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Ус крс, или Вас крс, нај ве ћи Ус крс, или Вас крс, нај ве ћи 
је хри шћан ски пра зник у го ди-је хри шћан ски пра зник у го ди-
ни. То је дан веч не ра до сти, ни. То је дан веч не ра до сти, 
дан ка да је Хри стос, ка ко про-дан ка да је Хри стос, ка ко про-
по ве да ве ра, по бе дио смрт. На по ве да ве ра, по бе дио смрт. На 
вас кр шње ју тре ње зво не сва цр-вас кр шње ју тре ње зво не сва цр-
кве на зво на, а на род са све ште-кве на зво на, а на род са све ште-
ни ком иде у ли ти ју око цр кве. ни ком иде у ли ти ју око цр кве. 
По сле три кру га око хра ма, ста-По сле три кру га око хра ма, ста-
је се пред ње го ва вра та, где је се пред ње го ва вра та, где 
се већ на ла зи све ште ник с кр-се већ на ла зи све ште ник с кр-
стом, све ћом и ка ди о ни цом и стом, све ћом и ка ди о ни цом и 
пе ва тро пар Вас кр са, а по том пе ва тро пар Вас кр са, а по том 
сле ди ус кр шња ли тур ги ја. За-сле ди ус кр шња ли тур ги ја. За-

У НЕ ДЕ ЉУ ЈЕ УС КРС, НАЈ РА ДО СНИ ЈИ ХРИ ШЋАН СКИ ПРА ЗНИКУ НЕ ДЕ ЉУ ЈЕ УС КРС, НАЈ РА ДО СНИ ЈИ ХРИ ШЋАН СКИ ПРА ЗНИК

За тр пе зом по ро ди цаЗа тр пе зом по ро ди ца
и нај дра жи при ја те љии нај дра жи при ја те љи

ма, пла ви, ро зе и бе ли зум бу ли, ма, пла ви, ро зе и бе ли зум бу ли, 
жу ти љу ти ћи или зе лен ка да и жу ти љу ти ћи или зе лен ка да и 
нар цис; ва жно је да су ве сни-нар цис; ва жно је да су ве сни-
ци про ле ћа на сто лу. ци про ле ћа на сто лу. 
Вас крс је по крет ни пра зник Вас крс је по крет ни пра зник 

и увек па да у не де љу, пр ву иза и увек па да у не де љу, пр ву иза 
пу ног ме се ца, по сле про лећ не пу ног ме се ца, по сле про лећ не 
рав но дне ви це. Хри шћа ни ка то-рав но дне ви це. Хри шћа ни ка то-
лич ке ве ро и спо ве сти про сла ви-лич ке ве ро и спо ве сти про сла ви-
ли су Вас крс 12. апри ла док ће ли су Вас крс 12. апри ла док ће 
љу ди пра во слав не ве ре то учи-љу ди пра во слав не ве ре то учи-
ни ти 19. апри ла. Вас кр се ње Ису-ни ти 19. апри ла. Вас кр се ње Ису-
са Хри ста све ча но се пра зну је са Хри ста све ча но се пра зну је 
све до Спа сов да на. све до Спа сов да на. Т. К.Т. К.

Ве ли ки пе так
У хри шћан ству се Ве ли ки пе так 

сма тра нај ту жни јим да ном јер је та-
да Христ ра за пет, жр тву ју ћи се за све 
љу де. На овај дан се не слу жи ли тур-
ги ја, осим ако су Бла го ве сти. На Ве ли-
ки пе так се по сти, је де се са мо су ви 
хлеб и пи је во да. Оби чај је да се на 
тај дан фар ба ју ја ја, нај че шће цр ве-
ном бо јом ко ја сим бо ли зу је не ви но 
про ли ве ну Хри сто ву крв. Тог да на 
се не пе ва, не ве се ли, а од Ве ли ког 
че тврт ка до Ус кр са, не де ље ка да је 
Исус Христ вас кр сао, не зво не цр кве-
на зво на јер су она у пра во слав ној 
цр кви знак ра до сти. Та да се вре ме 
бо го слу же ња и огла ша ва ња умр лих 
на ја вљу је др ве ним кле па лом.

Вас крс 2009–2020.Вас крс 2009–2020.
(гре го ри јан ски ка лен дар)(гре го ри јан ски ка лен дар)

го ди на ка то лич ки пра во слав ни

2009. 12. април 19. април

2010. 4. април

2011. 24. април

2012. 8. април 15. април

2013. 31. март 5. мај

2014. 20. април

2015. 5. април 12. април

2016. 27. март 1. мај

2017. 16. април

2018. 1. април 8. април

2019. 21. април 28. април

2020. 12. април 19. април

тим се сви вер ни ци по здра вља-тим се сви вер ни ци по здра вља-
ју ре чи ма „Хри стос вас кр се”, ју ре чи ма „Хри стос вас кр се”, 
и по твр ђу ју сво ју ве ру са „ва-и по твр ђу ју сво ју ве ру са „ва-
и сти ну Вас кр се”!и сти ну Вас кр се”!
Ус крс се у сва кој ку ћи пра-Ус крс се у сва кој ку ћи пра-

зну је дру га чи је, али је су шти-зну је дру га чи је, али је су шти-
на сву да иста – про во ди се с на сву да иста – про во ди се с 
по ро ди цом и нај дра жим при-по ро ди цом и нај дра жим при-
ја те љи ма. Сви се обич но оку-ја те љи ма. Сви се обич но оку-
пља ју око пра знич ног руч ка. пља ју око пра знич ног руч ка. 
Сва ка по ро ди ца се тру ди да Сва ка по ро ди ца се тру ди да 
се на сто лу на ђе све оно што се на сто лу на ђе све оно што 
до ли ку је овом ве ли ком пра зни-до ли ку је овом ве ли ком пра зни-
ку, а тр пе за се по себ но укра ша-ку, а тр пе за се по себ но укра ша-
ва. Сва ка ко, цен трал но ме сто ва. Сва ка ко, цен трал но ме сто 
на сто лу за у зи ма ју офар ба на на сто лу за у зи ма ју офар ба на 
ја ја. Иако пре да ње на ла же да ја ја. Иако пре да ње на ла же да 
бу ду цр ве на, при њи хо вом фар-бу ду цр ве на, при њи хо вом фар-
ба њу тре ба пу сти ти ма шти на ба њу тре ба пу сти ти ма шти на 
во љу – љу ске од ја ја мо гу да во љу – љу ске од ја ја мо гу да 
по слу же као ма ла сли кар ска по слу же као ма ла сли кар ска 
плат на. плат на. 
На тр пе зу се мо же ста ви ти На тр пе зу се мо же ста ви ти 

и по не ка укра сна шар га ре па, и по не ка укра сна шар га ре па, 
зе ка и пи лен це, што ће пред-зе ка и пи лен це, што ће пред-
ста вља ти љуп ку де ко ра ци ју ста вља ти љуп ку де ко ра ци ју 
не са мо за де цу већ и за од ра-не са мо за де цу већ и за од ра-
сле. Та ко ђе, мо же те на пра ви ти сле. Та ко ђе, мо же те на пра ви ти 
и кар ти це с име ни ма го сти ју и и кар ти це с име ни ма го сти ју и 
оне мо гу би ти осли ка не бо ја ма оне мо гу би ти осли ка не бо ја ма 
и укра ше не цр те жи ма. Све же и укра ше не цр те жи ма. Све же 
цве ће је још је дан не за о би ла-цве ће је још је дан не за о би ла-
зан де таљ: ла ле у ра зним бо ја-зан де таљ: ла ле у ра зним бо ја-
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АКТУЕЛНО

До га ђа се и да по сло да вац упла ти до при но се, али не пре да при ја ву, 
та ко да у Фон ду не ма по да та ка о пла ће ном ста жу за рад ни ке

Иако рок за пре да ју М-4 обра за ца 
о лањ ском ста жу, за ра да ма и пла-

ће ним до при но си ма за за по сле не ис-
ти че 30. апри ла, по сло дав ци као да 
и ове го ди не че ка ју по след њи тре ну-
так да ис пу не ову за кон ску оба ве зу. 
Про шло је пет на е стак да на од ка-
да су из РФ ПИО под се ти ли вла сни-
ке фир ми да пре да ју ове по дат ке за 
око два ми ли о на за по сле них у Ср би-
ји, али гу жви на шал те ри ма још не ма, 
ка же Жељ ко Си мић, на чел ник ма тич-
не еви ден ци је у Сек то ру за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО:

– Као и сва ке го ди не, пра ву гу жву 
оче ку је мо тек у дру гој по ло ви ни ме-
се ца. За са да углав ном до ла зе љу ди 
из аген ци ја, они ко ји во де књи ге, и 
нај че шће се рас пи ту ју о ства ри ма ко-
је им ни су са свим ја сне или тра же 
ин фор ма ци је и са вет од нас у ве зи 
са по пу ња ва њем обра сца М-4. Ина-
че, про шле го ди не је Фон ду под не то 
укуп но 2,6 ми ли о на М-4 обра за ца, за 
2007. и ра ни је го ди не, уко ли ко ни су 
би ли пре да ти на вре ме. До га ђа се, 
на и ме, да по сло да вац уред но пла ћа 
до при но се за по сле ни ма, али не пре да 
до каз о то ме, то јест М-4, па ка да га 
ми опо ме не мо, он да то на кнад но учи-
ни. Од укуп но пре да тих про шло го ди-

шњих М-4 обра за ца, око 2,4 ми ли о на 
би ло је за за по сле не, 65.000 за са мо-
стал це и 92.000 за по љо при вред ни ке 
– об ја шња ва Жељ ко Си мић. 

По љо при вред ни ци ове обра сце, 
ина че, не пре да ју сва ке го ди не већ 
се за њих они по пу ња ва ју пре од ла-
ска у пен зи ју.

Иако је ово по сао ко ји по сло дав це 
че ка сва ке го ди не и по пи та њу овог 
обра сца се ни шта не ме ња од јед не 
до дру ге го ди не, увек по сто је не ке 
не до у ми це код оних ко ји их пре да ју, 
та ко да по ла апри ла обич но про ђе у 
рас пи ти ва њи ма и кон сул та ци ја ма, а 
за тим по чи ње гу жва, на вик ну ти су 
у ма тич ној еви ден ци ји. Увек је при-
су тан исти про блем: не пот пу на до-
ку мен та ци ја и не по што ва ње ро ко ва. 
Не а жур ност по сло да ва ца, ка да је у 
пи та њу еви ден ци ја о за ра да ма, ста-
жу и пла ће ним до при но си ма рад ни-
ка, већ је по сло вич на – ма да су ови 
по да ци оба ве зан пред у слов за оства-
ри ва ње пра ва за по сле них на за слу-
же ну пен зи ју. 

– Упра во не пот пу на до ку мен та ци ја 
о ста жу је дан је од нај ва жни јих раз-
ло га што се на ре ше ње о пен зи о ни-
са њу не кад ду го че ка. Јер, док све 
го ди не ста жа ни су по кри ве не пла ће-

ним до при но си ма, ре ше ње не мо же 
би ти до не то. Док се, при ли ком пен-
зи о ни са ња, све ове „кри ве Дри не” 
ис пра ве, бу ду ћи пен зи о нер че сто из-
гу би и жив це и стр пље ње, а за по-
сле ни у ма тич ној еви ден ци ји Фон да 
ни на ко ји на чин не мо гу да убр за ју 
по сту пак ако не ма пот пу не до ку мен-
та ци је о пла ће ним до при но си ма – на-
гла ша ва Си мић.

По сло дав ци под но се при ја ве ис по-
ста ви, од но сно фи ли ја ли Фон да на 
чи јој те ри то ри ји им се на ла зи се ди-
ште фир ме. По дат ке мо гу да до ста ве 
у елек трон ској или пи са ној фор ми. 
Не по што ва ње ро ка за пре да ју ових 
по да та ка сма тра се, пре ма сло ву за-
ко ну, пре кр ша јем за ко ји су пред ви-
ђе не нов ча не ка зне – од 10.000 до 
800.000 ди на ра за по сло дав це и од 
2.500 до 50.000 ди на ра за од го вор ног 
рад ни ка ко ји во ди по сло ве еви ден ци-
је и при ја вљи ва ња за по сле них. По што 
рок за под но ше ње при ја ва ис ти че по-
след њег април ског да на, то ком ма ја 
у Фон ду ће би ти сал ди ра но ста ње, то 
јест про ве ре но ко је од по сло да ва ца 
ове го ди не „за бо ра вио” сво ју оба ве зу 
и про тив та квих ће у ју ну би ти под-
не те пре кр шај не при ја ве.

В. А. 

У ТО КУ ПРЕ ДА ЈА
М-4 ОБРА ЗА ЦА 

Не че ка ти 
по след њи 

час
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  ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

По моћ можда
и ме се чно

Бе о град ће и ове го ди не на ста ви ти 
да по ма же нај ста ри је су гра ђа не, на ја-
вио је Ми лан Кр ко ба бић, за ме ник гра-
до на чел ни ка, на Скуп шти ни бе о град ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра: 

– Бе о град је 2008. из дво јио 12 
ми ли о на евра да би по мо гао пен зи-
о не ри ма с нај ни жим при ма њи ма, а 
на ме ра ва мо да то ура ди мо и у овој 
го ди ни. По тру ди ће мо се да нај у гро-
же ни ји не до би ја ју по моћ као до сад, 
квар тал но, већ да им сти же сва ког 
ме се ца. На сто ја ће мо да сви ста ри ји 
од 65 го ди на има ју бес пла тан пре воз 
на под руч ју град ске оп шти не, не за ви-
сно од из но са пен зи је – ис та као је за-
ме ник гра до на чел ни ка.

Кр ко ба бић је до дао да сву да у све-
ту ло кал на упра ва и др жа ва при ска-
чу у по моћ љу ди ма чи ја пен зи ја не 
по кри ва основ не жи вот не по тре бе. 
На вео је при мер Бер ли на у ко ме ни-
је дан пен зи о нер не ма пен зи ју ни жу 
од 750 евра: ако му је, ре ци мо, пен зи-
ја, као еко ном ска ка те го ри ја на осно-
ву оно га што је за ра дио, 200 евра 
– др жа ва му да је још 550 као со ци-
јал ну по моћ. 

– Нај лак ше је про зва ти пен зи о не ре 
као нај ве ће бу џет ске тро ша џи је, али 
чи ње ни ца је да, кад се ма ло за ви ри 
у бу џе те ми ни стар ста ва, има ме ста за 
знат ну уште ду – ка зао је на кра ју Ми-
лан Кр ко ба бић, до да ју ћи да по сто ји 
са гла сност о по тре би да се сви пен-
зи о не ри, без об зи ра на то у ко јој су 
ор га ни за ци ји, кон со ли ду ју као јед на 
по себ на гру па ци ја ко ја има вла сти ти 
ин те рес, а то је да – обез бе де пен зи-
ју као еко ном ску ка те го ри ју.

И лањ ске ак тив но сти Град ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра Бе о град, ко је 
су раз ма тра не на Скуп шти ни, би ле 
су, ка ко је ре че но, усме ре не ка то ме 
да се не до зво ли на ру ша ва ње пен зиј-
ског и ин ва лид ског си сте ма.

– Кре та ња пен зи ја у 2008. по твр-
ди ла су на ша ра ни ја пред ви ђа ња и 
упо зо ре ња да ће за кон ска ак та из 
2002, а по себ но из 2006, све убр за-
ни је до во ди ти пен зи о не ре у из у зет-
но не по во љан ма те ри јал ни по ло жај 
и да ће се, на кра ју, пен зи је од еко-
ном ске ка те го ри је пре тво ри ти у со ци-
јал на да ва ња. Ок то бар ска по ви ши ца 
од де сет од сто, за ко ју смо се те шко 
из бо ри ли, ви ша је не го што би пре-
ма са да шњем за ко ну за јед но из но си-
ло април ско и ок то бар ско по ве ћа ње 
пен зи ја – ре као је Ђу ро Пе рић, пред-
сед ник Град ске ор га ни за ци је.

Из Ре зер ви за нај си ро ма шни је
Ове го ди не у по кра јин ској ка си (усво је ној у Скуп шти ни 31. мар та) би-

ће 320 ми ли о на ди на ра ма ње не го ла не, али то, пре ма ре чи ма др Бо ја на 
Пај ти ћа, пред сед ни ка Из вр шног ве ћа Вој во ди не, не ће угро зи ти про гра ме 
за по шља ва ња и отва ра ња но вих рад них ме ста јер је за ту на ме ну пред-
ви ђе но пет ми ли јар ди ди на ра из бу џе та. Та ко ђе, по кра јин ска власт ће 
фи нан си ра ти и про гра ме за при прав ни ке и јав не ра до ве у Вој во ди ни.

Ни су за бо ра вље ни ни нај ста ри ји. По сле зах те ва Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не да се нај си ро ма шни ји ма пру жи по моћ, Из вр шно ве ће је за-
ду жи ло Ди рек ци ју за роб не ре зер ве Вој во ди не да, без на кна де, пен зи-
о не ри ма ко ји при ма ју нај ни жи из нос пен зи ја ис по ру чи 29.921 па кет са 
пре храм бе ним ар ти кли ма и сред стви ма за одр жа ва ње лич не хи ги је не. 
Вред ност ове до на ци је је 89,7 ми ли о на ди на ра.

Јед но крат ну по моћ од 4.000 па ке та у пре храм бе ним про из во ди ма и 
сред стви ма за одр жа ва ње хи ги је не до би ће и при пад ни ци ром ске на ци-
о нал не за јед ни це у свих 45 вој во ђан ских оп шти на. Јед но крат на по моћ 
од 328 па ке та би ће упу ће на и ко ри сни ци ма ма те ри јал ног обез бе ђе ња у 
оп шти ни Но ви Кне же вац, 170 па ке та до би ће Ху ма ни тар ни цен тар „Кра-
љи ца Ма ри ја” у Но вом Са ду, а 502 па ке та Цен тар за со ци јал ни рад 
Аде. Укуп на вред ност ове по мо ћи је 9,3 ми ли о на ди на ра. 

При ли ком обе ле жа ва ња Свет ског да на Ро ма у Скуп шти ни Вој во ди не, 
Бо јан Пај тић је ре као да ће про гра мом Из вр шног ве ћа Вој во ди не сва 
ром ска де ца, ко ја тре нут но по ха ђа ју сред њу шко лу или фа кул те те, по-
сле ди пло ми ра ња до би ти по сао при прав ни ка. Они ко ји већ има ју за вр-
ше ну шко лу би ће упо сле ни на јав ним ра до ви ма.

Мак си мум три про се ка
На скуп шти на ма оп-

штин ских од бо ра син-
ди ка та пен зи о не ра 
„Не за ви сност” у Зре ња-
ни ну и Пан че ву, ко ји-
ма су при су ство ва ли и 
пред став ни ци од бо ра 
из Сур чи на, Сме де ре-
ва и Но вог Бе о гра да, 
усво јен је пред лог ме-
ра са ци љем из ла ска 
из кри зе „за мр зну тих” 
пен зи ја.

Пре ма ре чи ма Је-
лен ка Кра јо ва на, пред-

сед ни ка Оп штин ског 
од бо ра Зре ња ни на, 
пен зи о не ри „Не за ви сно-
сти” сма тра ју да кри за 
мо же да се пре ва зи ђе 
до во ђе њем од но са нај-
ви ше и про сеч не пен зи-
је на три пре ма је дан, 
сво ђе њем имо вин ско-
прав ног ста ња Фон да 
ПИО на имо вин ску осно-
ву, оба вља њем ре ви зи-
је про сто ри ја Фон да 
ПИО ко је су да те у за-
куп, ли не ар ним ра стом 

пен зи ја ка да поч не њи-
хо во ускла ђи ва ње, пре-
стан ком фа во ри зо ва ња 
не у став них на ци о нал-
них пен зи ја...

Осно ва на је и де-
ле га ци ја на че лу са 
Пе тром Ми тро ви ћем, 
пред сед ни ком Ре пу-
блич к  и Ра си ма Ља ји-
ћа, ре сор ног ми ни стра. 
Са ста нак је већ за ка-
зан.

Ромски школарци рецитују стихове Мике Антића
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Но ве по греб ни не
На кна да по греб них тро шко-

ва ко ји се ис пла ћу ју по ро ди ца ма 
пре ми ну лих пен зи о не ра (од но-
сно оно ме ко пла ти са хра ну) за 
април, мај и јун за пен зи о не ре 
из ка те го ри је за по сле них из но-
си 32.563 ди на ра, на кна да за 
тро шко ве са хра не пен зи о ни са-
них са мо ста ла ца је 31.896 ди-
на ра, а за по љо при вред ни ке у 
пен зи ји 12.196 ди на ра.

Да под се ти мо, на кна да за 
по греб не тро шко ве ис пла ћу је 
се у ви си ни јед не и по про сеч-
не пен зи је у прет ход ном тро ме-
сеч ју, ка ко је утвр ђе но чла ном 
75 За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу. Иако су 
пен зи је за мр зну те на ок то бар-
ском ни воу, но во пен зи о ни са ни 
за по сле ни и са мо стал ци су, очи-
глед но, сво јим при ма њи ма за 
ко ји ди нар обо ри ли за јед нич ки 
про сек, док су но ви пен зи о ни-
са ни па о ри за 6-7 ди на ра уве-
ћа ли про сек при ма ња це ле ове 
ка те го ри је пен зи о не ра.

Ма ња по ну да по сла
Иако су мла ди Но во са ђа ни 1. и 2. 

апри ла у ве ли ком бро ју по хр ли ли на, 
са да већ тра ди ци о нал ни, Са јам за по-
шља ва ња „Ка ри јер дејс”, у аули Ма-
стер цен тра у Но вом Са ду до че ка ла 
их је, на жа лост, по ну да по сло ва са мо 
12 из ла га ча. 

Ипак, ве ћи на не за по сле них има ла 
је ко рист од до ла ска: љу ди из но во-
сад ске Фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње на шли су им се „при 
ру ци” да им об ја сне ко ја су им пра ва 

и ко је мо гућ но сти има ју у обла сти све-
та ра да. 

У Бе о гра ду је Са јам за по шља ва ња 
„Ка ри јер дејс”, пет на е сти пут, одр жан 
8. и 9. апри ла у Аре ни, али је и ов де 
оп шти ути сак да је би ло ма ње по сло-
да ва ца не го ра ни јих го ди на, док су ме-
ђу при сут ни ма пре о вла да ва ле бан ке. 
Ин те ре со ва ње мла дих би ло је ве ли ко: 
не ко ли ко хи ља да их је, у по тра зи за 
за по сле њем, про шло за два да на кроз 
Аре ну и оста ви ло би о гра фи је при сут-
ним по сло дав ци ма. 

Че ко ви из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан-

ке 3. апри ла упла ће не су мар-
тов ске пен зи је ко ри сни ци ма 
ко ји жи ве у Ср би ји а рад ни 
век су, де лом или у це ло сти, 
од ра ди ли у Фе де ра ци ји БиХ. 
За 6.936 пен зи о не ра упла ће но 
је укуп но 883.000 евра, та ко 
да про се чан чек из но си не што 
ма ње од 130 евра.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла мар тов-

ских при на дле жно сти пен зи о не-
ри ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 10. апри ла на те-
ку ћи ра чун. Ис пла та пен зи ја 
они ма ко ји је при ма ју на ру-
ке по че ла је у по не де љак, 13, 
али је до го во ре но да по шта ри 
овог пу та ис пла ту за вр ше за 
че ти ри да на да би сви пен зи-
о не ри до би ли но вац пре ус кр-
шњих пра зни ка.

Пен зи о ни са не за на тли је су 
це ле мар тов ске пен зи је при ми-
ли 2. апри ла.

Пр ви део про шло ме сеч них 
при на дле жно сти вој ни пен зи о-
не ри по че ли су да при ма ју 6, 
а пен зи о ни са ни по љо при вред-
ни ци 7. апри ла. 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Вра ћа се преплаћен 
до при но с

Гра ђа ни ко ји су ла не укуп но (кроз пла те, хо но-
ра ре, уго во ре о де лу, на кна де за члан ство у управ-
ним и над зор ним од бо ри ма, на кна де по рот ни ци ма, 
суд ским ве шта ци ма...) за ра ди ли ви ше од 2.740.440 
ди на ра (од но сно ви ше од пет про сеч них го ди шњих 
бру то за ра да у Ср би ји, ко ли ки је гор њи ли мит за 
пла ћа ње пен зиј ског до при но са), а на све те при хо де 
упла ће ни су им до при но си за пен зи је, има ју пра во 
да тра же да им се ви шак до при но са вра ти, под се-
ћа ју у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње. 

По што Фонд не ма увид у укуп на при ма ња гра ђа на, 
по треб но је да они са ми под не су зах тев над ле жној 
фи ли ја ли за по вра ћај пре пла ће ног до при но са. 

За ову го ди ну, на осно ву про це на о кре та њу за-
ра да, утвр ђе на је акон та ци ја нај ви ше осно ви це оси-
гу ра ња од 3.230.705 ди на ра. 

При прав ни ци о др жав ном тро шку
Де сет хи ља да мла дих без по сла мо ћи ће ове го ди не да ра чу на на по моћ др-

жа ве да би од ра ди ли при прав нич ки стаж, сте кли рад но ис ку ство и по ло жи ли 
струч ни ис пит, на ја вио је Мла ђан Дин кић, пот пред сед ник Вла де Ср би је.

По сло дав ци би пре ма њи ма има ли са мо оба ве зу да их при ме на по сао, док 
би све тро шко ве за пла те и до при но се сно си ла др жа ва. За ви со ко о бра зо ва не 
мла де љу де при прав нич ка пла та би го ди ну да на из но си ла до 20.000 ди на ра, 
за оне са ви шом струч ном спре мом де вет ме се ци до 18.000, а са сред њом спре-
мом шест ме се ци до 15.000 ди на ра. 

У бу џе ту је обез бе ђе но ми ли јар ду ди на ра за ову на ме ну, а по сло дав ци не-
ма ју оба ве зу да при прав ни ке за по сле на нео д ре ђе но вре ме по сле ис те ка овог 
пе ри о да.

Ко има, даће му се

Велико интересовање младих
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У ЖИЖИ

Члан ство у оп штин ским ор га ни за ци ја ма ни је услов за ко ри шће ње
ре ха би ли та ци је о тро шку Ре пу блич ког фон да ПИО

И ове го ди не ће, као и лањ ске, мно-
ги ста ро сни, ин ва лид ски и по ро дич-

ни пен зи о не ри, чи је при на дле жно сти 
ни су ви ше од 19.780 ди на ра, про ве сти 
по де сет да на у 25 срп ских ле чи ли-
шта о тро шку Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. У 
ту свр ху Фонд је из дво јио 261.235.000 
ди на ра. За опо ра вак пен зи о не ра из ре-
до ва за по сле них на ме ње но је 241,535 
ми ли о на ди на ра, за са мо стал це – 18,5 
ми ли о на, док је за по љо при вред ни ке 
из дво је но – 1,35 ми ли о на ди на ра. 

Пре ма ре чи ма Ра до ми ра Пе јо ви ћа, 
са вет ни ка ди рек то ра Фон да, пра во да 
се ја ве на упра во рас пи са ни пет на е-
сто днев ни оглас (до 30. апри ла) има-
ју пен зи о не ри из све три ка те го ри је 
ко ји, осим пен зи је до по ме ну тог из-
но са, не ма ју дру ге при на дле жно сти 
(ино-пен зи ју или ре дов ну за ра ду, ни-
ти при хо ду ју од оба вља ња са мо стал не 
де лат но сти), а услов је и да у ми ну ле 
три го ди не ни су ко ри сти ли бес пла тан 
опо ра вак. Пен зи о ни са ни па о ри мо ра-
ју да има ју и нај ма ње де сет го ди на 
ста жа сте че них на осно ву ба вље ња 
по љо при вред ним по сло ви ма.

– Сви пен зи о не ри, ко ји ис пу ња-
ва ју про пи са не усло ве за од ла зак у 
не ку од ба ња, тре ба да се при ја ве 
оп штин ским ор га ни за ци ја ма пен зи о не-
ра, пре ма ме сту пре би ва ли шта. Ко ри-
сни ци пен зи ја с под руч ја АП Ко со во 
и Ме то хи ја то мо гу да учи не у ис по-

ПО ЧИ ЊЕ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗА БЕС ПЛАТ НИ ОПО РА ВАК У БА ЊА МАПО ЧИ ЊЕ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗА БЕС ПЛАТ НИ ОПО РА ВАК У БА ЊА МА

Де сет да наДе сет да на
у срп ским ле чи ли шти мау срп ским ле чи ли шти ма

ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко ју по-
се ду ју (ни је нео п ход но да због ово-
га по себ но иду код ле ка ра и тра же 
„све же” на ла зе) да би се ви де ло ко-
ја би им ба ња, пре ма ди јаг но зи бо ле-
сти од ко је бо лу ју, нај ви ше по мо гла. 
Иако пен зи о не ри, ка ко се чу ло на 
сед ни ци Управ ног од бо ра на ко јој је 
до не та од лу ка о ово го ди шњем бањ-
ском опо рав ку, по не кад не го ду ју што 
се упу ћу ју у ба ње (ма кар оне и ле чи-
ле „њи хо ве” бољ ке) нај бли же ме сту 
у ко ме жи ве, тре ба има ти на уму да 
се од нов ца из дво је ног за ре ха би ли-
та ци ју пла ћа ју и тро шко ви пре во за 
– уко ли ко би се пен зи о не ри ма сов но 
сла ли у нај у да ље ни ја ле чи ли шта, си-
гур но би ма ње нов ца би ло за опо ра-
вак, па би и ма њи број њих мо гао да 
„до би је ба њу”.

Ранг-ли сте ће би ти об ја вље не на 
огла сним та бла ма оп штин ских ор га ни-
за ци ја пен зи о не ра и ис по ста ва, слу-
жби или фи ли ја ла Ре пу блич ког фон да. 
Пен зи о не ри ко ји не бу ду за до вољ ни 
ран ги ра њем, мо ћи ће да уло же при-
го вор ко ми си ји, и то у ро ку од осам 
да на од да на об ја вљи ва ња ранг-ли-
сте на огла сној та бли. Оба ве за ко ми-
си је је да за три да на пре гле да све 
при сти гле за мер ке и са ста ви ко нач ну 
ранг-ли сту пен зи о не ра ко ји се упу ћу-
ју на опо ра вак у здрав стве не ста ци о-
на ре и при род на ле чи ли шта.

Та тја на Кр шићРадомир Пејовић

ста ви или фи ли ја ли Ре пу блич ког фон-
да у ме сту бо рав ка. Оно на шта бих 
скре нуо па жњу је сте да члан ство у 
пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма ни је 
услов за ко ри шће ње ре ха би ли та ци-
је, од но сно за бес пла тан де се то днев-
ни опо ра вак у не ком од ле чи ли шта 
у на шој зе мљи. Та ко ђе, у окви ру сва-
ке ка те го ри је пен зи о не ра (за по сле ни, 
са мо стал ци и по љо при вред ни ци) ове 
го ди не ће се пра ви ти по себ не ли сте 
за ста ро сне, ин ва лид ске и по ро дич не 
пен зи о не ре да се не би до го ди ло, као 
у 2008. го ди ни, да се на ранг-ли сти 
на ђе нај ве ћи број по ро дич них пен зи-
о не ра – ка же Пе јо вић.

Под се ти ли би смо да пен зи о не ри 
уз при ја ву тре ба да при ло же, уз све 
оста ло што је на ве де но у огла су, и 

Нишка бањаНишка бања
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На осно ву чла на 7 Пра вил ни ка о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС”,

број 29/08 од 21. 3. 2008. го ди не и из ме не и до пу не број 24/09 од 7. 4. 2009. го ди не)

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
рас пи су је 

О Г Л А С 

за при јем зах те ва за упу ћи ва ње 
ко ри сни ка пен зи ја на ре ха би ли та ци ју 

за 2009. го ди ну

1. Пра во на бес пла тан опо ра вак у здрав стве но-ста ци о нар ним уста но ва ма и при род ним ле-
чи ли шти ма, у тра ја њу од 10 да на, има ју ко ри сни ци ста ро сних, ин ва лид ских и по ро дич них пен-
зи ја, чи ја је пен зи ја за март ни жа од из но са про сеч не пен зи је у Фон ду, од но сно од 19.780,00 
ди на ра. 

2. Мо гућ ност да се ја ве на оглас има ју пен зи о не ри из ка те го ри је за по сле них, са мо стал них де-
лат но сти и по љо при вред ни ци ко ји, осим пен зи је ни же од на ве де ног из но са, не ма ју дру га лич на 
при ма ња (пен зи је из ино стран ства или ре дов ну за ра ду, као и при ма ња од оба вља ња са мо стал-
не де лат но сти) и ко ји у по след ње три го ди не ни су ко ри сти ли бес плат ну ре ха би ли та ци ју. Пен-
зи о ни са ни по љо при вред ни ци, осим на ве де ног, мо ра ју да има ју и нај ма ње 10 го ди на ста жа по 
осно ву оба вља ња по љо при вред не де лат но сти. 

3. Уз при ја ву, по треб но је под не ти:
- пен зиј ски чек за март или фе бру ар 2009. го ди не,
- фо то ко пи ју лич не кар те, 
- по сто је ћу ме ди цин ску до ку мен та ци ју, 
- пи са ну из ја ву, на про пи са ном обра сцу при ја ве, о дру гим лич ним при ма њи ма и о то ме да 

у прет ход не три го ди не ни су ко ри сти ли ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да. 

4. При ја ве се под но се оп штин ским ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра, пре ма ме сту пре би ва ли шта, 
а ко ри сни ци са те ри то ри је АП Ко со во и Ме то хи ја ис по ста ви или фи ли ја ли Фон да у ме сту пре-
би ва ли шта.

5. Члан ство у пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма ни је услов за ко ри шће ње овог пра ва. 

6. Оглас је отво рен до 30. апри ла 2009. го ди не.

7. Ко ми си ја, ко ју име ну је ди рек тор фи ли ја ле Фон да по себ но за сва ку оп штин ску ор га ни за ци-
ју пен зи о не ра, са ста вља ранг-ли сту пре ма кри те ри ју ми ма из Пра вил ни ка (за сва ку ка те го ри ју 
по себ но – а у окви ру ка те го ри је по вр сти пен зи је) и об ја вљу је је на огла сним та бла ма оп штин-
ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра и ис по ста ва, слу жби или фи ли ја ла Фон да.

8. При го вор на об ја вље ну ранг-ли сту под но си се ко ми си ји, у ро ку од 8 да на од да на об ја-
вљи ва ња на огла сној та бли. Ко ми си ја у ро ку од три да на раз ма тра при го во ре и са ста вља ко-
нач ну ранг-ли сту ко ри сни ка пен зи ја ко ји се упу ћу ју на опо ра вак.
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Иако са да мо гу да ку пе ма ње не го пре пет ме се ци, пен зи о не ри у Ср би ји су 
углав ном за до вољ ни – при на дле жно сти ре дов но сти жу, док не ки њи хо ви 
ис пи сни ци у су сед ству већ по чи њу да стре пе да ће оста ти без при ма ња

Мостар: озбиљна упозорења из пензијског фонда

Пен зи је, ипак, не ће би ти до-
дат но жр тво ва не за рад пре-

жи вља ва ња кри зе у Ср би ји: 
ре пу блич ка вла да је, чи ни се, 
ко нач но од у ста ла од уво ђе ња 
„кри зног” по ре за и на при ма ња 
нај ста ри јих. По досадашњим 
најавама званичника, сте за ње 
ка и ша за још јед ну ру пи цу из гле-

ПЕН ЗИ ЈЕ ИПАК БЕЗ ОПО РЕ ЗИ ВА ЊА 

Чек се то пи и на ле ду

да да је на ме ње но са мо за по сле-
ни ма на др жав ном спи ску (ма да 
су и ту не ки ма ње рав но прав ни, 
као су ди је, по ли цај ци, про све та-
ри…) с „ве ли ким” пла та ма од 
40.000 и ви ше ди на ра. 

Сто ти нак хи ља да пен зи о не ра с при-
на дле жно сти ма ви шим од 40.000 ди на-
ра, па и они чи је пен зи је дво стру ко и 
ви ше над ма шу ју про сеч ну за ра ду, а на-
ро чи то оних 52 чи ји че ко ви су те жи од 
102.000 ди на ра, мо гу да бу ду за до вољ ни 
што их је вла да за о би шла и с по ре ских 
10, а бо га ми и с 15 од сто до дат ног по-
ре за. Оста лих ми ли он пен зи о не ра с пен-

зи ја ма из над ми ни мал них, али ни жим 
од про сеч не за ра де, та ко ђе је из бе гло 
„Да мо клов мач” на ја вљи ва ног по ре за 
на сва ки ди нар из над 12.000 ди на ра. 
Али њих, ипак, те шко да ће уте ши ти 
и ова ми лост еко ном ске вла сти. Пен зи-

је су им за мр зну те од ок то бра, али их 
ску по ћа у ми ну лих пет ме се ци и раст 
це не евра уве ра ва ју да им се при ма ња 
– и на ле ду то пе. У но вем бру 2008, ка-
да су их нај зад об ра до ва ли што ван ред-
ним, што ре дов ним по ве ћа њем пен зи ја, 
па су ветерани рада „до гу ра ли” до про-
се ка од 21.710 ди на ра, или ти до 63 од-
сто про сеч не пла те, за то су мо гли или 

од мах да ку пе без ма ло 248,5 евра или 
да ре ла тив но при стој но жи ве бар на ред-
не три сед ми це. Са да им и зва нич ни ци 
при зна ју да су тро шко ви жи во та већ по-
тро ши ли по лу го ди шњу пла ни ра ну ин фла-
ци ју. Упр кос оном ме то до ло шком ма не вру 
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Земља Број
пензионера

Однос 
зап./пенз.

Просечна
плата

Најнижа
пензија

Просечна
пензија

Највиша
пензија

Проценат
у заради

Србија 1.584.208 1,26:1 331 евро
(31.121 динар)

11.088 дин. 
(пољопр. 
8.384,51)

231 евро
(21.708 динара)

102.767
динара 69,75

Словенија 556.876 1,64:1 917 евра

187 евра
(за 15 г. 
стажа)

државна: 178

588 евра 2.200 евра 64,10

Хрватска 1.152.947 1,37:1 717 евра
(5.307 куна)

45% просечне 
плате из 
претходне 
године

287 евра
(2.125,22 куне)

9.544 куне 
(према 

непотпуним 
подацима)

40,05

Федерација
БиХ 345.000 1,4:1 405 евра

(790,55 КМ)
296 КМ 

(гарант 395)
179 евра
(349 КМ) 1.976 КМ 44,15

Република 
Српска 210.802 1,23:1 417 евра

(813 КМ) 160 КМ 165 евра
(321,40 КМ) 1.565 КМ 39,53

Црна Гора 96.880 - 470 евра - 250 евра - 57

Македонија 273.115 1,65:1 319 евра
(19.616 денара) 5.446 денара 161 евро

(9.685 денара) 33.198 денара 50,3

* 1 евро = 94,13 динара; 7,4 куне; 1,95 КМ; 61,41 денар

ста ти сти ке ко јим је ја ну ар ски про сек 
пла та ве штач ки сма њен а њи хо ви се 
че ко ви, то бож, два ко ра ка при ма кли 
за ра да ма па про сеч на фе бру ар ска пен-
зи ја до се гла фан та стич них 70 од сто 
не то за ра де, у ме њач ни ци би мо гли 
за исти из нос на че ку да па за ре све-
га 228 евра – са мо ка да не би жу ри-
ли да за у зму ред ис под но во о тво ре не 
СОС про дав ни це, на ме ње не пре жи вља-
ва њу нај у гро же ни јих.

Али, ко ли ко год им се чи ни ло да 
им је да нас те же не го пет ме се ци ра-
ни је, и да ље им је оми ље на ре че ни-
ца: „Ма ко ли ке би ле пен зи је, са мо 
не ка су ре дов не”. А да мо же би ти и 
го ре, зна ју не са мо из соп стве ног ис-
ку ства, не го и ако по гле да ју пре ко ту-
ђег пло та. У овом тре нут ку, чи ни се 
да је нај те же њи хо вим ис пи сни ци ма 
у Фе де ра ци ји БиХ. Око 345.000 ко ри-
сни ка пра ва по че ло је, од 1. апри ла, 
да при ма пен зи је за март чи ји је про-
сек 349 кон вер ти бил них ма ра ка, али 
њи хо ве при на дле жно сти не са мо да 
се не по ве ћа ва ју већ је не из ве сно до-
кле ће, и та кве ка кве су, мо ћи да се 
ис пла ћу ју. На и ме, Управ ни од бор Фе-
де рал ног за во да за МИО/ПИО из Мо-
ста ра упо зо рио је кра јем мар та да 
су при хо ди у пр ва три ме се ца знат-
но ни жи од оче ки ва них, а сва ре зер-
ва Фе де рал ног за во да је по тро ше на 
да би се ис пла ти ле пен зи је на са да-
шњем ни воу! 

Од Вла де ФБиХ за тра же но је да 
из ми ри дуг у из но су 102 ми ли о на КМ 
за ис пла ће не бе не фи ци ра не ми ро ви-
не у про шлој и пр ва два ме се ца ове 
го ди не, али и по но вље но да би сва-
ки но ви зах тев (кроз вој не уред бе 

и слич но) до вео Фе де рал ни за вод у 
још те жу фи нан сиј ску си ту а ци ју: да ва-
ње пра ва на пен зи ју хи ља да ма но вих 
пен зи о не ра, ре че но је, „за Фе де рал-
ни за вод фи нан сиј ски је го то во не из-
во дљи во, тим пре што се из ме се ца 
у ме сец по ве ћа ва број пен зи о не ра, а 
сма њу је број упо сле них”.

У су сед ном ен ти те ту, у Ре пу бли ци 
Срп ској, бар пре ма зва нич ним по да-
ци ма ко је та мо шњи ста ти стич ки за-
во ди и фон до ви об ја вљу ју на сво јим 
сај то ви ма, пен зи је су ни же, ни жи им 
је и од нос пре ма про сеч ним за ра да-
ма, али је њи хо ва ис пла та, чи ни се, 
из ве сни ја. 

Су де ћи по то ме ко ли ко кле ца ју 
за пла та ма, ни хр ват ским ми ро вље-
ни ци ма ни је ла ко. Али, ка да се по-
ре де њи хо ви про се ци – бар они ко је 
је та мо шњи Ми ро вин ски за вод био 
спре ман да обе ло да ни на свом сај ту 
(на ко ме, ре ци мо, не ма по да тка ни о 
нај ни жој, ни о нај ви шој пен зи ји, већ 
се са мо на во ди број пен зи о не ра ко-
ји при ма ју ви ше од 8.000 ку на) – и 
зна да су им це не ма ње-ви ше слич-
не ов да шњим, он да је ја сно за што 
код њих још не ма СОС про дав ни ца. 
Иако, ру ку на ср це, не тре ба пре бр-
зо из во ди ти за кљу чак ни из те чи ње-
ни це. Јер, пр ви су СОС про дав ни це 
за нај си ро ма шни је отво ри ли упра во 
Сло вен ци, иако сви пен зи о не ри с бив-
ших ју-про сто ра че зну тљи во гле да ју 
сво је ис пи сни ке под Три гла вом. А и 
ка ко не би ка да су они до да нас за-
др жа ли раз не по год но сти за ин ва ли-
де ра да, за штит не до дат ке, го ди шњу 
на кна ду у ви ду не ка да шњег ре гре са 
ко га се се ћа ју са мо нај ста ри ји ме ђу 

ов да шњим пен зи о не ри ма... До ду ше, 
и у Сло ве ни ји на ја вљу ју бу дућ ност у 
ко јој ће би ти ви ше пен зи о не ра не го 
за по сле них, али за сад, ипак, ра ди је 
ужи ва ју у на ци о нал ном до хот ку ко ји 
им омо гу ћа ва да, бар зва нич но, још 
иг но ри шу по тре бу озбиљ ни је бу џет-
ске штед ње. 

И у Цр ној Го ри, по што су ус пе ли 
да при во ле др жа ву, до ду ше и уз при-
ја тељ ску по моћ су да, да поч не да им 
вра ћа за ки ну те пен зи је, пен зи о не ри 
са да, ма ло-ма ло, па ра чу на ју на не ку 
по ви ши цу. Ипак, ту су не где с при ма-
њи ма као и се вер ни ја им до ско ра шња 
бра ћа у Ср би ји – бар пре ма про се ци-
ма. По отво ре но сти Фон да баш и ни-
су: на ње го вом сај ту мо гу ће је на ћи 
са мо по при лич но ба ја те по дат ке о 
бро ју пен зи о не ра, вр сти пен зи ја (ста-
ро сне, ин ва лид ске, по ро дич не...) и 
су ма ма ко је ис пла ћу ју пен зи о не ри ма 
сва ког ме се ца. 

А у Ма ке до ни ји, као што се и оче-
ки ва ло, нај ни же пен зи је, ма да, про се-
ком, још у ви си ни по ло ви не про сеч не 
пла те. А и про сеч на не то пла та нај-
ни жа је ме ђу бив шим ју го сло вен ским 
ре пу бли ка ма. Али, ако је ве ро ва ти та-
мо шњим ста ти сти ча ри ма, да чо век, а 
на ро чи то пен зи о нер, по же ли њи хо ве 
пи ја це и ду ћа не: твр ди се да у про сеч-
ној ко вер ти, кад се по кри ју тро шко ви 
по тро шач ке кор пе, оста не још ско ро 
тре ћи на нов ца. Па ваљ да, он да, оста-
не не што и од пен зиј ског че ка.

Али, да не чу је зло из Мо ста ра, 
нај ва жни је је, ипак, да пен зи је, ко ли-
ке-то ли ке, ре дов но сти жу. 

Сла ви ца Че дић
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У Вла ди Ср би је би ће уса гла шен мо дел по ко јем ће се из вр ши ти да ља тран сфор ма ци ја
Фон да ПИО у мо де ран сер вис за бр же и лак ше оства ри ва ње пра ва гра ђа на

Пр ви чо век РФ ПИО Сло бо дан Здрав-
ко вић на ја вио је, на са стан ку Ко-

ле ги ју ма По кра јин ског фон да у Но вом 
Са ду, да ће се, по сле лањ ске кон со ли-
да ци је три др жав на пен зиј ска фон да 
у је дин стве ни Фонд ПИО, на ста ви ти 
ње го ва ре фор ма и тран сфор ма ци ја у 
мо де ран ко ри снич ки сер вис у ко јем 
ће гра ђа ни бр же и лак ше оства ри ва ти 
пра ва из ПИО. Слу жба ће, по Здрав-
ко ви ће вим ре чи ма, би ти ра ци о нал на, 
али и ефи ка сна. Мо ра по сто ја ти јав-
ност у ње ном ра ду и ко ри сни ци ма 
мо ра би ти пру же на мак си мал на услу-
га. Они увек мо ра ју би ти до бро оба-
ве ште ни где и ка ко мо гу да оства ре 
сво ја пра ва.

– Тре нут но се на ни воу Вла де Ср би-
је фор ми ра ју рад не гру пе ко је ће иза-
бра ти од го ва ра ју ћи мо дел по ко јем ће 
се оба ви ти да ља ре фор ма на шег фон-
да. Исто вре ме но, би ће устро је на и но-
ва ор га ни за ци о на струк ту ра у Фон ду. 
Ура ди ће се и си сте ма ти за ци ја рад них 
ме ста јер ће ре фор ми са ни Фонд има-
ти и по тре бе за од го ва ра ју ћим про фи-
лом ка дро ва – љу ди ма ко ји ће мо ра ти 

ПР ВИ ЧО ВЕК РФ ПИО НАЈАВИО У НОВОМ САДУ

Ефикасно и без чекања

Сти жу но ви ра чу на ри
Сло бо дан Здрав ко вић об ра до вао је при-

сут не ве шћу да ће рад ни ци Фон да у нај-
ско ри је вре ме би ти опре мље ни са 1.100 
но вих ра чу на ра и сто ти нак штам па ча. Ти-
ме ће број већ „му зеј ских” тер ми на ла у 
Фон ду би ти све ден на ми ни мум.

ин сти ту ци ја ко је ће, по да ци ма и ан га-
жо ва њем, уче ство ва ти у фор ми ра њу 
Цен трал ног ре ги стра. 

У на ред ном пе ри о ду Фонд ће на ста-
ви ти и ак тив но сти на вра ћа њу сво је 
имо ви не. На ста ви ће се са ком пле ти-
ра њем до ку мен та ци је о вла сни штву 
Фон да над бањ ским ле чи ли шти ма. По-
је ди не ба ње су већ вра ће не, а, пре ма 
ре чи ма ди рек то ра Сло бо да на Здрав ко-
ви ћа, по треб но их је оспо со би ти за 
ту ри зам у скла ду са Стра те ги јом о раз-
во ју бањ ског ту ри зма у Ср би ји.

Из ра жа ва ју ћи спрем ност на ди ја-
лог у ци љу оства ре ња пла ни ра них 
ци ље ва, Здрав ко вић је по звао ди рек-
то ре фи ли ја ла да му се обра ћа ју са 
кон крет ним про бле ми ма из сво јих слу-
жби да би их за јед нич ки и ре ша ва ли. 
Ме ђу тим, и сам је већ за па зио да у 
Фон ду има до ста про сто ра за не ка по-
бољ ша ња у ор га ни за ци о ном и ка дров-
ском сми слу.

– Не ке ства ри ни су баш нај бо ље 
по ста вље не, ре ци мо, не ки сек то ри, ко-
ји је су ва жни за рад Слу жбе, као, ре-
ци мо, јав не на бав ке, сти че се ути сак, 
до би ли су при мат у од но су на Сек тор 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО – об ја-
снио је Здрав ко вић. 

Сла ви ца То тић, за ме ник ди рек то ра, 
на ја ви ла је да ће се, ко ри шће њем пре-
по ру ка струч ња ка и ко ле га из прак се, 
ура ди ти но ва упут ства за рад ко ја ће 
би ти пре ци зна и ја сна, па не ће би ти 
по тре бе за њи хо вим на кнад ним по ја-
шња ва њем. Пр вен стве но се то од но си 

на она о оси гу ра ни ци ма и ко ри сни-
ци ма пра ва из по љо при вред ног оси-
гу ра ња. На рав но, би ће нор ма тив но 
ре гу ли са не и оста ле обла сти из де ло-
кру га ра да Фон да ПИО да би се бр же 
оства ри ла по ме ну та ре фор ма. 

Слав ко Имрић, ди рек тор По кра јин-
ског фон да ПИО, и ме наџ мент ове 
нај ве ће ор га ни за ци о не је ди ни це Ре-
пу блич ког фон да из ве сти ли су го сте 
о свом ра ду у прет ход ном пе ри о ду, о 
те ку ћим про бле ми ма и пла ни ра ним ак-
тив но сти ма за на ред ни пе ри од. Пред-
ло жи ли су и ефи ка сни ји ме тод ра да 
у ре ша ва њу „ин ва лид ских” зах те ва. 
На и ме, Че до мир Фран цу ски, ди рек тор 
Сек то ра за ПИО у По кра јин ском фон-
ду, ре као је да су већ ура ђе не при-
пре ме да би се од по чет ка ју на они 
об ра ђи ва ли на но ви на чин: нај кра-
ће, из „ин ва лид ског” пред ме та из два-
ја ће се до ку мен та ци ја за ме ди цин ско 
ве шта че ње и про сле ђи ва ће се ин ва-
лид ским ко ми си ја ма у рад, а, па ра лел-
но, оста ли део пред ме та до ста вља ће 
се оде ље њу ма тич не еви ден ци је ра-
ди ком пле ти ра ња не до ста ју ћег ста жа 
оси гу ра ња. Исто вре ме ном об ра дом 
пред ме та, уве ре ни су у По кра јин ском 
фон ду, пре ска че се је дан ко рак у ра-
ду и си гур но се скра ћу је вре ме за до-
но ше ње ре ше ња.

Слав ко Имрић је под се тио при сут не 
да су на сна зи ме ре по ја ча не кон тро-
ле, ра ци о на ли за ци је и штед ње у Фон-
ду ко је сви мо ра ју да по шту ју.

Ми ро слав Мек те ро вић

да по се ду ју од го ва ра ју ће ве шти не и 
зна ња. На рав но, да би се то обез бе-
ди ло, рад ни ци ће има ти струч ну обу-
ку и уса вр ша ва ње да би за до во љи ли 
по тре бе ре фор ми са ног Фон да – ре као 
је Сло бо дан Здрав ко вић.

Је дан од пра ва ца ве ћег ан га жо ва-
ња и ак тив но сти у Фон ду би ће усме-
рен и ка Сек то ру за ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је. Ула га њи ма у ту област 
би ће олак шан и рад це ле слу жбе. 
Свет ска бан ка је спрем на да из дво-
ји знат на сред ства за уво ђе ње но-
вих ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и 
обу ку за по сле них на њи ма, по себ но 
што ће Фонд ПИО би ти и јед на од 

Љиљана Делић, Славко Имрић, Слободан Здравковић и Славица Тотић
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ИЗА ШАЛТЕРА

Пен зиј ски фонд је јед на од рет-
ких ин сти ту ци ја у ко јој сви гра ђа-

ни, па чак и они ко ји у Ср би ји ни су 
оства ри ли ни да на ста жа, мо гу бес-
плат но и од мах, на са мом шал те ру, 
да до би ју раз не по твр де ко је су им 
по треб не да би оства ри ли пра во у не-
кој дру гој ин сти ту ци ји: да би до би ли 
ма те ри јал но обез бе ђе ње, по вла сти це 
за во жњу, олак ши цу за пла ћа ње ра-
чу на, осло ба ђа ње од пар ти ци па ци је, 
ли стинг за ви зу...

Ме ђу тим, стран ке че сто тра же по-
твр дe ка кве Фонд, по при ро ди ства-
ри, не мо же да им из да, што ства ра 
не по треб не гу жве и нер во зне ре ак ци-
је. Ра ди се, на и ме, о то ме да гра ђа-
ни не рет ко у Фонд бу ду по сла ти са 
по гре шним, за ста ре лим оба ве ште њи-
ма ко ји ма се тра же, на при мер, по-
твр да „да се не за ду жу је пен зиј ско 

ШАЛ ТЕР СКЕ МУ КЕ ГРА ЂА НИ НА ОБИЧ НОГ

По твр де не по сто је ћих 
фон до ва

У фи ли ја ла ма Пен зиј ског фон да стран ке мо гу од мах и бес плат но да до би ју по твр де ра ди 
оства ри ва ња не ких дру гих пра ва, али не рет ко те жи део по сла тек пред сто ји...

тра жи ле да при ба ве по твр де не по сто-
је ћег ор га на – Фон да зе мљо рад ни ка 
и Фон да за по сле них.

По што, као што је по зна то, од 1. 
ја ну а ра про шле го ди не ра ни ји за себ-
ни фон до ви за по сле них, са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред ни ка ви ше 
не по сто је, већ по слу ју као об је ди ње-
ни, је дин стве ни Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
ја сно је да ни ка ко ни је мо гу ће из да-
ти тра же не по твр де под ста рим на зи-
ви ма. Гра ђа ни ма се то на шал те ри ма 
и об ја сни, а за тим се из да ју по твр де 
је ди ног ле гал ног Фон да ПИО. Про-
блем, ме ђу тим, по ста је озбиљ ни ји ка-
да стран ке су тра дан по но во, по дру ги 
пут, ста ну у ред пред шал тер да би, 
сад већ на иви ци стр пље ња, рад ни ку 
с дру ге стра не об ја сни ли да ор ган ко-
ји их ша ље „не при зна је по твр ду под 

Слу жбе но раз ја шње ње
У си ту а ци ја ма ка да не ке ин сти ту ци је 

и фир ме (ко је, очи то, ни су ни чу ле да су 
не ка да шњи фон до ви ин те гри са ни у је дан 
фонд) до би ју по твр де с на зи вом ор га на 
дру га чи јег не го што су тра жи ле, би ло би 
уоби ча је но, а и про пи са но је, да се Пен-
зиј ском фон ду упу ти слу жбе но до пис на 
ко ји је Фонд, у окви ру пру жа ња прав не 
по мо ћи, ду жан да од го во ри, да раз ја сни 
си ту а ци ју и до не се од го ва ра ју ће уве ре-
ње или оба ве ште ње ор га ну ко ји му се пи-
сме но обра тио. На жа лост, то се нај че шће 
не до га ђа, већ се гра ђа ни ма и да ље да ју 
по гре шна упут ства, па та ко из истих ин-
сти ту ци ја и пред у зе ћа, на ро чи то не ких ко-
му нал них, упор но сти жу зах те ви ко је је 
не мо гу ће удо во љи ти. 

Шта ви ше, у Бе о град ску фи ли ја лу 
до ла зе гра ђа ни из ра зних ме ста Ср би-
је, упу ће ни да ту тра же по твр де од 
Фон да са мо стал них де лат но сти и Фон-
да зе мљо рад ни ка, иако су мо гли да 
их до би ју у фи ли ја ли (је дин стве ног) 
Ре пу блич ког фон да ПИО у ме сти ма 
где жи ве. Пре не ко ли ко да на, ре ци-
мо, пред шал тер Слу жбе у но во бе о-
град ском Бу ле ва ру умет но сти сти гла 
је и сре до веч на стран ка из Вар ва ри-
на (уда ље ног око 200 ки ло ме та ра), 
са зах те вом да јој се из да по твр да 
не по сто је ћег ор га на – Фон да зе мљо-
рад ни ка, ра ди ре гу ли са ња пра ва на 
здрав стве но оси гу ра ње. Не ко ли ко са-
ти пу то ва ња и пут ни тро шко ви ни су 
би ли пре пре ка да се стиг не до шал-
те ра и до би је же ље на по твр да, али 
у ње ном за гла вљу ни ка ко ни је мо гао 
да сто ји на зив не ка да шњег већ са да-
шњег ор га на – Фон да ПИО. Оста је 
ди ле ма да ли ће За вод за здрав стве-
но оси гу ра ње у Вар ва ри ну при хва ти-
ти та кву по твр ду или ће мо жда ипак 
упу ти ти стран ку на још јед но пу то ва-
ње у Бе о град. 

С. Мар се нић

оси гу ра ње по осно ву по љо при вре де”, 
и то – од Фон да зе мљо рад ни ка ко ји 
ви ше не по сто ји, или по твр да та ко ђе 
не по сто је ћег ор га на – ПИО за по сле-
них, да ни је по кре нут по сту пак или 
и оства ре но пра во на пен зи ју. 

Са мо то ком про те кле сед ми це пред 
но во бе о град ским шал те ри ма Фон да 
ПИО би ло је бар де се так стран aка ко-
ји ма су по је ди не уста но ве и фир ме 

но вим на зи вом” већ да ис кљу чи во и 
упор но зах те ва – две одво је не по твр-
де од два не по сто је ћа фон да!

Не зна се увек ко пи је, али се до-
бро зна ко пла ћа – то су гра ђа ни ко-
ји су, не сво јом во љом, до ве де ни у 
си ту а ци ју да не зна ју ку да да ље и 
ко ме да се обра те да би до би ли јед-
ну обич ну по твр ду ко ју ком пју тер од-
штам па за ма ње од ми ну та! 
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За ову го ди ну пла ни ра но отва ра ње ис по ста ве у До њем Ми ла нов цу 

Про сто ри је Бор ске фи ли-
ја ле РФ ПИО на ла зе се 

у Бо ру, у Ули ци Ни ко ле Па-
ши ћа број 14, али се сви за-
по сле ни, њих ше зде се так, 
на да ју да ту не ће још ду го 
оста ти. На и ме, про стор је 
пот пу но нео д го ва ра ју ћи по-
тре ба ма фи ли ја ле и стра на ка 
ко је до ла зе да би оства ри-
ле пра ва из пен зиј ско-ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Је дан од 
мно го број них про бле ма је и 
то што у згра ди не по сто ји 
шал тер са ла, ка же Љи ља на 
Јо ва но вић, ди рек тор Фи ли-
ја ле Бор:

– Стран ке при ма мо у пи-
сар ни ци ко ја је ујед но и ар-
хи ва, али и у кан це ла ри ја ма, 
сва ког рад ног да на од 8 до 
12 ча со ва. Дру го ре ше ње 
за са да не по сто ји. Је ди ни 
из лаз ви ди мо у до би ја њу 
до зво ле за из ра ду глав ног 
про јек та за ре кон струк ци ју 
по слов ног про сто ра у Ули-
ци Мо ше Пи ја де број 16 и 
то би би ло је ди но пра во ре-
ше ње за про блем про сто ра 
ко ји са да има мо – сма тра 
Љи ља на Јо ва но вић.

Бор ска фи ли ја ла, са ис по-
ста ва ма у Не го ти ну, Кла до-

ФИ ЛИ ЈА ЛА БОР – ЧЕ КА СЕ НО ВИ ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР

Кан це ла ри је – и
шал тер и ар хи ва

ву и Мај дан пе ку, об у хва та 
47.020 оси гу ра ни ка и 32.430 
ко ри сни ка. Ве ли ка је раз у ђе-
ност фи ли ја ле, што оте жа-
ва ко му ни ка ци ју а љу ди ма 
ства ра ве ли ке тро шко ве пре-
во за. За то се пла ни ра отва-

од две тре ћи не, има стаж 
са уве ћа ним тра ја њем што 
знат но оте жа ва и успо ра ва 
ре ша ва ње пред ме та. Још 
јед на оте жа ва ју ћа окол ност 
је сте да су ско ро по ло ви ну 
зах те ва пре да ли ин ва ли ди 

за ра ди. За пред у зе ћа ко ја 
ра де на под руч ју на ше фи-
ли ја ле ка рак те ри стич но је 
и то да се про блем ви шка 
за по сле них вр ло че сто ре-
ша ва со ци јал ним про гра ми-
ма, што до во ди до ве ли ког 
бро ја но вих зах те ва од јед-
ном. Ина че, што се са мо ста-
ла ца и по љо при вред ни ка 
ти че, њих на на шем под руч-
ју за и ста не ма мно го (око 
две хи ља де за на тли ја и ве-
о ма ма ло се ља ка) та ко да 
њи хов до ла зак у Фонд ско-
ро да и ни смо осе ти ли. Ми 
смо ру дар ско под руч је и то 
је оно што је ка рак те ри стич-
но за нас – об ја шња ва Љи-
ља на Јо ва но вић.

У 2008. го ди ни при мље но 
је 6.217 зах те ва, а до не то 
6.871 ре ше ње. За ову го ди ну 
и Бо ра ни пла ни ра ју знат но 
по ве ћа ње ажур но сти: за цр-
та ли су да 90 од сто зах те ва 
тре ба да бу де ре ше но у за-
кон ском ро ку од два ме се-
ца. А по сао око сре ђи ва ња 
ар хи ве, ми кро фил мо ва ња и 
ске ни ра ња че ка и њих као 
и све оста ле.

В. А. 

ра ње још јед не ис по ста ве у 
До њем Ми ла нов цу јер би то 
бар де ли мич но убла жи ло 
про бле ме. А њих ни је ма ло, 
ка же на ша са го вор ни ца:

– На те ри то ри ји Фи ли ја-
ле Бор по слу ју руд ни ци ба-
кра у Бо ру и Мај дан пе ку, 
у ко ји ма је за по сле но ви-
ше од 60 од сто оси гу ра ни-
ка. Ве ли ки број њих, ви ше 

дру ге и тре ће ка те го ри је 
ко ји ма се утвр ђу је на кна да 
због ни же за ра де на дру гом 
од го ва ра ју ћем по слу, што 
све ком пли ку је по сту пак и 
ути че на ду жи ну че ка ња 
ре ше ња. До дат но се си ту а-
ци ја ком пли ку је ти ме што 
по сло дав ци, као уоста лом 
и у дру гим фи ли ја ла ма, ка-
сне са по да ци ма о ста жу и 

Љиљана Јовановић
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До бри ре зул та ти и у ре ша ва њу зах те ва за оства ри ва ње пра ва из ПИО, а уско ро 
и ис по ста ве у Но вом Бе че ју, Но вој Цр њи, Жи ти шту и Сеч њу

Милан Звекић

Зграда Социјалног у Зрењанину

У цен тру Зре ња ни на, тик уз чу ве ни „Во до то рањ”, у Ули ци кра ља Алек-
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа I 2а, на ла зи 
се се ди ште Зре ња нин ске фи ли ја ле Ре-
пу блич ког фон да ПИО. Фи ли ја ла је, 
осим за оп шти ну Зре ња нин, над ле жна 
и за оп шти не Но ви Бе чеј, Жи ти ште, 
Се чањ и Но ва Цр ња, а 62 за по сле на 
услу жу је 71.650 оси гу ра ни ка и 42.830 
ко ри сни ка пра ва из ово га ре ги о на. 
Згра да Фи ли ја ле је укњи же на кра јем 
про шле го ди не као вла сни штво (у иде-
ал ним по ло ви на ма) фи ли ја ла РФ ПИО 
и Ре пу блич ког за во да за здрав стве но 
оси гу ра ње, а ове го ди не би ће ура ђе-
но и ета жи ра ње објек та.

Ко ри сни ци услу га по сло ве мо гу 
да оба вља ју рад ним да ни ма од 8 до 
13 ча со ва, на два шал те ра у шал тер 
са ли и у две при јем не кан це ла ри је 
(број 22 и 23) на пр вом спра ту. На 
јед ном шал те ру ра де се по сло ви и 
при ма ју под не сци из обла сти ма тич-
не еви ден ци је (при ја ве и од ја ве...), 
а на дру гом из оства ри ва ња пра ва 
из ПИО.

Пре ма ре чи ма Ми ла на Зве ки ћа, 
ди рек то ра Зре ња нин ске фи ли ја ле, 
при јем не кан це ла ри је су ор га ни зо-
ва не ра ди пру жа ња струч не по мо ћи 
гра ђа ни ма, а ту се ре ша ва ју и њи хо-
ви те ку ћи про бле ми. У јед ној од кан-
це ла ри ја ба ве се про бле ма ти ком из 
обла сти ис пла те пен зи ја и фи нан си-
ја, а у дру гој оства ри ва њем пра ва 
из ПИО. Ре ци мо, у пр ву кан це ла ри-
ју стран ке од ла зе ка да до би ју ре ше-
ње о пен зи ји да би се до го во ри ле 
о на чи ну ис пла те пен зи ја (на кућ ну 
адре су или те ку ћи ра чун, на при мер),

ФИ ЛИ ЈА ЛА ЗРЕ ЊА НИН – ОР ГА НИ ЗО ВА НЕ ДВЕ ПРИ ЈЕМ НЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ

Нај ви ше М-4 обра за ца

на чи ну ка ко да их оства ре. Сто га ми-
сли да би струч ња ци из Фон да ПИО 
тре ба ло да се при кљу че ор га ни зо ва-
ним три би на ма на ме ње ним па о ри ма 
у њи хо вим ме сти ма ста но ва ња да би 
их што ви ше обра зо ва ли о пра ви ма 
из обла сти ПИО. Она са ма при ја вљу-
је се као до бро во љац – ако та иде-
ја за жи ви.

Ми лан Зве кић ка же да је за те же 
бо ле сни ке, због из ме не ре жи ма са о-
бра ћа ја у цен тру гра да, згра да Фи ли-
ја ле по ста ла ско ро не при сту пач на за 
до ла зак на ин ва лид ску ко ми си ју.

У овој го ди ни, да би се ре шио про-
блем не до стат ка про сто ра, пла ни ра но 
је и ре но ви ра ње де ла шал тер са ле и 
из град ња са вре ме ног де поа за од ла га-
ње пред ме та да би би ли при сту пач ни-
ји рад ни ци ма и бо ље са чу ва ни.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРЕДСТАВЉАМО

Део предвиђен за депо

а ту се ове ра ва ју и ад ми ни стра тив не 
за бра не, из да ју се ра зна уве ре ња и 
до би ја ју све по треб не ин фор ма ци је 
из ове обла сти. У дру гу кан це ла ри ју 
стран ке до ла зе пре под но ше ња зах те-
ва за пен зи ју и ту до би ја ју пу ну прав-
ну по моћ и са ве те, на при мер ка ко 
да ре гу ли шу не до ста ју ћи стаж кроз 
члан 15, про ве ра ва се ко ли ко има ју 
при зна тог ста жа оси гу ра ња, а ту се 
из да је и ли стинг о ста жу. 

Да би при бли жи ли услу ге и гра ђа-
ни ма оста лих оп шти на, ру ко вод ство 
Фи ли ја ле пла ни ра ло је да у њи хо вим 
се ди шти ма отво ри ис по ста ве. У Но-
вом Бе че ју и Но вој Цр њи све је већ 
спрем но за по че так ра да у пу ном ка-
па ци те ту, са мо се, по сло вич но, че ка 
одо бре ње из „Те ле ко ма”; у при прем-
ној фа зи су и про сто ри је у оп шти на-
ма Жи ти ште и Се чањ.

Рад ни ци Зре ња нин ске фи ли ја ле су 
по себ но по но сни на ре зул тат по стиг-
нут ла ни у при ку пља њу по да та ка о 
за ра да ма и ста жу оси гу ра ни ка (М-4 
обра сци). Јер, ако се из у зме Фи ли ја ла 
Ки кин да ко ја спа да у ред ма њих – по 
бро ју оси гу ра ни ка, оства ри ли су нај бо-
љи про це нат у окви ру По кра јин ског 
фон да. До бро је ра ђе но и у ре ша ва-
њу зах те ва за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО: од 13.297 зах те ва при мље них 
про шле го ди не и 2.797 пре не тих из 
2007, ре ше но је укуп но 14.687. 

Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел ни ца 
Оде ље ња фи нан сиј ских и оп штих по-
сло ва, ис ти че да су рад ни ци у ис плат-

ној слу жби, у по след ње вре ме, све 
ви ше за по сле ни спро во ђе њем суд ских 
ре ше ња о об у ста ва ма из пен зи ја. Ве-
ро ват но је и то „те ко ви на” гло бал не 
кри зе – из гле да да и пен зи о не ри све 
те же из ми ру ју фи нан сиј ске оба ве зе, 
иако су по зна ти као нај рев но сни је 
пла ти ше ко му нал них ра чу на.

Ја сми на Жи во вић, на чел ни ца Оде-
ље ња за ПИО, при ме ти ла је да ре-
фе рен ти нај ви ше вре ме на по тро ше 
при ли ком ре ша ва ња зах те ва из ПИО 
ка те го ри је по љо при вред них оси гу ра-
ни ка. Сма тра да је то по сле ди ца њи-
хо ве при лич не не ин фор ми са но сти о 
пра ви ма и оба ве за ма из ПИО, као и о 



14 ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. АПРИЛ 2009.

Ка да би сви ста ри ји од 60 го ди на по же ле ли да уђу у дом, у Ср би ји би
за је дан кре вет кон ку ри са ло ви ше од 175 љу ди

Ср би ја се већ по чет ком ве-
ка свр ста ла ме ђу де сет 

нај ста ри јих зе ма ља у све ту 
а, на жа лост, тренд ста ре ња 
је на ста вљен. Отуд је све 
ве ћа по тре ба за нај ра зли чи-
ти јим об ли ци ма збри ња ва-
ња ста рих љу ди, по го то во 
што се по ве ћа ва и број си-
ро ма шних ме ђу њи ма – са 
17,7 од сто (2002) на 25,3 
од сто (2007).

Тре нут но, по сто је ћи об ли-
ци збри ња ва ња, пре све га 
ин сти ту ци о нал ни ка па ци те-
ти (здрав стве ни и дом ски), 
али и нео п ход не сер ви сне 
услу ге (по моћ у ку ћи и др.) 
оста ре лих осо ба ни су до-
вољ ни, не а де кват но су те-
ри то ри јал но рас по ре ђе ни 
и, по пра ви лу, не до ступ-
ни су нај у гро же ни ји ма и 
нај си ро ма шни ји ма. Пре ма 

У ОЧЕ КИ ВА ЊУ НО ВОГ ЗА КО НА О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ 

Они (не) мо гу
да че ка ју 

ге и не ге у ку ћи, по ка за ли 
су се не до вољ ним. Те о рет-
ски гле да но, ка да би сви 
ста ри ји од 60 го ди на по же-
ле ли да уђу у дом, за је дан 
кре вет би кон ку ри са ло ви ше 
од 175 љу ди, на во ди Дра-
га на Ди нић, се кре тар ГДС, 
до да ју ћи да мре жа ге рон то-
ло шких ка па ци те та и услу-
га не за до во ља ва по тре бе 
ста ри јих, а по себ но не до се-
же до ста ри јих у за ба че ним 
се ли ма, до оних ко ји су у 
нај ду бљем си ро ма штву, ко-
ји су не ин фор ми са ни, че сто 
без стал них при хо да, са не-
у слов ним сме шта јем, ко ји ма 
је нео п ход на стал на не га 
у ку ћи или бар ви ше ча сов-
на по моћ. 

Пре ма ис тра жи ва њу Ами-
ти ја, удру же ња ко је се ба-
ви ста ри ма, сва кој че твр тој 
осо би ста ри јој од 70 го ди на 
по тре бан је не ки вид по мо-
ћи за сва ко днев но функ ци-
о ни са ње, ка же пред сед ник 
тог удружења На да Са та рић, 
док је услу ге по мо ћи у ку ћи 
и услу ге клу бо ва (днев них 
цен та ра), ко је фи нан си ра-
ју гра до ви од но сно оп шти-
не, ко ри сти ло око 30.000 
ста ри јих љу ди (око 23.000 
услу ге клу бо ва и око 7.000 
по моћ у ку ћи). 
Иако је по моћ у ку ћи 

ста рим ли ци ма оба ве за ло-
кал них са мо у пра ва, Ми ни-
стар ство за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку од 2007. го ди не 
на сто ји да под стак не бр жи 
раз вој ових услу га кроз про-

јек те јав них ра до ва (ан га жо-
ва њем не за по сле них же на 
са еви ден ци је На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње 
као ге рон то-до ма ћи ца) и 
про гра ме Фон да за со ци-
јал не ино ва ци је (где кон ку-
ри шу ло кал не са мо у пра ве, 
од но сно ме сни цен три за со-
ци јал ни рад). За хва љу ју ћи 
та квом фи нан си ра њу, про-
јек ти по мо ћи и не ге у ку ћи 
за ста ре раз ви ли су се, од 
та да шњих 58, у 100 оп шти-
на у Ср би ји, а та мо где је 
би ло нов ца оп шти не су на-

по да ци ма струч не еди ци је 
Ге рон то ло шког дру штва Ср-
би је („Де тек ци ја и хра ни тељ-
ство ста ри јих љу ди”), 45 
др жав них уста но ва (до мо-
ва) са укуп но 9.583 ле жа ја 
за ста ре, де вет уста но ва ко-
је пру жа ју услу ге пси хич ки 
обо ле лим од ра слим и ста рим 
ли ци ма и шест зва нич но ре-
ги стро ва них при ват них до мо-
ва са 188 ле жа је ва, као и 
про гра ми пла ћа ња ту ђе не-

Драгана Динић

Сва ки ше сти на пра гу ста ро сти
Пре ма по пи су 2002. го ди не, у Ср би ји (7.498.001 

ста нов ник) жи ве ло је 1.240.505 љу ди ста ри јих од 65 
го ди на (16,54 про цен та); пре ма про це ни Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, сре ди ном 2007. ста ри јих од 65 
го ди на би ло је 1.271.304 – 17,22 од сто у укуп ном ста-
нов ни штву.

До ма ћи ца за 624 ди на ра
У Бе о гра ду, за ко ри сни ке чи ја ме сеч на при ма ња не 

пре ла зе 5.000 ди на ра по моћ ге рон то-до ма ћи ца је бес-
плат на, оста ли пла ћа ју сра змер но при ма њи ма. Пу ни 
из нос пар ти ци па ци је за је дан сат ра да ге рон то-до ма-
ћи це из но си 26 ди на ра, од но сно 156 ди на ра не дељ но 
(три пу та по два са та), а ме сеч но 624 ди на ра. Ге рон то-
до ма ћи ца по ма же у лич ној хи ги је ни и чи шће њу ку ће, 
на бав ци ле ко ва и хра не, ку ва њу, у шет њи, пе гла њу, 
раз го ва ра са уса мље ни ма...

Нада Сатарић

ПОВОДИ

ста ви ле да фи нан си ра ју рад 
ге рон то-до ма ћи ца и по сле 
за вр шет ка про је ка та. 

– У збри ња ва њу ста рих 
по ро дич ни сме штај је сте 
јед но од ре ше ња, али ја 
сам лич но уве рен, ре ал но 
са гле да ва ју ћи еко ном ску 
си ту а ци ју у зе мљи, да је 
при о ри тет и кључ но ре ше ње 
у пру жа њу што ве ћег бро ја 
ра зно вр сних услу га – ис ти-
че проф. др Ми ро слав Бр-
кић, по моћ ник ми ни стра за 
рад и социјалну политику.
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– По сто ји иде ја да се но вим 
за ко ном о со ци јал ној за шти-
ти, ко ји тре ба да се усво ји 
до кра ја го ди не, уве де „на-
мен ски тран сфер” ко ји под-
ра зу ме ва да Ми ни стар ство 

од ре ђе на сред ства усме ра ва 
ка ло кал ним са мо у пра ва ма 
за фи нан си ра ње услу га по-
мо ћи и не ге ста рих ли ца, и 
да овај но вац из бу џе та не 
мо же да се ко ри сти у дру ге 
свр хе. Ка да се утвр ди пра-
вил ник о стан дар ди ма, на 
че му уве ли ко ра ди рад на 
гру па, он ће би ти не ка вр-
ста под за кон ског ак та но вог 
за ко на о со ци јал ној за шти-
ти ко ји ће да од ре ди ко ја 
ста ра ли ца има ју пра во на 
по моћ, усло ве ко је тре ба 
да ис пу ња ва онај ко пру-
жа услу ге, као и ква ли тет 
услу га, да ва ће се ли цен ца 
за оба вља ње тих по сло ва, 
и та да не ће би ти ва жно ко 
их оба вља – др жав ни или 
при ват ни сек тор. Ва жно је 
да се услу ге пру жа ју пре ма 
стан дар ди ма, што га ран ту-
је си гур ност и без бед ност 
ко ри сни ку.

Лидија Милановић

О мо гу ћем „парт нер ству” 
јав ног и при ват ног сек то ра 
у пру жа њу услу га слич но 
ми сли и Вла дан Ђу кић, се-
кре тар за со ци јал ну за шти-
ту у Бе о гра ду:

– У Бе о гра ду 667 ге-
рон то-до ма ћи ца оп слу жу је 
2.004 ста ре осо бе, на ли сти 
че ка ња је 896 ко ри сни ка 
за ко је би би ло по треб но 
обез бе ди ти још 298 ге рон-
то-до ма ћи ца, али за то за-
сад не ма нов ца у град ском 
бу џе ту. За обез бе ђе ње ге-
рон то-до ма ћи ца не би би-
ло про бле ма с об зи ром да 
се за тај по сао при ја ви ло 
700 же на. До 31. ок то бра 
ове го ди не тре ба да се при-
пре ми и усво ји стра те ги ја 
раз во ја со ци јал не за шти те 
за град Бе о град и та да ће 
мно го то га би ти де фи ни са-
но. Из ве сно је да као кан-
ди да ти за Европ ску уни ју 
ми мо ра мо да раз ви ја мо и 

Ли цен ца 
Из ра да стан дар да за пру жа ње услу га има циљ да, 

осим над ле жних цен та ра за со ци јал ни рад, у ову област 
укљу чи и при ват ни сек тор, НВО, по је ди не уста но ве... 
ко ји би би ли ли цен ци ра ни од од ре ђе ног те ла, нај ве ро-
ват ни је над ле жног Ми ни стар ства за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку. Је дан од пред ло га је да не по сред ну бри гу 
о ко ри сни ку во ди дру га по ро ди ца (са да је ва же ћи тер-
мин хра ни тељ ска по ро ди ца). Скла па њем уго во ра из-
ме ђу цен тра за со ци јал ни рад, не по сред ног да ва о ца 
услу га (дру ге по ро ди це) и ко ри сни ка, обез бе ди ла би 
се за ко ни тост, упра вља ње услу гом и по што ва ње људ-
ских пра ва ко ри сни ка, ка же Ли ди ја Ми ла но вић из Ре-
пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, члан Рад не 
гру пе за из ра ду стан дар да.

Владан Ђукић

ће нам пру жи ти ја сни ју сли-
ку о бро ју ста рих ли ца, њи-
хо вом ма те ри јал ном ста њу 
и по тре би за услу га ма.

Дра га на Ди нић, из Ге рон-
то ло шког дру штва Ср би је, 
сма тра да је ре ше ње за ве-
ћу бри гу о ве ћем бро ју ста-
рих и – у хра ни тељ ству: 

– По ла зе ћи од то га да 
За кон о со ци јал ној за шти ти 
и обез бе ђи ва њу со ци јал не 
си гур но сти гра ђа на из 2006. 
у чла ну 30 го во ри, из ме ђу 
оста лог, и о сме шта ју у дру-
гу по ро ди цу, и од „На ци о-
нал не стра те ги је о ста ре њу 
2006-2015” где се као је дан 
од при о ри тет них пра ва ца 

ис ти че обез бе ђи ва ње ква-
ли тет ни јег жи во та кроз по-
др шку ста ри ма у њи хо вим 
до мо ви ма, Ге рон то ло шко 
дру штво сма тра да ста ра 
ли ца мо гу ква ли тет но да 
се збри ну пру жа њем услу га 
у хра ни тељ ским по ро ди ца-
ма и уз по моћ ге рон то-хра-
ни те љи ца. 

Раз ма тра не су три ва ри-
јан те хра ни тељ ства ста рих 
ли ца: ка да оста ре ла осо ба 
од ла зи у хра ни тељ ску по ро-
ди цу (кла сич но хра ни тељ-
ство), ка да оста је у сво јој 
ку ћи и при ма хра ни тељ ску 
по ро ди цу код се бе и ка да 
у ку ћу оста ре ле осо бе до-
ла зи ге рон то-хра ни те љи ца, 
сва ко днев но од ре ђе но вре-
ме, или оста је да жи ви са 
оста ре лом осо бом. Пред ност 
ових ва ри јан ти је што би 
ко ри сник остао у свом при-
род ном окру же њу а хра ни-
тељ се би обез бе дио до дат ни 
при ход, здрав стве но и пен-
зиј ско оси гу ра ње – ис ти че 
Ди ни ће ва. 

Ми лан ка Иван ча јић

Мирослав Бркић

укљу чу је мо и јав ни и при-
ват ни сек тор, под усло вом 
да ис пу ња ва усло ве и по-
шту је утвр ђе не стан дар де. 
У Бе о гра ду се тек по че ло 
са уво ђе њем је дин стве ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма ко ји 

ДРУ ГА СОС ПРО ДАВ НИ ЦА 
У БЕ О ГРА ДУ

Хи ља ду
ку па ца днев но 

„Ја бу ка” је отво ри ла и 
дру гу СОС про дав ни цу у 
Бе о гра ду, на Ка ра бур ми, 
у Урал ској ули ци код пи-
ја це, где је гра ђа ни ма по-
ну ђе но 420 про из во да по 
це на ма знат но ни жим не го 
у дру гим мар ке ти ма. Хлеб 
у тој про дав ни ци ко шта 23 
ди на ра, ки ло грам бра шна 
29, па ко ва ње од пет ки ло-
гра ма 145 ди на ра, а ли тар 
ке ча па 89 ди на ра, ка же Ми-
ле на Ра ду ло вић, шеф мар-
ке тин га „Ја бу ке”:

– Од лу че но је да дру-
га про дав ни ца бу де отво-
ре на на Ка ра бур ми јер је 
то рад нич ко на се ље где 
има мно го со ци јал но угро-
же них гра ђа на. Ми смо до 
са да већ из да ли ви ше од 
10.000 кар ти ца за ку по ви ну 
у овим рад ња ма, а штам па-
мо још два пу та то ли ко, што 
го во ри о ве ли кој по тре би 
за њи ма. Су гра ђа ни и да-
ље мо гу да па за ре уз пен-
зиј ски чек, или по твр ду о 
при ма њи ма и лич ну кар ту, 
јер још ни су сви ус пе ли да 
по диг ну кар ти це. Сле де ћа 
про дав ни ца ће би ти отво-
ре на у Ми ри је ву већ око 
20. апри ла, а то ком на ред-
них ме сец-два пла ни ра мо 
да СОС рад ња ма по кри је-
мо де сет цен трал них град-
ских оп шти на. Сле ди шест 
при град ских оп шти на, а 
већ је до го во ре но да ове 
про дав ни це бу ду отво ре-
не у За је ча ру, По жа рев цу 
и Мла де нов цу – об ја шња-
ва на ша са го вор ни ца.

У пр вом мар ке ту овог 
ти па, отво ре ном пре око 
две не де ље у Бу ле ва ру кра-
ља Алек сан дра 532, до са-
да је па за ри ло ви ше од 
15.000 љу ди, или око хи-
ља ду днев но. И по ред сни-
жа ва ња тр го вач ких мар жи, 
рад ња до бро по слу је, а 
отва ра ње но вих про дав ни-
ца зна чи и за по шља ва ње 
око сто не за по сле них, ис-
ти чу у „Ја бу ци”. В. А.
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Да би се ра ди ло пу ним ка па ци те ти ма од мах по треб но 50 рад ни ка, а уско ро још сто ти нак

У вре ме ка да ве ли ки број за по сле них жи ви у стра ху 
од от ка за по сто ји фир ма ко ја 
стал но тра жи рад ни ке, али 
њих – не ма. У бач ко па ла нач-
кој ли ма ри ји „Се ба сти јан” 
стал но је отво рен кон курс 
за пе де се так рад ни ка ли-
мар ске стру ке, не ква ли фи-
ко ва них, ква ли фи ко ва них, 
и ма шин ских ин же ње ра, ка-
же вла сник ове фир ме Слав-
ко Се ба сти јан:

– Не ка ко не ма мо сре ће 
са тим мла дим љу ди ма. Не-
ма их баш мно го ли мар ске 

Борис Блум, менаџер, Софија Љубичић, СССС, Нада Санчанин, директор, Славко Себастијан, 
власник, и синдикални представници Љубиша Тановић, Горан Милић и Горан Поповић

стру ке, али тра жи мо и не ква-
ли фи ко ва не, ми ће мо их ов-
де на у чи ти по слу. А и ако 
до ђу, углав ном се не за др-
жа ва ју ду го. Ка да схва те да 
је по сао у про из вод њи и по 
сме на ма, тра же не што бо ље 
и лак ше. А на ма тре ба бар 
још 50 рад ни ка што пре. Са-
да има мо 155 за по сле них и 
те шко је ор га ни зо ва ти рад 
у две, а о три сме не да и 
не при чам. Са 300 за по сле-
них ра ди ло би се оп ти мал но, 
мо гао би по сао да се ор га-
ни зу је у три сме не и да се 

мак си мал но ко ри сте ка па ци-
те ти. Јер, ула га ња у опре-
му и ма ши не су ве ли ка, па 
је циљ да бу ду пот пу но ис-
ко ри шће ни, а не да има мо 
пра зан ход. То би зна чи ло 
ве ћу про из вод њу, а на рав но 
и бо љу за ра ду рад ни ци ма – 
об ја шња ва Се ба сти јан.

Ли ма ри ја „Се ба сти јан” по-
слу је под овим на зи вом че ти-
ри го ди не. Та да је за 100.000 
евра при ва ти зо ва но дру штве-
но пред у зе ће „Је дин ство” 
ко је је за по шља ва ло 230 
рад ни ка и ду го ва ло 650.000 

ЛИ МА РИ ЈИ „СЕ БА СТИ ЈАН” У БАЧ КОЈ ПА ЛАН ЦИЛИ МА РИ ЈИ „СЕ БА СТИ ЈАН” У БАЧ КОЈ ПА ЛАН ЦИ

По сао че ка мај сто реПо сао че ка мај сто ре

евра. Но ви вла сник је ис пла-
тио сва ду го ва ња, из ме ђу 
оста лог и не пла ће не до при-
но се за ПИО па су сви ко ји 
су има ли усло ве мо гли да 
оду у за слу же ну пен зи ју, 18 
је про гла ше но тех но ло шким 
ви шком, узе ли су от прем ни-
ну и оти шли, док је 115 рад-
ни ка пот пи са ло спо ра зум ни 
рас кид рад ног од но са. Они 
ко ји су оста ли, ра де и да нас 
и за до вољ ни су ту где су, 
ка же Го ран По по вић, пред-
сед ник син ди кал не ор га ни-
за ци је у фир ми:

– Не мо гу да ка жем да 
је од по чет ка све те кло глат-
ко. Оче ки ва ли смо да но ви 
вла сник пре ко но ћи по диг-
не пла те и ја сам, као син-
ди ка лац, пр вих го ди ну да на 
стал но то од ње га тра жио. 
Он је, ме ђу тим, твр дио да 
пр во мо ра мо да за ра ди мо, 
па он да да де ли мо и ко нач-
но смо и ми схва ти ли да је 
у пра ву. У вре ме при ва ти за-
ци је има ли смо око 100 евра 
про сеч ну пла ту ко ја је би-
ла и не ре дов на, а са да је 
про сек 400 евра и пла те су 
увек на вре ме. По ред то га, 
усло ви за рад су ствар но 
до бри, рад ни ци су за шти ће-
ни од го ва ра ју ћом опре мом, 
та ко да нам се стр пље ње 
ис пла ти ло – за до во љан је 
Го ран По по вић.

У ПОСЕТИ
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ПОДУХВАТИ

Да би се ово по сти гло 
би ло је по треб но мно го ви-
ше од ис пла те ду го ва. За 
че ти ри го ди не у про из вод-
њу је уло же но око три ми-
ли о на евра: у ре но ви ра ње 
про сто ри ја, на бав ку но вих, 
са вре ме них ма ши на за об ра-
ду ли ма, во зни парк...

– Рад ни ци су, кад сам до-
шао, оче ки ва ли да га зда до-
не се џак па ра и да де ли. Ја 
сам им ре као да га зда хо ће 
да до не се џак па ра, али да 
ће их уло жи ти у опре му, у 
усло ве за рад, у про из вод-
њу, па кад за ра ди мо, он да 
ће мо и да де ли мо. Ни су у 
по чет ку би ли баш за до вољ-
ни, они ко ји ни су хте ли да 
че ка ју и оти шли су (пр ве 
две го ди не ни ко ни је от пу-
штен ка ко је и би ло до го-
во ре но при ли ком ку по ви не 
пред у зе ћа), али они ко ји су 

оста ли са да су за до вољ ни 
и зна ју да их че ка ју и бо-
љи да ни. Јер, ево већ за 
ме сец-два сти же но ва ма-
ши на, вред на 400.000 евра, 
ко ја ће обез бе ди ти још по-
сла. Ми има мо про из вод њу 
и у За гре бу и у Ма ђар ској, 

Шко ло ва ти
ли ма ре

– Ин ве сти ци је су ве-
ли ке и не ис пла ти во је 
ра ди ти са мо у јед ној сме-
ни, а не ма рад ни ка ли-
мар ске стру ке. Ако их и 
има у Ср би ји, ни су спрем-
ни да се пре се ле због по-
сла. За то се и до го ва ра мо 
са оп штин ским вла сти ма 
да се у ов да шњу сред њу 
шко лу упи ше јед но оде-
ље ње уче ни ка ли мар ске 
стру ке. Они би мо гли да 
има ју прак су у на шој фир-
ми и обез бе ђен по сао по 
за вр шет ку шко ло ва ња – 
пред ла же ре ше ње Слав-
ко Се ба сти јан.

а про да ју у Не мач кој. У Хр-
ват ској смо број је дан на 
тр жи шту, та ко да 80 од сто 

ов да шње про из вод ње та мо 
пла си ра мо, а срп ско тр жи-
ште осва ја мо. Пла ни ра мо 
да отво ри мо про дав ни це 
у Но вом Са ду и Бе о гра ду 
– оп ти ми ста је Слав ко Се-
ба сти јан. 

Ве сна Ана ста си је вић

Уложено и у опрему и у заштиту радника

У ОЈ КО ВИ ЦИ, СЕ ЛУ КОД НО ВЕ ВА РО ШИ

Ве тро ви
па ле си ја ли це

От ка ко је пре три го ди не 
ре шио да укро ти пла нин ске ве-
тро ве и њи хо ву сна гу упрег не 
у ве тре ња чу, пен зи о нер Осто-
ја Сми ља нић (56) из се ла Ој-
ко ви ца код Но ве Ва ро ши не 
стре пи од олу ја и сне го ва ко-
ји зна ју да по мр се и по ки да ју 
жи це и из зе мље из ва ле цр во-
то чи ном оште ће не бан де ре. У 
да ни ма ка да због ха ва ри ја на 
елек тро во до ви ма се ло оста-
не у мра ку, иза ње го вих про-
зо ра и да ље чки љи си ја ли ца. 
За си ја ју та да и лам пи о ни ока-
че ни о жи цу дуж ста за ко је 
во де до по моћ них обје ка та у 
дво ри шту.

У шљи ви ку ис под ку ће, ви-
со ко у бр ди ма из над Зла тар-
ског је зе ра, Сми ља нић је на 
око шест ме та ра ви сок стуб 
при ка чио ели су и пр ви у Зла-
ти бор ском окру гу кре нуо да 
уз по моћ ве тро ва про из во ди 
ни ско на пон ску стру ју. Ели са ма, 
ра спо на три и че ти ри ме тра, ко је на стуб по ста вља на-
из ме нич но при ла го ђа ва ју ћи се ја чи ни ве тра, Сми ља нић 
за са да успе ва да под ми ри соп стве не по тре бе за осве-
тље њем, а ка да уско ро угра ди по ди зач на по на, ве тре-
ња чом ће мо ћи да по кре ће и ма ње кућ не апа ра те.

– Ве тре ња ча за са да не до но си не ку ве ли ку уште ду 
у бу џе ту, што ни је ни то ли ко ва жно, јер сам се овог 
по сла при хва тио пр вен стве но из за до вољ ства, али и 
за то што ми је до ја ди ло да се дим у мра ку то ком че-
стих не ста на ка стру је – ка же Осто ја Сми ља нић, ауто-
е лек три чар у пен зи ји.

У дво ри шту Сми ља ни ћа ели са се пр ви пут за вр те ла 
пре че ти ри де це ни је, још у вре ме ка да су се у се ли ма 
на па ди на ма Мур те ни це но ћи про во ди ле уз пе тро леј-
ку и све ћу. Али, пи о нир ски по сао Осто ји ног оца Алек-
сан дра на про из вод њи елек трич не енер ги је по мр си ли 
су пла нин ски ве тро ви ко ји у овим кра је ви ма ве о ма че-
сто има ју ра зор ну моћ: олу ја је јед но га да на по ло ми-
ла ве тре ња чу, по сле че га се Алек сан дар, ка ко се та да 
у се лу го во ри ло, „ма нуо ћо ра ва по сла”.

– И по ред по до зре ња ком ши ја, од лу чио сам да 
кре нем оче вим сто па ма. Нај пре сам се но сио ми шљу 
да на се о ском по то ку по диг нем ми ни елек тра ну, али 
сам од у стао због ма лог про то ка во де. На кон јед ног 
но вин ског члан ка вра тио сам се по ро дич ној тра ди ци-
ји и ве тре ња ча ма: сту пио сам у кон такт са гру пом ин-
же ње ра из Но вог Са да, на ру чио про је кат и до са да у 
ве тре ња чу, не ра чу на ју ћи соп стве ни рад на из ра ди по-
је ди них де ло ва, уло жио све га не ко ли ко сто ти на евра 
– ка же Сми ља нић.

Жељ ко Ду ла но вић

Осто ја Сми ља нић
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Род би на че сто тра жи од ле ка ра да са кри је исти ну да би болесника 
спа сла од ма ло ду шно сти и гу бље ња во ље за жи во том

Иако, на жа лост, и код нас 
све ви ше љу ди обо ле-

ва од ма лиг них бо ле сти, у 
на шем здрав ству још ни је 
ис кри ста ли са но ми шље ње 
– да ли та квом бо ле сни ку 
тре ба ре ћи исти ну, или му 
тре ба са оп шти ти са мо прог-
но зу бо ле сти, „ле по упа ко-
ва ну” и без ди јаг но зе. 

По сто ји стал на бо ја зан 
од ре ак ци је па ци јен та на 
ру жну вест, мо гућ ност да 
пад не у де пре си ју, из гу би 
сва ку же љу и во љу за жи-
во том. Отуд ни је ни ма ло 
чуд но што род би на че сто 
тра жи од ле ка ра да њи хо-
вом чла ну по ро ди це пре ћу-

ДА ЛИ ОБО ЛЕ ЛОМ ОД РА КА ТРЕ БА РЕ ЋИ ДИ ЈАГ НО ЗУДА ЛИ ОБО ЛЕ ЛОМ ОД РА КА ТРЕ БА РЕ ЋИ ДИ ЈАГ НО ЗУ

Ла жне от пу сне ли стеЛа жне от пу сне ли сте

ти ди јаг но зу и из да ла жну 
от пу сну ли сту. 

Из бе га ва ње да се ме ди-
цин ски знал ци озбиљ ни је 
по све те овом осе тљи вом пи-
та њу прав да но је чи ње ни цом 
„да смо Бал кан ци ко ји се не-
ра до су о ча ва ју с ло шом прог-
но зом о вла сти том здра вљу”. 
Пр ви пут се о овој осе тљи вој 
те ми отво ре но го во ри ло ју че, 
14. апри ла, на са стан ку Кан-
це ро ло шке сек ци је Срп ског 
ле кар ског дру штва. Пси хо а на-
ли ти ча ри, не у роп си хи ја три, 
он ко ло зи, пси хо те ра пе у ти и 
кли нич ки де фек то ло зи по ку-
ша ли су да раз ја сне мно го-
број не не до у ми це, као што су, на при мер, да ли је у 

ин те ре су па ци јен та да зна 
да бо лу је од ра ка, ко тре-
ба да му са оп шти од че га 
бо лу је – да ли је то ле кар 
ко ји га ле чи, тим ме ди цин-
ских струч ња ка, ро ђак или 
ње му бли ско би ће. 

Прим. др сц. мед. Вла ди-
мир Ков чин, на чел ник Слу-
жбе он ко ло ги је с Днев ном 
хе ми о те ра пиј ском бол ни цом 
у КБЦ „Бе жа ниј ска ко са”, 
сма тра да се он ко ло шком 
па ци јен ту не сме пре ћу та-
ти исти на, на шта оба ве зу-
је и за кон. Али...

– На осно ву ва же ћих про-
пи са у срп ском здрав ству, 
ле кар је ду жан да обо ле-
лом од ра ка са оп шти ди јаг-
но зу и прог но зу бо ле сти, 

али – ако то не ће ути ца ти 
на ис ход ле че ња. Про блем 
је је ди но што не ма мо пси хи-
ја тра ко ји се ба ви он ко ло ги-
јом и ко ји би био ме ро да ван 
да про це ни, на осно ву струк-
ту ре лич но сти, да ли не ком 
тре ба ре ћи да бо лу је од ра-
ка или то тре ба пре ћу та ти. 
До ка за но је да ле че ње мно-
го бо ље те че кад не ко од 
струч ња ка ко ји се ба ви пси-
хо со ма ти ком ра ди с ова квим 
па ци јен ти ма. По не ком ис ку-
ству, сви ле ка ри ко ји по ста-
ве ди јаг но зу из бе га ва ју да 
обо ле лом ка жу исти ну. Пре-
пу шта ју да то са зна кад до-
ђе на кон зи ли јум. Јер, та да 
исти на не мо же би ти скри-
ве на по што му мо ра би ти 
од ре ђе но узи ма ње ци то ста-

Шест не за о би ла зних те ма
На са стан ку Кан це ро ло шке сек ци је СЛД, о „Пси хич кој тра у-

ми као пу ту ка со ма ти за ци ји” го во ри ла је Ор јен ка Мат ко вић, 
пси хо а на ли ти чар и пси хо со ма ти чар из Ин сти ту та за пси хо со-
ма ти ку „Pi er re Marty” из Па ри за, а те ма Мир ја не Јо ва но вић, 
не у роп си хи ја тра из Ин сти ту та за мен тал но здра вље у Бе о гра-
ду, би ла је „Етич ки и пси хо ло шко-пси хи ја триј ски аспек ти са-
оп ште ња исти не о ра ку”. 

Те му „Ко ли ко је исти не пре ви ше?” обра зла га ла је др Би-
ља на Ку кић, суп спе ци ја ли ста он ко лог и га стро ен те ро лог из 
Ин сти ту та за он ко ло ги ју у Срем ској Ка ме ни ци. За ду же на да 
по ја сни „Пси хо ло шку по др шку ро ди те љи ма де це и адо ле-
сце на та ко ји су обо ле ли од ма лиг них бо ле сти у раз ли чи тим 
фа за ма ле че ња” би ла је Та ма ра Кли ко вац, пси хо лог и по ро-
дич ни пси хо те ра пе ут из Ин сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги-
ју Ср би је. „Еду ка ци јом осо ба обо ле лих од ма лиг них бо ле сти 
– пси хо со ци јал ном по др шком у он ко ло шком трет ма ну” ба ви-
ла се Ана Ђур ђе вић, кли нич ки де фек то лог из исте здрав стве-
не уста но ве, док је о на чи ну на ко ји са оп шти ти ло шу вест 
при сут не упо зна ла Ви о ле та Ри стић-Ћа ло вић, пси хо лог у КБЦ 
„Бе жа ниј ска ко са”.

Владимир Ковчин
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ЗДРАВСТВЕНО ОКО

ПОКЛОН УЖИ ЧКОЈ БОЛНИЦИ

Ра чу нар од син ди ка та
Ор га ни за ци ја син ди ка та Ре ги о нал не при вред не ко-

мо ре у Ужи цу по кло ни ла је пер со нал ни ра чу нар Он ко-
ло шком оде ље њу Бол ни це. 

Са ша Са вић, пред сед ник Ор га ни за ци је син ди ка та у 
Ко мо ри, ис ти че да је ово сим бо лич на по моћ здрав ству, 
а би ће их и убу ду ће. 

Ма лиг не бо ле сти су на дру гом ме сту по бро ју па ци-
је на та у 10 оп шти на Зла ти бор ског окру га и на Он ко ло-
шко оде ље ње ужич ке Бол ни це до ла зи ви ше од че ти ри 
хи ља де па ци је на та са овог под руч ја, ма да се зна да не-
ма до вољ но рад ног и сме штај ног про сто ра, а не до ста је 
и по треб на опре ма. Тре нут но не до ста ју три ком пју те-
ра, а па ци јен ти се че сто сме шта ју на дру га оде ље ња, 
па је та ко оте жан увид у њи хо во ле че ње.

Он ко ло шки дис пан зер у Ужи цу по сто ји че тврт ве ка и 
ре дов но во ди еви ден ци ју о кон тро ли сва ког па ци јен та.

Ђ. М.

У ПРИ ЈЕ ПО ЉУ РЕ ГИ О НАЛ НИ ЦЕН ТАР

Ме љу игле и шпри це ве
У Бол ни ци у При је по љу по чео је да ра ди је дан од 

38 ре ги о нал них цен та ра у Ср би ји за трет ман ин фек тив-
ног ме ди цин ског от па да из здрав стве них уста но ва.

Опре му за сте ри ли за ци ју и мле ве ње от па да, у адап-
ти ра ним про сто ри ја ма ста ре бол нич ке мр твач ни це, обез-
бе ди ли су Ми ни стар ство здра вља и Европ ска аген ци ја 
за ре кон струк ци ју и раз вој. Ам бу лан те и оде ље ња су 
снаб де ве ни спе ци јал ним по су да ма и ке са ма за од ла-
га ње ига ла, шпри це ва, упо тре бље них за во ја и дру гог 
ме ди цин ског от па да, а на ба вље но је и во зи ло ко је ће 
два пу та не дељ но до во зи ти от пад из до мо ва здра вља 
и бол ни ца у При бо ју, Сје ни ци и Но вој Ва ро ши.

– Све се сте ри ли ше на 140 сте пе ни Цел зи ју со вих, а 
за тим ме ље у дро би ли ци и, као пот пу но еко ло шки без-
бед но и по здра вље не шко дљи во, од ла же на де по ни ју 
ко му нал ног от па да. Спе ци јал ну обу ку за сте ри ли за ци ју 
ме ди цин ског от па да про шла су три рад ни ка бол ни це – 
ка же Ра де Ве ру о вић, ре ги о нал ни ме на џер за упра вља-
ње ме ди цин ским от па дом.

У окви ру овог про јек та би ће ре шен и про блем ор-
ган ског от па да. Пре ма не дав но скло пље ном уго во ру, 
тки ва и ор га ни од стра ње ни у опе ра тив ним за хва ти ма 
ста вља ће се у за мр зи ва че и од во зи ти у Ужи це, где ће 
се на по себ ним ме сти ма за ко па ва ти.  Ж. Ду ла но вић

Опре ма за трет ман ме ди цин ског от па да

ти ка. Та ко се он на ђе у чу-
ду, не зна о че му се ра ди, 
за што тре ба да при ма ци-
то ста ти ке. У Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма се, 
ре ци мо, кри вич но од го ва-
ра уко ли ко се од та ко те-
шког бо ле сни ка при кри је 
исти на, сма тра се да он има 
пра во да бла го вре ме но раз-
ре ши про бле ме, вра ти ду го-
ве, сре ди по ро дич ни жи вот 
– ка же др Ков чин.

Чи ни се да и ле ка ри ма-ди-
јаг но сти ча ри ма, као и по ро-
ди ци и па ци јен ти ма, мањ ка 
хра бро сти да се ухва те уко-
штац с исти ном ко ја, из ве-
сно, за стал ног пра ти о ца 
има ма њу или ве ћу – тра-
у му. Да ли је за и ста та ко, 
уско ро би мо гло да се по у-
зда ни је са зна. На и ме, с овог 
ску па по те кла је и иде ја да 

се ан ке ти ра ју ле ка ри и ме-
ди цин ске се стре ко ји бри ну 
о он ко ло шким па ци јен ти ма, 
сту ден ти ме ди ци не, фа ми ли-
ја, љу ди ко ји су има ли ис ку-
ство с обо ле ли ма од ра ка, 
љу ди ко ји ни су има ли ова-
кво ис ку ство и са ми па ци јен-
ти... и да сви они ка жу шта 
ми сле о са оп шта ва њу пра ве 
ди јаг но зе и на чи ну на ко ји 
то тре ба да се учи ни. 

Мно го број на пи та ња из 
ан ке те од но се се и на еута-
на зи ју, ње ну ле га ли за ци ју, 
опа сност од зло у по тре бе, ко 
је тај ко ји од лу чу је о при-
ме ни еута на зи је, ко је спро-
во ди и у ко јим слу ча је ви ма. 
Па, кад се збро је од го во ри, 
бар ће се зна ти пре о вла ђу-
ју ћи глас јав но сти, од но сно 
оног де ла ко ји бу де уче ство-
вао у ан ке ти. 

Та тја на Кр шић

За ви си где жи ви те
Ди јаг но за кар ци но ма увек пред ста вља шок за па-

ци јен та, али ка кве ће му би ти шан се за из ле че ње не 
за ви си са мо од вр сте ту мо ра и на чи на ле че ња, већ и 
од зе мље у ко јој жи ви. На то ука зу ју ста ти стич ки по-
да ци: Мајкл Ко ле ман, с ти мом из Лон дон ске шко ле хи-
ги је не и троп ске ме ди ци не, упо ре ђи вао је по дат ке о 
то ме ко ли ко је па ци је на та од два ми ли о на обо ле лих 
од ра ка у 31 зе мљи (не ким чла ни ца ма Европ ске уни-
је, Америци, Канади, Ја па ну, Аустра ли ји и три зе мље 
у раз во ју, Ку би, Ал жи ру и Бра зи лу) жи ве ло пет го ди-
на на кон што им је по ста вље на ди јаг но за; пра ће ни су 
обо ле ли од ра ка дој ке, цре ва и про ста те.

По ка за ло се, на осно ву до та да шњих ис ку ста ва, да 
обо ле ли од ра ка дој ке и про ста те нај ви ше шан се да 
пре жи ве има ју у Аме ри ци, док рак цре ва нај ви ше ус-
пе ју да „пре бо ле” па ци јен ти у Ја па ну (му шкар ци) и 
Фран цу ској (же не), а ве ли ки број обо ле лих пре жи ви 
и у Ка на ди и Аустра ли ји.

Рак дој ке у Аме ри ци пре жи ви 84 од сто па ци јент ки-
ња, у Ја па ну 82 и у Фран цу ској 80 про це на та; у Не мач-
кој 75 од сто па ци јент ки ња пре жи ви пр вих пет го ди на 
на кон ди јаг но зе ра ка дој ке и на осно ву то га ова зе-
мља је на 15. ме сту.

Му шкар ци обо ле ли од кар ци но ма про ста те има ју 
нај бо ље из гле де у Аме ри ци, по том у Аустри ји, Ка на-
ди и Аустра ли ји. 

Код ра ка де бе лог цре ва 56 од сто же на жи ви пет го-
ди на на кон ди јаг но зе, док је по сто так пре жи ве лих не-
што ма њи код му шка ра ца – 52. Аме ри ка, са 60 од сто 
пре жи ве лих па ци је на та оба по ла, на ла зи се на пр вом 
ме сту, а сле де Фран цу ска, Шпа ни ја, Ја пан, Аустра ли-
ја и Ка на да. 

Ал жир је по бро ју пре жи ве лих на по след њем ме-
сту, без об зи ра на то о ко јој вр сти ра ка је реч. Тим, 
у ко јем је са ра ђи ва ло ви ше од 100 на уч ни ка, уста но-
вио је, та ко ђе, да се у бо га тим зе мља ма мно го ра ни је 
и успе шни је по ста вља ју ди јаг но зе обо ле ли ма од ра ка 
и они се успе шни је ле че јер се ула же мно го нов ца у 
са вре ме не ме ди цин ске  апа ра те што пру жа ве ћи из-
глед обо ле лом да пре жи ви.
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Је ла од 
ку ку ру зног бра шна

По ред ка ча ма ка и про је, од овог 
бра шна мо гу да се пра ве и дру га је-
ла, као на при мер:

• У 1 л мле ка ску ва ти 300 г ку ку-
ру зног бра шна уз не пре ста но ме ша-
ње. Кад се ма ло про хла ди, уме ша ти 
50 г стру га ног си ра, 30 г бу те ра или 
мар га ри на, по по ла ка ши чи це мле ве-
ног бе лог би бе ра и со ли и два ја је-
та. Пре ру чи ти у под ма за ну мо длу за 
ку глоф и пе ћи на 160 сте пе ни по ла 
са та. Пе че но пре ру чи ти на окру гао 
та њир и у сре ди ну – у пра зни део, 
ста ви ти пе чур ке при пре мље не на сле-
де ћи на чин: на јед ној ка ши ци уља про-
пр жи ти по ла гла ви це цр ног лу ка да 
омек ша, до да ти 300 г исец ка них пе-
чур ки и пир ја ни ти док не омек ша ју, а 
при кра ју до да ти чен сит но сец ка ног 
бе лог лу ка, ка ши ку сец ка ног све жег 
за чин ског ли шћа и по по ла ка ши чи-
це мле ве ног би бе ра и со ли.

На пра зне де ло ве та њи ра око вен-
ца од ку ку ру зног бра шна, по ре ђа ти 
кра став чи ће или не што дру го.

• Из ме ша ти 300 г ку ку ру зног бра-
шна, два жу ман це та, 100 г стру га ног 
или из мр вље ног си ра и 20 г бу те ра 
или мар га ри на, па сме су по па ри ти 
кљу ча лим мле ком да се до би је гу ста 
ма са. Уме ша ти снег од два бе лан це-
та и ку ва ти у под ма за ном су ду на па-
ри (по су ду са је лом ста ви ти у по су ду 
са во дом па у рер ну). Слу жи се то пло 
са ки се лим мле ком.

• Ску ва ти гу шћу па лен ту пре ма 
упут ству на ку ти ји ин стант па лен те 
(ста ви ти ма ло ма ње во де); у још то-
пло уме ша ти 150 г кај ма ка и из ру чи-
ти у плит ку по су ду или плех и но жем 
по рав на ти да се до би је де бљи на око 
три сан ти ме тра. Кад се охла ди, ча шом 
или мо дла ма за ко ла че ва ди ти ма ле 
по га чи це, а мо же се и но жем исе ћи 
на коц ке (3x3). На сре ди ну по га чи це 
шпри цом за укра ша ва ње тор ти на не-
ти ма ло на де ва. На дев на пра ви ти од 
ме ша ви не 250 г срем ског ме ког си ра, 
100 г мле ве них ора ха и ма ло сец ка ног 
пер шу на. Уме сто ора ха, мо гу да се ста-
ве мле ве на пе че на зр на сун цо кре та, 
бун де ве, пи ста ћа, ки ки ри ки ја…

Пен зи о нер ка Ко ва

До ру чак од жи та ри ца је нај бо-
ља ком би на ци ја за ста ри је љу де. 
Спљо ште на осу ше на зр на пше ни-
це, јеч ма, ов са и ра жи (обич но их 
зо ву па ху љи це) мо гу да се ку пе у 
про дав ни ца ма здра ве хра не и це-
на је око 10-20 ди на ра за сто гра-
ма, а то је до вољ на ко ли чи на за 
је дан оброк јед не осо бе. Па ко ва ња 
по је ди них вр ста жи та ри ца мо гу да 
се ку пе и у дру гим про дав ни ца ма, 
али су, ваљ да због па ко ва ња, не-
што ску пља.

Не ко па ху љи це са мо пре ли је јо-
гур том или то плим мле ком и, кад 
ма ло на бу бре, по је де. Ако же лу дац 
ре а гу је, па ху љи це тре ба крат ко про-
ку ва ти, на при мер са ма ло во де, па 
кад се про хла де, до да ти јо гурт или 
их ску ва ти у мле ку. По же љи, мо же 
се до да ти ка ши чи ца ме да, жу тог ше-
ће ра или ма ло су вог гро жђа.

У про дав ни ци мо же да се ку-
пи му сли – го то ва ме ша ви на жи та-
ри ца и ра зних се мен ки (бун де ва, 
сун цо крет), су ше ног во ћа (кај си је, 
гро жђе, су ве шљи ве), ко шту ња вог 
(орах, ба дем, ле шник) или чо ко ла-
де. Јеф ти ни ји му сли се мо же на пра-

ви ти у кућ ној ре жи ји та ко што ће 
се ку пи ти па ху љи це, се мен ке и во-
ће по из бо ру, по ме ша ти и оста ви ти 
у ста кле ним те гла ма с по клоп цем. 
На рав но, по је ди не вр сте пло до ва 
(орах, ле шник...) тре ба усит ни ти, 
што се мо же учи ни ти и са се мен-
ка ма ра ди лак шег ва ре ња. 

Пред но сти до руч ка од жи та ри ца 
и ових пло до ва је су што се ла ко ва-
ри, бр зо се при пре ма, ни је скуп, а 
мо жда је нај ва жни је бо гат ство ко-
ри сних са сто ја ка раз ли чи тих ми не-
ра ла, ви та ми на, вла ка на.

Ве ро ват но ни је при влач но да се 
се дам да на у не де љи је ду са мо жи-
та ри це, па у по је ди не да не тре ба 
ко ри сти ти не што дру го, на при мер 
ка ча мак с мле ком или мла дим си ром, 
про ју; два твр до ба ре на ја је та (ко 
има про блем са хо ле сте ро лом, из о-
ста вља жу ман це); ин те грал ни хлеб 
пре ма зан џе мом или ме дом; рет ко, 
вир шле са сен фом, уштип ке или пр-
же ни це од ин те грал ног хле ба по су-
те су са мом. При том, по из бо ру, 
пи ти чај, мле ко, јо гурт, ки се ло мле-
ко или це ђе ни сок од во ћа.

ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ

Брз и здрав
до ру чак
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Баш сам се, де те мо је, не ки дан 
об ра до ва ла кад сам у но ви на ма 

про чи та ла да су на сај му у Бе о гра ду 
већ пр вог да на про да ти нај ску пљи 
мо де ли ауто мо би ла. По ми сли ла сам 
ка ко су на ши по ли ти ча ри ипак у пра-
ву, ма да их сви кри ти ку ју због ло шег 
пла ни ра ња, и да кри за ствар но не-
ће до ћи у Ср би ју. То што је за ко ји 
ди нар по ску пе ло ово ил’ оно и ни је 
мно го, то на род иона ко ку пу је сва ки 
дан. Али, ис тре сти из џе па 90, 100, 
150 или 180.000 евра за ауди, BMW 
или не ки џип, не би се ни у европ-
ским др жа ва ма мно ги усу ди ли! Јер, 
та мо је кри за, и па зи се на сва ки 
евро. У Грч кој су по сла ни ци са ми се-
би уве ли по рез, а и пла те су им за мр-
зну те до кра ја го ди не. У Ру му ни ји у 
јав ним уста но ва ма чак и лиф то ве ис-
кљу чу ју (ра де са мо по два са та пре 
и два по под не) да би уште де ли на 
ра чу ни ма за стру ју.

То им је кад су хте ли у Евро пу! 
На ма су ле по ре кли да се не на да-
мо уско ро, и ми сад мо же мо ка ко 
хо ће мо. Не да мо ми на ших 25 ми ни-
ста ра, че ти ри пот пред сед ни ка, 50 за-
ме ни ка, 150 др жав них се кре та ра, 500 
се кре та ри ца и во за ча и 50.000 за по-
сле них у др жав ној ад ми ни стра ци ји; 
чу ва ће мо и на ших 250 по сла ни ка и 
њи хо ве пла те, па у ша ле, днев ни це и 
дру га при ма ња; за шти ти ће мо и на-
ше ди рек то ре ЈАТ-а, Те ле ко ма, ЕПС-а, 
Тран снаф те, ПТТ-а, Аеро дро ма и дру-
ге са по ду жег спи ска, ко ји ма сма њу ју 

пла те на са мо 186.000 ди на ра. Ваљ-
да ће им оста ви ти те њи не бо ну се, 
днев ни це и дру га сит на при ма ња да 
се по кр пе за не ко вре ме док не сми-
сле дру ге из во ре при хо да – по за ко-
ну, као и до са да.
Јер, ка ко би смо ми, че до мо је, 

без на ше вла сти? Или да, не дај бо-
же, гле да мо ка ко се са мо ком шиј ски 
пре ми јер во за у ли му зи ни вред ној 
пре ко по ла ми ли о на евра, док об ја-
шња ва син ди кал ном пу чан ству ка ко 
се мо ра ште де ти. Ње му је тај блин-
ди ра ни ауто ку пи ла ње го ва стра н ка, 
а јед ном на шем је стра нач ки сим па-
ти зер по зај мио ску пи џип. Тај ма ли, 
по што се сва ки ме сец бо ри ка ко да 
пла ти ки ри ју од 2.500 евра за из најм-
ље ну ви лу, из ја вио је да не мо же да 
се во за на ма гар цу. Та квих џи по ва је 
ма ло у зе мљи Ср би ји, а ма га ра ца за 
во за ње ко ли ко хо ћеш! Ду го је овај 
ма ли крио име тог свог сим па ти зе ра 
јер се ваљ да пла шио да тог не при-
ти сну по ре зни ци и про ве ре ко ли ко 
да је у др жав ну ка су.

Ни је тре ба ло да се то ли ко сне би-
ва. Да је пи тао ме не, Ми ле су, ил’ би-
ло ко ју дру гу ба бу, сва ка би му ре кла 
да не бри не. Не ће по ре зни ци ње га и 
слич не. Не ће њих ни суд ни ије дан 
ор ган про га ња ти. Чим не ко зуц не про-
тив њих, ма кар го во рио исти ну, они 
ома ту же за увре ду ча сти. Њи ни адво-
ка ти су до бро пла ће ни, али не из да ју 
фи скал не ра чу не да се не би зна ло 
ко ли ко то ко шта, а и да ућа ре онај 

ПДВ. Е, сад, не знам, љу би те ба ба, 
’оће л’ др жа ва ус пет да њи ма и док-
то ри ма, и оста ли ма ко ји су се досад 
про вла чи ли, уве де фи скал не ка се. 
Али, кад су на те ра ли удру же ња пен-
зи о не ра да од сво је цр ка ви це ку пу ју 
фи скал не ка се, ваљ да ће и њих.

Не знам, де те мо је, да л’ због го-
ди на ил’ мо је не у ко сти, не мо гу да 
схва тим шта ова на ша вла да хо ће. 
Ево, са чу ва ла сам но ви не у ко ји ма 
пред сед ник ка же: „Не тре ба мно го 
па ме ти да би се за кљу чи ло да Ср би-
ја тре ба да има 12 или 13 ми ни стар-
ста ва!” Је дан ми ни стар по ру чу је да 
за ефи ка сан рад вла де не тре ба ви-
ше од 15 ми ни стар ста ва, слич но из-
ја вљу ју још не ки, али ве ћи на дру гих 
ћу ти, и не да. Не да сво ју фо те љу, 
не ис пу шта свој део ко а ли ци о ног ко-
ла ча. Ту је та ква пре ци зна ма те ма ти-
ка, че до мо је, да се на де ци ма ле иде. 
Ако мак ну ијед ног, оде те шко скло-
пље на вла да. Јер, да је ма ња вла да 
мо гу ћа, та ква би ваљ да би ла на пра-
вље на од мах по сле из бо ра. И на род 
то не тре ба да схва та као ола ко тро-
ше ње па ра по ре ских об ве зни ка, не го 
да бу де за хва лан што су ро го ви сме-
ште ни у вре ћу. 

За то, не ка ште ди на хра ни и оде-
ћи, во ди и стру ји, огре ву и ле ко ви-
ма... Нек пла ћа по ре зе и при ре зе и 
све што др жа ви и ње ним му дра ци-
ма тре ба.

До јед ном. 
Уну ка Ика 

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Ши ро ка
на род на
ле ђа

Та мо где су жу ри ли у Евро пу са да по сла ни ци са ми уво де по рез на сво је пла те Та мо где су жу ри ли у Евро пу са да по сла ни ци са ми уво де по рез на сво је пла те 
и ис кљу чу ју се лиф то ви за рад штед ње стру је, а ми, кад нас не ће, сад, ко власт, и ис кљу чу ју се лиф то ви за рад штед ње стру је, а ми, кад нас не ће, сад, ко власт, 

мо же мо ка ко хо ће мо, а хо ће мо да се ни чег не од рек не момо же мо ка ко хо ће мо, а хо ће мо да се ни чег не од рек не мо
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Свет ска еко ном ска кри за је же сто ко 
по го ди ла Ма ђар ску, ста вља ју ћи у но ви 
фо кус да ре жљи вост пен зиј ског си сте ма

То маш Са бо је че тр де се-
то го ди шњак – да кле ре-

ла тив но млад чо век – ко ји 
је про шле го ди не имао са-
о бра ћај ну не сре ћу: док је 
мо то ци клом пу то вао на по-
сао, ауто мо бил ко ји му је 
до ла зио у су срет из не на да 
је пре шао на ње го ву стра ну 
и до шло је до су да ра. 

По сле ди це, сре ћом, ни-
су би ле ве ли ке: Са бо је бр-
зо иза шао из бол ни це, али 
јед на „успо ме на” на су дар 
је оста ла – зглоб де сне но-
ге му је са мо де ли мич но по-
кре тан, па не мо же да хо да 
као пре не го ше па. То зна-
чи да не мо же да сто од-
сто ра ди оно што је ра дио 
пре не сре ће. Са бо је, на и-
ме, во зач ка ми о на.

Мо гао би, на рав но, да се 
пре ква ли фи ку је, да ра ди у 
не кој кан це ла ри ји, да бу де 
пор тир или слич но, али за-
што би. Са бо је упра во пред 
шал те ри ма ма ђар ског со ци-
јал ног оси гу ра ња, са свим 
па пи ри ма ко ји су нео п ход-
ни да би до био ре ше ње о 
др жав ној пен зи ји. По све му 
су де ћи, до би ће је. Ње гов ме-
сеч ни чек, ко ји ће при ма ти 

НАШ СЕ ВЕР НИ СУ СЕД ПО НО ВО СУ О ЧЕН 
С НЕ МИ НОВ НО ШЋУ РЕ ФОР МЕ 

Пен зи о не ри ма 
до бро,

др жа ви ни је

оста так жи во та, да кле бар 
још 40 го ди на, би ће са мо не-
што ни жи од пла те ко ју је 
при мао као ка ми он џи ја.

За углед ни аме рич ки по-
слов ни днев ник „Вол стрит 
џор нал” ово је при мер ко-
ји об ја шња ва ва жан аспект 
ма ђар ске еко ном ске кри зе. 
Др жа ва је, кон ста ту је лист 
у ана ли зи из Бу дим пе ште, 
из да шни ја не го што то се-
би мо же да при у шти, тро ши 
ви ше не го што би сме ла, а 
упра во је пен зиј ски си стем 
нај у па дљи ви ји сим бол тог 
не скла да из ме ђу прак се и 
ре ал но сти.

Прерано на касу 
фонда

Као на ци ја од 10 ми ли-
о на ста нов ни ка, Ма ђар ска 
има три ми ли о на пен зи о не-
ра. Про се чан Ма ђар у пен-
зи ју од ла зи са 58 го ди на, 
а са мо 14 од сто њих у до-
бу из ме ђу 60. и 64. го ди не 
још је рад но ак тив но. По ре-
ђе ња ра ди, у Аме ри ци је та-
квих 50 од сто.

Сем то га, усло ви за сти-
ца ње пре вре ме них пен зи ја, 
ин ва лид ских, као у слу ча ју 

То ма ша Са боа, или на осно-
ву бе не фи ци ра ног ста жа, 
ве о ма су ли бе рал ни: на то 
има ју пра во по ли цај ци и вој-
ни ци, удо ви це, ру да ри и „за-
слу жни умет ни ци”.

Ове оба ве зе у ве ли кој 
ме ри до при но се да је др-
жав ни бу џет у ве ли ком де-
фи ци ту, чак око де сет од сто 
бру то на ци о нал ног про из во-
да, већ го ди на ма. Тај ма њак 
у ка си вла де по кри ван је до-
сад из да ва њем об ве зни ца, 
али про шлог ок то бра ин ве-
сти то ри су пре ста ли да их 
ку пу ју. ММФ је при ско чио 
у по моћ да зе мља не би 
бан кро ти ра ла, али су за то 
стра ни ин ве сти то ри по че ли 
да се по вла че из Ма ђар ске 
у ве ли ком бро ју, што је до-
ве ло до си ту а ци је да ова 
зе мља по ста не је дан од нај-
ве ћих про бле ма у по ро ди ци 
Европ ске уни је.

Сви се на не ки на чин сла-
жу да је су штин ска пен зиј ска 
ре фор ма – оних фор мал них 
је већ би ло – нео п ход на да 
би се др жав не фи нан си је 
до ве ле у ред, али про блем 
је, као, уоста лом, и дру где, 

што би то би ла по ли тич ки 
пре ви ше гор ка пи лу ла.

По сто је ћи си стем са мо 
сти му ли ше Ма ђа ре да се 
пен зи о ни шу ра но и да пре-
ста ну да ра де чак и због 
бе зна чај них бо ле сти. Ма ђар-
ска уз то има и је дин стве ну 
прак су „13. пен зи је”, бо ну-
са ко ји се оба ве зно ис пла-
ћу је на кра ју го ди не.

Пракса тринаесте 
пензије

Сва ки по ку шај да се то 
про ме ни, ра зу мљи во, на и ла-
зи на ве ли ке от по ре. Они 
су по го то во ја ки са да ка да 
због све оп ште кри зе ра сте 
не за по сле ност, а ра пид но 
сла бље ње фо рин те у од но су 
на евро ре ал но обез вре ђу-
је сва при ма ња у на ци о нал-
ној ва лу ти.

„По ли ти ча ри хо ће да нам 
узму 13. пен зи ју, док из ме ђу 
се бе де ле ми ли о не”, уоби ча-
је на је жал ба ме ђу пен зи о-
не ри ма, при че му они има ју 
у ви ду ра ши ре но уве ре ње 
у на ци ји да је при ва ти за ци-
ја, та мо ина че одав но за вр-
ше на, оба вље на та ко да су 
мно ги ко ји су би ли на пра-
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вим ме сти ма при лич но на пу ни-
ли џе по ве.

То је ве ро ват но тач но, али 
не ма баш мно го ве зе за те шко 
одр жи вим пен зиј ским ре ал но сти-
ма да на шње Ма ђар ске.

Си стем је ина че је дан од оста-
та ка из вре ме на со ци ја ли зма, ка-
да је др жа ва би ла бри жна мај ка 
ко ја је сво ју де цу (гра ђа не) под ми-
ћи ва ла да би би ла мир на. Тран зи-
ци ја ко ја је та мо дав но окон ча на, 
до не ла је ка пи та ли зам, али је за-
др жа но мно го то га од со ци ја ли-
стич ке со ци јал не си гур но сти.

Пен зиј ска ре фор ма из 1997. 
уве ла је и при ват ни стуб пен зиј-
ског оси гу ра ња, али су по ли ти ча-
ри, у тр ци за гла со ви ма, уме сто 
да по сте пе но де мон ти ра ју, др-
жав ни си стем по ла ко вра ти ли 
у пре ђа шње ста ње.

Просек – 71 одсто
нето плате

Про сеч на пен зи ја да нас, исти-
на, ни је ве ли ка, 80.000 фо рин ти, 
или око 270 евра по ак ту ел ном 
кур су, али ни је ни ма ла ако се 
има у ви ду да је про сеч на не то 
пла та у зе мљи око 380 евра.

У овом де лу све та са мо Сло ве-
ни ја и Пољ ска тро ше ве ћи по сто-
так свог БНП-а за пен зи је, али 
Сло ве ни ја је знат но бо га ти ја од 
Ма ђар ске, док Пољ ска озбиљ но 
ре фор ми ше пен зиј ски си стем.

Ма ђа ри да нас пра во на пу ну 
пен зи ју сти чу са на пу ње не 62 го-
ди не жи во та или 40 го ди на рад-
ног ста жа, шта год да се пре 
до го ди. Али има и мно го на чи на 
да се у пен зи ју оде ра ни је.

На при мер, др жав ни ин сти-
тут ко ји ве ри фи ку је зах те ве за 
пре вре ме но пен зи о ни са ње има 
са мо 166 за по сле них ко ји го ди-
шње раз ма тра ју 72.500 но вих 
мол би. Због то га они не ма ју из-
бо ра не го да се узда ју у по твр-
де о рад ној не спо соб но сти ко је 
до но се мо ли о ци. Ре зул тат то га 
је да пен зи је до би ја ју мно ги ко-
ји би дру где си гур но мо ра ли да 
оста ну рад но ак тив ни.

Да би све то фи нан си ра ла, 
Ма ђар ска мо ра да др жи ви со ку 
сто пу по ре за, па је раз ли ка из ме-
ђу бру то и не то пла те та мо ве-
ли ка, што зе мљу чи ни све ма ње 
при влач ном за стра не по сло дав це. 
Ре фор ма за то по ста је не из бе жна 
– али је очи глед но да овај ра чун 
сти же у нај не згод ни је вре ме...

М. Бе кин

На кон по чет ног успе ха пи лот-про-
гра ма, бри тан ски ла нац су пер мар ке та 
Сејн сбе ри пла ни ра да у сво јим про дав-
ни ца ма ши ром зе мље отво ри до 200 
ор ди на ци ја у ко ји ма би ле ка ри оп ште 
прак се при ма ли па ци јен те у ве чер њим 
са ти ма. Та ко би бри тан ске по ро ди це ка-
да кре ну да оба ве ре дов ну ку по ви ну 
ујед но мо гле да свра те и код док то ра 
на кон тро лу, пре но си „Блиц” пи са ње 
острв ске штам пе.

Ор ди на ци ја у про дав ни ци овог лан-
ца су пер мар ке та у Хи тон пар ку у Ман-
че сте ру, ре ци мо, отво ре на је од 18.30 
до 21.30 рад ним да ни ма и су бо том у 
вре ме руч ка. При ста ли це овог про гра ма 
ка жу да он пу но по ма же па ци јен ти ма 
ко ји ма је здрав стве на по моћ по треб на 
ван рад ног вре ме на и да се 90 од сто 
ле ка ра оп ште прак се из ја шња ва за ње-
га, по го то во ка да се има у ви ду да им 
уно сан тро го ди шњи уго вор (по ко ме пла-
ћа ју око 10 фун ти на сат као за куп за 
ор ди на ци ју Сејн сбе ри ју) омо гу ћа-
ва да за ра ду по ве ћа ју за ви ше 
од 50 про це на та. Ко рист је ви-
ше стра на, јер ће „па ци јен ти у 
Сејн сбе ри је вим про дав ни ца-
ма мо ћи да до би ју ком пле-
тан здрав стве ни пре глед, а 
про дав ни це ће по ве-
ћа ти по се ће ност и 
про да ју”. 

Ле кар ску 
прак су би на 
овај на чин мо-
гле да отва ра ју 
при ват не ме ди-
цин ске ком па ни-
је, ко је би ну ди ле не ке пот пу но 
но ве услу ге, или ле ка ри оп ште 
прак се ко ји већ ра де у не ком 
де лу гра да, ко ји би отва ра ли „огра-
нак” сво је прак се. Сва ко би мо гао да 
за тра жи ме ди цин ску услу гу, а ле ка ри 
би увид у кар то не па ци је на та до би ја ли 
пре ко ком пју тер ског си сте ма др жав не 
слу жбе здрав стве ног оси гу ра ња. 

– Око 200 на ших про дав ни ца рас-
по ла же по тен ци јал ним про сто ром и 
од го ва ра ју ћим усло ви ма за отва ра ње 

ор ди на ци ја, а сем то га у њи ма већ 
ра де и апо те ке – ка же Сејн сбе ри је ва 
пред став ни ца за штам пу, и до да је да је 
ин те ре со ва ње ле ка ра за рад у ова квим 
ор ди на ци ја ма вр ло ве ли ко, баш као и 
ин те ре со ва ње па ци-
је на та за ор ди на ци-
је ко је већ ра де, 
та ко да је не-
ки ма од њих

 

рад но вре ме про ду же но са три на 
че ти ри са та. 

– Што ве ћа при сту пач ност ме ди цин-
ских услу га па ци јен ти ма, уто ли ко бо ље 
– сма тра Ва не са Бирн из Удру же ња па-
ци је на та, док је Бри тан ска ле кар ска ко-
мо ра за бри ну та због ко мер ци ја ли за ци је 
ме ди цин ских услу га и бо ји се да би ти-
ме мо гао да бу де на ру шен од нос по ве-
ре ња из ме ђу па ци јен та и ле ка ра.

Че тво ро го ди шњи Бри-
та нац по стао је члан 
Мен се, ор га ни за ци је ко-
ја оку пља љу де нат про-
сеч не ин те ли ген ци је. 

Ме тју Хе ри сон, ко ји је 
већ са го ди ну да на знао 

да из го во ри седамдесет 
ре чи, има ко е фи ци јент ин-
те ли ген ци је 130, што је 
за ње гов уз раст са свим 
до вољ но да се учла ни у 
Мен су међу натпросечно 
интелигентне.

За од ра сле је тај ко е-
фи ци јент 145. Ње го ви ро-
ди те љи ка жу да је Ме тју, 
ко ји је на у чио шпан ски 
гле да ју ћи са те лит ски про-
грам, оби чан де чак ко ји 
мно го во ли стри по ве.

Че тво ро го ди шњак по стао члан Мен се

Ле кар ски пре глед у су пер мар ке ту
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У вој во ђан ским се ли ма ја ча жен ски 
по крет. О то ме не сум њи во го во-

ре мно го број на удру же ња же на ко ја 
не са мо да оп ста ју, не го се по ве зу ју 
и са ра ђу ју, и на из ло жба ма жен ских 
ру ко тво ри на, по пут оне не дав но одр-
жа не у Га ко ву, бли зу Сом бо ра, ка да 
су у го сте сти гле пред став ни це не-
ко ли ко сре мач ких се о ских жен ских 
удру же ња.

У СЕ ЛУ ГА КО ВО КОД СОМ БО РА

Жен ске
ру ке зна ју

„Га ков чан ка” по сто ји тек не ко ли-
ко ме се ци, што је би ло до вољ но да 
три де се так ве о ма ак тив них же на при-
пре ми из ло жбу ру ко тво ри на – пра ви 
кул тур ни до га ђај за се ло. Њи хо ва 
пред сед ни ца Ка ти ца Јо кић, ина че 
глав на се стра на он ко ло ги ји у Сом бо-
ру, вид но уз бу ђе на и по но сна, го во-
ри ла је о мо ти ви ма и енер ги ји ко ја 
их је оку пи ла:

– Ани та Бе ре тић из 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, Љу би ца Зе-
лић, но ви нар ка из Сом бо ра, ина че Га-
ков чан ка, и ја под ста кле смо на ше 
же не да се оку пе. Углав ном су не за-
по сле не – не ке по сле от ка за, а не-
ке од у век. Али њи хо ве ру ке сва шта 
зна ју, и сва шта мо гу, о че му до вољ-
но ка зу ју и ова див на ста рин ска је-

Ја ке са зна њем
По кра јин ски се кре та ри јат за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло-

ва, уз по др шку Из вр шног ве ћа Вој во ди не, то ком 2008. го ди не оства рио је 
про је кат „1000 об у че них же на у Вој во ди ни” за хва љу ју ћи ко ме су не за по-
сле не же не за вр ши ле обу ку из ин фор ма ти ке, во ђе ња по слов них књи га, 
пру жа ња услу га у се о ском ту ри зму, кур се ве за не го ва те љи це, умет нич ке 
и ста ре за на те...

– За про гра ме на ших обу ка – ка же Ани та Бе ре тић, са вет ник за област 
рав но прав ност по ло ва – ве ли ко су ин те ре со ва ње по ка за ле баш же не из 
ма њих сре ди на, те смо, осим у Но вом Са ду, Су бо ти ци, Зре ња ни ну, Сом-
бо ру и Пан че ву, има ли гру пе од по 20-30 по ла зни ца у Ири гу, Бач ком До-
бром По љу, Али бу на ру, Плав ни, Вр ба су, Ку ли, Срем ским Кар лов ци ма, 
Жа бљу и Чу ру гу. За ове про гра ме ла не је из дво је но пет ми ли о на ди на ра, 
а на ме ра ва мо да ове го ди не на ста ви мо још ин тен зив ни ју обу ку. По што 
су не за по сле не же не у те жем по ло жа ју не го му шкар ци, на ша је ми си ја 
да их осна жи мо јер је у осно ви њи хо ве дис кри ми на ци је упра во еко ном-
ска за ви сност.

ла, ко ла чи, руч ни ра до ви, одев ни и 
упо треб ни пред ме ти, и на чин на ко ји 
смо то пред ста ви ли Га ков ча ни ма и на-
шим дра гим го сти ма. Циљ нам је да 
афир ми ше мо же не са се ла, да им пру-
жи мо мо гућ ност да се до дат но обра-
зу ју, да на у че но ве ве шти не и до би ју 
при ли ку да ра де, у не ком пред у зе ћу 
или са мо стал но, а же ља да сва ка за-
по сле на же на пру жи па жњу и по др-
шку не за по сле ној ком ши ни ци, јер су 
оне за и ста угро же не!

Са ла пен зи о нер ског до ма у Га ко ву 
би ла је пу на ме шта на ко ји су, због по-
др шке или зна ти же ље, до шли на из-
ло жбу. Ни су по гре ши ли јер су мо гли 

Катица Јокић, председница 
удружења жена „Гаковчанка”

да ви де шта све же не ство ре у вре-
ме од мо ра, кад се ве зе, хе кла, ши је, 
тка, кад се ста вља зим ни ца, ме се пи-
те и ко ла чи, не гу је тра ди ци ја.

Ово пред ста вља ње Га ков чан ки об-
ра до ва ло је и Ми ро сла ва Ва си на, без 
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сум ње нај по пу лар ни јег пред-
став ни ка вла сти ме ђу Вој-
во ђан ка ма, ко ји се зду шно 
тру ди да им, кроз ја ча ње 
еко ном ске мо ћи, отво ри пу-
те ве ка рав но прав но сти са 
ја чим по лом.

– Ово је – ре као је Ва-
син – већ де се та из ло жба 
или ми ни са јам жен ских ру-
ко тво ри на у ма лим ме сти ма. 
До је се ни ће их би ти још, 
јер су ове ма ле при ред бе 
при пре ма за ве ли ку ма ни-
фе ста ци ју ко ју ће мо ор га-
ни зо ва ти 15. ок то бра, на 
европ ски Дан се о ских же на, 
где ће мо на 200 штан до ва 
при ка за ти шта Вој во ђан ке 
са се ла, чи јом смо го ди ном 
про гла си ли ову, 2009, зна ју 
и мо гу. По зва ће мо стра не ам-
ба са до ре и елит не го сте, по-

зва ће мо ту ри стич ке аген ци је 
и све оне ко ји ће до при не-
ти афир ма ци ји на ших же на 
и њи хо вом за по шља ва њу 
кроз уна пре ђе ње ту ри стич-
ке по ну де. Тре нут но у Врд-
ни ку те че по ка зни курс за 
са вла ђи ва ње зна ња из обла-
сти ту ри зма ко ји по ха ђа 25 
же на. Же ли мо да до кра ја 
2009. го ди не има мо мо дел 
по ко ме ће се раз ви ја ти се-
о ски ту ри зам у Вој во ди ни, 
што под ра зу ме ва из у зет но 
озбиљ не ак тив но сти. Пла-
ни ра мо да пра ву обу ку за-
вр ши 70 же на ко је ће мо ћи 
да пра ве про јек те по мо де-
лу ЕУ, чи ме ће мо по ка за ти 
да и на ше же не мо гу оно 
што су ра ди ле Ма ђа ри це, 
Сло ва ки ње, Че хи ње...

Ика Ми тро вић

Један од начина да се дође до посла: 
Војвођанке негују традицију

ШАНСА ЗА ОПО РА ВАК У БАЊИ КОВИЉАЧИ

Дневно 380 ди на ра
Сти гло је ле по вре ме, па чи та о ци ма мо гу би ти дра-

го це не ин фор ма ци је да се, и у до ба по нов ног „сте за-
ња ка и ша”, по не где мо гу од мо ри ти и опо ра ви ти уз 
при хва тљив тро шак. Ру ко вод ство До ма РМ ВИ Ви ла 
„Дри на” у Ба њи Ко ви ља чи оба ве сти ло нас је да би 
ра до уго сти ли за ин те ре со ва не: има ју тро кре вет не и 
дво кре вет не со бе са ку па ти лом, при руч ном ку хи њом 
за при пре му хра не и те ле ви зо ром, а све то – уз це-
ну днев ног бо рав ка од све га 380 ди на ра. 

– Ви ла је под за шти том и због ком пли ко ва ног по ступ-
ка об но ве спо ља мо жда и не из гле да нај сре ђе ни је, али 

смо со бе ре но ви ра ли, ку па ти ла та ко ђе, но ви су ле жа је-
ви, по сте љи на и по су ђе, и за и ста мо же мо да обе ћа мо 
удо бан бо ра вак – ка же Зо ран Га врић, управ ник До ма. 
Сум по ро ви та во да и бла то „Кра љев ске ба ње”, 

благотворни су код разних ко шта но-ми шић них обо ље-
ња. Ви ла се, по Га ври ће вим ре чи ма, на ла зи пе де се-
так ме та ра од Дис ко па ти је где за ин те ре со ва не мо гу 
да пре гле да ју ле ка ри (це на 800 ди на ра) и пре по ру-
че не ку од те ра пи ја: сум пор ним бла том (710), сум пор-
ну ка ду (370), сум пор ни ба зен (270), ки не зи-те ра пи ју 
(280 ди на ра)... или да, јед но став но, ко ри сте услу ге 
вел нес цен тра.

Ко ни је во љан да сам спре ма обро ке, мо же у нај-
бли жем ре сто ра ну на род не ку хи ње да се прет пла ти 
на сва три обро ка (це на 640 ди на ра) или да ода бе-
ре не ки од обро ка у ле чи ли шту: до ру чак ста је 180, 
ру чак 480, а ве че ра 410 ди на ра. 

Ко би ра до бо ра вио у Ви ли „Дри на”, до ла зак мо же 
да ре зер ви ше код за ме ни ка управ ни ка Три ше Жив ко-
ви ћа (064/483-0215). До ма ћи ни ће го ста са че ка ти на 
ста ни ци у Ба њи Ко ви ља чи или Ло зни ци, за ви сно чи ме 
до ла зе, пре ве сти их, са ства ри ма, до ви ле и сме сти ти 
у ре зер ви са не со бе. За ве ће гру пе има ју и ком би.

У Со ко ба њу за 300 ди на ра
Још јед ну при ли ку за од мор при ме рен пен зи о нер ском 

џе пу ну ди Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Алек-
си нац: ка ко нам је ја вио се кре тар До бри во је Сте па но вић, 
они има ју ку ћу у Со ко ба њи ко ју из да ју сво јим чла но ви ма 
уз на кна ду од 200 ди на ра по ле жа ју днев но, док сви оста-
ли мо гу да се од ма ра ју пла ћа ју ћи ле жај 300 ди на ра. 

За ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве До бри во ју Сте па но ви-
ћу на те ле фон 063/667-050.

Г. О.
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Кња же вац, са сво јих 85 
на се ља, по ста је све ре ђе на-
се љен и – оп шти на ста рих. 
Од по пи са 1948. го ди не број 
ста нов ни ка, са та да шњих 
61.560, ско ро се пре по ло-
вио, а и да ље се сма њу је. 
У ти моч ком ре ги о ну Кња же-
вац има нај ста ри је ста нов-
ни штво: че твр ти на жи те ља, 
а у се о ским на се љи ма ско-
ро по ло ви на, ста ри ја је од 
60 го ди на, а нај број ни ји су, 
са 34,6 од сто, гра ђа ни ста-
ро сти од 50 до 69 го ди на, 
док је оних од 70 до 97 го-
ди на 25,6 про це на та. 

По ре ме ћа ји у де мо граф-
ском про це су већ одав но су 
за бри ња ва ју ћих раз ме ра, а 
раз ли ка у бро ју ро ђе них и 
умр лих стал но се по ве ћа ва 
у ко рист ових дру гих.

Од 1980. до 2002. го ди не 
днев но се у про се ку ра ђа-
ло јед но де те, док су уми ра-
ла два до три ста нов ни ка; 
од та да до кра ја 2006. ро-
ђе но је 993, а умр ло ско ро 
че ти ри пу та ви ше, од но сно 
3.642 осо ба. 

Оп шти на Кња же вац има 
нај ни жу сто пу на та ли те та и 
нај ви шу сто пу мор та ли те та у 
Ти моч кој кра ји ни, а че твр та 
је у Ср би ји. То се об ја шња-
ва те шким усло ви ма жи во та 
и тра ди ци о нал ним пла ни ра-
њем јед ног де те та – „да се 
не де ли имо ви на”. Раз ло зи 
овог не га тив ног трен да сва-
ка ко су број ни, али је нај-
зна чај ни ја по сле ди ца да на 
овом про сто ру већ го ди на-
ма вла да „бе ла ку га”. У се-
ли ма кња же вач ке оп шти не 

го то во да ви ше и не ма мла-
дих, а од по след њег по пи са 
ста нов ни штва 2002. до кра-
ја 2007. ро ђе но је ма ње од 
1.000 бе ба.

По што ова кав пад рад но 
спо соб ног ста нов ни штва мо-
же да иза зо ве по ре ме ћа је не 
са мо де мо граф ске, већ и со-

ци јал не и еко ном ске при ро де, 
ло кал но ру ко вод ство на сто-
ји да по ве ћа на та ли тет, па 
се из оп штин ског бу џе та за 
сва ко пр во ро ђе но де те да је 
8.000 ди на ра, за дру го 9.000, 
а за тре ће и сва ко на ред но 
по 10.000 ди на ра.

Д. Ђор ђе вић

ЗА БРИ ЊА ВА ЈУ ЋИ ДЕ МО ГРАФ СКИ
ПРО ЦЕ СИ У ОП ШТИ НИ КЊА ЖЕ ВАЦ

Сва ки че твр ти
преко

60 го ди на

У се ли ма жа бар ске оп шти-
не, јед не од нај не ра зви је ни јих 
у Ср би ји, у ко јој ви ше од 3.300 
ста нов ни ка има из ме ђу 65 и 80 
го ди на и ве ћи ном жи ве са ми, 
на пу ште ни од род би не ко ја је 
углав ном на ра ду у ино стран-
ству, упра во се оства ру је пр ви 
про је кат по мо ћи ста ри ма.

На и ме, ло кал на са мо у пра ва 
је не дав но успе шно кон ку ри-
са ла код Фон да за со ци јал не 
ино ва ци је са про јек том ко ји 
пред ви ђа отва ра ње Цен тра 
за ло кал не услу ге со ци јал не 
за шти те и Сер ви са за по моћ 
у ку ћи. Ка ко са зна је мо, цео 
про је кат вре дан је 4,6 ми ли о-
на ди на ра, уче шће Фон да је 

35 од сто, од но сно 1,6 ми ли о-
на ди на ра, а три ми ли о на ће 
обез бе ди ти оп шти на. Пред ви-
ђе на је ре кон струк ци ја ста-
ре згра де ОШ „Ду де Јо вић” 
у Жа ба ри ма за по тре бе Цен-
тра за со ци јал ни рад, Клу ба 
за дру же ње ста рих и ин ва лид-
них ли ца, ам бу лан те, чај не ку-
хи ње... Про је кат об у хва та и 
пру жа ње по мо ћи ге рон то-до-
ма ћи ца ста ри ма: за по че так 
за тај по сао оспо со бље не су 
са мо че ти ри ге рон то-до ма ћи це 
ко је већ по кри ва ју По ро дин, 
Жа ба ре, Си ми ће во, Оре о ви цу, 
Алек сан дро вац и Вла шки До. 
У пла ну је да се њи хов број 
по ве ћа на 15. С. Е. 

У СЕЛИМА ОП ШТИ НЕ ЖА БА РИ

По моћ ста ри ма 
КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Обе ле жи ли
вре дан ју би леј

У До му са мо у пра вља ча у Кра гу јев цу, Све ча ном 
ака де ми јом, при год ним кул тур но-умет нич ким про гра-
мом и тур ни ри ма у ма лом фуд ба лу, ша ху и игра ма 
без гра ни це, Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за 
глу вих и на глу вих (МОСГН) из гра да на Ле пе ни ци 
обе ле жи ла је вре дан ју би леј – 60-го ди шњи цу по-
сто ја ња и плод ног ра да. Ре фе рат о ра ду ове со-
цио-ху ма ни тар не ор га ни за ци је под не ла је Су за на 
Ма слаћ-Ма то вић, се кре тар Ме ђу оп штин ске ор га ни-
за ци је Са ве за глу вих и на глу вих Кра гу јев ца. 

Осни ва чи и чла но ви ор га ни за ци је, уста но ве и 
за слу жни по је дин ци при ми ли су од пред сед ни ка 
ор га ни за ци је Пре дра га Ћо си ћа по ве ље, ди пло ме и 
за хвал ни це, као и мо но гра фи ју „60 го ди на МОСГН 
Кра гу јев ца”, ко ју су на пи са ли Су за на Ма слаћ-Ма то-
вић и мр Ва со Об ра до вић, струч ни са рад ник Са ве-
за глу вих и на глу вих Ср би је. Сл. Ко стан ти но вић
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Милица Радосављевић

Ми ли ца Ра до са вље вић је ве ро ват-
но нај ста ри ја жи тељ ка Сме де рев ске 
Па лан ке. На ла зи се на пра гу сто тог 
ро ђен да на и упра во се при пре ма да 
га обе ле жи у кру гу род би не и при ја те-
ља. Ве ли да је ро ђе на у су бо ту пред 
Вас крс, 19. апри ла 1909. у При дво ри-
ци. У се дам на е стој се уда ла за Или ју 
Ра до са вље ви ћа из Це ров ца, у два де-
сет дру гој оста ла удо ви ца и кроз жи-
вот се да ље, с тро је де це, два си на 
и ћер ком, про би ја ла са ма.

– Би ла је му ка по ди за ти де цу – ка-
же ба ка Ми ли ца. – Вла да ла је оску-
ди ца, на ро чи то кад је по чео рат, али 
ни сам па да ла у оча ја ње. Ишла сам 
у над ни цу, про си па ла зној по ту ђим 
њи ва ма, са мо што плуг ни сам ву кла. 
Му чи ла сам се да си но ве Све ти сла ва 
и Љу би са ва и ћер ку Зо ри цу из ву чем 

из бе де. Шко ло ва ла сам све тро је. 
На жа лост, ра но сам оста ла без си-
но ва, па ду бо ку ста рост про во дим 
код ћер ке.

Ба ка Ми ли ца има ку ћу и не што 
има ња у Це ров цу и ку ћу у Сме де рев-
ској Па лан ци, али уну чад, ко ја су са-
да „сво ји љу ди”, сма тра нај ве ћим 
бо гат ством. Две уну ке ове ста ри це, 
обе ле ка ри и уда те за ле ка ре, жи ве 
у ино стран ству. Та ња жи ви и ра ди 
у Лон до ну. 

– Има си на Џо на та на, мно го до брог 
мла ди ћа, сту ден та сто ма то ло ги је. Го-
во ри срп ски. На у чи ла га мај ка, мо ја 
уну ка. Она је у Лон до ну за вр ши ла ме-
ди ци ну. Би ла је раз ме на сту де на та и 
њој се по сре ћи ло да оде. Да нас има 
три док то ра та и пре да је на уни вер зи-
те ту – при ча по но сна ба ка.

Дру га ба ка-Ми ли чи на уну ка Бо жи-
ца је у Ин гол шта ту, у Не мач кој, и има 
ћер ку Сил ви ју. Уну ке Та ња и Бо жи ца 
до го во ри ле су се да јој обе ле же сто-
ти ро ђен дан у не ком од хо те ла или 
бо љих ре сто ра на у Сме де рев ској Па-
лан ци. Све ча ност је пла ни ра на по сле 
Вас кр са. Ба ка Ми ли ца се већ при пре-
ма за сла вље.

– Не ка сам до че ка ла и то – ве ли. – 
Сто го ди на ни је ша ла. Да бро јиш, па 
ћеш да се умо риш. Иза ме не су го ди-
не и ра до сти и ту ге. Век жи во та на вр-
ша вам чи ста обра за. Кад би ме не ко 
упи тао шта је ре цепт за дуг жи вот, не 
бих зна ла да од го во рим. Мо жда је то 
суд би на. Је ди но бих мо гла ова ко ста-
ра да по са ве ту јем: не тра жи те од жи-
во та ви ше не го што му пру жа те...

Дра го љуб Ја ној лић

У ПО СЕ ТИ НАЈ СТА РИ ЈОЈ МЕ ШТАН КИ
СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Сто ти на Вас крс 
Уну ке Ми ли це Ра до са вље вић, Та ња и Бо жи ца, ко је жи ве у 
ино стран ству, спре ма ју се да са ро ђа ци ма и при ја те љи ма 

обе ле же ро ђен дан сво је ба ке

Не дав ни су срет ин ва ли-
да ра да Сре ма у Ста рој Па-
зо ви имао је је ди ну те му 
– здра вље. Ка ко је и на ја-
вио Да не Оља ча, пред сед ник 
Ор га ни за ци је ин ва ли да ра-
да у Ста рој Па зо ви, др То де 
Вој во дић го во рио је о кар-
ди о ва ску лар ним бо ле сти ма 

– пре вен ци ји и ле че њу. Јед-
но став ним и ра зу мљи вим ре-
чи ма, др Вој во дић је при чао 
о нај ва жни јим фак то ри ма 
ри зи ка, а го во ре ћи о здра-
вљу, ко је и на уста ула зи, 
ре као је да у све ту мно го 
ви ше љу ди уми ре од ка ши-
ке не го од мет ка!

Ин фаркт, шлог, ср ча не 
ма не, кок са ки ви рус, тром-
бо зе, хо ле сте рол, ан ги на 
пек то рис, арит ми ја и дру-
ге бо ле сти по ста ле су не ка-
ко ма ње опа сне при сут ни ма 
јер су раз у ме ли ка ко и за-
што на ста ју, и ка ко се мо-
гу др жа ти под кон тро лом 
ако не и из ле чи ти. Др Вој-
во дић је спо ми њао и ста рин-
ске ле ко ве и ре жим жи во та 
ко јим се, без пре те ра не упо-
тре бе са вре ме них ле ко ва 
пу них хе ми је, бо лест мо же 
об у зда ти.
Уче сни ци су до би ли и 

од го во ре на по ста вље на пи-
та ња. О то ме ко ли ко им је 
раз го вор са овим, од мно гих 
дру га чи јим док то ром при-
јао, до вољ но го во ре ре чи 
јед ног од уче сни ка: „Кад 

до ђеш код док то ра, не маш 
ви ше кон такт с њим – са-
мо тех ни ка! Отво ри ком пју-
тер, не што упи ше, на пи ше 
ре цепт, и до ви ђе ња. Где 
сам ја ту?”

И. М.

У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

При ча о здра вљу

Др То де Вој во дић

Пом но слу ша ње
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УСПЕХ КЊА ЖЕ ВАЧ КИХ МА ЛИ ША НА У НО ВОМ СА ДУ

Нај бо ља „Као не кад”
Уче ни ци са по себ ним по тре ба ма 

кња же вач ке ОШ „Ди ми три је То до ро-
вић Ка плар” на 15. Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу лут кар ства ФЛУ ОШ, одр жа-

ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА И ИНВАЛИДА РАДА ЉУ БО ВИ ЈЕ

По но сни на ре зул та те
У пе так, 3. апри ла, у Клу бу 

пен зи о не ра, нај при јат ни-
јем кут ку гра ди ћа на де сној 
оба ли Дри не, одр жа на је 
ре дов на сед ни ца Скуп шти-
не Оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра и ин ва ли да ра-
да оп шти не Љу бо ви ја. Иако 
бла го вре ме но по зва ни, ни ко 
од пред став ни ка ло кал них 
вла сти ни је се по ја вио, ма-
да је до са да шња са рад ња 
са од го вор ни ма у Љу бо ви-
ји би ла вр ло до бра и обо-
стра но ко ри сна.

– Све за дат ке у про шлој 
го ди ни успе шно смо спро ве-
ли. Бри га о члан ству, пре 
све га о они ма ко ји су нај-
у гро же ни ји, увек се осе ћа-
ла, а та ко ће и да ље би ти 
– ис та као је Ми ли сав – Ми-
ћа Ђо кић, пред сед ник Оп-
штин ске ор га ни за ци је.

Ор га ни за ци ја ко ја има 
1.340 чла но ва, што је ско-
ро по ло ви на пен зи о не ра у 
овој под рињ ској оп шти ни, 
и да ље ће ра ди ти на но-
вом учла њи ва њу. Нај ви ше 
чла но ва има ме сна ор га ни-
за ци ја Љу бо ви ја – 411, а 
ме ђу чла но ви ма је и пет 
жи те ља Бра тун ца, из Ре пу-
бли ке Срп ске. 

И по ред те шко ћа у на-
бав ци угља из РЕ ИК Ко лу-
ба ра, ла не је пре у зе то 367 
то на си ро вог и 155 то на су-

Ху ма ни тар ци по но во у Тр сте ни ку

ном по чет ком апри ла у Но вом Са ду, 
по сти гли су за па жен ре зул тат: пред-
ста ва „Као не кад” про гла ше на је за 
нај бо љу на фе сти ва лу, а до де ље на је 

и ди пло ма за успе шну кре а ци ју лу та-
ка. Аутор пред ста ве је Сне жа на Ђу-
рић, дипл. де фек то лог, а са рад ник 
Бра ни слав До пу ђа, про фе сор му зич-
ке кул ту ре. Од ла зак за Но ви Сад и 
сме штај обез бе ди ли су ло кал на са мо-
у пра ва и са ма де ца ор га ни зо ва њем 
из ло жбе „Ле па ствар ма ми на дар” 
по во дом 8. мар та.

На ФЛУ ОШ-у је уче ство ва ло око 
150 де це са по себ ним по тре ба ма и 
оста лих ко ји су се над ме та ли у лут кар-
ском уме ћу у два так ми чар ска да на. 
Ма ли ша ни су го сто ва ли код дру га ра, 
ши ре ћи та ко круг при ја те ља. Д. Ђ.

Дародавци из Хо лан ди је

вог угља, уз по вољ не усло-
ве пла ћа ња. 
На сед ни ци је ре че но 

да је ма ли број чла но ва ко-
ри стио ба ње, јер су кри те-
ри ју ми би ли ве о ма стро ги, 
па би у овој го ди ни тре ба-
ло ви ше пен зи о не ра да оде 
на нео п ход но ле че ње. Про-
шле го ди не ни је би ло ве ћег 

ин те ре со ва ња за ор га ни зо-
ва ње из ле та. По се те По љо-
при вред ном сај му у Но вом 
Са ду и Бо би ји (јед на од нај-
леп ших пла ни на у Ср би ји) 
оста ће не за бо рав не, као и 
од лич на ор га ни за ци ја дру-
же ња пен зи о не ра из Шап-
ца, Бо га ти ћа, Вла ди ми ра ца, 
Ко це ље ве, Ва ље ва, Круп ња, 

Ло зни це, Ба ње Ко ви ља че, 
Ма лог Звор ни ка, Ужи ца, Ча-
је ти не, Ба ји не Ба ште и Ре пу-
бли ке Срп ске у „Мар ко вим 
ко на ци ма” у Љу бо ви ји, о че-
му је пи сао наш лист. 

Де ле га ти су усво ји ли и 
ве о ма ам би ци о зан про грам 
ра да за ову го ди ну.

М. Не го ва но вић

Ху ма ни тар ци из Хо лан ди је и ко ор ди-
на то ри ор га ни за ци је „Љу би бли жње га 
сво га” из Вр њач ке Ба ње На да и Дра ги-
ша Ар муш не дав но су по но во по се ти ли 
тр сте нич ки Цен тар за со ци јал ни рад чи-
јим су ко ри сни ци ма, као и дру штви ма за 
це ре брал ну и деч ју па ра ли зу и мен тал но 
не до вољ но раз ви је не осо бе, до сад мно го 
пу та по мо гли. Ово га пу та, ка ко ка же ди-
рек тор Цен тра Дра гој ло Ми нић, до не ли 
су па ке те за 73 ром ске по ро ди це, као и 
24 па ке та за де цу Дру штва МНРО; по ре-
чи ма Ма ри ја на Пе ри ћа, пред сед ни ка Дру-
штва за це ре брал ну и деч ју па ра ли зу, и 
ње го ве чла но ве су об ра до ва ли на мир ни-
ца ма и сред стви ма за хи ги је ну.

Ина че, ка ко ка же Пе рић, ово дру штво, 
ко је има 55 чла но ва ста ро сти од осам 
до 90 го ди на од ко јих је 30 не по крет-
но, ла не је ура ди ло све што је пла ни ра-
ло: на ба вља на су ор то пед ска по ма га ла, 
спро во ђе на обу ка на ра чу на ри ма, пру-
жа на струч на фи зи кал на те ра пи ја, а, у 
са рад њи са ло кал ном за јед ни цом, оства-
ре но је да чла но ви не пла ћа ју ко му на ли-

је за 20 ква дра та греј ног про сто ра где 
жи ве... Ове го ди не, ме ђу тим, ко ри сни ци 
ту ђе по мо ћи и не ге оста ли су без 30-про-

цент не суб вен ци је за по тро шњу стру је, 
има про бле ма и са на бав ком пе ле на за 
од ра сле, а ху ма ни тар ци су им обе ћа ли 
да ће на ба ви ти мо тор на ко ли ца ко ја су 
им нео п ход на.

Д. Ива но вић
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БЕ О ГРАД 

А у „Ба ти” – љу та
па при чи ца 

Те сре де, већ од ра ног ју тра, про нео се глас, из „про-
ве ре них из во ра”, да ће, због СЕ КЕ, Днев ни цен тар и клуб 
за ста ри је „Ла за ре вац” би ти за тво рен. Чла но ви Клу ба за-
бри ну то су вр те ли гла ва ма све док „глас ра зу ма” ни је уз-
вик нуо: Љу ди, па да нас је 1. април!

У та квој ат мос фе ри иш че ки ва ло се ду го на ја вљи ва но 
так ми че ње у при ча њу ви це ва. За пр во а прил ску го вор ни цу 
иза шло је де сет так ми ча ра, ина че по зна тих по то ме да им 
је „сва ка сме шна”. Увод ну реч дао је клуп ски хро ни чар у 
де се тер цу Ми лој ко – Ло ка Си мић, а у знак се ћа ња на Но-
ва ка Ђу ка но ви ћа, чла на Клу ба ро ђе ног 1. априлa ко ји је 
тра ди ци о нал но отва рао ова кве про гра ме, про чи та на је ње-
го ва пе сма „Би о гра фи ја Но ва ка Ђу ка но ви ћа”. 

Жи ри из до ма ћих ре до ва, у са ста ву Љу бин ка Јо си по-
вић, Ми ли ца Ива но вић и Ми ра Си мић, са што пе ри цом у 
ру ци бри нуо се о ре гу лар но сти так ми че ња. Убе дљи во је 
по бе ди ла Је ле на Џа мић са 15 ви це ва за пет ми ну та, а 
нај ви ше сме ха иза звао је из бор ви це ва Ра де Иван ко вић. 
За слу же но су им при па ле при клад не на гра де: љу та па при-
чи ца уред но за па ко ва на у ку ти ју од ци пе ла мар ке „ба та” 
и фо то-ал бум са гри ма са ма во ђе клуп ског фол клор ног ан-
сам бла „Ко лу бар ски вез” Љу бин ке Јо си по вић, на пра вље-
ним то ком уве жба ва ња јед не од ко ре о гра фи ја. 

Као пра те ћи са др жај ор га ни зо ван је мег дан у бр зом 
ис пи ја њу ча ше со ка на цев чи цу. Још јед на да ма иза шла 
је као по бед ник – Ве ра Га јић.  Ве ра Ви те зо вић

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Бес плат ни ле ко ви и пре воз
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у По жа рев цу, ко ја 

има око 6.500 чла но ва, и ове го ди не обез бе ди ла је сред-
ства за по моћ нај у гро же ни ји ма и нај ста ри ји ма у на бав ци 
ле ко ва и пре во зу: по до го во ру са град ском упра вом, на-
и ме, у бу џе ту је ове го ди не ре зер ви са но 2,6 ми ли о на ди-
на ра за на бав ку бес плат них ле ко ва и 600.000 ди на ра за 
пре воз пен зи о не ра ста ри јих од 70 го ди на. Од пред сед ни-
ка Мо ми ра Пе ја но ви ћа са зна је мо да ће пра во на бес плат-
не ле ко ве оства ри ти сви ко ји има ју пен зиј ски цен зус од 
12.670 ди на ра. До са да се за ову по вла сти цу Ор га ни за ци-
ји при ја ви ло ви ше од 400 пен зи о не ра. С. Е.

ША БАЦ

Го ди шњи ца клу ба 

ПРО КУ ПЉЕ

Пре да ва ња о бо ле сти ма
Оп штин ска пен зи о нер ска ор га ни за ци ја по кре ну ла је ак-

ци ју здрав стве не еду ка ци је пен зи о не ра: у са рад њи са про-
ку пач ким ле ка ри ма, јед ном ме сеч но би ће ор га ни зо ва на 
пре да ва ња на ко ји ма ће се го во ри ти о пре вен ти ви, али и 
о но ви на ма у ле че њу од ре ђе них бо ле сти. Пре ма ре чи ма 
пред сед ни ка про ку пач ких пен зи о не ра Ми ро љу ба Ко ци ћа, 
ле ка ри су ра до при хва ти ли да по мог ну нај ста ри ји ма, и то 
ће ра ди ти пот пу но бес плат но.

У ша бач ком Ге рон то ло шком клу бу обе ле же на је го ди-
шњи ца – 11 го ди на по сто ја ња и ра да. За ово вре ме кроз 
клуб је про шло око 1.200 чла но ва ко ји су ко ри сти ли мо гућ-
ност за ба ве, дру же ња, ба вље ња спор том и ре кре а ци јом, 
од ла ска на из ле те, слу ша ња пре да ва ња на раз не те ме, нај-
че шће из обла сти здрав ства.

Ина че, про сла ва го ди шњи це про те кла је уз пе сму и 
свир ку чла но ва, али и тр пе зу ко ја је би ла пра зник за очи, 
ко ли ко и за сто мак.

Чла но ви ма Клу ба ко ји су до при не ли афир ма ци ји ове, 
ка ко се че сто ка же „оазе за ста ре”, уру че не су за хвал ни-
це, ко је су до де ље не и ле ка ри ма ко ји су љу ди ма „тре ћег 
до ба” го во ри ли ка ко да за шти те здра вље. Исто при зна ње 
до би ли су и хор Клу ба, Ет но гру па „Пре ље” и гру па „Но-
стал ги ја” из Шап ца. Б. Р.

На пр вом пре да ва њу, о ра ку дој ке, гр ли ћа ма те ри це и 
де бе лог цре ва, пре да ва чи су би ли он ко лог др Рад ми ла Три-
фу но вић и епи де ми о лог др Алек сан дар Цве та но вић.

Ж. Д.

Са пр вог излагања о значају превентиве
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ТО ПЛИ ЦА

Пет хиљада потврда
Фи ли ја ла За во да за здрав стве но оси гу ра ње у Про ку-

пљу, ко ја по кри ва оси гу ра ни ке у че ти ри оп шти не То плич-
ког окру га, за два и по ме се ца из да ла је бли зу пет хи ља да 
по твр да ко ји ма се пен зи о не ри ма са нај ни жим при ма њи-
ма омо гу ћу је осло ба ђа ње од пла ћа ња пар ти ци па ци је за 
здрав стве не услу ге.

– На осно ву утвр ђе ног цен зу са, осло бо ђе но је 4.770 пен-
зи о не ра из То пли це, а из оп шти не Про ку пље то пра во је 
сте кло 2.252 пен зи о не ра – са оп шти ла је Зла ти ја Мла де но-
вић, ди рек тор Фи ли ја ле ЗЗО у Про ку пљу, до да ју ћи да је 
до са да шњи број пен зи о не ра ко ји су сте кли пра во осло ба-
ђа ња од пар ти ци па ци је на про шло го ди шњем ни воу.

Ж. Д.

НО ВИ САД

Рас пе ва на Бач ка
У Но вом Са ду је одр жа на ма ни фе ста ци ја „Рас пе ва на 

Бач ка” ко ја је оку пи ла пред став ни ке ор га ни за ци ја Са ве за 
ин ва ли да ра да: из Апа ти на, Ба ча, Бач ке То по ле, Бач ког Пе-
тров ца, Бе че ја, Вр ба са, Жа бља, Ку ле, Ма лог Иђо ша, Оџа ка, 
Сен те, Сом бо ра, Су бо ти це, Те ме ри на и Но вог Са да, као и 
из Бе ге ча, Фу то га, Ру мен ке и МО Са ва Ко ва че вић.

Би ло је то ле по, рас пе ва но дру же ње ко је су од лич но 
осми сли ли чла но ви нај ве ће ор га ни за ци је ин ва ли да ра да у 
Вој во ди ни пред во ђе ни со ци јал ним рад ни ком Ми ла ном Иви-
ћем и пред сед ни ком Ми ло шем Ра до ва но ви ћем. 

Иако је би ло нај ма ње ва жно ко ће по бе ди ти, чла но ви 
ор ке стра „Ли ци дер ска ср ца” нај ви ше гла со ва да ли су Ја ро-
сла ву Тан ци ку из Но вог Са да, док су дру го и тре ће ме сто 
осво ји ли Бо жо Ва си ље вић из Вр ба са и Ми ро слав Ачан ски 
из Ку ле. И. М.

Бо жо Ва си ље вић из Вр ба са при ма на гра ду 
од Ми ло ша Ра до ва но ви ћа

Сви на но ге ла га не 

ВЛАДИМИРЦИ

Не се бич ни пен зи о не ри
Ако се све бу де од ви ја ло ка ко је пред ви ђе но, уско ро ће 

Основ на шко ла „Јо ван Цви јић” у Де бр цу и ње на из дво је на 
оде ље ња у Про ву и Кр ни ћу, код Вла ди ми ра ца, до би ти са-
вре ме не са ни тар не чво ро ве чи ја је пред ра чун ска вред ност 
око че ти ри ми ли о на ди на ра. У фи нан си ра њу ће уче ство-
вати СО Вла ди мир ци, Ми ни стар ство про све те, „Фар ма ком М”
Ша бац, ПИК „7. ју ли” Де брц и вла сник „Ин тер ек спор та” из 
Про ва Сла ви ша Пу рић. По себ но ра ду је са зна ње да је је-
дан број бо ље сто је ћих пен зи о не ра из ра зио спрем ност да 
уче ству је у град њи са ни тар них чво ро ва, ко ји ће би ти за-
вр ше ни до по чет ка на ред не школ ске го ди не.

– Из град њом са ни тар ног чво ра у на шој шко ли, ко ју по-
ха ђа ви ше од 600 уче ни ка, би ће ре шен ви ше де це ниј ски 
про блем и нај зад ће лак ну ти и ђа ци ма и на став ни ци ма – 
ре кли су у ОШ „Јо ван Цви јић” у Де бр цу. З. Ђу рић

КРА ЉЕ ВО

Број ке о по ве ре њу 
Упр кос већ по сло вич ној пен зи о нер ској не ма шти ни и 

еко ном ској кри зи, у кра ље вач кој Ор га ни за ци ји пен зи о не-
ра на сто је да, ко ли ко-то ли ко, олак ша ју ста рач ки жи вот. 
Бес ка мат не по зај ми це из Фон да со ли дар но сти, пар ти ци пи-
ра ње тро шко ва за пре воз и то пли оброк, вр ло по вољ но 
кре ди ти ра ње на бав ке огре ва и основ них на мир ни ца, као 
и фи нан си ра ње из ле та, су сре та и за ба ва, са мо су не ке 
од ак тив но сти ко је омо гу ћа ва ју пен зи о не ри ма у гра ду на 
Ибру да лак ше под не су све ску пљи жи вот.

У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра Кра ље ва, по 
ре чи ма пред сед ни ка Ти мо ти ја Ни ко ли ћа, по себ но бри ну о 

не ко ли ко хи ља да ма те ри јал но нај у гро же ни јих, не за бо ра-
вља ју се ни по ро ди це умр лих чла но ва, а ре дов но се оби-
ла зе и по ма жу бо ле сни и ста ри ко ји нај че шће жи ве са ми, 
без од го ва ра ју ће не ге и по мо ћи. 

Ве ли ка сред ства се из два ја ју и за ме сне ор га ни за ци је. 
Упр кос ми ли он ским тро шко ви ма, за хва љу ју ћи пре све га 
зна лач ком по сло ва њу, Ор га ни за ци ја је про шлу го ди ну, то-
ком ко је је при хо до ва ла ви ше од 43 ми ли о на ди на ра, за вр-
ши ла са остат ком у ка си од ско ро пет ми ли о на ди на ра, а 
слич не су и про јек ци је за 2009. Кад се све ово зна, он да 
не чу ди по да так да је Ор га ни за ци ја, ко ја оку пља 16.000 
(60 од сто свих) кра ље вач ких пен зи о не ра, сва ког ме се ца 
број ни ја за не ко ли ко сто ти на чла но ва, што пред сед ник Ти-
мо ти је Ни ко лић ве зу је пре све га за по ве ре ње ко је је кра-
ље вач ка Ор га ни за ци ја сте кла код свог члан ства.

М. Дроб њак

У дру же њи ма се до би ја но ва сна га
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КИ КИН ДА

Об но ва рада на те ре ну
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра-

да у Ки кин ди од ван ред не из бор не скуп-
шти не, одр жа не ав гу ста про шле, па до 
кра ја мар та ове го ди не ус пе ла је да об-
но ви рад на те ре ну. До ско ра шњи пред-
сед ник Здрав ко Љи љак кон со ли до вао 
је ре до ве, а но во и за бра ни пред сед ник 
Све то Ста ни шић на ста ви ће да по кре ће 
рад у оним ме сним ор га ни за ци ја ма где 
из о ста ју ак тив но сти.

Основ ни за да так је сте вра ћа ње по ве-
ре ња члан ства, за кљу че но је на не дав но 
одр жа ном ску пу Оп штин ске ор га ни за ци-
је ин ва ли да ра да у Ки кин ди, у чи јем ра-
ду је уче ство ва ла и пред сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не Ста на Сви ла ров, са са рад ни ци ма.

С. За ви шић

ЗЕ МУН

До на ци ја за па ке те
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Зе мун, за хва-

љу ју ћи до на ци ји Со ко Штар ка из Бе о гра да, обез бе ди ла је 
па ке те чла но ви ма са нај ни жим при ма њи ма ко је им је уру-
чи ла Ко ми си ја за со ци јал на пи та ња.

Ова ор га ни за ци ја, ина че, 
члан ству омо гу ћа ва от пла ту 
бањ ског ле че ња, огре ва и зим-
ни це у ви ше ра та, а ко ми си ја 
за спорт и ре кре а ци ју успе шно 
ор га ни зу је игран ке, дру же ња, 
из ле те и слич но за оне бо љег 
здрав стве ног ста ња.

У овој ор га ни за ци ји ко ја 
је, ка ко под се ћа ју, би ла у 

ско ро без из ла зној си ту а ци ји, ка жу да су оп ста ли нај ви ше 
за хва љу ју ћи по мо ћи и са ве ти ма Бо жи да ра Це ки ћа, пред-
сед ни ка Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је.

– Све је те же и те же, с об зи ром на еко ном ску си ту а-
ци ју у зе мљи, али ово су љу ди ко ји су по ште но од ра ди-
ли рад ни век а са да су на иви ци ег зи стен ци је та ко да се 
ствар но тру ди мо да им бар ма ло олак ша мо жи вот – ка же 
пред сед ник Ста на Вој во дић. Г. О. 

ВО ДИ ЦЕ

Уре ђе ње Ви до ва че
Ор га ни за ци ја пен зи о не ра Во ди ца, се ла на до мак Сме-

де рев ске Па лан ке, укљу чи ла се у ве ли ку ак ци ју уре ђе ња 
Ви до ва че, ло ка ли те та где се, по пре да њу, у да ле кој про-
шло сти на ла зио ма на стир. При дру жи ли су им се и во дич-
ки основ ци са учи те љем Ми ла ном То до ро ви ћем.

– У ак ци ји су уче ство ва ли мла ди и ста ри – ис ти че Во ја 
Ми кић, пред сед ник Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра Во ди-

ца. – Ср це ми је на ме сту кад сам ви део ко ли ко је љу ди 
до шло да уре ди овај про стор. 

Чла но ви пен зи о нер ске ор га ни за ци је ан га жо ва ли су се и 
на уре ђе њу из во ра ки се ле во де на пе ри фе ри ји Во ди ца, а 
Ми кић ве ли да жи ви у на ди да ће оп шти на Сме де рев ска Па-
лан ка по мо ћи да се од цен тра се ла до овог ме ста, за ко је 
се у на ро ду одо ма ћио на зив Ки се ла во да, ас фал ти ра пут.

Д. Ја ној лић

Во ја Ми кић и учи тељ Ми лан То до ро вић са основ ци ма

Но во и за бра ни
пред сед ник 
Све то

Ста ни шић

ША БАЦ

До би ти свој про стор

На сед ни ци Оп штин ског од бо ра ОО пен зи о не ра Ша-
бац, про шле не де ље, оце ње но је да су пла ни ра ни за да-
ци у про шлој го ди ни успе шно оства ре ни, за хва љу ју ћи и 
до број са рад њи са град ском упра вом и мно гим ин сти ту-
ци ја ма, Ге рон то ло шким цен тром и, на рав но, са Фи ли ја-
лом Фон да ПИО. 

У овој го ди ни, ка ко је ис та као Ми ло рад Те о до сић, пред-
сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је, по др жа ва ће се зах те ви 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је да се вра ти ускла ђи ва ње пен-
зи ја, а пре ко Управ ног од бо ра Фон да ПИО на сто ја ће се 
да про сто ри је ко је ко ри сте пен зи о не ри пре ђу и у вла сни-
штво Ор га ни за ци је. Та ко ђе, тре ба се из бо ри ти да се ор-
га ни за ци је пен зи о не ра осло бо де не ких до при но са и да се 
до зво ли по ро дич ним пен зи о не ри ма да мо гу оба вља ти при-
вре ме не и по вре ме не по сло ве. Не ће се, из ме ђу оста лог, 
за бо ра ви ти ни учла њи ва ње но вих пен зи о не ра, осни ва ње 
но вих ме сних ор га ни за ци ја, снаб де ва ње чла но ва, као и 
да се рад сек ци ја и клу бо ва уна пре ђу је и да у то ме уче-
ству је што ви ше чла но ва.  Б. Р.
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Фи ли ја ле Фон да ПИО

БЕ О ГРАД, Не ма њи на 30, 
тел. 011/206-1000
Слу жба Фи ли ја ле за град Бе о град I 
(оп шти не Но ви Бе о град, Зе мун и 
Сур чин), Бу ле вар умет но сти 10,
тел. 011/2017-100
Ис по ста ве: Обре но вац, 
Ла за ре вац, Мла де но вац

БОР (оп шти не Бор, Кла до во,
Мај дан пек, Не го тин),
Ни ко ле Па ши ћа 14,
тел. 030/427-270
Ис по ста ве: Кла до во, Мај дан пек,
Не го тин

ВА ЉЕ ВО (оп шти не Ва ље во, Уб,
Лај ко вац, Ми о ни ца, Љиг, 
Осе чи на), Про те Ма те је б.б.,
тел. 014/296-500
Ис по ста ве: Уб, Лај ко вац, Љиг,
Ми о ни ца

ВРА ЊЕ (оп шти не Вра ње, 
Вла ди чин Хан, Сур ду ли ца, 
Бо си ле град, Тр го ви ште, 
Бу ја но вац, Пре ше во), 
Трг Ре пу бли ке 3,
тел. 017/401-048
Ис по ста ве: Вла ди чин Хан,
Сур ду ли ца, Бо си ле град, 
Тр го ви ште, Бу ја но вац, Пре ше во

ЗА ЈЕ ЧАР (оп шти не За је чар,
Бо ље вац, Кња же вац, Со ко ба ња),
Ни ко ле Па ши ћа 32,
тел. 019/445-200
Ис по ста ве: Бо ље вац, Кња же вац,
Со ко ба ња

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ (оп шти не 
Кра гу је вац, Аран ђе ло вац,
То по ла, Ра ча, Ба то чи на, Кнић, 
Ла по во), Ле пе нич ки бу ле вар 9а, 
тел. 034/336-410, 336-411
Ис по ста ве: Аран ђе ло вац, Ра ча, 
Кнић, То по ла, Ба то чи на, Ла по во.

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 
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Иде ја и ма шта
ства ра ју сва шта

Ка да се у не ком чо ве ку ро ди иде ја и раз и гра ма-
шта он да мо же да се ство ри сва шта. Мој при ја тељ 
Гво зден Па вло вић, пен зи о ни са ни же ле зни чар, за кња-
же вач ке пен зи о не ре ура дио је ве ли ку ствар јер су 52 
пен зи о не ра до би ла ба шту на дар. 

Че сто је по сма трао, са ње го ва два ока, за пу ште ну 
и нео бра ђе ну пар це лу с ле ве стра не Ти мо ка. Го ди на-
ма нео бра ђи ва на, ова пар це ла би ла је сва у ко ров 
за ра сла, да ни сто ка по њој не би па сла. Та пар це-
ла, у ства ри ле ди на, би ла је вла сни штво Џер ви на. Од-
мах је Гво зден пред у зео низ кон крет них ме ра, јер је 
био пред сед ник тре ће ме сне ор га ни за ци је кња же вач-
ких пен зи о не ра. А у до го во ру је, ина че, с та да шњим 
ру ко вод ством Џер ви на, пен зи о не ри ма усту пље на на 
ко ри шће ње баш ова ле ди на. Пар це ле по два ара за 
сва ког од ме ри ше, и на ло жи ше да се сва ка пар це ла 
од је дан до 52 ну ме ри ше. Иде ја и пред ло га за де о-
бу је би ло и ви ше, али се сви јед но гла сно сло жи ше 
па нај па мет ни је, пу тем из вла че ња коц ке, по де ли ше. 
Сва ком пен зи о не ру та да ста ви ше на зна ње, при ли-
ком из вла че ња коц ке ва ља упла ти ти по 40 ди на ра 
за ора ње. Та ко са да пен зи о не ри има ју ре кре а ци ју и 
за ни ма ци ју. А за пи јац ма ње из два ја ју до та ци ју. На 
пи ја ци ви ше не ку пу ју све и сва шта јер им мно го по-
вр ћа ра зног ро ди ба шта. 

Ка сни је се овој ак ци ји при кљу чи ше и оста ли пен-
зи о не ри, и они су, та ко ђе, ба шту до би ли на дар, али 
са мо по – је дан ар. Ме ђу тим, за не ко га је и то ве-
ли ка ствар. Од иде је Гво зде но ве до ствар но сти, пен-
зи о не ри ба ште до би ше, сво је же ље оства ри ше, а од 
Ми ше – ову пе сму на дар. 

Ми лош Пе тро вић, Под вис

Ко па ње и рас ко па ва ње по бе о град-
ским ули ца ма већ се сму чи ло ап со лут но 
сви ма: и они ма ко ји жи ве у тим ули ца-
ма и они ма ко ји њи ма про ла зе и они ма 
ко ји се во зе пре во зом ко ји ту има тра су, 
па се због ра до ва из ме шта. 

Ни је да ми, гра ђа ни, не во ли мо да 
су нам ули це ле пе и сре ђе не. Са мо не 
раз у ме мо ло ги ку ко јом се ру ко во де град-
ски оци или ко већ од лу чу је о тим ре кон-
струк ци ја ма. Јер, та ман кад за вр ше јед ну 
ули цу ко јом про ла зи не ки ауто бус или 
трам вај, па се та ли ни ја вра ти у нор мал-
ну тра су, не про ђе ни ме сец-два а кре-
ну ра до ви у дру гој ули ци ко јом про ла зи 
иста ли ни ја. Па се опет из ме шта пре воз, 
али сад не ким дру гим прав цем. И та ко 
укруг и не до глед. Љу ди че ка ју на уоби-
ча је ним ста ни ца ма и чу дом се чу де што 
не ма пре во за, док не чу ју од не ког да 
ових да на иде дру гим пу тем. Он да сле ди 
по тра га за но вим ста ја ли штем и при ла го-
ђа ва ње но вој тра си. А чим се на вик ну, 
све из по чет ка.

Као да ни ко у овом гра ду не раз ми-
шља о то ме да не ко тим ауто бу си ма иде 
на по сао и тре ба та мо да стиг не на вре-
ме. Или се ми сли да ни ко не ра ди сем 

оних што сре ђу ју ули це. И то та ко што 
чим за вр ше по сао, от кри ју да не што ни-
је баш ка ко тре ба, па по но во рас ко па ва-
ју тек ас фал ти ра но. Ка ко до са да, та ко 
и са да ка да се на свим ни во и ма, на вод-
но, ште ди.

Д. Ми ли во је вић, Бе о град

Ко се сна ђе, сва ка част
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Под но ше ње зах те ва за ста ро сну пен зи ју
Основ ни услов за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен-

зи ју (за ли ца ко ја су цео рад ни век про ве ла у Ср би ји), по-
ред го ди на жи во та и ста жа оси гу ра ња, а до 2011. го ди не 
и пен зиј ског ста жа, је сте да је под но си лац зах те ва ван 
оси гу ра ња, од но сно да му је пре стао рад ни од нос.

Као до каз да су ис пу ње ни усло ви за ста ро сну пен зи-
ју по треб но је, уз по пу њен обра зац зах те ва за ста ро сну 
пен зи ју, до ста ви ти и за кљу че ну рад ну књи жи цу, од но-
сно рад ну књи жи цу са упи са ним ста жом ко ји је оси гу ра-
ник оства рио.

За оси гу ра ни ке за по сле не нео п ход но је при ло жи ти и 
ре ше ње о пре стан ку рад ног од но са. За оси гу ра ни ке са-
мо стал них де лат но сти по треб но је уве ре ње о оба вља њу 
са мо стал не де лат но сти, као и уве ре ње о пла ће ном до-
при но су, сем за са мо стал не умет ни ке, филм ске рад ни ке 
и спор ти сте до 31. 12. 2002. го ди не и за све ште ни ке и 
вер ске слу жбе ни ке до 31. 8. 2004. го ди не јер овим по да-
ци ма рас по ла же Фонд ПИО.

Оси гу ра ни ци по љо при вред ни ци до ста вља ју уве ре ње 
о пла ће ним до при но си ма за ПИО.

Сви оси гу ра ни ци при ла жу фо то ко пи ју лич не кар те, а 
оси гу ра ни ци му шкар ци фо то ко пи ју вој не књи жи це или 
по твр ду вој ног од се ка ра ди утвр ђи ва ња ка да су слу жи-
ли вој ни рок.

Они ко ји су ван оси гу ра ња тре ба да под не су до каз о 
пра ви ма оства ре ним код На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње или о еви ден ци ји не за по сле них ли ца.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Ра ди во је Ста мен ко вић – 
Пре ше во: Ро ђен сам 11. 8. 
1946. го ди не. У рад ном од-
но су сам од 1968. го ди не. Од 
2007. до 2008. на ла зио сам 
се на еви ден ци ји На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње 
где сам при мао нов ча ну на док-
на ду у тра ја њу од осам ме се-
ци. По што сам ис пу нио услов 
од 40 го ди на рад ног ста жа, 
под нео сам зах тев за при зна-
ва ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју. Овај зах тев је од би јен, 
јер по сло да вац ни је упла тио 
до при но се за пе ри од од 2003. 
го ди не. Ин те ре су је ме ка кве 
су мо је шан се да одем у пен-
зи ју? Мо гу ли да до би јем при-
вре ме но ре ше ње, или да ми 
се од пен зи је ме сеч но од би-
ја за до при но се?
Од го вор: Ако ста ње оста-

не не про ме ње но, тј. ако по сло-

да вац не из ми ри до при но се 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, пра во на ста ро сну 
пен зи ју мо же те оства ри ти тек 
ка да 2011. го ди не на пу ни те 
65 го ди на жи во та. 

Ина че, ни је мо гу ће при-
зна ти пра во на пен зи ју ако 
ни су ис пу ње ни за кон ски усло-
ви, код Вас кон крет но 40 го-
ди на ста жа оси гу ра ња по што 
не ма те тра же не го ди не жи во-
та. На оси гу ра ни ке за по сле-
не не при ме њу је се члан 120 
За ко на о ПИО јер ни су са мо-
стал ни об ве зни ци упла те до-
при но са, већ је оба ве за на 
по сло дав цу, па не ма од у зи-
ма ња од пен зи ја на име не из-
ми ре них до при но са. Уко ли ко 
има те мо гућ но сти, мо же те са-
ми да упла ти те не до ста ју ћи 
стаж, а ра ди ис пу ње ња усло-
ва за ста ро сну пен зи ју. 

Без до при но са не ма ста жа 

Све ти слав Ми тро вић – Ба-
ни чи на: Ин ва лид сам I ка те го-
ри је од 1992. го ди не, це ње но 
ми је и те ле сно оште ће ње 
VI сте пе на. Ин те ре су је ме да 
ли имам пра во на по ве ћа ње 
пен зи је по том осно ву, а и 
здрав стве но ста ње ми је ве-
о ма ло ше.

Од го вор: Ви сте ко ри сник 
ин ва лид ске пен зи је и нов ча-
не на кна де за те ле сно оште-
ће ње од 1993, од но сно 1991. 
го ди не. То су два не за ви сна 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-

ског оси гу ра ња, па се јед но 
пра во не мо же уве ћа ти због 
по сто ја ња дру гог. Ин ва лид-
ска пен зи ја, као и на кна да 
за те ле сно оште ће ње ре дов-
но се ускла ђу ју по про пи си ма 
о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу. 

Је ди но ка да би из нос ин-
ва лид ске пен зи је пао ис под 
нај ни жег из но са пен зи је, мо-
гли би сте да оства ри те нај ни-
жи из нос пен зи је. За са да је 
Ва ша пен зи је по вољ ни ја од 
нај ни жег из но са. 

Два не за ви сна пра ва

Сла во мир То до ро вић – 
Пан че во: По сле 2003. го ди-
не про сеч на го ди шња за ра да 
у Ре пу бли ци се ис ка зу је у 
бру то из но су. Ин те ре су је ме 
да ли се лич ни ко е фи ци јент 
из ра чу на ва де ље њем бру то 
го ди шње за ра де по је дин ца 
бру то про сеч ном за ра дом у Ре-
пу бли ци, или де ље њем не то 
го ди шње за ра де оси гу ра ни ка 
бру то про сеч ном го ди шњом 
за ра дом у Ре пу бли ци?

Од го вор: У За ко ну о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу, у чла ну 63, ст. 2, 
на ве де но је да се за ра де, од но-

сно осно ви це оси гу ра ња ко је 
се уно се у ма тич ну еви ден ци-
ју оси гу ра ни ка, ако су уне те 
у не то из но су до во де у од нос 
са не то за ра дом за по сле них 
у Ре пу бли ци, а ако су уне те 
у бру то из но су ста вља ју се у 
од нос са бру то за ра дом за по-
сле них у Ре пу бли ци.

По што се од 2003. го ди-
не за ра де, од но сно осно ви це 
уно се у ма тич ну еви ден ци ју 
у бру то из но су, то се и го ди-
шњи лич ни ко е фи ци јент за 
те го ди не до би ја ста вља њем 
у од нос са про сеч ном бру то 
за ра дом у Ре пу бли ци. 

Ра чу на ње лич ног ко е фи ци јен та

Ми о драг Ра ди во је вић – 
Кња же вац: Су пру га ми је 
умр ла 2005. го ди не. Има ла 
је 26 го ди на рад ног ста жа. 
Наш син, рођен 31. 7. 1983. 
године, оства рио је пра во на 
по ро дич ну пен зи ју ко ју и да-
ље до би ја јер се на ла зи на ре-
дов ном шко ло ва њу. За ни ма 
ме ка да ћу ја мо ћи да оства-
рим пра во на по ро дич ну пен-
зи ју по смр ти су пру ге?

Од го вор: Удо вац сти че 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
ако је до смр ти брач ног дру-
га на вр шио у 2009. го ди ни 54 
го ди не жи во та. Ваш син ко ји 
је ко ри сник по ро дич не пен зи-
је ове, 2009, го ди не пу ни 26 
го ди на жи во та. Пра во на по-
ро дич ну пен зи ју мо же му се 
про ду жи ти са мо ако је пре-

ки нуо шко ло ва ње због од слу-
же ња вој ног ро ка, или због 
бо ле сти – и то за оно ли ко 
вре ме на ко ли ко је тра ја ло 
слу же ње вој ног ро ка, од но-
сно ко ли ко тра је бо лест ко-
ја је оне мо гу ћи ла де те да се 
ре дов но шко лу је. 

У 2010. пу ни те 53 го ди не 
жи во та, а по За ко ну о ПИО та-
да би би ло по треб но да има те 
54 го ди не и 6 ме се ци жи во та 
(у 2011. го ди ни би ло би по-
треб но 55 го ди на жи во та) да 
би сте оства ри ли пра во на по-
ро дич ну пен зи ју. То зна чи да 
је ве ро ват но ћа да Ви стек не те 
усло ве за по ро дич ну пен зи ју 
ве о ма ма ла, јер је ма ло ве ро-
ват но да ће Ваш син мо ћи да 
про ду жи пра во на пен зи ју до
7. 9. 2012. го ди не ка да Ви 
пу ни те 55 го ди на. 

Пра во удов ца на пен зи ју
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Решење из прошлог броја: чесмика, егоизам, т, тромо, рр, 
Ален, Нас, дн, астма, у, епос, ЗС, срт, сат, Таковка, Ива, рал, на, 
Рача, а, Микис, ка, ата, туда, ин, аверс, о, Каракас, трапист.

(Х)умор не ми сли
Ухва ти ће мо ко рак са све том и у здрав ству. Чим про-

да мо „Га ле ни ку”, ку по ва ће мо стра не ле ко ве.
Жи ви мо као у бај ци! Има мо хи ља ду и јед ног ми-

ли о не ра!
Не бо јим се пра зне по тро шач ке кор пе. Као мо мак 

сам сва ког да на до би јао кор пу, а ни сам остао са мац.
Хлеб и ТВ прет пла та не ће по ску пе ти. Цео на род 

има ће и хле ба и ига ра.
Ви то мир Те о фи ло вић

М
и
л
ен
ко

 К
о
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ћ

По сва ку це ну
На шли смо се на дну, а ну де нам се и ду бљи по ду-

хва ти.
Тен дер је у то ку. Про да је мо се по сва ку це ну.
Рас по ре ди ли смо сна ге – јед ни про тив дру гих.

Жи ван С. Фи ли по вић 
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Птич ја пер спек ти ва
Кар те су на сто лу, али се и да ље из вла че ке че ви из 

ру ка ва.
Гле да ју ћи из птич је пер спек ти ве, на ша еко ном ска кри-

за је ми нор на.
Мла ди су пра ве по ли гло те. Ко му ни ци ра ју с де сет ре чи.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Ру жне на ви ке
Сред ње кла се одав но не ма, али ар хе о ло зи не гу бе на ду.
Сад сте на шли да бу де те део све та. У вре ме гло бал-

не фи нан сиј ске кри зе.
На да мо се бо љем жи во ту, а има мо и дру ге ру жне на ви ке.

Го ран Док на



Мо лим
за реч
Па ро ла се зо не: 

кри зо мо ја, пре ђи 
на дру го га!

По ред ле ко ва про-
тив бо ло ва, по треб не 
су нам и та бле те про-
тив фо ло ва.

Да ли се еко ло ги-
ја ба ви и чи шће њем 
од кри ми на ла?

О кри зи раз ми -
шљам по сле је-
ла, да кле је дан пут 
днев но.

Имам „ју го” стар 
19 го ди на. Пла шим 
се да ми га не опо ре-
зу ју као ан ти кви тет.

Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

О БОЛУ
Љу ди су осе тљи ви ји пре-
ма бо ли ма не го пре ма му-
дро сти ма.

Тит Ли ви је

Ко опи су је соп стве ни бол, 
ма кар и пла као при то ме, 
на пу ту је да се уте ши.

Ал бер Ка ми

Не ја ди куј мно го над сит-
ним бо ло ви ма јер би суд-
би на мо гла да те ле чи 
– круп ним. 

Па бло Не ру да

Вре ме ле чи оно што ра зум 
ни је у ста њу.

Мар кус Се не ка

Са мо нам срод на бол из ма-
ми су зу и сва ко за пра во и 
пла че због се бе.

Хајн рих Хај не

Сре ћа нас оку пља, али нас 
бол сје ди њу је.

Оскар Вајлд

Брза храна
Уби ме пре ја ки кре дит на реч.
На пра ви те спо ри је ту пље ска ви цу. Ле кар ми је за бра-

нио бр зу хра ну.
Ми о драг Сто шић

Два ди ри ген та
Кр чио је пут ди пло мом. Увек је био спре ман да ку пи дру гу.
На ма су по треб на два ди ри ген та. Је дан за ор ке стар, 

а дру ги за пу бли ку.
Зо ран Бог да но вић

По че ли да ми сле
Да је ре кла ми ран по слов ник, Бог ни кад не би ство рио свет.
Кад ни су има ли куд, по че ли су да ми сле.

Ра до мир Ста ној ко вић

Ша ре ни љу ди
У крем дру штву има нај ви ше ша ре них љу ди.
Пол тро на ни кад не мој те др жа ти за реч кад већ има реп.

Зо ран Чу кић


