да вас бив ши или ак ту ел ни по-
сло да вац ни је при ја вио на оси гу ра ње (или од ја вио) има те мо гућ ност да 
под не се те зах тев за сти ца ње, од но сно пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка 
по осно ву за по сле ња. Уз зах тев тре ба при ло жи ти све рас по ло жи ве до ка-
зе – рад ну књи жи цу (или ове ре ну ко пи ју), уго вор о ра ду, од но сно до каз 
о пре стан ку за по сле ња, ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра, ове ре-
ну ко пи ју здрав стве не књи жи це, пре пис лич ног кар то на ис по ста ве здрав-
ства, ис плат не ли сте или дру ге пи са не до ка зе о за по сле њу. 

Фонд до но си ре ше ње у скла ду са зах те вом и до ка зи ма и на осно ву тог 
ре ше ња уно се се при ја ва и од ја ва. 
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Ових да на ве о ма је жи во у Фи ли ја ли РФ ПИО у 
Пи ро ту: по сле две и по де це ни је до шло је вре ме 
да се про сто ри је адап ти ра ју и по бољ ша ју усло ви 
ра да у њи ма. Иако у оте жа ним усло ви ма – за по-
сле ни су „зби ли ре до ве” и се де по тро је где је 
ра ни је ра дио је дан – по сао се оба вља го то во не-
сме та но.

Бран ко Јак шић, ди рек тор Фи ли ја ле, уве рен је 
да ће ре зул тат ових ак тив но сти би ти мо де ран и 
ефи ка сан ко ри снич ки сер вис. На про сто ру од око 
500 ква драт них ме та ра, на два спра та, 40 рад ни ка 
Фи ли ја ле го ди на ма оп слу жу ју 30.000 оси гу ра ни ка 
и 27.000 ко ри сни ка пен зи ја из Пи ро та, Ба бу шни-
це, Ди ми тров гра да и Бе ле Па лан ке. 

Ви ше од 9.000 оси гу ра ни ка и око 4.500 ко ри сни ка пра ва из 
оп шти не Те ме рин већ од пр вог про лећ ног да на бр же и ефи ка-
сни је оба вљају по сло ве из обла сти ПИО у но во о тво ре ној Ис-
по ста ви Но во сад ске фи ли ја ле РФ ПИО у МЗ „Ста ро Ђур ђе во” 
у Те ме ри ну. У оп шти ни са око 30.000 ста нов ни ка, ко ју осим 
Те ме ри на чи не и на се ља Си риг и Бач ки Ја рак, гра ђа ни ма је 
сва ко днев но, од 8 до 13 ча со ва, на услу зи ме штан ка Све тла на 
Ку кић, ви ши ре фе рент, и Вла ди сла ва Гру бор, ви ши са рад ник 
Ма тич не еви ден ци је, ко ја ће и на те ре ну оба вља ти кон тро лу 
до при но са и ком пле ти ра ње ста жа код зах те ва за пен зи ју. 

АКТУЕЛНО

ОТВО РЕ НА ИС ПО СТА ВА НО ВО САД СКЕ
ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ПИО У ТЕ МЕ РИ НУ

Уштеда времена
и новца

НЕИМАРИ У ПИ РОТСКОЈ ФИЛИЈАЛИ

Бољи услови
од средине јуна

– Пра во вре ме но су обез бе ђе на сред ства за адап-
та ци ју, али смо је од ла га ли да не би смо угро зи ли 
тра ди ци о нал но до бру ажур ност пре ма гра ђа ни ма 
ко ји за ви се од на ших услу га – ка же Јак шић, на-
гла ша ва ју ћи да ће у пе ри о ду адап та ци је, ко ја ће 
тра ја ти до сре ди не ју на, усло ви за рад и ефи ка-
сност би ти по бољ ша ни ра ди кал ним про ме на ма, 
уз је ди ни услов – да ко ри сни ци услу га то не сме-
ју да осе те. 

Д. Јан ко вић Ро та

На рав но, ове рад ни це има ће сву по треб ну по моћ ко ле га из 
Фи ли ја ле. Дра га на Фран цу ски, на чел ник Оде ље ња за фи нан-
сиј ске и оп ште по сло ве у Но во сад ској фи ли ја ли, об ја шња ва 
да ће јед ном не дељ но ко ор ди на тор за ис по ста ве оби ла зи ти 
рад ни ке у њи ма: кон тро ли са ће их, али и по ма га ти ако не што 
„зап не” у ра ду. Ве сна Га ле шев-Пав ков, шеф Ис пла те пен зи ја у 
Фи ли ја ли, ка же да ће се ко ри сни ци ма услу га, из ме ђу оста лог, 
из да ва ти и уве ре ња о ви си ни пен зи је, или, пак, да не при ма-
ју пен зи ју, ове ра ва ће им се ад ми ни стра тив не за бра не...

Осим мно го број них го сти ју, све ча ном отва ра њу Ис по ста-
ве при су ство ва ли су и Ан драш Гу стоњ, пред сед ник оп шти не 
Те ме рин, и др Ол га Пе кез, члан Оп штин ског ве ћа за за шти-
ту жи вот не сре ди не. Они су за „Глас оси гу ра ни ка” из ја ви ли 
да су за до вољ ни јер ће гра ђа ни из њи хо ве оп шти не, ко ји 
су до сад пу то ва ли у Но ви Сад, уште де ти вре ме и но вац при 
оства ри ва њу пра ва из ПИО. Ра до ван Маљ ко вић, се кре тар МЗ 
„Ста ро Ђур ђе во”, ка же да су гра ђа ни с ко ји ма је раз го ва рао 
за до вољ ни овим по те зом Фон да ПИО. Пу ну по др шку Фон ду ис-
ка зао је и Ра ди вој Да ви до вић из Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра Те ме рин.

Све ча ном отва ра њу Те ме рин ске ис по ста ве при су ство ва ли 
су и Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле, ње гов по моћ ник Зо-
ран Бје ли ца, Ка та лин Мол нар, за ме ник на чел ни ка Оде ље ња 
за ПИО, Све то зар Или јин, шеф Пи сар ни це, и ру ко во ди о ци Ма-
тич не еви ден ци је. 

М. Мек те ро вић 

Посао готово несметано тече

Весна Галешев, Драгана Француски, Владислава Грубор, 
Светлана Кукић и Каталин Молнар
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Ово го ди шњи при о ри тет обез бе ђе ње про сто ра за ис по ста ве у Сви лајн цу и Ре ков цу

ПРЕДСТАВЉАМО

Отва ра њем слу жбе Ћу-
приј ске фи ли ја ле у Ја го-

ди ни осет но су по бољ ша ни 
ефи ка сност и ква ли тет ра да 
чи та ве фи ли ја ле. Слу жба 
је по че ла да ра ди про шле 
го ди не, на ла зи се у Ули ци 
кне ги ње Ми ли це број 90, а 
све ин фор ма ци је мо гу да се 
до би ју пу тем те ле фо на 
035/240-816 и 243-078. Ком-
плет но је опре мље на, са 
при јем ним шал те ром у при-
зе мљу згра де што стран ка ма 
омо гу ћа ва не сме тан при ступ, 
на ро чи то ста ри јим ко ри сни-
ци ма. Де вет на е сто ро за по-
сле них ре ша ва све зах те ве 
оси гу ра ни ка и ко ри сни ка са 
под руч ја оп шти не Ја го ди на, 
ка же за „Глас оси гу ра ни ка” 
Љу ба Ди цић, ди рек тор ка Фи-
ли ја ле Ћу при ја:

– За гра ђа не Ја го ди не је 
ве о ма ва жно што ви ше не 
мо ра ју да до ла зе у Ћу при ју, 
да се из ла жу тро шко ви ма и 
пу то ва њу да би оства ри ли 
не ко пра во из пен зиј ско-ин-
ва лид ског оси гу ра ња, већ 
све то мо гу да оба ве у свом 
ме сту. Је ди но још мо ра ју у 
Ћу при ју уко ли ко тре ба да 
иза ђу пред ин ва лид ску ко-
ми си ју, али та квих је ипак 
мно го ма ње, а ве ли ка је 
ствар што са да по љо при-
вред ни ци и они ко ји се ба-
ве са мо стал ном де лат но шћу 
мо гу у Ја го ди ни да за вр ше 
сав по сао, би ло да се ра ди 
о оси гу ра ни ци ма, би ло о ко-
ри сни ци ма – за до вољ на је 
Љу ба Ди цић.

ФИ ЛИ ЈА ЛА ЋУ ПРИ ЈА – УСКО РО БО ЉА 
ИН ФОР МА ТИЧ КА ОПРЕ МЉЕ НОСТ

Но ва
слу жба

у Ја го ди ни

Ћу приј ска фи ли ја ла бри-
не о оси гу ра ни ци ма и ко ри-
сни ци ма са под руч ја шест 
оп шти на По мо рав ског окру-
га: Ја го ди не, Па ра ћи на, 
Ћу при је, Сви лајн ца, Де спо-
тов ца и Ре ков ца. О 75.640 
оси гу ра ни ка и 49.530 ко ри-
сни ка пра ва бри гу во ди 87 
за по сле них, ме ђу ко ји ма је 
ви ше од тре ћи не са ви со ком 
струч ном спре мом. Се ди ште 
Фи ли ја ле у Ћу при ји је на Тр-
гу сло бо де број 1, а те ле фо-
ни на ко је гра ђа ни мо гу да 
се обра те за ин фор ма ци је су 
035/470-932 и 470-933. Кан-

Ван ред ним за ла га њем 
за по сле них, и у Слу жби и 
у це лој фи ли ја ли, про шле 
го ди не је знат но по ве ћан 
број пред ме та ко ји су ре-
ше ни у за кон ском ро ку од 
два ме се ца. 

– Ве о ма је по ве ћа на ефи-
ка сност у ре ша ва њу зах те ва 
по осно ву оце не рад не спо-
соб но сти та ко да тре нут но 
на по зив пред ко ми си ју че-
ка 642 оси гу ра ни ка и 260 
шти ће ни ка Цен тра за со ци-
јал ни рад јер и за њих овај 
по сао услу жно ра ди ко ми си-
ја Фон да.

Јагодина

Кра јем 2008. го ди не до-
ста је ура ђе но на по бољ ша-
њу усло ва за рад за по сле них 
и не сме та но и ква ли тет ни је 
оба вља ње по сло ва за гра ђа-
не: ком плет но су за ме ње не 
елек тро и те ле фон ска ин ста-
ла ци ја, као и во до вод на и 
ка на ли за ци о на мре жа с об-
зи ром на то да је све би ло 

Ћуприја

ста ро ви ше од 50 го ди на и 
пот пу но до тра ја ло. 

– Про бле ми због ко јих 
се и у на шој фи ли ја ли не-
кад че ка на ре ше ње ду же 
не го што је за ко ном пред-
ви ђе но исти су као и у дру-
гим гра до ви ма: не у пла ће ни 
до при но си за све го ди не ста-
жа, че ка ње на по твр ђи ва ње 
ста жа из ино стран ства или 
бив ших ре пу бли ка, оте жа-
но утвр ђи ва ње ста жа код 
по сло да ва ца ко ји ви ше не 
по сто је. Не до во љан број 
ра чу на ра је та ко ђе оте жа-
ва ју ћа окол ност за рад за по-
сле них, та ко да пла ни ра мо 
да ове го ди не по ра ди мо на 
бо љој ин фор ма тич кој опре-
мље но сти. Има мо и до ста 
млад ка дар, што је до бро, 
али ути че на бр зи ну ре ша-
ва ња зах те ва, јер они још 
ни су са свим об у че ни за са-
мо ста лан рад. Ипак, пла ни-
ра мо да већ у овој го ди ни 
90 од сто зах те ва ко је при-
ми мо ре ши мо у за кон ском 
ро ку – ам би ци о зна је ди рек-
тор ка Љу ба Ди цић.

При о ри тет за Ћу приј ску 
фи ли ја лу за ову го ди ну је 
ре ша ва ње про бле ма про сто-
ра за ис по ста ве у Сви лајн цу 
и Ре ков цу. Као и у оста лим 
фи ли ја ла ма, и у овој пред-
сто ји ве ли ки по сао сре ђи ва-
ња ар хи ве – од обез бе ђе ња 
про сто ра за ту на ме ну до 
при пре ма за ми кро фил мо-
ва ње и ске ни ра ње. 

В. Ана ста си је вић

це ла ри ја прав ног са вет ни ка 
и шал те ри отво ре ни су за 
гра ђа не сва ко днев но од 8 
до 14.30 ча со ва.

Про шле го ди не је у овој 
фи ли ја ли пре да то 14.786 
зах те ва за оства ри ва ње пра-
ва из ове обла сти, ре ше но 
је 14.857, а у ја ну а ру ове 
го ди не до не та су ре ше ња 
за још 1.068 пред ме та.
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Многи Панчевци раде у Бе о гра ду и Сме де ре ву, па је велики број замолница ка тим филијалама 

Саша Дрчелић

Уместо у неусловном здању из 19. века, убудуће у модерној грађевини

Гра ђа не оп шти на Пан че во, Ко ва чи-ца, Али бу нар, Ко вин и Опо во, као 
и 52 за по сле на у Фи ли ја ли Пан че во, 
у ја ну а ру је об ра до ва ла вест да су 
до би ли ле ка ра ве шта ка за ин ва лид-
ску ко ми си ју, а до ле та их оче ку је 
још ра до сни ји до га ђај – пре се ље ње 
Фи ли ја ле у но ву згра ду.

Др Алек сан дра Бу бе ра, спе ци ја ли-
ста не у роп си хи ја тар, ра ди три да на 
не дељ но у Пан че ву, а два да на је у 
ин ва лид ској ко ми си ји у Вр шцу. Са-
ша Др че лић, ди рек тор Фи ли ја ле, ка-
же да др Бу бе ра у Пан че ву ве шта чи 
рад ну спо соб ност и ту ђу по моћ и не-
гу, а ра ди и по за мол ни ца ма из Цен-
тра за со ци јал ни рад.

– До сад смо све пред ме те сла ли 
на ве шта че ње у Но ви Сад. Док тор ка 
са да код нас ра ди три ја жу и ве шта-
чи пред ме те у пси хи ја триј ским слу-
ча је ви ма, као и пред ме те ве за не за 
ту ђу по моћ и не гу. По сто ји чак мо гућ-
ност да се за љу де ко ји су под не ли 
зах тев за ту ђу не гу и по моћ, а бо лу-
ју од нај те жих бо ле сти, убр за по сту-
пак. Пред ме ти код ко јих је по треб но 
ве шта че ње рад не спо соб но сти ле ка ра 
дру гих спе ци јал но сти, ре ци мо ин тер-
ни сте, и да ље се ша љу у Но ви Сад 
– об ја шња ва Са ша Др че лић.

Ма да је ра но за озбиљ ни је ана ли-
зе, пр ви по ка за те љи су по зи тив ни: 
за пред ме те ко је ве шта чи др Бу бе ра 
че ка се око два ме се ца, а код оних 
ко ји се ша љу у Но ви Сад по сту пак 
тра је ма ло ду же.

Се ди ште Фи ли ја ле, ко ја услу жу је 
81.150 оси гу ра ни ка и око 34.000 ко-
ри сни ка, на ла зи се у у цен тру Пан-
че ва, у Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 
6. Згра да је под за шти том др жа ве. 
Са гра ђе на је дав не 1890. го ди не и, 
пре ма до ку мен та ци ји ко ју нам је по-
ка зао Ми лан ко То ма ше вић, на чел ник 
Оде ље ња фи нан сиј ских и оп штих по-
сло ва у Фи ли ја ли, пре 40 го ди на ку-

ФИ ЛИ ЈА ЛА ПАН ЧЕ ВО – УСКО РО УСЕ ЉЕ ЊЕ У НО ВУ ЗГРА ДУ

По се бан улаз за ин ва ли де 

пио ју је Сре ски за вод за со ци јал но 
оси гу ра ње; са да је Фи ли ја ла де ли – 
у иде ал ним по ло ви на ма, са Фи ли ја-
лом РЗ ЗО-а. 

Овај обје кат, не у сло ван за рад јер 
ни је ни из гра ђен за по тре бе ад ми ни-
стра ци је, из вор је ве ли ких про бле ма, 
и за ко ри сни ке услу га, и за за по сле не 
у Фи ли ја ли. Згра да не ма пар но гре-
ја ње, а про сто ри је су та ко кон стру и-
са не да их је те шко за гре ја ти. Зи ми 
стал но „иска чу” оси гу ра чи, а че сто се 
и то пе у ле жи шту. Због рас по ре да и 
из де ље но сти згра де, не ма усло ва да 
се на пра ви шал тер са ла па се стран-
ке при ма ју у не по ве за ним кан це ла ри-
ја ма раз ли чи тих оде ље ња (ис пла та, 
ма тич на еви ден ци ја, пи сар ни ца) и у 
дво ри шном де лу згра де. 

Са ма ло ка ци ја Фи ли ја ле узро ко-
ва ла је још јед ну не при ли ку, и то 
нај бо ле сни ји ма: на и ме, чим оста ве 
во зи ло ис пред згра де, за не ко ли ко 
се кун ди по ја ви се са о бра ћај ни по ли-
ца јац ко ји рев но сно ка жња ва во за че 
(чак и Хит не по мо ћи) због не про пи-
сног пар ки ра ња. 

На сре ћу, ови про бле ми ће, за ко-
ји ме сец, оста ти у овој згра ди из 19. 
ве ка. На кон од лу ке Управ ног од бо ра 
РФ ПИО из 2006. го ди не, по че ла је из-
град ња но ве згра де ко ја је са да ско-

ро за вр ше на (че ка се тех нич ки при јем 
и уво ђе ње те ле фон ских ли ни ја). На ла-
зи се на Тр гу му че ни ка бб, има 1.280 
ква дра та и пар кинг про стор са ре зер-
ви са ним ме сти ма за ин ва ли де. Из гра-
ђен је и по се бан улаз, при ла го ђен 
за осо бе са хен ди ке пом. Про сто ри је 
за ле ка ре и че ка о ни ца ће би ти за себ-
не. Шал тер са ла, са осам шал те ра и 
кан це ла ри јом за прав ну по моћ, би ће 
уре ђе на по узо ру на ону у Фи ли ја ли 
Бе о град. Рад но вре ме са стран ка ма 
би ће од 8 до 13 ча со ва, а и на чел ни-
ци оде ље ња ће им би ти при сту пач ни 
сва ко днев но. Пла ни ра но је и отва ра-
ње ис по ста ва у оп шти на ма Ко вин, Ко-
ва чи ца и Али бу нар.

И ова фи ли ја ла има уоби ча је не про-
бле ме при ли ком ре ша ва ња зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО. Део њих 
је узро ко ван и ве ли ком ми гра ци јом рад-
не сна ге, углав ном ка Бе о гра ду и Сме-
де ре ву – због по су ста ле при вре де у 
Пан че ву и Ко ви ну. Да би се ком пле ти-
рао стаж тих оси гу ра ни ка, мо ра да се 
ша ље ве ли ки број за мол ни ца фи ли ја-
ла ма у тим гра до ви ма – што успо ра ва 
по сту пак. Има те шко ћа и са до се ље-
ним пред ме ти ма за пен зи о не ре бив-
шег фон да са мо стал них де лат но сти, 
јер је ми кро фил мо ва на до ку мен та ци-
ја не чит ка а и не пот пу на, по себ но 
код по ро дич них пен зи ја где не до ста-
је до ку мен та ци ја пре ми ну лог ко ри сни-
ка пен зи је. Ко ри сни ци пра ва ипак не 
тр пе, јер им се ис пла та при на дле жно-
сти на ста вља из Бе о гра да.

И по ред свих про бле ма, рад ни ци 
Фи ли ја ле Пан че во оства ри ли су ве о-
ма до бре ре зул та те у про шлој го ди ни. 
Од 12.005 но во при мље них и 2.346 не-
у ра ђе них зах те ва из прет ход не го ди-
не, ре ше но их је укуп но 12.976, што 
го во ри да су успе шно ре ша ва ни и ра-
ни је под не ти зах те ви.

Ми ро слав Мек те ро вић
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Пр ву ово го ди шњу при ли ку за су срет са по сло дав ци ма у Ру ми 
ис ко ри сти ло око 700 не за по сле них Сре ма ца 

Је дан од пр вих ово го ди-шњих сај мо ва за по шља ва-
ња одр жан је у Ру ми: пре 
не го што ће ње го ва вра та 
би ти отво ре на, не ко ли ко 
сто ти на гра ђа на че ка ло је 
ис пред Кул тур ног цен тра у 
ко јем је одр жа ван. Не за по-
сле ни су се гу ра ли да ме ђу 
пр ви ма уђу до по ста вље них 
штан до ва на ко ји ма је, мо-
жда, баш њих че као но ви 
по сао. Због ве ли ке гу жве 
ор га ни за то ри су их пу шта-
ли по гру па ма. Про це њу је 
се да је са јам по се ти ло из-

САЈ МО ВИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ПО СТА ЈУ СВЕ ЗНА ЧАЈ НИ ЈИ 

Сва ки де се ти до по сла

Не за по сле ни ма се на сај-
му пру жа мо гућ ност да се 
пред ста ве, а по сло дав ци ма 
да про на ђу од го ва ра ју ћег 
кан ди да та. У На ци о нал ној 
слу жби за за по шља ва ње 
ка жу да ре зул та те пра те 
шест ме се ци по сле одр жа-
ва ња сај ма. 

Нај ве ћа гу жва би ла је на 
штан ду ДОО „Мр вић стил”, 
где су би ла огла ше на сло-
бод на рад на ме ста ши ва ча, 
та пе та ра, сто ла ра и не ква-
ли фи ко ва них рад ни ка.

Ме ђу по се ти о ци ма сај ма 
био је и ди пло ми ра ни ин же-
њер по љо при вре де Јо ви ца 
До ро шки из Вог ња, ко ји има 
20 го ди на рад ног ста жа. 

– Не ра ди ни мо ја же на, 
има мо дво је школ ске де це 
та ко да је те шко – ка же Вас-
кр си ја. – По се ду је мо ма ло 
зе мље и сто ке од че га се 
из др жа ва мо, па ми је по сао 
пре ко по тре бан.

За раз ли ку од њих, Зве-
здан Ми ло са вље вић је оп ти-
ми ста. Овај Кру ше вља нин је 
пре го ди ну да на до шао у Ру-
му због Ру мљан ке и до са да 
про ме нио два по сла.

– Ја сам ма шин бра вар-
ва ри лац и пре дао сам код 
шест по сло да ва ца упит ни-
ке ко је смо ов де до би ли и 
по пу ни ли – при ча Ми ло са-
вље вић. – На дам се да ћу 
ово га пу та про на ћи по сао, 
јер сви ка жу да су ва ри о ци 
де фи ци тар ни. 

– По сло дав ци су на сај-
му тра жи ли ма шин ске, гра ђе-
вин ске и елек тро ин же ње ре, 
тех но ло ге и ве те ри на ре, за-

тим, ши ва че, ште пе ре, тр гов-
це, ма га ци о не ре, бра ва ре 
и во за че, од ни же струч не 
спре ме – ва ри о це, као и 40 
не ква ли фи ко ва них рад ни ка 
– ре кла је за „Глас оси гу-
ра ни ка” Ми ра Шу ла ја, пи-
ар фи ли ја ле На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње у 
Срем ској Ми тро ви ци. 

– Ин те ре со ва ње не за по-
сле них са ис ку ством и без 
ње га би ло је ве о ма ве ли ко, 
та ко да се по ка за ло да су 
сај мо ви јед на од нај бо љих 
ме ра ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња, јер по сло дав-
ци и не за по сле ни до ла зе у 
ди рек тан кон такт. 

Васкрсија Лаушић

Јовица Дорошки

Мира Шулаја

Звездан Милосављевић

Јелена Ерцеговац

И Је ле на Ер це го вац из 
До бри на ца ве ру је да ће јој 
се осмех ну ти сре ћа:

Александар Слепчевић

ме ђу 600 и 700 не за по сле-
них, ка ко мла дих та ко и 
оних ста ри јих од 50 го ди на. 
Био је то пр ви са јам за по-
шља ва ња на под руч ју Сре-
ма у овој го ди ни, а 14. по 
ре ду од 2005. ка да су по че-
ли да се одр жа ва ју. Прет ход-
них 13 сај мо ва у срем ским 
оп шти на ма по се ти ло је око 
6.500 не за по сле них, од ко-
јих је 16 од сто на шло по-
сао код 233 по сло дав ца. 
На овом, ко ји су ор га ни зо-
ва ли ло кал на са мо у пра ва и 
ис по ста ва На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње, 13 по-
сло да ва ца тра жи ло је 104 
рад ни ка. 

– Ни шта да нас ни сам про-
на шао, јер ни ко не тра жи 
ди пло ми ра не ин же ње ре по-
љо при вре де – ре као је не-
за до вољ но До ро шки.
Ни је бо ље про шао ни 

Вас кр си ја Ла у шић ко ји је 
за вр шио сред њу по љо при-
вред ну шко лу и по се ду је 
во зач ку до зво лу за све ка-
те го ри је. Из бе гао је 1995. 
из Бо сне у Срем ску Ми тро-
ви цу и та мо пет го ди на ра-
дио као так си ста.
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АКТУЕЛНО

– За вр ши ла сам еко ном-
ску шко лу пре шест го ди на, 
во лон ти ра ла сам у рум ској 
ис по ста ви Ре пу блич ког за во-
да за здрав стве но оси гу ра-
ње, а по том крат ко ра ди ла 
при вре ме не и по вре ме не по-
сло ве. На сај му сам пре да ла 
упит ни ке на два ме ста.

Да је ин те ре со ва ње не за-
по сле них би ло ве о ма ве ли ко 
по твр дио нам је и Алек сан-
дар Слеп че вић из ДОО „Бо-
ро ви ца тран спорт”, по сле 
раз го во ра са кан ди да ти ма 
на штан ду.

– Би ло је мно го мла дих 
љу ди са за вр ше ном ви шом 
и ви со ком шко лом, од ко јих 
сам узео око 50 упит ни ка 
– ка же Слеп че вић. – За по-
сли ће мо гра ђе вин ске и ма-
шин ске ин же ње ре, као и 
гра ђе вин ске тех ни ча ре.
Сај му за по шља ва ња у 

Ру ми при су ство ва ли су и 
пред став ни ци ло кал не са-
мо у пра ве.

– Ин си сти ра ли смо да 
баш са да бу де ор га ни зо ван 
са јам и оче ку је мо да ће из ме-
ђу 60 и 70 кан ди да та по сле 
ње го вог одр жа ва ња до би-

Горан Вуковић

ти по сао – про це њу је Го-
ран Ву ко вић, пред сед ник 
оп шти не Ру ма. 

По сло дав ци ће од По кра-
јин ског се кре та ри ја та за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва до би ти сти му-
ла тив на сред ства за сва ког 
за по сле ног, по твр дио је Ми-
ро слав Ва син, се кре тар По-
кра јин ског се кре та ри ја та, 
ко ји је, та ко ђе, при су ство-
вао сај му у Ру ми. 

Јед но ду шна оце на не за-
по сле них, по сло да ва ца и 
ор га ни за то ра је сте да би сај-
мо ве за по шља ва ња тре ба ло 
че шће ор га ни зо ва ти. 

Гор да на Ву ка ши но вић

Сви ма ко ји би да се оку ша ју у при ват-
ном би зни су, др жа ва је опет, тре ћу го ди ну 
за ре дом, по ну ди ла нај по вољ ни је, старт-ап 
кре ди те: но вац се по зајм љу је са ка ма том 
од је дан од сто и јед ном го ди ном по че ка, 
а вра ћа се од три до пет го ди на. 

Ове го ди не, кре ди ти у из но су од 500.000 
до 1.300.000 ди на ра одо бра ва ће се но вим 
пред у зет ни ци ма без хи по те ке на имо ви-
ну: би ће до вољ на са мо руч на за ло га на 
опре му ку пље ну из кре ди та. У слу ча ју 
не у спе ха, је ди ни гу би так за ко ри сни ка 
кре ди та би ће из не ве ре на оче ки ва ња о 
успе ху би зни са. Др жа ва ће се на ми ри ти 
пре у зи ма њем кре ди том ку пље не опре ме 
– све сно ри зи ку ју ћи да из гу би део уло-
же ног нов ца.

Би ће одо бре но 3.000 кре ди та, за шта 
је пред ви ђе но че ти ри ми ли јар де ди на-
ра. Кон курс тра је док има пред ви ђе них 
сред ста ва. 

Пре ма ре чи ма Мла ђа на Дин ки ћа, ми ни-
стра за еко но ми ју и ре ги о нал ни раз вој на 
про мо ци ји у Но вом Са ду, то је нај бо ља 
мо гу ћа шан са ко ју пру жа др жа ва са иде-

јом да мо ти ви ше оне ко ји ми сле да мо гу 
бо ље или ви ше. То мо гу би ти и мла ђи и 
ста ри ји љу ди, за по сле ни у др жав ној фир-
ми ко ји ми сле да мо гу бо ље, не за по сле-
ни... Пра во да кон ку ри шу има ју они ко ји 
тек ре ги стру ју рад њу или пред у зе ће или 
су то учи ни ли од 1. 6. 2008. го ди не, што 
ће се про ве ри ти у Аген ци ји за при вред-
не ре ги стре. Да кле, ис кљу чи ви услов је 
да до сад ни су би ли у при ват ном би зни-
су. То мо гу да бу ду и љу ди ко ји ра де у 
др жав ној фир ми и ми сле да мо гу ви ше 
и бо ље, не за по сле ни... Ако се при ја ви 
ви ше од 3.000 љу ди, пред ност ће има ти 
мла ђи од 40 го ди на.

По ну ђе ни су и кре ди ти за прав на ли-
ца у из но су од 500.000 до 2.500.000 ди-
на ра под истим усло ви ма вра ћа ња, али 
је због ве ћег из но са за њих по треб на 
хи по те ка.

У прет ход не две го ди не пре ко ових 
кре ди та пла си ра но је 4,7 ми ли јар ди ди-
на ра, отво ре но је ви ше од 12.000 рад них 
ме ста и ско ро 4.000 фир ми.

М. Мек те ро вић 

ТРЕ ЋИ КОН КУРС ЗА СТАРТ-АП КРЕ ДИ ТЕ

Нај бо ља шан са
за по че так би зни са

Са јам Ка ри јер дејс у Аре ни
У Бе о град ској аре ни 8. и 9. апри ла би ће одр жан ово го ди шњи са јам за по шља ва ња 

Ка ри јер дејс. На сај му ће по сао по ну ди ти ви ше од 50 ве ли ких ком па ни ја, ли де ра на 
тр жи шту. По сле Бе о гра да, сај мо ви ће би ти ор га ни зо ва ни и у Но вом Са ду и Ни шу.

Тра ди ци ја одр жа ва ња Ка ри јер деј са ду га је 15 го ди на. У по след њих пет го ди на 
на овим сај мо ви ма је уче ство ва ло око 200 раз ли чи тих ком па ни ја, а по се ти ло их је 
ви ше од 40.000 љу ди у по тра зи за по слом. 

Основ ни сми сао сај ма за по шља ва ња је да омо гу ћи ам би ци о зним мла ди ма љу ди-
ма да ди рект но кон так ти ра ју са по сло дав ци ма. В. А.
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Удру же ње у ко јем осам го ди на сви ра де до бро вољ но обе ле жи ло још јед ну успе шну го ди ну 

Чла но ви Зе мљо рад нич ке за дру ге 
„Кра љев ци” обе ле жи ли су не дав-

но још јед ну успе шну по слов ну го ди-
ну, па се тим по во дом на го ди шњој 
Скуп шти ни за дру га ра оку пио ве ли ки 
број по слов них парт не ра, пред став ни-

ЗЕ МЉО РАД НИЧ КОЈ  ЗА ДРУ ЗИ „КРА ЉЕВ ЦИ”ЗЕ МЉО РАД НИЧ КОЈ  ЗА ДРУ ЗИ „КРА ЉЕВ ЦИ”

И ди рек тор во лон терИ ди рек тор во лон тер

Радован Вукашиновић, председник 
Скупштине задругара

Ђорђе Михајловић, 
директор задруге

Павле Јокић, земљорадник

Са кра ље вач ком за дру гом са ра ђу-
је још че тр де се так ко о пе ра на та, али 
то мо гу би ти са мо они ко ји на вре-
ме из ми ру ју оба ве зе. По љо при вред ни-
ци ко ји са ра ђу ју са за дру гом ку пу ју 
јеф ти ни ји ре про ма те ри јал за пет до 
20 од сто.

Па вле Јо кић се убра ја ме ђу нај-
вред ни је по љо при вред ни ке у се лу. 
До пре не ко ли ко го ди на ин тен зив но 
се ба вио про из вод њом по вр ћа, а да-
нас, по ред основ них ра тар ских кул ту-
ра, се је још са мо лу бе ни це, ди ње и 
ку ку руз ше ће рац. 

– Ше ће рац га јим на пет ка та стар-
ских ју та ра, од 45 ко ли ко об ра ђу јем 
– ка же Јо кић. – Же на и ја успе мо са-
ми да обе ре мо ку ку руз и при пре ми мо 
за про да ју на кван та шкој пи ја ци у Бе-
о гра ду, где има мо стал не му ште ри је 
са Зла ти бо ра, из Мла де нов ца и дру-
гих ме ста у Ср би ји.

Овај по љо при вред ник је на ку по-
ви ни ре про ма те ри ја ла по сред ством за-

дру ге у про шлој го ди ни уште део око 
50.000 ди на ра. Пла ћа ре дов но до при-
но се за пен зиј ско оси гу ра ње и твр ди 
да по моћ др жа ве од 12.000 ди на ра 
по хек та ру ни је до вољ на.

– Од др жа ве до би је мо но вац, а он-
да нас „иза ћо шка” са че ка ју про из во-
ђа чи се ме на, ђу бри ва и сред ста ва за 
за шти ту би ља – до да је Јо кић.

Ра до ван Ву ка ши но вић, пред сед-
ник Скуп шти не ЗЗ „Кра љев ци”, ка-
же да за дру га ни ко ме не ду гу је и 
да се на ње ном ра чу ну на ла зи то ли-
ко нов ца да би за дру га ри мо гли да 
ра де у на ред не две го ди не, без до-
дат не за ра де. 

По сле го ди шње Скуп шти не за дру-
га ра, раз го вор са го сти ма на ста вљен 
је уз ве че ру и там бу ра ше. Ако је су-
ди ти пре ма рас по ло же њу зе мљо рад-
ни ка, Кра љев ча ни ма пред сто ји још 
јед на успе шна по слов на го ди на. 

Гор да на Ву ка ши но вић

ка пре ра ђи ва ча и на уч них рад ни ка са 
ко ји ма са ра ђу ју. За дру га у Кра љев ци-
ма, се лу у рум ској оп шти ни, је дин стве-
на је по то ме што у њој осам го ди на, 
ко ли ко по сто ји, сви во лон ти ра ју, па и 
ди рек тор. Ка жу да је у то ме кључ њи-
хо вог успе ха и да се убра ја ју ме ђу нај-
бо ље у Сре му, чак и Вој во ди ни.

– За дру га има 22 чла на од ко јих 
је по ло ви на мла ђа од 35 го ди на – 
ка же Ђор ђе Ми хај ло вић, ди рек тор 
ЗЗ „Кра љев ци”. – У 2008. смо про из-
ве ли 5.500 то на ше ћер не ре пе, 180 
то на со је, пше ни цу смо има ли за се-
ја ну на 100 хек та ра, та ко да смо за-
бе ле жи ли ве о ма до бар фи нан сиј ски 
ре зул тат.

У ПОСЕТИ
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Сред њо школ ци у Ср би-
ји има ју при ли ку да се 

бла го вре ме но при пре ме за 
мо гу ћи, бу ду ћи, при ват ни 
би знис: це ле школ ске го-
ди не у сред њим струч ним 
шко ла ма уче ка ко да осну ју 
и во де пред у зе ће; ла не је 
у овај про грам би ло укљу-
че но 35 сред њих струч них 
шко ла и 1.200 уче ни ка ко ји 
су осно ва ли 190 уче нич ких 
пред у зе ћа. Ве шти не пред у-
зет ни штва, кроз ван на став-
не ак тив но сти, пре но се им 
про фе со ри по ме то до ло ги-
ји БИП ко ја се за сни ва на 
кон цеп ту нор ве шке не про-
фит не ор га ни за ци је Би знис 
ино вејшн про грамс. 

Тех нич ка шко ла у Кња-
жев цу до би ла је и по треб-
ну по себ ну по др шку ло кал не 

ШКО ЛИ У КО ЈОЈ СЕ УЧИ 
ОМЛА ДИН СКО 

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО 

Иде ја
као 

препорука 

Про шле го ди не 1.200 уче ни ка осно ва ло 190 пред у зе ћа кроз ко ја се 
при пре ма за бу ду ће ба вље ње при ват ним би зни сом

са мо у пра ве за уче шће на 
кон кур су, и на шла се ме ђу 
35 сред њих струч них шко-
ла у Ср би ји иза бра них за 
уче шће у про јек ту „Омла-

дин ско пред у зет ни штво” за 
2009. го ди ну.

За рад са уче ни ци ма у 
овој шко ли за ду же ни су 
про фе со ри Је ле на Ву кић 
и Ма ри ја Цвет ко вић, ко је 
су та ко ђе про шле обу ку за 
спро во ђе ње про јек та у шко-
ли и на чин фор ми ра ња уче-
нич ких пред у зе ћа, као и 
за из бор уче ни ка ко ји ће 
осни ва ти омла дин ска пред у-
зе ћа. За по че так су обез бе-
ђе на сред ства за осни ва ње 
два пред у зе ћа, а Удру же-
ње при ват них пред у зет ни-
ка Кња же в ца по ну ди ло је 
струч ну по моћ.

– За обу ку се при ја вљу ју 
уче ни ци дру ге го ди не тре ћег 
сте пе на и уче ни ци тре ћег 
раз ре да че твр тог сте пе на 

ко ји би да се ба ве пред у-
зет ни штвом, а он да се оба-
вља из бор – ка же Ма ри ја 
Цвет ко вић. – На да мо се 
ве ли ком од зи ву уче ни ка, 
а оно што од њих оче ку је-
мо је сте да са ми до ђу до 
иде је чи ме ће се ба ви ти. 
Про фе со ри као ин струк то-
ри не ће им на ме та ти из-
бор, а не мо ра ју ни да се 
ве жу за сво ју стру ку. Нај-
ва жни је је да има ју иде ју 
за до бар би знис план и да 
се то вред ну је.

Бит но је, обра зла жу про-
фе сор ке Цвет ко вић и Ву-
кић, да уче ни ци про ђу це лу 
обу ку од фа зе по слов не 
иде је до осни ва ња пред у-
зе ћа, ком пле ти ра ња би знис 
пла на, по чет ка ра да пре-
д у зе ћа, за тим ра да и за тва-
ра ња пред у зе ћа. Отва ра ње 
пред у зе ћа и ње го во тра ја-
ње би ће ве за но за школ-
ску го ди ну.

Уче ни ци ко ји бу ду ра-
ди ли у уче нич ком пред у-
зет ни штву има ће ка сни је 
пред ност при до би ја њу 
под сти цај них сред ста ва 
Ре пу бли ке за по кре та ње 
соп стве ног би зни са, од но-
сно за за по шља ва ње. Рад 
шко ле уче нич ког пред у зет-
ни штва тра је до де цем бра, 
а у но вем бру се ор га ни зу-
је њи хов са јам.

Дра гић Ђор ђе вић

Марија Цветковић, професор

Техничка школа у Књажевцу



По себ не со бе у бол ни ца ма
– Већ у апри лу Ре пу блич ка струч на ко ми си ја за па ли ја тив-

но збри ња ва ње при Ми ни стар ству здра вља по чи ње да сни ма 
про стор но и ка дров ско ста ње у здрав стве ним уста но ва ма. Оба-
ве за 88 до мо ва здра вља у Ср би ји је да има ју слу жбу за кућ-
но ле че ње и не гу. Ка дар већ по сто ји са мо га ва ља пра вил но 
рас по ре ди ти. Мо гућ но је да ће би ти нео п ход но за по сли ти из-
ве стан број ме ди цин ских се ста ра али ће мо то тач но зна ти 
ка да бу де мо рас по ла га ли пра вом сли ком ста ња у овим уста-
но ва ма – ка же др Ду брав ка Ша ра но вић-Ра цић, са мо стал ни 
са вет ник у Ми ни стар ству.

Пре ма ње ним ре чи ма, 26 бол ни ца, чи ја је за кон ска оба ве-
за да у сво јим оде ље њи ма за про ду же но ле че ње и не гу има ју 
по 20 кре ве та на 100 ста нов ни ка, тре ба да из дво је по че ти-
ри по сте ље за па ли ја тив но збри ња ва ње па ци је на та. Па та ко, 
ре ци мо, ако у КБЦ „Др Дра ги ша Ми шо вић” има де сет кре ве-
та за те шко обо ле ле, ре кон стру и са ће се са да шњи про стор и 
ови кре ве ти би ће рас по ре ђе ни у три со бе. Уз ове на мен ске 
со бе по сто ја ће и део днев ног бо рав ка где би чла но ви по ро-
ди це, ко ји ма је до зво ље но да уз обо ле лог бу ду 24 са та, мо-
гли да се од мо ре.

– У ма ју ће по че ти еду ка ци ја ка дро ва у 50 до мо ва здра-
вља, сред ства смо до би ли од кре ди та Свет ске бан ка за про-
је кат уна пре ђе ња услу га у при мар ној здрав стве ној за шти ти. 
А ско ро је си гур но да ће мо обез бе ди ти и 50 во зи ла за по-
тре бе слу жбе кућ ног ле че ња и не ге – на по ми ње др Ша ра но-
вић-Ра цић.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. МАРТ 2009.18

У пла ну: обу ка и ја ча ње слу жби кућ не не ге у до мо ви ма здра вља, по себ не 
је ди ни це и по сте ље у бол ни ца ма, еду ка ци ја чла но ва по ро ди це и
не го ва те љи це за уса мље не у ло кал ним са мо у пра ва ма

У Ср би ји, у ко јој је све ви-ше ста рих, бо ле сних и 
бес по моћ них и у ко јој са-
мо од ма лиг них бо ле сти го-
ди шње обо ли око 32.000, 
а умре ско ро 20.000 љу-
ди, вла да је нај зад усво ји-
ла На ци о нал ну стра те ги ју 
за па ли ја тив но збри ња ва-
ње, до ку мент ко ји мо би ли-
ше здрав стве ни и ци вил ни 
сек тор ра ди по мо ћи љу ди ма 

обо ле лим од не из ле чи вих и 
про гре сив них бо ле сти. 

Основ ни циљ Стра те ги је 
је да се па ци јен ти ма обо ле-
лим од кар ди о ва ску лар них, 
ма лиг них, не у ро му ску лар-
них, це ре бро ва ску лар них 
бо ле сти, ше ћер не бо ле сти 
и HIV-а омо гу ћи оства ри ва-
ње нај ви шег мо гу ћег ква ли-
те та жи во та, да се и њи ма 

и њи хо вим по ро ди ца ма убла-
же те го бе и пат ња, да им 
се жи вот учи ни сно шљи ви-
јим, а ње гов крај, ако је не-
ми но ван, ма ње бол ним. 

– По ру ка На ци о нал не 
стра те ги је је сте да су бо-
лест и гу би так дра ге осо-
бе не из бе жан део жи во та. 
Па ли ја тив но збри ња ва ње 
учи ни ће да обо ле ли ма ње 
па те и да жи ве бо ље и до-
сто јан стве ни је. У сре ди шту 
па ли ја тив ног збри ња ва ња 
је ква ли тет жи во та и оно 
је ин тер ди сци пли нар ни и 
мул ти про фе си о нал ни при-
ступ ко ји под ра зу ме ва тим-
ски рад. Ти мо ве за ова кву 
вр сту по мо ћи чи не ле кар за 
кућ но ле че ње, пет ме ди цин-
ских се ста ра, пси хо лог или 
пси хи ја тар, фи зи ја тар, со ци-
јал ни рад ник и пред став ник 
цр кве ко ји мо ра ју да про ђу 
по себ ну обу ку за пру жа ње 
не ге нај у гро же ни јим бо ле-
сни ци ма. Па ци јен ти ће мо-
ћи да бо ра ве око 15 да на 
у објек ти ма па ли ја тив ног 
збри ња ва ња, да би се чла-
но ви ма фа ми ли је ко ји су 
нај ан га жо ва ни ји око те шког 
бо ле сни ка омо гу ћи ло да ма-
ло пре дах ну – об ја шња вао 
је проф. др То ми ца Ми ло-
са вље вић, срп ски ми ни стар 
здра вља, по во дом усва ја ња 
Стра те ги је.

На ме ра на ци о нал не стра-
те ги је је да па ли ја тив но збри-
ња ва ње по ста не део си сте ма 
и нео ту ђи во пра во гра ђа на 
на здрав стве ну за шти ту. А 
под ра зу ме ва вре ме од по ста-
вља ња ди јаг но зе бо ле сти до 
кра ја пе ри о да жа ло сти због 
гу бит ка чла на по ро ди це (ко-
ји мо же да тра је и до шест 
ме се ци). Па ли ја тив но збри-
ња ва ње тре ба ло би да бу де 
до ступ но и бес плат но за све 
љу де ко ји ма је по моћ „ту ђе 
ру ке” нео п ход на, без об зи ра 
на тип бо ле сти, ге о граф ску 
ло ка ци ју или со цио-еко ном-
ски ста тус. Ова ква вр ста бри-
ге под ра зу ме ва сме штај у 
од го ва ра ју ћим здрав стве ним 
уста но ва ма или не гу у ку ћи 
где ће па ци јен ти ма за то 

УСВО ЈЕ НА НА ЦИ О НАЛ НА УСВО ЈЕ НА НА ЦИ О НАЛ НА 
СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА ПА ЛИ ЈА ТИВ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕСТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА ПА ЛИ ЈА ТИВ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ

Бес плат наБес плат на
по моћпо моћ
нај те жимнај те жим

бо ле сни ци мабо ле сни ци ма



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. МАРТ 2009. 19

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

ти уче ни ка ко, ко ли ко и ка-
да мо гу да да ју обо ле ли ма 
ле ко ве про тив бо ло ва и све 
дру го што ће им зе маљ ске 
да не учи ни ти под но шљи ви-
јим. 

А да би се то оства ри ло, 
Стра те ги ја пред ви ђа ор га ни-
за ци о но и ка дров ско ја ча ње 
слу жби кућ ног ле че ња и не-
ге у до мо ви ма здра вља, за-
тим, на се кун дар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, фор-
ми ра ње по себ них је ди ни ца 
за па ли ја тив но збри ња ва-
ње у са ста ву оде ље ња за 
про ду же но ле че ње и не гу, 
док је, на тер ци јар ном ни-
воу, пред ви ђе но по сто ја ње 
са ве то дав них ти мо ва у ре фе-
рент ним уста но ва ма здрав-
стве не за шти те као што су, 
на при мер, Кли нич ки цен тар 
Ср би је, Ин сти тут за ин фек-
тив не и троп ске бо ле сти, 
Ин сти тут за не у ро ло ги ју, Кли-
ни ка за он ко ло ги ју, Кли нич-
ки цен тар Вој во ди не... 

Цен тар за раз вој па ли ја-
тив ног збри ња ва ња био би 
сме штен у Ин сти ту ту за он-
ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ре пу-
бли ке Ср би је, са за дат ком 
да пра ти, ис тра жу је и пред-
ла же ме ре за уна пре ђе ње 
ова кве вр сте збри ња ва ња 
те шких бо ле сни ка. 

О те шко обо ле лим па ци-
јен ти ма ко ји не ма ју ни ког 
да о њи ма бри не убу ду ће 
би се, осим здрав стве них 
еки па у над ле жно сти Ми ни-
стар ства здра вља, ста ра ле и 
ло кал не са мо у пра ве. Њи хо-
во за ду же ње је да уса мље-
ним бо ле сни ци ма обез бе де 
ге рон то-до ма ћи це и не го-
ва те љи це, а пла ни ра се и 
отва ра ње по себ них оде ље-
ња у здрав стве ним уста но-
ва ма где би ова кви љу ди 
би ли спо кој ни ји.

У овом тре нут ку о па ци-
јен ти ма ко ји мо гућ но жи ве 
сво је по след ње да не бо ре-
ћи се с бо ло ви ма и уса мље-
но шћу, у Бе о гра ду, ре ци мо, 
је ди но бри ну Град ски за вод 
за кућ ну не гу и збри ња ва-
ње и не вла ди на ор га ни за-
ци ја „Бел хо спис” ко ја је 
лу чо но ша у па ли ја тив ном 
збри ња ва њу обо ле лих од 
кар ци но ма. 

Та тја на Кр шић

ЉУ БО ВИ ЈА

Уре ђе ње ам бу лан ти

Дом здра вља „Љу бо ви ја” у Љу бо ви ји, ко ји има ам-
бу лан те у брд ско-пла нин ским се ли ма Ца па ри ћу, До њој 
Оро ви ци, Гра ча ни ци и Гор њој Тре шњи ци и здрав стве-
не ста ни це у Сав ко ви ћу и Ве ли ком Мај да ну, по чео ја 
адап та ци ју про сто ри ја у Гра ча ни ци, Ца па ри ћу и Ве ли-
ком Мај да ну. 

Пре ма ре чи ма др Сне жа не Пе тро вић, ди рек то ра до-
ма здра вља „Љу бо ви ја”, за по прав ку ова три објек та, 
у ко ји ма здрав стве не услу ге до би ја и до ста пен зи о не-
ра, а нај ви ше у Ве ли ком Мај да ну бив ших рад ни ка исто-
и ме ног руд ни ка оло ва и цин ка, би ће утро ше но ви ше 
од 400.000 ди на ра.

В. Ћи ши ла

Ам бу лан та у Ве ли ком Мај да ну

ТО ПЛИ ЦА

На ди ја ли зу и но ћу
У Здрав стве ном цен тру „То пли ца” у Про ку пљу му ку 

му че с про сто ром за ди ја ли зу све ве ћег бро ја бу бре-
жних бо ле сни ка: то ком про шле го ди не ре ги стро ва но 
је 12, а по чет ком 2009. још дво је но во о бо ле лих. За 
укуп но 56 па ци је на та Од сек за ди ја ли зу Оде ље ња за 
не фро ло ги ју има све га 35 ква драт них ме та ра у ко ји ма 
је осам ди ја ли за то ра. Обез бе ђе но је још шест но вих, 
али не ма ме ста где би би ли по ста вље ни. Обо ле ли су, 
за то, при ну ђе ни да до ла зе на ди ја ли зу и су бо том, чак 
и у ка сне ноћ не са те, па ку ћи од ла зе и два са та иза 
по но ћи.

Из лаз у про ку пач кој бол ни ци ви де у пре се ље њу оде-
ље ња у обје кат До ма здра вља где има до вољ но про сто-
ра и где би мо гли да се по ста ве и но ви апа ра ти, чи ме 
би се омо гу ћио нор ма лан рад и мно го бо љи усло ви за 
ди ја ли зу обо ле лих. На по те зу су Ми ни стар ство здра вља 
и ло кал на са мо у пра ва да ре ше овај про блем све број-
ни јих бу бре жних бо ле сни ка у то плич ком кра ју.

Ж. Дим кић

За се дам го ди на 
300 по сте ља
До 2012. го ди не је-

ди ни це за па ли ја тив но 
збри ња ва ње, са укуп но 
140 по сте ља, тре ба ло би 
да се осну ју у оп штим 
бол ни ца ма у Су бо ти ци, 
Зре ња ни ну, Сом бо ру, Сме-
де рев ској Па лан ци, Ћу-
при ји, За је ча ру, Ло зни ци, 
Ужи цу, Вра њу, Спе ци јал-
ној бол ни ци за ин тер не 
бо ле сти Вр њач ка Ба ња, 
Кли нич ком цен тру Ниш – 
Кли ни ци за плућ не бо ле-
сти и ТБЦ Кнез Се ло, КБЦ 
Зе мун и КБЦ Зве зда ра.
Од 2012. до 2015. 

го ди не је ди ни це за па-
ли ја тив но збри ња ва ње 
осно ва ће се још у бол ни-
ца ма у Ки кин ди, Пан че ву, 
Вр ба су, Срем ској Ми тро ви-
ци, По жа рев цу, Ва ље ву, 
Кра гу јев цу, Бо ру, Чач ку, 
Кру шев цу, Пи ро ту, Про-
ку пљу, Ко сов ској Ми тро-
ви ци, у КБЦ Бе жа ниј ска 
ко са и КБЦ „Др Дра ги ша 
Ми шо вић”; са до дат ним 
кре ве ти ма у КБЦ Зе мун 
и КБЦ Зве зда ра, би ће то 
но вих 160 по сте ља.

оспо со бље не осо бе да ва ти 
ин јек ци је за убла жа ва ње че-
сто не сно сих бо ло ва, окре-
та ти их у кре ве ту да не би 
до би ли де ку би тис, ку па ти 
их пре ма по тре би, по ма га-
ти да им оја ча ју ми ши ћи и 
да ста ну на но ге. 

Ак тив но уче шће у ова-
квом на чи ну збри ња ва ња 
на ме ње но је и по ро ди ци 
па ци је на та чи ји ће чла но ви 
про ла зи ти обу ку у по себ ним 
цен три ма у здрав стве ним 
уста но ва ма. У њи ма ће би-

Болесни и усамљени 
чекају
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Ри бље 
па ште те
За до ру чак се мо же на пра-

ви ти па ште та, и то ка ко од 
реч не та ко и од мор ске ри бе. 
Ево не ко ли ко пред ло га:

Од речне рибе
Ки ло грам сит не реч не ри бе 

очи сти ти од кр љу шти и утро-
бе и ста ви ти да се ску ва, до-
да ју ћи ма ло сир ће та и со ли. 
Во ди ти ра чу на да се ри ба не 
рас пад не. Ку ва ну ри бу очи-
сти ти од ко сти ју и два пу та 
са мле ти на ма ши ни за ме со 
(нај сит ни ја ре шет ка). Пу сти ти 
да се охла ди, а за то вре ме 
уму ти ти 50 г бу те ра са ка ши-
ком сен фа, ка ши чи цом мле ве-
ног би бе ра, 5-6 че но ва сит но 
сец ка ног бе лог лу ка, по по ла 
ка ши чи це за чи на и со ли и со-
ком јед ног ли му на. Уму ће ну 
ма су до бро из ме ша ти са ри-
бом. Охла ди ти.

Од ослића и скуше
Ку ва ти у осо ље ној во ди 

1,5 кг осли ћа и 0,5 кг ску ше 
тек то ли ко да се ски ну ко-
жи ца и ко сти па за јед но са 
две сла не сар де ле са мле ти 
на ма ши ни за ме со (нај сит-
ни ја ре шет ка). Уму ти ти 150 г 
ма јо не за са гла ви цом сит но 
сец ка ног бе лог лу ка, две ка-
ши ке сен фа, ка ши чи цом би бе-
ра, ка ши чи цом су вог биљ ног 
за чи на и со ком јед ног ли му-
на, па до да ти сец ка ну ве зу 
пер шу на, мле ве ну ри бу и све 
до бро из ме ша ти.

Од сардине и пасуља
Ма ло нео бич на је сле де ћа 

па ште та: оце ди ти и очи сти ти 
од ко сти ју сар ди не из две кон-
зер ве и са мле ти их за јед но са 
250 г оба ре ног па су ља, ве зи-
цом пер шу на, твр до ба ре ним 
ја је том, че ном бе лог лу ка и 
ма њом гла ви цом цр ног лу ка 
па до да ти ма ло мле ве ног би-
бе ра, ли му нов сок и, по же-
љи, ка ши чи цу ки ма.

Од туњевине
Оце ђе на ту ње ви на из кон-

зер ве, ма ло би бе ра, ка ши ка 
ли му но вог со ка, 100 г ма јо не-
за или ки се ле па вла ке и, по 
же љи, сец ка ни чен бе лог лу-
ка и ма ло усит ње ног цр ног 
лу ка – па ште та је ко ја се бр-
зо спре ма.

Пен зи о нер ка Ко ва

По што смо у прет ход ном бро ју 
пре по ру чи ли да се ри ба је де бар 
два-три пу та не дељ но јер је то из у-
зет но ко ри сно по здра вље, ево још 
пре по ру ка за ње но при пре ма ње.

ПЕ ЧЕ НА РИ БА: би ће ме ка на и соч на 
ако се сва ки ко мад ста ви на под ма за ну 
алу ми ни јум ску фо ли ју, по спе су вим биљ-
ним за чи ном, уви је, по ре ђа у теп си ју и 
пе че у рер ни. 

На рав но, ри ба мо же да се по ре ђа 
у под ма за ну теп си ју, по спе су вим биљ-

ЗДРАВ ЖИВОТ

Ди је те за до ру чак
Кад не ко има не ко обо ље ње, нај бо ље је 

да и у ве зи са ре жи мом ис хра не кон сул ту је 
ле ка ра. Про чи та ла сам, на при мер, да ко па-
ти од по ви ше ног крв ног при ти ска тре ба за 
до ру чак да узме са мо јо гурт од об ра ног мле-
ка са рав ном ка ши чи цом ку ку ру зних па ху љи-
ца и ка ши чи цом ме да. Ко га му чи по ви ше ни 
хо ле сте рол, мо же за до ру чак да по пи је 130 г 
ча ја са ли му ном, уз 50 г то сти ра ног хле ба и 
две ка ши чи це пек ме за или ме да. 

Обо ле ли ма од осте о по ро зе за до ру чак се 
пре по ру чу је 150 г об ра ног мле ка са ка ши чи-
цом ше ће ра и јед ним ин те грал ним дво пе ком, 
а ко га му чи га стри тис, ча ша бо зе са че ти ри 
ин те грал на кек са и ка ши чи цом ме да.

ним за чи ном, пре ли је ме ша ви ном уља и 
бе лог ви на, ли му на или вин ског сир ће-
та. Ако се пе че ве ћа ри ба, си гур ни је је 
да се пре кри је алу-фо ли јом и, при кра-
ју, фо ли ја ски не. Пе че ни ба дем да је по-
се бан укус па стрм ки: ба дем, ра чу на ју ћи 
4-5 ко ма да по ри би, тре ба блан ши ра ти, 
ски ну ти ко жи цу и исе ћи у шта пи ће; за-
тим их уба да ти у ри бу та ко да ли чи на 
је жа и ис пе ћи у рер ни.
Ри ба, на ро чи то од два ки ло гра ма 

или ви ше, мо же да се пе че са по вр ћем 
по из бо ру: ри ба се по ло жи на сре ди ну 
теп си је, а око ло по ре ђа ју се че ни ко ма-
ди па ра дај за и па при ке или дру го по вр-
ће и ре бар ца цр ног лу ка. 

ПР ЖЕ НА РИ БА: пр жи се у ти га њу као 
и ме со, ма да то тре ба из бе га ва ти. Ипак, 
ево јед ног ре цеп та за све ча не при ли ке: 
фи ле те ве ћег сму ђа, очи шће ног од ко-
сти ју, исе ћи на пар чи ће ве ли чи не пал ца 
и по пр ска ти ли му но вим со ком; на пра ви-
ти те сто као за па ла чин ке, али гу шће 
(уме сто мле ка ко ри сти ти пи во), а од бе-
ла на ца на пра ви ти снег та ко да ма са бу-
де ва зду ша ста; пар чи ће ри бе ума ка ти у 
ову сме су и пр жи ти; слу жи ти (ко не по-
сти) уз тар тар сос или на пра ви ти ме ша-
ви ну од ма јо не за и не у трал не па вла ке 
уз до да так со ка од ли му на.

На рав но, ри ба мо же да се пе че и 
на ро шти љу.

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

Па стрм ка на је же на Па стрм ка на је же на 
ба де момба де мом
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Че ка ла сам те ових да на, че до мо-
је, да ма ло про ди ва ним с то бом. 

Ухва ти ла ме не ка му ка и све се бри-
нем шта ће до кра ја од све га ис па-
сти. Ми ста ри ји увек бри не мо због 
не че га, па ми тре ба ма ло твог оп ти-
ми зма, да ме раз у ве риш и охра бриш, 
љу би те ба ба, и да ми ка жеш да ни-
сам у пра ву.

Гле да ла сам не ки дан у но ви на ма 
ка ко је с оне ли сте бе ло свет ских су-
пер бо га та ша от па ло 335 име на до лар-
ских ми ли јар де ра. Еко ном ска кри за 
им од не ла и по 25 ми ли јар ди до ла ра, 
оном јед ном из Ин ди је чак 32 ми ли јар-
де, па му оста ло са мо де сет. А Ру су 
Де ри па ски, кра љу алу ми ни ју ма, пре-
те кло тек три и по ми ли јар де зе лем-
ба ћа, од 28 ко је је имао пре кри зе. 
Ја ти, че до мо је, не мо гу да за ми слим 
ни ми ли јар ду ди на ра, а ка мо ли до ла-
ра или евра. Али, ако их по сма трам 
са мо као обич не бро је ве, чи ни ми се 
да ни је мно го ве ли ка раз ли ка из ме ђу 
тог Де ри па ски ног тре нут ног бо гат ства 
и на шег бу ду ћег ду га Мо не тар ном фон-
ду од три ми ли јар де евра.

Не зна власт...

Али, као што знаш, ни су то са мо 
обич ни бро је ви. Мно го зна че ња има 
иза њих. Тај Рус, на при мер, ни ка ко 
ни је за до во љан сво јим са да шњим бо-
гат ством, док су на ши вла сто др шци 
пре за до вољ ни тим бу ду ћим ду гом. 
Ко је ће др жав не ру пе би ти по кр пље-
не од тих па ра, а ко ли ко ће од тог 
ко ла ча мо ћи да про пад не кроз цр не 
ру пе на ших про пи са и сме сти се на 
не чи је при ват не ра чу не, на род не 
зна. А не ће зна ти ни власт, као што 

ни су зна ли ни за ви со ке от прем ни-
не и про ви зи је сво јих ди рек то ра ко-
је су по ста вља ли на ме ста ода кле се 
ла ко де ра ла ко жа с ле ђа на ро ду, и 
пра ви ли ти ду го ви ко је ће, љу би те 
ба ба, от пла ћи ва ти и тво ји уну ци. За-
то она из Аеро дро ма и Ски ја ли шта, 
чи је су от прем ни не вре де ле ви ше од 
три ми ли о на ди на ра, без има ло сти да 
из ја вљу је ка ко је од не че га мо ра ла 
да пре хра ни сво је дво је де це! Но ви-
на ри су от кри ли и из ра чу на ли да је 
пет ди рек то ра то ком две го ди не узе-
ло на име от прем ни на 35.644.351 ди-
нар, све у скла ду са за ко ном.

По што је то по за ко ну, ни ко од 
њих ни је вра тио те па ре, ни ти ће. 
Али, зна се ко је ду жан да на пу ни др-
жав не фон до ве. И као што се пра зна 
ка са оправ да ва свет ском еко ном ском 
кри зом, та ко ће и ме ре ко је се крч-
ка ју у ми ни стар стви ма и вла ди би ти 
обра зло же не зах те ви ма Мо не тар ног 
фон да. Јер, до би ће мо кре дит са мо 
под тим и тим усло ви ма...

Је дан од тих усло ва је за мр за ва-
ње пла та и пен зи ја у на ред них 18 
ме се ци, што ће бу џе ту уште де ти 20 
до 30 ми ли јар ди ди на ра. А про ме на 
ће би ти, ка жу, и у по ре ској по ли ти-
ци. По ра шће по рез на пла те, а сма-
њи ће се ли мит за го ди шњи по рез на 
лич не при хо де гра ђа на; мо жда ће 
по ди ћи и ПДВ, све са же љом да се 
на мак не ма њак у бу џе ту од 100 ми-
ли јар ди ди на ра.

Е, де те мо је! При ча ло се да ће бо-
га та ши би ти ви ше опо ре зо ва ни, кад 
оно, цврц! По рез на пла те, по рез на 
пен зи је, ха рач на ха рач – све са мо да 

об др жи мо на шу вла ст и ми ни ста р ства 
у пар ти ја ма у по треб ном бро ју.

Ни је да ни су спо ме ну ли и уки да-
ње не ких ми ни стар ста ва, али им је 
то кан да по след ње што ће да учи не. 
Сви за слу жни ка дро ви има ју сво ја ми-
ни стар ства и функ ци је уну тар њих, и 
те шко ће се ту не што уто пи ти и пре-
то пи ти: енер ге ти ка у еко но ми ју; НИП 
и те ле ко му ни ка ци је у ин фра струк ту-
ру; спорт и омла ди на у про све ту...
Ха рач на ха рач

Биће по уредби

Ми слим да се на род баш и не ће 
ба ви ти тим ми ни стар ским те ма ма сад 
кад је до био „Ја бу ку”, тр го вин ски ла-
нац за град ску си ро ти њу. Пред њи хо-
вим рад ња ма че ка се ко пред СУП-ом, 
од пет ују тро, јер су им ар ти кли јеф-
ти ни ји од 15 до 70 од сто. Оно мад су, 
због ја бу ке, из ра ја из ба че ни Ева и 
Адам, а ова је „Ја бу ка” иза шла из тр-
го вач ког ра ја, и за рад ве ћег про ме та 
од ре кла се ви со ких тр го вач ких мар жи, 
те ну ди јеф ти ни је про из во де. На шао 
се ту и ми ни стар тр го ви не из ја вив ши 
да ће се утвр ди ти ко је угро жен. На-
ја вио је фор ми ра ње рад не гру пе ко ја 
ће у ро ку од две не де ље при пре ми ти 
уред бу по ко јој ће се утвр ђи ва ти ка те-
го ри је нај у гро же ни јих гра ђа на! 

То ме ни ли чи, љу би те ба ба, на 
но ви по ку шај пра вље ња со ци јал не 
кар те, и на уоби ча је но ја ло во при-
ку пља ње го ми ле до ку ме на та чи ји је 
основ ни циљ да обес хра бри си ро ти њу 
у оства ри ва њу не ког пра ва.

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Ја бу ка из
тр го вач ког

ра ја
На ја вљу је се про ме на по ре ске по ли ти ке, али на род се баш и не ће ба ви ти ми ни стар ским На ја вљу је се про ме на по ре ске по ли ти ке, али на род се баш и не ће ба ви ти ми ни стар ским 

те ма ма сад кад је до био „Ја бу ку”, тр го вин ски ла нац за град ску си ро ти њуте ма ма сад кад је до био „Ја бу ку”, тр го вин ски ла нац за град ску си ро ти њу
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Бри тан ци су не при јат но из не на ђе ни нај но ви јим на ла зом: број пен зи о не ра ко ји су 
бол нич ки ле че ни од ал ко хо ли зма за пет го ди на по ве ћао се за две тре ћи не

Ми ну лих да на, док су свет-
ска еко ном ска кри за и 

ње не по сле ди це стал но у 
жи жи пу бли ци те та, па жњу 
је при ву кла вест о то ме да 
ме ђу по сле ни ци ма цен тра 
гло бал них фи нан си ја, Вол-
стри та – та мо где су про-
бле ми по че ли и где ће се 

нај пре ви де ти да су за вр-
ше ни – све ви ше њих тра-
жи струч ну по моћ. 

Не по моћ ка ко да иза ђу 
на крај са про ме ње ним пра-
ви ли ма игре на бер зи, ко ја 
је у ства ри јед на ве ли ка коц-
кар ни ца и где је са мо по у зда-
ње и оста вља ње ути ска да 
је све под кон тро лом нео п-

хо дан услов оп стан ка – већ 
по моћ да из ле че сла бост ко-
јој све те же одо ле ва ју: да у 
овом вре ме ну ве ли ких не из-
ве сно сти и још ве ћих ло мо-
ва, бек ство од ствар но сти 
по тра же – у ал ко хо лу.

Та мо се пи ло и пре и 
по сле на пор ног рад ног да-
на, са ко ле га ма или по слов-
ним парт не ри ма. Од то га су, 
уоста лом, жи ве ли елит ни ба-
ро ви у око ли ни, али кри за 
је све то по ди гла на ви ши 
ни во. Мно ге бан ке и фи нан-
сиј ске ку ће су про па ле – на 
ра дост мно го број них бар ме-
на и њи хо вих га зда.

Ка кве то ве зе, пак, има 
са пен зи о не ри ма ко ји су глав-
ни ју на ци при ча на овом 
ме сту? По сред не, али не-
дво сми сле не.

Јер, пен зи о не ри су, мно-
го пре фи нан сиј ских гу руа, 
от кри ли да кад се из мак не 
тло под но га ма, ка ри је ра 
на гло пре ки не и не ста ну 
ослон ци са ко ји ма се де це-
ни ја ма жи ве ло, са мо по у зда-
ње, бар за мо ме нат, мо же 
да се по вра ти у дру же њу 
са ча шом. За бар ским шан-
ком, или у кућ ној ин ти ми, 
све јед но.

Бри тан ци су се та ко у 
по след њој не де љи мар та 
не ма ло из не на ди ли кад им 
је пре до че на ста ти сти ка ко-
ја је от кри ла да је број пен-
зи о не ра ко ји су бол нич ки 
ле че ни од ал ко хо ли зма у 
по след њих пет го ди на по-
ве ћан за две тре ћи не. 

То ком 2007, по след ње 
го ди не за ко ју су сре ђе ни 
ови по да ци, због про бле ма 
са ал ко хо лом би ло је хо спи-

ОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

СВЕ ВИ ШЕ ЉУ ДИ СПАС ОД КРИ ЗЕ ТРА ЖИ У АЛ КО ХО ЛУ

Ка ко ре ћи
деки да не пи је 

та ли зо ва но 320.000 пен зи-
о не ра.

У пр вим ана ли за ма овог 
фе но ме на би ло је по ку ша ја 
да се на лаз ре ла ти ви зу је об-
ја шње њи ма да је при лич но 
дра ма тич но по ве ћа ње у ства-
ри ре зул тат пре ци зни је бол-
нич ке еви ден ци је, али то 
ипак ни је са кри ло не ве се-
лу ре ал ност да су ста ри ји 
гра ђа ни, они из над 65 го ди-
на, скло ни ча ши ци. 

Сву где, па и у Бри та ни-
ји, углав ном се пи ше о то ме 
да је глав ни про блем у ве-
зи са ал ко хо лом то што су 
за ви сни ци од ње га све мла-
ђи. По сле нај но ви јег от кри-
ћа, Бри тан ци се су о ча ва ју и 
са исти ном да је го то во под-
јед нак про блем то што се 
са пи ћем пре те ру је и у по-
од ма клом до бу. С тим што 
ста ри ји мо жда има ју ви ше 
раз ло га за ову вр сту бек-
ства од ствар но сти не го њи-
хо ви уну ци. 

Са ста ро шћу, на и ме, до-
ла зе и ва жне жи вот не пре-
крет ни це: по сле пре стан ка 
ак тив ног жи вот ног ве ка ни-
је јед но став но при ви ћи се 
на уса мље ност, пре кид про-
фе си о нал них и со ци јал них 
кон та ка та ко ји под ра зу ме-
ва ју сва ко днев ни од ла зак 
на по сао и ин тер ак ци ју са 
ко ле га ма. А, по том, не из бе-
жно до ла зе и ра стан ци са 
дра ги ма, ожа ло шће ност, де-
пре си ја, по гор ша но здра вље 
и мно го шта још што гу ра 
у за гр љај – бо ци.

Ста ри ји, сем то га, ни су 
из ло же ни оној вр сти при-
ти са ка да од у ста ну од ове 
фа тал не при влач но сти као 
што је слу чај са мла ђи ма. 
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Они ви ше не ма ју ко ле ге са по-
сла да их упо зо ра ва ју на штет-
не по сле ди це, не мо ра ју ви ше 
да бри ну ни о то ме ка ко ће ма-
мур ни на по сао, а, на кра ју, 
увек је при ру ци об ја шње ње: 
„Ни је ми још мно го оста ло, па 
што да не ужи вам?”

Ни су рет ки тек сто ви у струч-
ној и по пу лар ној ли те ра ту ри ко ји 
го во ре о то ме да уме ре но кон зу-
ми ра ње ал ко хо ла мо же да бу де 
бла го твор но: да у не ким слу ча је-
ви ма убла жа ва кар ди о ва ску лар-
не про бле ме, под сти че кр во ток и 
слич но. Про блем је, ме ђу тим, у 
де фи ни ци ји шта је гра ни ца уме-
ре но сти у пи ћу. Јер, зна се, ла-
ко је по че ти, али ни је ни ма ло 
јед но став но пре ста ти са кон зу-
ми ра њем ал ко хо ла.

На рав но, сте пен ал ко хол не 
за ви сно сти ва ри ра. Не ки у ста-
ро сти пи ју за то што су на ча шу 
(и фла шу) на ви кли у мла до сти, 
па јед но став но не ви де раз лог 
да у том по гле ду би ло шта ме-
ња ју, све сни та ко ђе да то не би 
мо гли чак и кад би хте ли.

Дру ги на ви ке пи је ња, и про-
бле ме ко ји с тим иду, сти чу тек 
кад се, у по зним го ди на ма, су-
о че са про бле ми ма ко је ни су у 
ста њу да ре ше или пре ва зи ђу: 
смрт жи вот ног са пут ни ка, уса мље-
ност, бо ло ви, не са ни ца...

У сва ком слу ча ју, кад се про-
блем пре по зна, обич но је ка сно 
да се успе шно ре ша ва. Пи је ње 
– ко је по чи ње да би се по бе гло 
од про бле ма – не у мит но са мо по 
се би по ста је про блем. Јер, ста-
ри ји не ма ју ви ше та ко сна жна 
те ла као мла ђи и њи хов ор га ни-
зам је ма ње от по ран на по губ-
но деј ство ал ко хо ла.

Та ко се сти же до оне те шке 
ди ле ме у мно гим по ро ди ца ма: 
ка ко ба ки (или де ки) ре ћи да 
не пи је.

Ал ко хол, уоста лом, ни ком ни-
је ре шио про блем, већ је сам по-
стао про блем. Због то га ће увек 
би ти ре ле вант на му дрост Иве Ан-
дри ћа ко ји је јед ним за пи сао: 
„Ко ра ки јом ле чи ту гу, не уми-
ре од ту ге већ од ра ки је”. 

Или по у ка ано ним ног ауто ра 
ко ји са ве ту је да, ако зна те не-
ког ко по ку ша ва да уто пи ту гу, 
он да му ре ци те да – ту га зна 
да пли ва... 

Ми лан Бе кин
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Ло кал ни уни вер зи тет у Пољ ској по-
кре нуо је про грам „Из најм љи ва ње ба-
ка и де ка” с на ме ром да за по сле ним 
љу ди ма с де цом олак ша сва ко днев ни 
жи вот. Про гра мом су оку пље не ста ри је 
осо бе без фа ми ли је, ко је по ма жу они-
ма ко ји не ма ју у не по сред ној бли зи ни 
ба ку и де ку да им бу ду „при ру ци” 
у сва ко днев ним про бле ми ма.

Нај бо љи при мер 
да је реч о до број 
иде ји је сте ма-
ла Ази ја По-

ром ка, чи ја мај ка ра ди то ком це лог 
да на у бол ни ци, док јој је отац за по-
слен у Хо лан ди ји. Она са сво јом „унајм-
ље ном” ба ком пи ше до ма ће за дат ке, 
про во ди сло бод но вре ме и због то га 
је, ка ко ка же, мно го срећ на.

Уни вер зи тет не на пла ћу је услу ге 
из најм љи ва ња, већ им је ва жно да 

по ро ди це до бро функ ци о ни шу, 
од но сно да се „ба ка” и „уну-
ка” ле по сла жу као да је реч 
о пра вој по ро ди ци.

Нај ни жи ста нов ник Ру си је Кон стан-
тин Мо ро зов, ви сок са мо 63 сан ти ме-
тра и те жак 24 ки ло гра ма, умро је у 
73. го ди ни у Ди ми тров гра ду, област 
Уља новск, на ју го и сто ку Ру си је, пи ше 
лист „Ком со мол ска ја прав да”. 

Мо ро зов, чи ји је ни зак раст по сле-
ди ца ахон дро пла зи је, бо ле сти ко сти ју 
ко ју је до био на ро ђе њу, умро је у ста-

рач ком до му у ко ме је жи вео по след-
ње 24 го ди не.

– Ма да сам ро ђен као па ту љак, сре-
ћан сам што сам уоп ште ро ђен – имао 
је оби чај да се ша ли на свој ра чун. „Чо-
ве чу љак ве ли ке ду ше”, ка ко су га зва-
ли ње го ви при ја те љи, био је оже њен 
же ном ви со ком 1,55 ме та ра ко ја га је 
че сто но си ла у шет њу у тор би. 

Тој во Су ка ри, фин ски 
би зни смен, са оп штио је да 
пла ни ра да са гра ди ко пи-
ју пре ко о ке ан ског бро да 
Ти та ни ка, у при род ној ве-
ли чи ни, ко ју ће по ста ви ти 
на се ве ру Фин ске. 
Ка ко је са оп штио 

Франс пре су, ко пи ја чу-

ве ног бро да не ће би ти 
по ри ну та већ по ста вље-
на на коп ну и у њој ће 
се на ла зи ти ре сто ра ни 
и је дан хо тел. На ла зи ће 
се у се лу Ки мин ки, око 
600 ки ло ме та ра се вер но 
од Хел син ки ја, по ред тр-
жног цен тра чи ја је из-

град ња та ко ђе у пла ну. 
Би ће ду га чак 269 ме та ра 
и ши рок 23. 

За из град њу Су ка ри је-
вог Ти та ни ка би ће утро-
ше но из ме ђу 30 и 40 
ми ли о на евра, а тре ба-
ло би да бу де го тов но-
вем бра 2011. го ди не.

Ба ке „на ре верс”

У Фин ској ко пи ја Ти та ни ка

Чо ве чу љак ве ли ке ду ше
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У КЊА ЖЕВ ЦУ ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА ДЕ ЦЕ СА
ПО СЕБ НИМ ПО ТРЕ БА МА 

Ле пу ствар ма ми на дар
У Га ле ри ји За ви чај ног му зе ја у Кња жев цу отво ре на је про дај на из-

ло жба ра до ва де це са по себ ним по тре ба ма ко ја по ха ђа ју ОШ „Ди ми три-
је То до ро вић Ка плар”. Ку по ви ном ра до ва по се ти о ци из ло жбе на зва не 
„Ле пу ствар ма ми на дар” би ли су у при ли ци да омо гу ће овој де ци од-
ла зак у Но ви Сад на ме ђу на род ни фе сти вал лут кар ства, а ма ма ма, ба-
ка ма, се ка ма и те та ма за њи хов пра зник да при у ште и не сва ки да шњи 
по клон.

Ина че, ова де ца сва ке го ди не уче ству ју на ме ђу на род ном фе сти ва-
лу лут кар ства у Но вом Са ду, као и на ли ков ним из ло жба ма. Уче ни ци 
осмог раз ре да осво ји ли су мно го број на при зна ња, ди пло ме и пе ха ре 
као ве о ма ак тив ни у ра зним так ми че њи ма на ни воу Ср би је. Уче ник Ни-
ко ла Јо ва но вић до био је ди пло му као „нај бо љи од нај бо љих” и он ће 
и ове го ди не уче ство ва ти на кон кур су Фон да „Ми о драг Ма тић” ко ји се 
рас пи су је сва ке го ди не за успе шног по је дин ца на ни воу Ср би је у обла-
сти вас пи та ња, обра зо ва ња и оспо со бља ва ња за жи вот уче ни ка с по-
себ ним по тре ба ма.

Шко ла за де цу с по себ ним по тре ба ма у Кња жев цу зва нич но је осно-
ва на кра јем 1973. го ди не, а од 1983. до да нас уче ни ци са раз вој ним 
смет ња ма на ста ву по ха ђа ју у спе ци јал ним оде ље њи ма при ре дов ној 
Основ ној шко ли „Ди ми три је То до ро вић Ка плар” у Кња жев цу. Иако се 
ова де ца шко лу ју не са мо да би се под сти цао раз вој њи хо вих пре о ста-
лих спо соб но сти, уз што са мо стал ни ји жи вот и укљу чи ва ње у нор мал-
ну сре ди ну, већ и због на став ка обра зо ва ња и рад ног оспо со бља ва ња 
за не ка од за ни ма ња ко ји ма мо гу да се ба ве, за ви сно од при ро де по-
ре ме ћа ја, про блем је што дру штво, до да нас, ни је из на шло пра ве ме-
ха ни зме за упо шља ва ња ова ко оспо со бље них ка дро ва.

Д. Ђор ђе вић

Пен зи о не ри Шап ца, Бе о гра да, Но вог Са да, Чач ка, 
Ва ље ва и дру гих гра до ва у Ср би ји све че шће по хо де 
ма на стир Све ти Ни ко лај у Со ко-гра ду, код Љу бо ви је, 
оду ше вље ни овом срп ском ду хов ном ри зни цом. Сва ко-
днев но, чак и зи ми, ма на стир по се ћу је мно го по слов них 
љу ди и вер ни ка.

– Же ља ми се ис пу ни ла. За хва љу ју ћи раз у ме ва њу и 
по мо ћи љу ди до бре во ље, из гра ди ли смо ма на стир у ко-
јем сва ки чо век мо же да ужи ва у ду хов ном ми ру, ти ши ни, 

да чу је жу бор Со кол ске ре ке, да ше та по про план ци ма и 
да се поп не до бр да где се на ла зи крст, дар Хор ста Вро-
бе ла, Нем ца ко ји во ли срп ски на род и ње го ву ве ру – ка-
же вла ди ка ша бач ко-ва љев ски Ла врен ти је.

У бли зи ни ма на сти ра из гра ђен је Дом вла ди ке Ни ко ла-
ја ко ји мо же да при ми 200 по се ти ла ца. У ње му се на ла зи 
са вре ме на ку хи ња, тр пе за ри ја, би бли о те ка, а има и про-
стор за пар ки ра ње де се так ауто бу са и 50 ауто мо би ла.

М. Не го ва но вић

НА ЛИЦУ МЕСТА

Це на бо рав ка
Они ко ји же ле да про ве ду ви кенд или 

не ко ли ко да на у со ко град ском Све том Ни-
ко ла ју, тре ба ло би да се на ја ве бар 10-15 
да на уна пред, са зна је мо од Зо ра на Ри сти-
во је ви ћа, за ду же ног за го сте у Со ко-гра ду. 
Сме штај мо же да се ре зер ви ше те ле фо ном
– 065/341-2620. Но ће ње у ма на сти ру по осо-
би ко шта 10 евра (у ди нар ској про тив вред но-
сти), а ко же ли ком пле тан пан си он, до ру чак, 
ру чак и ве че ру, тре ба днев но да из дво ји још 
то ли ко.

СВЕ ВИ ШЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПО ХО ДИ СВЕ ВИ ШЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПО ХО ДИ 
СО КО-ГРАДСО КО-ГРАД

Оду ше вље ниОду ше вље ни
ма на сти ромма на сти ром
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ХРОНИКА

ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА РЗ ЗО

Ере нај ви ше бо лу ју

Лакши прилаз за инвалиде у колицима

На зах тев скуп шти не 
ста на ра јед не од нај ве ћих 
згра да К-2 у Тр сте ни ку 
и МЗ Тр сте ник, оп шти-
на је, по сред ством Ди-
рек ци је за пла ни ра ње и 
из град њу, фи нан си ра ла по -

ста вља ње ме тал не плат-
фор ме на ула зу у ову 
згра ду. До са да је био 
ве ли ки про блем, по себ-
но за осо бе са ин ва ли ди-
те том ко је ту жи ве, да 
сте пе ни штем, уз по моћ 

пра ти о ца или дру гих ста-
на ра, у ко ли ци ма иза ђу 
ис пред згра де. Плат фор-
ма ће, пре ма ре чи ма над-
ле жних у Ди рек ци ји за 
пла ни ра ње и из град њу, 
слу жи ти и оста лим ста-
на ри ма за уно ше ње и 
из но ше ње те ре та. 

Ра до ве су из ве ли рад-
ни ци пред у зе ћа „Ни ско-
град ња”, а ово је, ка жу 
мно ги, при мер и за дру ге 
да омо гу ће си гур ни је и 
без бед ни је кре та ње осо-
ба ма са ин ва ли ди те том. 
Овај про блем ре шен је 
и на при ла зу тр сте нич-
ком До му здра вља „Др 
Са ва Ста но је вић”, као и 
на при ла зи ма јав ним слу-
жба ма, на за до вољ ство 
ин ва ли да. Д. Ива но вић 

НА УЛА ЗУ У ЗГРА ДУ К-2 У ТР СТЕ НИ КУ

Оп шти на фи нан си ра ла
по ста вља ње плат фор ме 

Ана ли зом Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње утвр ђе но је 
да су по бо ло ва њи ма у про шлој го-
ди ни пред ња чи ли за по сле ни у Зла-
ти бор ском окру гу. На под руч ју де сет 
оп шти на овог окру га, ко ји по кри ва 
Фи ли ја ла За во да за здрав стве но оси-
гу ра ње Ужи це, има 330.000 оси гу ра-
ни ка од ко јих је за по сле но 71.990, 
а они у укуп ном бро ју из гу бље них 
рад них да на због бо ло ва ња у Ср би-
ји уче ству ју са 5,67 од сто, што зна-
чи да бо лу ју да ле ко из над про се ка 
у др жа ви. Ме ђу њи ма су нај бо ле сни-
ји оси гу ра ни ци Ча је ти не, са 6,32 од-
сто, а од мах иза њих су Ужи ча ни са 
6,22 од сто. Ма да су бо ло ва ња у од-
но су на 2007. сма ње на за око два од-
сто, ста ње на под руч ју ове фи ли ја ле 
још је алар мант но.

За сад ни су утвр ђе ни узро ци ова-
ко че стих бо ло ва ња Зла ти бо ра ца, 
прем да се не ис кљу чу је ни да је то 
по сле ди ца бом бар до ва ња и зра че ња 
оси ро ма ше ним ура ни ју мом де це ни ју 
ра ни је. Над ле жне ко ми си је Ре пу блич-
ког за во да, ме ђу тим, че сто су про ве-
ра ва ле да ли су рад ни ци ко ји због 

бо ло ва ња од су ству ју с по сла ствар-
но и бо ле сни. Уста но вље но је да по-
је ди ни по сло дав ци при ја вљу ју сво је 
уку ћа не као за по сле не са за ра дом 
мно го ви шим од про сеч не у њи хо вој 
фир ми, и да су они упра во ти ко ји 
нај че шће ко ри сте бо ло ва ње.

Фи ли ја лу за здрав стве но оси гу ра-
ње Зла ти бор ског окру га на кна де за 
бо ло ва ња у 2008. го ди ни ко шта ле су 
278 ми ли о на ди на ра, знат но ви ше од 
упла ће них до при но са за здрав стве но 
оси гу ра ње с овог под руч ја.

Ђ. Ми ло ва но вић 

Ужице

ИЗ СМЕ ДЕ РЕВ СКОГ БУ ЏЕ ТА 

Дво стру ко ви ше за 
На род ну ку хи њу
Бу џе том сме де рев ске оп шти не за 

рад На род не ку хи ње у овој го ди ни 
би ло је пла ни ра но осам ми ли о на ди-
на ра. По сле са гле да ва ња це ло куп не 
еко ном ске си ту а ци је – по ве ћа ње бро-
ја не за по сле них, ко јих је око де вет 
хи ља да у гра ду, и све ви ше угро же-
них пен зи о не ра, за На род ну ку хи њу 
ће би ти из дво је но још то ли ко, та ко 
да ће за њен рад би ти обез бе ђе но 
16 ми ли о на ди на ра. Оче ки ва ња су 
да, као и прет ход них го ди на, рад ку-
хи ње по мог ну и сме де рев ска пред у зе-
ћа, при ват ни ци, мли но ви и за дру ге, 
до ни ра ју ћи по треб не на мир ни це.

По след њих пет го ди на на овај на-
чин се хра ни око 800 жи те ља Сме-
де ре ва. Хра на се при пре ма у цен тру 
Цр ве ног кр ста у Ма лој Кр сни, а за тим 
до пре ма у Спорт ски цен тар у гра ду, 
где се де ли ко ри сни ци ма.

К. Ве реб
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По се та учи тељ ском па ру Ву чић из 
Ба ри ча код Го луп ца усле ди ла је из 
чи сте но ви нар ске ра до зна ло сти јер је 
за и ста рет кост да не ко чи тав рад ни 
век про ве де у јед ном за би том се лу у 
брд ско-пла нин ском под руч ју не го тин-
ског Цр ног вр ха. Шта их је мо ти ви са-
ло да до ђу у Ба рич и ту оста ну, ево, 
пу них 40 го ди на?

– При па да мо ге не ра ци ји пи рот ских 
учи те ља ко је зо ву „злат на ге не ра ци-
ја”. Би ли смо мла ди и по лет ни, за нас 
је то био ве ли ки иза зов да по ред ра-
да у шко ли ра ди мо и на уре ђе њу се-
ла – при ча Ту го мир Ву чић. 

То ком 40 го ди на оста ви ли су вид-
не тра го ве – за јед но са ме шта ни ма 
елек три фи ци ра ли су се ло, из гра ди-
ли пут, ура ди ли во до вод, опи сме ни-
ли број не ге не ра ци је, до при не ли да 
мла ди не бе же из се ла у град.

– Ни ма ло не жа лим што сам чи-
тав рад ни век про ве ла у се лу, ме-
шта ни ма сам увек би ла од по мо ћи, 
а они су то зна ли да це не – ве ли Ол-
ги ца Ву чић.

У Ба рич су до шли 1963. го ди не. 
Има ли су жар ку же љу да уче ни ке на-
у че не са мо пи са њу и чи та њу већ и 
жи во ту. У то ме су и ус пе ли, из ове 
шко ле иза шло је 40 ге не ра ци ја мла-

Пи рот је по знат по бро ју би-
ци ка ла и пре ма не зва нич ним 
по да ци ма сва ки тре ћи Пи ро ћа-
нац и сва ка пе та Пи ро ћан ка слу-
же се овим дво точ ка шем. Ипак, 
у гра ду на Ни ша ви ме ђу би ци-
кли сти ма је дан је по себ но пре-
по зна тљив – 93-го ди шњи То ма 
Жив ко вић, је дан од нај ста ри јих 
ста нов ни ка Пи ро та. Не ма ко га 
у гра ду не по зна је, па кад про-
ђе ули цом на свом пре во зном 
сред ству с ко јег го то во и не си-
ла зи, сви ка жу: „Ено То ме би-
ци кли сте”.

Још кре пак и ви та лан, То ма 
об ја шња ва:

– Би цикл во зим без ма ло ше-
зде сет го ди на. На ви као сам се и 
чи ни ми се да без ње га не бих 
мо гао као ни без во де. Уме сто у 

те ре та ни, ето ме не сва ко днев но 
по не ко ли ко са ти на би ци клу – 
ша ли се де да То ма, ина че пен-
зи о нер од 1976. го ди не.

Иако је ра но остао без ро ди-
те ља и ста са вао по ку ћа ма ро-
ђа ка и ком ши ја, То ма је из у чио 
опан чар ски за нат, био у НОБ-у 
и про би јао Срем ски фронт, за-
тим за вр шио ви шу управ ну шко-
лу и нај ду же, до пен зи о ни са ња, 
ра дио као оп штин ски ко му нал ни 
ин спек тор. За дуг и здрав жи вот 
пре по ру чу је ви ше фи зич ке и ум-
не ак тив но сти. То ма је, ина че, 
је дан од нај ак тив ни јих чла но ва 
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи-
о не ра у Пи ро ту. Не ма да на да 
не на вра ти да се рас пи та за све 
ак тив но сти и рад ор га ни за ци је. 
 Сте во Па на ки јев ски

Дав не 1963. до шли из Пи ро та и у за би том се лу под но не го тин ског 
Цр ног вр ха оста ли до кра ја рад ног ве ка

УЧИ ТЕ ЉЕ ВА ЊЕ БРАЧ НОГ ПА РА ВУ ЧИЋ У БА РИ ЧУ КОД ГО ЛУП ЦА

Че ти ри де це ни је у истом се лу

дих од ко јих су не ки да нас при зна ти 
ле ка ри, про фе со ри, пе ва чи, еко но-
ми сти...

– На ше ма ли ша не при пре ма ли смо 
не са мо да стек ну рад не на ви ке и да 
се као пи сме ни љу ди лак ше да ље 
сна ла зе у жи во ту, не го су они би ли 
и фол клор ци, глум ци, сви ра чи, фру-
ла ши, пе ва чи. По за вр ше ним ча со ви-
ма пре тва ра ли смо учи о ни це у ма ле 
по зор ни це и на ше на род не оби ча је 
и кул ту ру за јед но са њи ма чу ва ли 
од за бо ра ва и не го ва ли – ка жу Ту го-
мир и Ол ги ца.

Све што је у шко ли и се лу ура ђе но 
ре зул тат је здру же ног на по ра учи тељ-
ског па ра, уче ни ка и њи хо вих ро ди те-
ља. Ту го мир и Ол ги ца су од до ла ска 
па до да нас укљу че ни у све кул тур не, 
спорт ске, ху ма ни тар не и рад не ак ци-
је у се лу. Њи хо ва је за слу га што је 
шко ли вра ће на сла ва Све ти Са ва. За 
труд су до би ли мно го број не на гра де 
од ко јих су им нај дра жи за хвал ни ца 
Срп ске пра во слав не цр кве и при зна-
ње „Нај дра жи учи тељ”.

Љу би ша На ста си је вић

НАЈ СТА РИ ЈИ ПИ РОТ СКИ НАЈ СТА РИ ЈИ ПИ РОТ СКИ 
БИ ЦИ КЛИ СТАБИ ЦИ КЛИ СТА

Са де ве де сет три 
на два точ ка
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ПРО СВЕ ТА РИ ИЗ СЈЕ НИ ЦЕ 
ПО ДИ ГЛИ ЧЕ ТИ НАР СКУ ШУ МУ

По шу ми ли 
12 хек та ра 
оче ви не

Бра ћа Ми ле та (63) и Ми ле (61) Ва-
со је вић, про свет ни рад ни ци из Сје ни це, 
на 12 хек та ра оче ви не у се лу Ло пи же 
на Пе ште ри за са ди ли су у про те кле 
три де це ни је ви ше од 24.000 сад ни ца 
бе лог бо ра и смр че. До бри по зна ва о-
ци при ли ка ка жу да је то нај ве ћа при-
ват на го ра на про сто ру ра шке обла сти, 
по диг ну та ру ком, бу да ком, са ди ли цом 
и крам пом.

По шу мља ва ње по сне зе мље, на сле-
ђе не од де де Срет ка и оца Гој ка, бра ћа 
Ва со је вић по че ла су сре ди ном се дам-
де се тих го ди на про шлог ве ка. Та да је 
Ми ле та на има ње у Ло пи же до нео пр-
ве сад ни це из Ду ни ши ћа, са го ран ске 
Омла дин ске рад не ак ци је „Пе штер”.

– На ве ћи ни на сле ђе них пар це ла 
са да бу ја ју бо ро ви, оти ма ју се и ши-
кља ју у не бо. Мо же по не где да се 
од се че и рог за ку ћу. Уну ци ма Кри-
сти ни, Мар ку и Ми хај лу, као и они ма 
ко ји ће тек до ћи, и пра у ну ци ма има-
мо шта да оста ви мо. Је два че ка мо да 
до ђе мо из Сје ни це, пу но нам је ср це 
ов де, го ра је пра ви ме лем за ду шу 
– ка жу бра ћа Ва со је вић ко ји су два 
хек та ра окућ ни це у за ви ча ју оста ви-
ли да ко се.

Љу бав пре ма др ве ту Ми ле та и Ми-
ле су на сле ди ли од де де и оца ко-
ји су од се че на има њу љу бо мор но 
бра ни ли ма ли за бран хра сто ве шу-
ме, чу ва ју ћи га за „цр не да не”, а по 

огрев но др во, во лов ском за пре гом, 
ишли чак у шу ме пла ни на Ја дов ник 
и Зла тар, од Ло пи жа уда ље не и по 
два да на хо да.

– Због оба ве за и по сла је два смо 
сти за ли да на вре ме об ра ди мо има-
ње, па смо ре ши ли да на ње му по-
диг не мо го ру. Бо ље и то не го да 
оче ви на по ди вља и стиг не нас кле-
тва пре да ка што смо пу сти ли да за-
ра сте у тр ње зе мља сед ме и осме 
кла се ко ја је хра ни ла шест ге не ра-
ци ја Ва со је ви ћа. По ди за њем за са-
да са се бе смо ски ну ли и те рет да 
смо нај го ри у ло зи – ка жу бра ћа 
Ва со је вић.

Ж. Ду ла но вић

ХРОНИКА

Засади за понос: бра ћа Ми ле та и Ми ле Ва со је вић

У 35 до ма ћин ста ва у 
По жа рев цу, у ко ји ма жи-
ве ста ра и ин ва лид на ли-
ца о ко ји ма не ма ко да 
бри не, од не дав но сва ко-
днев но на вра ћа ју ге рон-

У ПО ЖА РЕВ ЦУ ОД ПРО ШЛОГ МЕ СЕ ЦА „ПО МОЋ У КУ ЋИ”

Сва ко днев но у 35 до мо ва

Са до де ле сер ти фи ка та ге рон то-до ма ћи ца ма

У ОП ШТИ НИ СТА РИ ГРАД

Систем за 
наглуве

Бе о град ска оп шти на Ста ри град 
по ста ви ће „ин дук ци о не пе тље за 
ам пли фи ка ци ју го во ра слу шно 
оште ће них осо ба” у оп штин ској 
шал тер са ли у Ма ке дон ској бр. 
42. Овај си стем, за ко ји је из дво-
је но 46.256 ди на ра, на ме њен је 
осо ба ма с оште ће ним слу хом али 
и ста ри јим љу ди ма ко ји ко ри сте 
слу шне апа ра те. По себ на по вољ-
ност је што ће из овог ин дук ци-
о ног си сте ма сиг на ле при ма ти и 
осо бе чи ји су слу шни апа ра ти ста-
ри 20 и ви ше го ди на.

Си стем се мо же при ме ни ти у 
мно гим објек ти ма (у са ла ма за пре-
да ва ња, на шал те ри ма јав них ин-
сти ту ци ја и ба на ка, ре цеп ци ја ма...), 
а ко ри шће ње је јед но став но: слу-
жбе ник на шал те ру је ди но тре ба 
да др жи си стем укљу чен, без об-
зи ра на то да ли кли јент чу је или 
је ко ри сник слу шног апа ра та.

Ста ри град је ина че пр ва град-
ска оп шти на ко ја је по ста ви ла 
две так тил не пло че на Бра је вом 
пи сму. Т. К. 

то-до ма ћи це оспо со бље не 
за по моћ у ку ћи. Иако је 
про шло тек не што ви ше 
од ме сец да на од по чет-
ка спро во ђе ња про јек та 
„По моћ у ку ћи”, ко ри сни-

ци услу га, али и ре а ли за-
то ри ове иде је, сла жу се 
да су ге рон то-до ма ћи це у 
свим ку ћа ма до бро до шле 
и да по сто ји по тре ба за 
обу ком још јед ног бро ја 

ли ца ко ја би се ба ви ла 
овим по сло ви ма.

За овај про је кат, ко ји 
је Град ска упра ва По жа-
рев ца до би ла на кон кур су 
Фон да за со ци јал не ино-

ва ци је, пла ни ра но је 2,7 
ми ли о на ди на ра, од че га 
40 од сто обез бе ђу је ло кал-
на са мо у пра ва. По што на 
под руч ју По жа рев ца има 
око 700 ин ва лид них и ста-
рих осо ба ко ји ма је нео п-
ход на по моћ за јед ни це, 
сва је ве ро ват но ћа да ће 
се овај про је кат на ста ви-
ти и по ис те ку го ди ну да-
на, а и да ће се уве ћа ти 
број до ма ћин ста ва ко ја об-
у хва та.

У Цр ве ном кр сту По жа-
рев ца, ко ме је по ве ре но 
спро во ђе ње про јек та, на-
ја вљу ју да ће се ње го ва 
одр жи вост обез бе ди ти фи-
нан сиј ском пар ти ци па ци-
јом са мих ко ри сни ка. За 
успе шно оба вља ње по сла, 
гра до на чел ник По жа рев ца 
Ми о драг Ми ло са вље вић 
уру чио је сер ти фи ка те ге-
рон то-до ма ћи ца ма и пре-
дао кљу че ве но вог во зи ла. 
 С. Е.
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АЛЕК СИ НАЦ

Че твр так за плес
У окви ру алек си нач ког Ге рон то ло шког цен тра по сто ји 

клуб на ме њен љу ди ма тре ћег до ба у ко јем се сва ко днев-
но оку пља ју и чла но ви Ор га ни за ци је ин ва ли да ра да. 

Сва ког ме се ца се сла ве ро ђен да ни чла но ва клу ба. Та-
ко је у фе бру а ру ро ђен дан ску тор ту се кло њих сед мо ро: 
Дра ган По по вић, Ве ра Жи вић, Дра ги Ђор ђе вић, Ми ља на 
Кр стић, Ву ка дин Ђо шић, Би ља на и Ста ни мир Ми тић. Сла-
вљу је при су ство вао и ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра 
Дра ган Вуч ко вић.

Сва ког че тврт ка се одр жа ва ју игран ке, чла но ви се дру-
же, па до ђе и до бра ко ва.

Д. Сте па но вић

БОР 

За па же ни на сту пи

ЋУ ПРИ ЈА

Леп гест ле ка ра
Ми ла ну Бо го је ви ћу, пен зи о не ру из Ћу при је, по сле 

од у зе то сти ле ве стра не те ла и из ла ска из бол ни це, пре-
по ру че на је ре ха би ли та ци ја у Ри бар ској ба њи. Ме ђу тим, 
то му ни је одо бри ла ле кар ска ко ми си ја над ле жне фи ли ја-
ле за здрав стве но оси гу ра ње.

Та ман ка да се обес хра брио, у по моћ му је при те као 
др Ра до слав До бри чић из Ве ли ког Гра ди шта, ина че Ћу при-
ча нин, ко ји је свом зе мља ку упла тио 20 да на ле че ња у 
пред ло же ној ба њи. За хва љу ју ћи овом ле пом ге сту др До-
бри чи ћа, Ми ла ну су пре ста ли бо ло ви у ко ле ну па се са-
да уз по моћ ме тал ног тро кра ког шта па лак ше кре ће по 
ку ћи и дво ри шту.

С. Ди ми три је вић

БЕ ЧЕЈ

Бли зу је и сто та
Ста нов ни ка Ге рон то ло шког цен тра у Бе че ју Ле о пол да 

Пив ка, иако тро ши 99. го ди ну жи во та, ко ле ге из Удру же-
ња ПТТ пен зи о не ра Зре ња нин не за бо ра вља ју. Јер, Пол ди 
не са мо да је био вр сни мај стор за по прав ку те ле фон ско-
те ле граф ских апа ра та, већ се, ка жу, пам ти и по то ме што 
је мла ђе учио све му што је знао, а и што ни је имао упи-
сан није дан дан из о стан ка с по сла у 42 го ди не ста жа у 
ПТТ Зре ња нин. 

Ни кад му ни је би ло те шко да би ло где ши ром Ба на та, 
у вре ме ка да је са мо у та да шњем Ве ли ком Беч ке ре ку (Зре-
ња ни ну) би ло око 600 те ле фон ских при кљу ча ка, у би ло 
ко је до ба, пре во зом ко јим се сна ђе, стиг не са сво је две 
тор бе пу не ала та и по пра ви квар.

За то и не чу ди што га мла ђе ко ле ге, већ и са ми пен зи-
о не ри, ра до по се ћу ју. До го во ре но је да, са мо да здра вље 
и сре ћа по слу же, по чет ком де цем бра 2010. го ди не за ње-
гов сто ти ро ђен дан за јед но по је ду тор ту ко ју ће, ка ко су 
обе ћа ле, уме си ти ку ва ри це Ге рон то ло шког цен тра Бе чеј.

И. М.

У окви ру Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Бор 
го ди на ма ак тив но ра ди Кул тур но-умет нич ко дру штво ко-
је оку пља игра че, пе ва че, а по вре ме но и ре ци та то ре. Ве-
жба се јед ном не дељ но, а на сту пи су ве о ма за па же ни, 
иако је про сек ста ро сти чла но ва 62 го ди не. За хва љу ју ћи 
СУБ НОР-у Бо ра, КУД на сту па на про сла ва ма свих зна чај-
ни јих да ту ма ко је они ор га ни зу ју. 

Ко ор ди на тор КУД-а Ан тун Хор ти

Гру па пе ва ча на про сла ви Да на др жав но сти

При ја те љи у по се ти
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БЕ О ГРАД

Цве ће и слат ки ши
Шти ће ни це До ма пен зи о не ра „Бе жа ниј ска ко са” у Бе-

о гра ду про сла ви ле су 8. март она ко ка ко до ли ку је: ве се-
ли ле су се, уз му зи ку и пе сму, ни је из о ста ло ни цве ће, 
а до брог рас по ло же ња би ло је на пре тек. Осмо мар тов ско 
сла вље улеп ша ла су им де ца вр ти ћа „Сну пи” и чла но ви 
КУД „Ди ми три је Ко ту ро вић”. Одр жа на је и тра ди ци о нал-
на на град на игра за же не, а по бед ни це су у осми шље ним 
игра ма као на гра ду до би ле цве ће (од Град ског зе ле ни ла), 

ЋИ ЋЕ ВАЦ

Дра ги ца нај леп ша

ДРА ЖЕ ВАЦ

На ја ви ли бра ти мље ње

КЊА ЖЕ ВАЦ

Уз ка фан ски шти мунг
Сек ци ја же на Клу ба пен зи о не ра и ин ва ли да ра да Кња-

жев ца при пре ми ла је, за Дан же на, не де љу да на сла вља: 
по че ло је 4. мар та по се том вр шња ци ма у Ге рон то ло шком 
цен тру, а на ста ви ло се ча јан ка ма, дру гар ским ве че ри ма, 
раз го во ри ма о здра вљу и мно го че му дру гом све до 12. 
мар та.

Већ тра ди ци о нал но, КУД „Сун ча на је сен” по се тио је 
Ге рон то ло шки цен тар и об ра до вао до ма ћи не му зич ко-
сцен ским при ка зом „Кња же вач ка ка фан ска уба ви ла”, по 
сце на ри ју Бе бе Ми лић, пред сед ни ка КУД-а. 

– Же ља нам је да на тре ну так за бо ра ви мо сва ко дне ви-
цу и про бле ме у њој и да, на кри ли ма до бре ста ре му зи-
ке и ка фан ског шти мун га дру ге по ло ви не про шлог ве ка, 
за пло ви мо у успо ме не – ка же пред сед ник Клу ба пен зи о-
не ра Бор ка Ву лић.

У то ме им је по мо гао и глу мац Звон ко Пав ко вић, би ло 
је и хор ске му зи ке, ста ро град ских пе са ма, до брих ре ци та-
то ра, хар мо ни ка ша и гај да ша, а на кра ју, за што ско ри је 
ви ђе ње, раз ви ло се и ко ло.

Д. Ђор ђе вић

Тра ди ци о нал но, као и прет ход них го ди на, пен зи о нер ке, 
чла ни це Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Ћи ће вац, све-
ча но су про сла ви ле свој пра зник – Дан же на. Уз че стит ке 
Жи во ми ра Ми ја то ви ћа, пот пред сед ни ка, у име свих пен зи-
о не ра, и Дра га на Чап ку но ви ћа, пред сед ни ка Скуп шти не, у 
име ло кал не са мо у пра ве, у мо те лу „Ру бин” у По ја та ма, уз 
пе сму и игру, бо гат ме ни, ве се ли ло се до ка сно у ноћ.

На кра ју ве че ри иза бра на је и нај леп ша пен зи о нер ка: 
ту ти ту лу по не ла је Дра ги ца Пет ко вић, а као на гра ду до-
би ла је бес плат ну ула зни цу за про сла ву 8. мар та 2010. 
го ди не.

Ж. Ми ја то вић

па ке те слат ки ша (по клон „Со ко Штар ка”) и тор ту (од „Ауре-
ли ја”), што их је по себ но об ра до ва ло.

М. Џа ко вић

Чла но ви ин ва лид ских ор га ни за ци ја Пи ро та, Но вог Па-
за ра и Алек син ца ор га ни зо ва ли су, по во дом 8. мар та, дру-
же ње у се лу Дра же вац крај Алек син ца и свом „леп шем 
де лу” при ре ди ли ле пе тре нут ке. Су сре ту је при су ство вао 
и Бо жи дар Це кић, пред сед ник Са ве за ин ва ли да Ср би је, ко-
ји је, че сти та ју ћи им Дан же на, свим пен зи о нер ка ма за же-
лео до бро здра вље и дуг жи вот.

Дру же ње је тра ја ло до ве чер њих са ти, уз зву ке му зи-
ке, а на ра стан ку су сви из ра зи ли же љу да се по но во ви-
де. Ин ва лид ске ор га ни за ци је Алек син ца и Но вог Па за ра 
на ја ви ле су ско ра шње бра ти мље ње.

М. Ан тић
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ВЛА ДИ МИР ЦИ

Уз ђаке и пен зи о не ри

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да Вра ње обез бе ди ла је 
огрев но др во по це ни од 3.000 
ди на ра за куб ни ме тар, уз пла ћа-
ње у 16 ра та, и пи ле ће ме со, по 
200 ди на ра за ки ло грам, у шест ра та. Чла но ви ма је омо-
гу ћен и де се то днев ни бо ра вак у Про лом ба њи уз пла ћа-
ње на шест ме сеч них ра та.

Про гра мом ра да за ову го ди ну пред ви ђе ни су су сре ти 
са ко ле га ма из Пи ро та и Но вог Па за ра. Уско ро се, ка ко 
ка же То ми слав Стан ко вић, се кре тар Ор га ни за ци је, кре ће 
у Ја го ди ну, пла ћа се са мо 500 ди на ра за пре воз, а трај-
ни за да так је ома со вље ње члан ства. Р. Ста ној ко вић

КУР ШУ МЛИ ЈА 

Пр ва по моћ оп шти не
На адре су Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у Кур шу-

мли ји, ко ја је до сад увек би ла осло ње на на соп стве на сред-
ства од чла на ри не и од тог не ве ли ког нов ца оства ри ва ла 
за па же не ре зул та те, сти гло је при јат но из не на ђе ње.

– Ово го ди шњим пла ном оп штин ског бу џе та на шој ор-
га ни за ци ји на ме ње но је сто хи ља да ди на ра и тај но вац 
би ће нам до де љен то ком го ди не. Об ра до вао нас је та кав 
став оп шти не. Иако сред ства ни су ве ли ка схва ти ли смо 
да у ло кал ној са мо у пра ви има оних ко ји ми сле и на љу-
де тре ћег до ба – ка же пред сед ник кур шу млиј ских пен зи-
о не ра Ми о драг Илић.

Ово је ина че пр ви пут да оп шти на фи нан сиј ски по ма-
же пен зи о нер ску ор га ни за ци ју у овој то плич кој оп шти ни 
ко ја се ду жи ном од 105 ки ло ме та ра гра ни чи са ју жном 
срп ском по кра ји ном.

Сред ства ће, нај ве ћим де лом, би ти утро ше на за нај у-
гро же ни је од 3.200 пен зи о не ра ко ли ко их има у кур шу-
млиј ском кра ју.

Ж. Дим кић

Из гле да да ће бу ду ћи дом уче ни ка у Вла ди мир ци ма, чи-
ја се из град ња при во ди кра ју, бар де ли мич но про ме ни ти 
пр во бит ну на ме ну, а мо жда ће по ста ти и дом јед ном бро-
ју пен зи о не ра, бар они ма са ви шим при на дле жно сти ма. 

На и ме, дом ће има ти 160 ле жа је ва, са вре ме ну ку хи њу 
и ре сто ран, ба зен и дру ге са др жа је. Али, све ра чу ни це ло-
кал не са мо у пра ве по ка зу ју да, за разлику од некадашњих 
чини се не баш тачних података на основу којих је и 
донета одлука о градњи, не ће би ти до вољ но уче ни ка из 
окол них ме ста да по пу не сва ме ста, ни ти се зна ко ће пла-
ћа ти око 40 за по сле них. 

За то је на Ми ни стар ству про све те, ко је фи нан си ра из-
град њу до ма, да раз мо три мо гућ ност да се он „по де ли” 
из ме ђу ђа ка и пен зи о не ра, чи ме би ста ри ји у овом де лу 
Ср би је до би ли од го ва ра ју ћи сме штај и трет ман.

З. Ђу рић

ПИ РОТ

Уско ро и ле кар во лон тер
У про сто ри ја ма пи рот ске Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о-

не ра сва ког пет ка нај ста ри ји ма се ме ри крв ни при ти сак. То 
нај че шће во лон тер ски ра де ме ди цин ске се стре Та ња Пе шић 
и Алек сан дра Стан ко вић ко је, та ко ђе, об ја шња ва ју пен зи о-
не ри ма ка ко да узи ма ју ле ко ве ко ји су им про пи са ни.

Пен зи о не ри су за до вољ ни овом скром ном бри гом, а, по 
ре чи ма Ве ли ми ра Пеј чи ћа, пред сед ни ка Ор га ни за ци је, по-
сто ји мо гућ ност и по нов ног ан га жо ва ња ле ка ра во лон те ра

из ре до ва пен зи о не ра ко ји би, као ра ни јих го ди на, јед ном 
не дељ но био на услу зи ис пи сни ци ма.

С. Па на ки јев ски 

ВРА ЊЕ

По год но сти 
за чла но ве

То ми слав Стан ко вић

ША БАЦ

Сле ди пре се ље ње
Клуб Ге рон то ло шког цен тра Ша бац, ко ји је кра јем 2008. 

бро јао 159 чла но ва, нај ви ше из ме ђу 60 и 70 го ди на, ме-
ђу ко ји ма ви ше од 45 од сто удо ви ца и удо ва ца, до кра-
ја 2009. тре ба ло би да до би је сво је про сто ри је. Оне ће, 
ка ко је на го ди шњој скуп шти ни Клу ба ре као Ми лан По по-
вић, ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра Ша бац, би ти ви ше 
не го дво стру ко ве ћи, што је об ра до ва ло све љу де ко ји у 
Клуб на вра ћа ју да уз ћа ска ње с вр шња ци ма за бо ра ве на 
бо лест и уса мље ност. Б. Р. 
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ЗА ЈЕ ЧАР

На из во ру ин фор ма ци ја
Но вим из гле дом, оби мом и опре мље но шћу „Глас оси гу-

ра ни ка” је при ву као ве ли ку па жњу Сек ци је же на пен зи о не-
ра из За је ча ра ко јом ру ко во ди др Јо ван ка Фи ли мо но вић.

МАЈ ДАН ПЕК

Умет нич ка ра ди о ни ца

БЕ О ГРАД

Клот-фр кет
Да су ба ке и да нас ве ште у тра ди ци о нал ној ве шти ни, 

по ка за ле су на ча јан ки чла ни ца ко ми си ја за кре а тив ни руч-
ни рад днев них цен та ра и клу бо ва Ге рон то ло шког цен тра 
Бе о град: до ма ћин је био Днев ни цен тар „Па ли лу ла”, те ма 
„Пле те ње”, а у про гра му так ми че ње у бр зом пле те њу и 
квиз зна ња на за да ту те му. Уче сни ци су би ли ко ри сни ци 
ге рон то ло шких клу бо ва: „Гроц ка”, „Чу ка ри ца”, „Ста ри град 
1”, „Ра ко ви ца”, „Вој во да Сте па”, „Мла де но вац”, „Др Ми ха-
и ло Сту пар 2”, „Др Ми ха и ло Сту пар 3”, „Сав ски ве нац 2”, 
„Сав ски ве нац 3” и „Др Ми ха и ло Сту пар 4”. 

Уз до ма ће ко ла че и чај, так ми чар ке су по ла са та упор-
но об ли ко ва ле очи це; жи ри до ма ћи на уред но је пре бро јао 
ис пле те не ре до ве и про гла сио да је На та ли ја Бог да но вић 
(Клуб „Гроц ка”), са 56 ре до ва, осво ји ла пр во ме сто, сле ди-
ле су Ра да Ву кај ло вић („Чу ка ри ца”) и Ан ка Ба ла бан („Ра ко-
ви ца”). У кви зу зна ња по бе дио је Клуб „Мла де но вац”. 

Гру па пе ва ча „Па ли лул ски би се ри” улеп ша ла је дру же-
ње, ам би јент је обо га ћен и из ло жбом сли ка Ве ри це То до ро-
вић, а за нај у спе шни је пле ти ље ко ри сник Клу ба „Па ли лу ла” 
Да ча Ве ђић из ра дио је цр те же-пор тре те за успо ме ну. 

В. Ви те зо вић

Че сто, због не до вољ но при ме ра ка ко ји се до би ја ју, лист 
се чи та од ру ке до ру ке. Нај че шће се чи та у вре ме дру-
же ња у окви ру за бав ног жи во та, про чи та ју се и ода бра ни 
књи жев ни тек сто ви или по ко ја ве се ла цр ти ца из днев не 
штам пе о до га ђа ји ма са „ју жне пру ге”.

За бав ни жи вот об у хва та и про сла ву др жав них пра зни-
ка, по се те из ло жба ма и по зо ри шту... У то ку про ле ћа и ле-
та ор га ни зу ју се из ле ти и по се те кул тур ним и исто риј ским 
спо ме ни ци ма Ср би је. На тим пу то ва њи ма зна чај ни су и су-
сре ти са пен зи о не ри ма из дру гих ор га ни за ци ја.

З. Па у но вић

ПАН ЧЕ ВО

Не гу ју спорт ски дух
Осим уоби ча је них ак тив но сти Оп штин ског удру же ња 

пен зи о не ра око на бав ки и по се ћи ва ња и да ри ва ња си ро-
ма шних и бо ле сних чла но ва, Пан чев ци во ле да се дру же, 
пу ту ју и ба ве спор том. Од око 24.000 пен зи о не ра, по ло ви-
на су чла но ви Удру же ња у ко ме се не гу је спорт ски дух. 
ОУП Пан че во два пу та го ди шње ор га ни зу је за осам ју жно-
ба нат ских оп штин ских ор га ни за ци ја так ми че ње у ша ху и 

Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Мај-
дан пек не де љу да на су ра ди ли у ке ра мич кој ра ди о ни ци 
ко ју су ор га ни зо ва ли Цен тар за кул ту ру и умет нич ка ра-
ди о ни ца „Уни кат маг”, а њи хо ви ра до ви мо ћи ће да се ви-
де на из ло жби сре ди ном апри ла.

Уче сни ци ра ди о ни це упо зна ли су се са осно ва ма овог 
умет нич ког за на та и ре а ли зо ва ли сво је иде је, а у то ме 
су им по ма га ли Гор да на Ми тро вић из мај дан печ ког „Уни-
кат ма га” и Бу ју пи Фа диљ из Оп штин ске ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да Мај дан пек.

Ди рек тор Цен тра за кул ту ру Зо ран Ми тро вић на гла-
сио је да се ра ди о јед ном од про је ка та у ко ме уче ству ју 
не вла дин, јав ни и при ват ни сек тор, што је пре по ру ка ре-
сор ног ми ни стар ства и ујед но по што ва ње европ ских стан-
дар да у сфе ри ра да и со ци јал не по ли ти ке.

Ми ло рад Ата на ско вић, пред сед ник ООИР

пи ка ду. На од ме ра ва њу спорт ских сна га у Ко ви ну ша хи-
сти из Пан че ва осво ји ли су пр во ме сто, док су да ме у пи-
ка ду би ле че твр те. И. М.
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-Ч-
Чла но ви по ро ди це ко ји има ју
пра во на по ро дич ну пен зи ју
је су: брач ни друг и брач ни друг из 

раз ве де ног бра ка (ако му је суд ском пре-
су дом утвр ђе но пра во на из др жа ва ње); 
де ца ро ђе на у бра ку или ван бра ка; усво-
је на де ца; па стор чад ко ју је оси гу ра ник, 
од но сно ко ри сник пра ва из др жа вао; уну-
чад, бра ћа и се стре и дру га де ца без ро-
ди те ља, од но сно де ца ко ја има ју јед ног 
или оба ро ди те ља ко ји су пот пу но не спо-
соб ни за рад, а ко ју је оси гу ра ник, од но-
сно ко ри сник пра ва из др жа вао; ро ди те љи 
(отац, мај ка, очух, ма ће ха, усво ји о ци) ко-
је је оси гу ра ник, од но сно ко ри сник пра ва 
из др жа вао (пре ма За ко ну о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу).

-Ш-
Штед ња

пред ста вља раз ли ку из ме ђу оства ре-
них при хо да и из да та ка за те ку ћу по-
тро шњу. Мо же би ти бан кар ска штед ња, 
штед ња у окви ру до бро вољ ног пен зиј-
ског оси гу ра ња, итд.

---
401(к) пен зиј ски план

пред ста вља из у зет но по пу лар ни пен-
зиј ски план ко ји је у САД по чео ин тен зив-
ни је да се ко ри сти осам де се тих го ди на 
20. ве ка. Ове пла но ве осни ва ју пред у зе-
ћа, тј. по сло дав ци. Пен зиј ски пла но ви 
401 (к) че сто се на зи ва ју и пла но ви ма 
ре ду ко ва них за ра да за то што за по сле ни 
мо гу сво је вољ но да се опре де ле за сма-
ње ње сво јих те ку ћих за ра да на ра чун 
ула га ња од ре ђе них нов ча них из но са у 
план за пен зи о ни са ње са од ре ђе ним по-
ре ским олак ши ца ма.

403 (б) пен зиј ски план
ко ри сти се у САД. Укљу чу је од ре ђе не 

по ре ске олак ши це, а до сту пан је са мо 
не ким гру па ма за по сле них, и то у: про-
свет ним, до бро твор ним, вер ским и дру-
гим не про фит ним ор га ни за ци ја ма.

(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

ПИСМА

Од пу те ва за пен зи је
Чи там овај лист већ 40 го ди на, а по след њих 

шест од ка да сам ин ва лид, ве зан за кре вет, не 
про пу штам ни јед но сло во. До па да ми се што о 
све му мо же у ње му да се про чи та, а има и до ста 
пи са ма из жи во та.

Ви дим да је са да стал ни при ти сак на вла ду да 
се сма ње пен зи је јер, на вод но, Ср би ја не ма до вољ-
но сред ста ва да нам их пла ћа. 

Сма трам да ни су за то је ди на сред ства ко ја се 
из два ја ју од за по сле них и до та ци је др жа ве. Пи та-
мо се ми ста ри ји где су па ре од про да тих фа бри-
ка, пред у зе ћа, уста но ва гра ђе них на шим нов цем 
пр вих 50 по сле рат них го ди на. Где су па ре од ко-
ри шће ња пру га и пу те ва ко је су на до бро вољ ним 
рад ним ак ци ја ма из гра ди ли омла дин ци и омла дин-
ке, удар нич ким ра дом. На ши ру да ри, то пи о ни ча ри 
ко ји су у то вре ме ства ра ли екс тра до хо дак, пу ни ли 
су фон до ве пред у зе ћа, ре пу бли ка и фе де ра ци је. 
Мно ги су због та квог на чи на ра да у те шким усло-
ви ма оста ли ин ва ли ди, дру ги су по ште но за ра ди ли 
сво је пен зи је, а да нас ни ко ни да се се ти где су 
све те па ре, не го је ди но – не ма за пен зи је.

Ако би се у наш пен зиј ски фонд упла ћи ва ла 
про цен ту ал но сред ства од ко ри шће ња тих пу те ва, 
пру га, елек тра на и све га са гра ђе ног до бро вољ ним 
ра дом, си гу ран сам да би би ло ма ње про бле ма око 
ис пла те са да шњих пен зи ја. Па не ка над ле жни раз-
ми сле о то ме.

С по што ва њем, 
Жи во јин Ву чи ће вић, Ло зни ца

Не пи са но пра ви ло „за што про сто, кад 
мо же ком пли ко ва но” по твр ди ло се код 
нас по ко зна ко ји пут на про це ду ри ва-
ђе ња но вих лич них ка ра та и па со ша. 
Све што су мо гли да за мр се и за пе тља-
ју, за мр си ли су и за пе тља ли, на рав но, 
пре ко на ших ле ђа. 

Мо ра мо, као пр во, по но во да до ста-
вља мо кр ште ни це и др жа вљан ства, као 
да пр ви пут ва ди мо лич не кар те. И да 
за то оп шти на ма пла ти мо так су. Кад 
оде мо у би ло ко ји СУП и „пад не мо у не-
свест” од ре до ва и гу жви, ре ши мо да 
са ми убр за мо про це ду ру: сли ка мо се и 
упла ти мо не ма ле так се за до ку мен та. 
Он да се вра ти мо у ред и чу је мо од са-
пат ни ка да смо за сли ке џа бе да ва ли 
па ре, јер нас они та мо сли ка ју. 

За тим кре ну ва ри ја ци је: те, не мо же 
исто вре ме но за оба до ку мен та не го пр-
во за лич ну кар ту, па кад њу по ди же-
мо, он да се пре да је за па сош; те ово 
је ред за пре да ва ње, а они ко ји узи ма-
ју го то ва до ку мен та у дру ги ред; те ују-
тро из ме ђу 7 и 8 да се узме број (СУП 
Чу ка ри ца) или да се у 8 при ја ви мо за 
тај дан (СУП Ра ко ви ца)... Као да нам је 
је ди ни по сао да че ка мо у ре до ви ма за 
ис пра ве. А у њи ма се сто ји са ти ма, са 

бе ба ма, ма лом де цом, ба ка ма, де да ма, 
јер сва ко мо ра да се по ја ви лич но.

Кад се ко нач но уђе у згра ду, сва ко 
бу де „об ра ђи ван” бар 10-15 ми ну та (ако 
ни је пао си стем, па га „при ди жу” са ти-
ма). При том, у њи хо вим ра чу на ри ма је 
мно го ви ше по да та ка о на ма не го што 
их има у кр ште ни ци и др жа вљан ству 
ко је до не се мо! 

Кад нај зад до би је мо оба ве ште ње да 
за 10-15 да на мо же мо да до ђе мо по но-
ва, европ ска до ку мен та, по ми сли мо да 
смо све за вр ши ли. Али, по сле не ко ли ко 
са ти че ка ња да се пре у зму го то ве ис пра-
ве, ка жу вам да за тај дан не ће те сти ћи 
до шал те ра, јер го спо ђи ца иза истог не 
мо же да ра ди по сле осам ни слу чај но.

Ако се по бу ни мо, об ја сне нам да ми 
не мо же мо да ор га ни зу је мо њи хов по-
сао. Али, они очи то мо гу наш жи вот: и 
сло бод но и рад но вре ме. Је ди но што то 
ни су и осми сли ли ка ко ва ља, не го се по-
на ша ју као да смо ми, од до са де, до шли 
са мо да би смо њих мал тре ти ра ли. 

А све због ула ска у Евро пу, чи ји гра-
ђа ни, ина че, пре ко ин тер не та за вр ша ва-
ју сав по сао. А ми, је ди но ако го ди шњи 
од мор ко ри сти мо у те свр хе.

З. Ди ми три је вић, Ра ко ви ца

Ко због ко га по сто ји
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Под но ше ње зах те ва за
ин ва лид ску пен зи ју

По ред фор мал ног зах те ва, за при зна ва ње пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју тре ба под не ти Обра зац 1, са нео-
п ход ном ме ди цин ском до ку мен та ци јом, и по твр ду о 
рад ном ме сту на ко ме је оси гу ра ник ра дио, до ка зе о 
оси гу ра њу ко је је оси гу ра ник имао, фо то ко пи ју лич не 
кар те, здрав стве не књи жи це и вој не књи жи це (ако се 
ра ди о оси гу ра ни ку му шкар цу).

Уко ли ко је узрок ин ва лид но сти по вре да на ра ду, тре-
ба при ло жи ти и по вред ну ли сту.

Ва жно је на по ме ну ти да се на обра сцу зах те ва за ин-
ва лид ску пен зи ју на ла зи спи сак до ку ме на та ко је тре ба 
при ло жи ти уз по пу њен зах тев, али је нео п ход но зна ти 
и да Обра зац 1 ор ди ни ра ју ћег ле ка ра мо ра би ти по пу-
њен на пи са ћој ма ши ни или ком пју те ру и ове рен од 
ко ми си је над ле жног до ма здра вља. У слу ча ју нео ве ра-
ва ња про пи са ног обра сца под но си лац зах те ва ће би ти 
упо зо рен да је ово нео п ход но или ће у су прот ном сам 
сно си ти тро шко ве ве шта че ња ко ји са да из но се 26.000 
ди на ра.

Ако се оси гу ра ник од лу чи да сам фи нан си ра тро шко-
ве ве шта че ња и упла ти на ве де ну су му, има пра во на по-
вра ћај ових сред ста ва ако ор ган ве шта че ње утвр ди да 
код оси гу ра ни ка по сто ји пот пун гу би так рад не спо соб-
но сти. У су прот ном, ова сред ства за др жа ва Фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Жи ва дин Дам ња но вић – 
Сред ње во: Су пру га је (ро ђе на 
1953) упла ћи ва ла по љо при-
вред но оси гу ра ње 23 го ди-
не. По ку ша ла је да оства ри 
пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, али је од би је на. Због бо-
ле сти ни је у мо гућ но сти да 
да ље ра ди и упла ћу је до при-
но се. Да ли мо же да оства ри 
пра во на ста ро сну пен зи ју и 
да ли ће овај дуг, ако ви ше 
не пла ћа до при но се, да јој се 
од би ја од пен зи је? Мо же ли 
да бу де здрав стве но оси гу ра-
на пре ко ме не, ја сам лич ни 
пен зи о нер.
Од го вор: Су пру га тре ба 

да под не се зах тев за ми ро-
ва ње по љо при вред ног ста жа 
због бо ле сти да би би ла осло-
бо ђе на пла ћа ња до при но са 

док је бо ле сна и док не мо-
же да оба вља по љо при вред ну 
де лат ност. Ти ме би се осло-
бо ди ла обавезе пре ма Фон ду 
ПИО док је при вре ме но не-
спо соб на за рад. Са ста жом 
ко ји је већ упла ти ла и ка да 
на вр ши 60 го ди на, мо ћи ће 
да оства ри пра во на ста ро-
сну пен зи ју.

У слу ча ју одо бра ва ња ми-
ро ва ња ста жа, осло бо ди ће се 
са мо пла ћа ња до при но са за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, а оста ле до при но се и 
да ље мо ра да из ми ру је, што 
зна чи да би и здрав стве но 
оси гу ра ње и да ље са ма упла-
ћи ва ла.

Ми ро ва ње ста жа – због бо ле сти

Ми лан Сте вић – Ша бац: Мо-
же ли се вој ни рок ура чу на ти 
у рад ни стаж и ка ко? На од-
слу же ње вој ног ро ка оти шао 
сам из рад ног од но са, где сам 
се и вра тио и на ста вио да ра-
дим до сте ча ја фир ме. Лич-
ном упла том у Фонд ПИО за 
вре ме про ве де но у ЈНА пра-
во на пен зи ју сте као бих за 
2-3 ме се ца, Мо гу ли да оства-
рим то пра во?
Од го вор: Од слу же ње вој-

ног ро ка не при зна је се у стаж 

оси гу ра ња, а ни је мо гу ће ни 
упла ти ти га ре тро ак тив но.

По про пи си ма ко ји ва же од 
9. 4. 2003. го ди не, ли ца ко ја 
се са да на ла зе на од слу же њу 
вој ног ро ка мо гу исто вре ме но 
да сама упла ћу ју до при но се 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње. И ова упла та ни-
је мо гу ћа ре тро ак тив но, већ 
са мо 30 да на уна зад од под-
но ше ња зах те ва.

Вој ни рок и до при но си

Гор да на Миљ ко вић – Ду-
боч ка: Мо ја се стра је ра ди ла 
у Швај цар ској и има 28-30 ме-
се ци ста жа у тој зе мљи. За то 
вре ме упла ћи ва ла је до при но-
се за по љо при вред но оси гу ра-
ње у на шој зе мљи, та ко да 
са да има про блем ду пли ра ња 
ста жа. Њен по кој ни су пруг је 
имао 17 го ди на ста жа. Ин те ре-
су је нас шта је бо ље за њу: да 
ли да узме сво ју пен зи ју (услов 
за швајцарску пензију сти че 
2011), уз ума ње ње пензије 
остварене у Србији, или му-
же вље ву, јер не зна ко ја ће 
би ти по вољ ни ја. Уко ли ко се 
од лу чи за му же вље ву пен зи-
ју, да ли има пра во на не ку 
на кна ду уна зад? Про блем је 
и ње но здрав стве но оси гу ра-
ње ко је не мо же да до би је јер 
има при вре ме но ре ше ње.
Од го вор: При вре ме ност 

ре ше ња о ста ро сној пен зи ји 
ни је пре пре ка за ре гу ли са-
ње здрав стве ног оси гу ра ња. 

Уз при вре ме но ре ше ње ре гу-
ли шу се сва пра ва као и са 
ко нач ним.

Ва ша се стра мо же да под-
не се зах тев Фи ли ја ли ПИО да 
јој се од ре ди пен зи ја ко ја је за 
њу по вољ ни ја, од но сно да се 
до не се и ре ше ње о по ро дич-
ној пен зи ји и да се ис пла ћу је 
она ко ја је за њу по вољ ни ја. 
Ако се Ва ша се стра од лу чи за 
ко ри шће ње по ро дич не пен зи-
је, она мо же да се ис пла ти 
са мо шест ме се ци уна зад од 
да на под не тог зах те ва.

Пре кла па ње ста жа у Ср-
би ји и Швај цар ској по жељ-
но је да од мах ре гу ли ше јер 
у слу ча ју сма ње ња пен зи је 
због пре кло пље ног ста жа, то 
смањење ће важити од да на 
при зна ва ња пра ва на пен зи ју 
у Србији, та ко да ће на ста ти 
дуг ко ји ће мо ра ти да се вра-
ти Фон ду ПИО.

Сва пра ва уз при вре ме но ре ше ње

Сло бо дан Јо ва но вић – Бе-
о град: Уско ро од ла зим у пен-
зи ју. У то ку ком пле ти ра ња 
до ку мен та ци је ре че но ми је 
да ми не ће би ти ува жен до ку-
мент о еви ден ти ра њу рад ног 
ста жа за пе ри од са уве ћа ним 
тра ја њем ко ји сам оства рио 
у Га ле ни ци, јер ова кво пра-
во, пре ма но вом за ко ну, мо-
же да се оства ри са мо ако је 
стран ка овај стаж оства ри ла 
у то ку пет го ди на у кон ти ну-
и те ту. За ни ма ме да ли сам 
до био пра ву ин фор ма ци ју о 
ста ту су бе не фи ци ра ног рад-
ног ста жа и ура чу на ва ња у 
укуп но оства ре ни стаж.
Од го вор: Пре ма до ста вље-

ним по да ци ма, Ви сте на по-
сло ви ма са уве ћа ним тра ја њем 
про ве ли од 1. 3. 1972. до 
14. 3. 1974. го ди не. По про-
пи си ма ко ји су ва жи ли до 31. 
12. 1972. го ди не, Ви не ма те 
услов за при зна ва ње (до та да-

шњег) ста жа са уве ћа ним тра-
ја њем јер не ма те три, пет, а 
ни 10 го ди на про ве де них на 
овим по сло ви ма. За кон се, за-
тим, ме њао 1. 1. 1973. го ди-
не, али се ти прописи од но се 
са мо на оси гу ра ни ке ко ји су у 
том вре ме ну и оства ри ли пра-
во на пен зи ју, што зна чи да 
се не од но се на Вас, јер Ви 
право на пензију остварујете 
сада. 

На Вас се при ме њу ју про-
пи си ко ји су ва жи ли по сле
1. 7. 1983. го ди не, па ће Вам 
се вре ме од 1. 1. 1973. до 
14. 3. 1974. го ди не ра чу на ти 
као стаж са уве ћа ним тра ја-
њем, јер по тим про пи си ма 
се, не за ви сно од ду жи не вре-
ме на про ве де ног на по сло ви-
ма на ко ји ма се стаж ра чу на 
са уве ћа ним тра ја њем, овај 
стаж об ра чу на ва као бе не фи-
ци ра ни стаж. 

Стаж са уве ћа ним тра ја њем
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Решење из прошлог броја: поговор, уловити, Шеридан, код, 
ада, омашка, мена, м, еталони, та, одан, ривали, н, визир, ако, 
ива, ка, хват, апелати, парати, амиди, б, Танаско, и, Анета. 

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

СТАНОВИТИ 
ДЕО ЦЕЛОГА

ИНИЦИЈАЛИ 
КОМПОЗИ-
ТОРА ГРИГА

МЕСТО У 
СРЕМУ, КОД 
ШИДА

МИРЈАНА 
ОДМИЛА

ЈУНАКИЊА 
СТАРЕ 
КЕЛТСКЕ 
ПРИЧЕ

ДЕО СТЕНЕ ПРЕСТОНИЦА  
АМОНИШАНА

ДИВЉИ 
ШИМШИР

САМОЖИВОСТ

ОЗНАКА ТОНЕ

СПОРО, 
ИНЕРТНО

РАСПРАВ-
ЉАЊЕ

ИСТА СЛОВА

ИМЕ ГЛУМЦА 
ДЕЛОНА

СТОТИНА

ГРАД У 
ИРСКОЈ, КОД 
ДАБЛИНА

ДНЕВНЕ  
НОВИНЕ

МАЧЕВАЛ. 
САВЕЗ

УЗБУРКАНОСТ       
ВОДЕ

КРАТКО 
И ТЕШКО 
ДИСАЊЕ, 
СИПЊА

СИМБОЛ ЗА 
УРАН

ОКАЧИТИ О 
КУКУ

ЈУНАЧКИ 
СПЕВ, 

ЕПОПЕЈА

ЗОРАН 
СЛАВНИЋ

ВРСТА ПТИЦЕ

ЛИСИЧЈИ РЕП,    
ОРЕПИНА

ЧАСОВНИК

СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА

СТАНОВНИЦА 
ТАКОВА

ИМЕ ГЛУМИЦЕ   
ШТРЉИЋ

МЕРА ЗА 
ПОВРШИНУ 
ЗЕМЉЕ

 РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ

СИМБОЛ 
НАТРИЈУМА

МЕСТО У 
СРБИЈИ

ОСТРВО У 
АТЛАНТ. 
ОКЕАНУ

ОЗНАКА ЗА 
АЛТ

ИМЕ 
ТЕОДОРАКИСА

СПРЕМАЧ 
ХРАНЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПРЕДЛОГ: 
ПРЕМА

МУЗИЧКА 
МЕРА

ОТАЦ (СЛОВ.)

АРАПИН 
(КРАЋЕ)

ТИМ ПУТЕМ, 
ТИМ ПРАВЦЕМ

РЕКА У 
АУСТРИЈИ

ЗИМСКИ 
СПОРТ

ПРЕДЊА 
СТРАНА 
КОВАНОГ 
НОВЦА

ОЗНАКА ЗА 
ОБИМ

ПРВАК, 
ШАМПИОН

ГЛАВНИ ГРАД 
ВЕНЕЦУЕЛЕ

ВРСТА СИРА

Ле ко ви те ми сли
Оче ли чио сам жив це. Стал но слу шам по ли ти ча ре!

Пи шем ме мо а ре. Мо лим оче ви це да се не ја вља ју.

На род них ко ла је све ма ње, а све ви ше је на род-
них – ку хи ња.

Ко нач но смо му ви де ли пра ви образ. Ла жни се 
из ли зао.

Ште ди мо; ви ше се не раз ба цу је мо ус пе си ма!
Ду шан Стар че вић
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До чек ка ко до ли ку је
Нас че ка све тла бу дућ ност, а ми по оби ча ју ка сни мо.

Оче ку је се да по бе ди ра зум, ма да ни на ше шан се ни-
су за пот це њи ва ње.

До че ка ли смо бра ћу ка ко и до ли ку је, би ла је то кла-
сич на са че ку ша.

Зо ран Т. По по вић 

За ду жи ли нас 
Мно го на шег на ро да по др жа ва ак ци ју „ку пуј мо до ма ће”. 

Све их је ви ше ис пред до ма ћих... јав них ку хи ња!

То ли ко су нас за ду жи ли да би тре ба ло да им вра ти-
мо истом ме ром.

Ми ло рад Би бин

До ско ци
Ни смо ми па ли с кру шке. Наш бренд је шљи ва.

Исти на је са мо јед на, али то код нас одав но ви ше не 
про ла зи.

Те шко је у Ср би ји оку пи ти здра ву па мет. По тро ше на је.
Ра де Ђер го вић
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Мо лим за реч
Рад је ство рио чо ве ка. А одр жа ће га скра ће на рад на не де ља.

По че ло је фар ба ње „пун та”. Фар ба ње ку па ца ауто мо би ла ни-
је ни пре ста ја ло.

Наш дуг по гла ви ста нов ни ка је 576 до ла ра. Би ло би пра вед-
но да они гла ва ти ји ду гу ју ду пло.

Ни је стра шно што су пен зи је за мр зну те. Већ су по че ле да 
се то пе.

До бро је што се на сва кој те ле ви зи ји ку ва и про ба ју ре цеп ти. 
Та ко на род мо же да је де пре ко сво јих пред став ни ка.

На дај мо се да ће Пе сма Евро ви зи је би ти одр жа на пре не го 
што ми от пе ва мо сво је.

Де јан Па та ко вић

Про фи ти ра си ро ти ња
По ли тич ки ви зи о на ри про бле ме са гле да ва ју у пер спек ти ви. Ви де 

их ума ње не.

Из гу ра ће мо ми и ову кри зу! Си зи фи, при о ни те.

Си ро ти ња ће про фи ти ра ти од свет ске еко ном ске кри зе. Има ће 
бар кри зу и по!

Сло бо дан Ду чић 


