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МЕ ЂУ НА РОД НИ ПРА ЗНИК РА ДА ПР ВИ МАЈ

По че ло је
с „Мла дим
ла во ви ма”

По ра ни ти 1. ма ја, чак и за но ћи ти прет ход не ве че ри не где у 
при ро ди, на ме сту уоби ча је ном за пр во мај ски ура нак, тра ди ци ја 
је ко ја се одр жа ла у на шем на ро ду. А ка ква би то про сла ва или 
из лет би ли ако се не би не што окре ну ло на ра жњу, за ди мио ро-
штиљ или у ко тли ћу за крч ка ло не ко од до ма ћих, срп ских је ла. 
По што уз иће иде и не ко пи ће, про сла ва овог пра зни ка обич но 
се за вр ши уз пе сму, у ве се љу и све оп штем до бром рас по ло же-
њу. Та ко је већ де це ни ја ма, сла ви се Пр ви мај, а да се мо жда 
ве ћи на и не се ћа или ни кад ни је ни зна ла за што је баш тај да-
тум иза бран за рад нич ки пра зник и ка да.

Све је по че ло 1. ма ја 1886. го ди не у Чи ка гу. Сто ти не хи-
ља да аме рич ких рад ни ка фор ми ра ли су ор га ни за ци ју „Мла ди 
ла во ви” све од луч ни ји да се од у пру ка пи та ли стич кој мо ћи. Рад-
ни ци су та мо ме се ци ма аги то ва ли за осмо ча сов но рад но вре ме 
и уочи 1. ма ја њих 50.000 је већ би ло у штрај ку. Но вих 30.000 
при дру жи ло им се сле де ћег да на и то је до ве ло ве ћи део чи-
ка шке про из вод ње до за сто ја. У су бо ту и не де љу, 1. и 2. ма ја 
све је про те кло мир но. Али у по не де љак, 3. ма ја ту ча у ко јој 
су уче ство ва ле сто ти не љу ди из би ла је у Мек Кор мик Ри пе ру 
из ме ђу рад ни ка чла но ва син ди ка та, ко ји су спре че ни да до ђу 
на по сао, и оних ко ји ни су при па да ли син ди ка ту, а ко је је Мек 
Кор мик за по слио уме сто њих. Мно го број на и до бро на о ру жа на 
по ли ци ја бр зо се па ли ца ма и ва тре ним оруж јем уме ша ла да би 
по вра ти ла ред. Уби ли су че ти ри чла на син ди ка та, а по вре ђе-
них је би ло мно го. 

По бе сне ла због зло чи на по ли ци је, гру па анар хи ста, пред во ђе-
на Ав гу стом Спај сом и Ал бер том Пар сон сом, по зва ла је рад ни ке 
да се и са ми на о ру жа ју и у уто рак уве че (4. ма ја) уче ству ју у ма-
сов ним де мон стра ци ја ма на Тр гу Хеј мар кет. Из гле да ло је да су 
де мон стра ци је са са мо 3.000 уче сни ка би ле пот пу ни про ма шај. 
Али, пред крај оку пља ња, осо ба чи ји иден ти тет ни кад ни је утвр-
ђен (ве ру је се да је у пи та њу по ли циј ски агент, про во ка тор) ба-
ци ла је бом бу ко ја је уби ла се дам и ра ни ла 67 по ли ца ја ца.

Град ске и др жав не вла сти по хап си ле су осам анар хи ста, оп-
ту жи ле их за уби ство и осу ди ле на смрт. Че тво ри ца су 11. но-
вем бра 1887, укљу чу ју ћи Пар сон са и Спај са, по гу бље ни. Сви 
они су за го ва ра ли ору жа ну бор бу и на си ље као ре во лу ци о нар-
не ме то де, али њи хо ви ту жи о ци ни су на шли ни ка кве до ка зе да 
је ико од њих ствар но ба цио бом бу. Дуж ули ца Чи ка га по стро-
ји ло се 250.000 љу ди док је Пар сон со ва по греб на по вор ка про-
ла зи ла гра дом да би из ра зи ли по сра мље ност због овог ве ли ког 
суд ског про ма ша ја и со ли дар ност са не пра вед но по гу бље ним 
рад ни ци ма.

На Пр вом кон гре су Дру ге Ин тер на ци о на ле одр жа ном 1889. од-
лу че но је: „Пр ви мај је за јед нич ки пра зник свих зе ма ља, ко јим 
рад нич ка кла са тре ба да ма ни фе сту је је дин ство сво јих зах те ва 
и кла сну со ли дар ност”. Од та да се сва ке го ди не де мон стра ци ја-
ма обе ле жа ва тра гич ни хеј мар ке тов ски до га ђај као дан ме ђу на-
род не рад нич ке со ли дар но сти. До да на шњег да на, ка ко у це лом 
све ту та ко и у на шој зе мљи тај дан се обе ле жа ва у спо мен му-
че ни ци ма са Тр га Хеј мар кет.

Ове го ди не, кад свет ска еко ном ска кри за оста вља мно ге љу-
де без по сла, рад ни ци се по но во ор га ни зу ју да би се за шти ти ли 
од че сто не ми ло срд них по сло да ва ца ко ји ма је је ди но ва жно да 
са чу ва ју сво је фир ме и про фит, не ма ре ћи при том што сва ким 
да ном све ви ше фа ми ли ја оста вља ју без сред ста ва за жи вот.

 В. А.
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АКТУЕЛНО

ПРЕД ЈУ БИ ЛЕЈ „ГЛА СА ОСИ ГУ РА НИ КА”

По зив чи та о ци ма
Наш лист 14. ју на дочекује ва жан ју би леј – 40 го ди-

на из ла же ња. Позивамо чи та о це ко ји су се запослили у 
јуну 1969. године да нам се јаве, као и оне који више 
од три деценије читају „Глас оси гу ра ни ка”. 

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО О ФИ НАН СИЈ СКОМ ПО СЛО ВА ЊУ 

Све ма ње нов ца
од до при но са

У овој го ди ни се, због све ма њег при ли ва нов ца од до-при но са, по ве ћа ва ју до та ци је из бу џе та Ре пу блич ком 
фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње од 189,3 на 
213,2 ми ли јар де ди на ра или за 12,63 од сто. За ис пла ту 
пен зи ја и свих оста лих тро шко ва по сло ва ња у 2009. го-
ди ни су, ре ба лан сом фи нан сиј ског пла на Ре пу блич ког 
фон да, уме сто 460,6 пла ни ра не 462,4 ми ли јар де ди на ра, 
ка зао је на пре кју че ра шњој сед ни ци Управ ног од бо ра РФ 
ПИО Иван Ми мић, фи нан сиј ски ди рек тор Фон да. 

Освр ћу ћи се на из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу 
РФ ПИО у 2008. го ди ни, Ђу ро Пе рић, за ме ник пред сед-
ни ка Управ ног од бо ра, упо зо рио је на мо гу ће по сле ди це 
због све ма њег при ли ва сред ста ва од до при но са у ка су 
Пен зиј ског фон да и све ве ћих до та ци ја из др жав не бла-
гај не за ис пла ту пен зиј ских при на дле жно сти.

– Већ у овој го ди ни др жа ва у ис пла ти пен зи ја уче-
ству је са 46,1 од сто по треб ног нов ца. А ду го ва ња по сло-
да ва ца ко ји ре дов но не пла ћа ју до при нос за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње или га не пла ћа ју ни ка ко до-
сти гла су већ – 150 ми ли јар ди ди на ра. Ка да би По ре ска 
упра ва, као део Ми ни стар ства фи нан си ја, бо ље оба вља-
ла свој по сао, кон тро ли са ла и санк ци о ни са ла не ре дов не 
пла ти ше, не би нам би ла по треб на ово ли ка по зај ми ца 
из бу џе та ко ји, по зна то је, пред ста вља јав ну по тро шњу 
у ко јој пен зи ја ма, као еко ном ској ка те го ри ји, сва ка ко ни-
је ме сто. За три ме се ца има мо 54 ми ли јар де и 200 ми-
ли о на ди на ра не пла ће них до при но са. А ако има мо око 
20 ми ли јар ди не пла ће ног до при но са ме сеч но то зна чи 
да се, што се рас по ло жи вих сред ста ва за ис пла ту пен-
зи ја ти че, на ла зи мо на ни воу про шле го ди не – упо зо-
рио је Пе рић. 

Уме сто По ре ске упра ве, кон тро лу упла та за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње тре ба ло би вра ти ти за ин те ре со ва ној стра ни

Пре ма ре чи ма Не бој ше Ата нац ко ви ћа, пред став ни ка 
Уни је по сло да ва ца, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је пре у зе ла 
на се бе да кон тро ли ше упла ту до при но са а по ка за ло се 
да је би ло мно го бо ље ка да је то чи нио Фонд.

– По треб но је по кре ну ти ини ци ја ти ву да се ова ин-
ге рен ци ја вра ти Ре пу блич ком фон ду. Има мо огром на по-
тра жи ва ња, а суд ски ор га ни увек шти те ду жни ка а не 
оно га ко ме се ду гу је. Др жа ва рас по ла же ме ха ни зми ма 
за на пла ту и мо гла би да их ак ти ви ра јер то и њој од-
го ва ра – ис та као је Ата нац ко вић.

Пред сед ник Управ ног од бо ра Ме хо Мах му то вић под се-
тио је да ће осни ва њем Цен трал ног ре ги стра еви ден ци ја 
о по сло дав ци ма и пла ћа њу до при но са би ти мно го бо ља 
и да ће ти ме овај про блем би ти углав ном ре шен. 

Чла но ви Управ ног од бо ра су на овој сед ни ци усво ји-
ли из ве штај о по сло ва њу Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у 2008. го ди ни.

– Би ла је то го ди на у ко јој су се кон со ли до ва ла три 
пен зиј ска фон да (за по сле них, са мо ста ла ца и по љо при вред-
ни ка), што је зах те ва ло мно го број не и ра зно вр сне ак тив но-
сти. Сва ка ко, то је про у зро ко ва ло и из ве сне про бле ме ко је 
ће мо мо ра ти да ре ши мо – ка зао је, из ме ђу оста лог, тим по-
во дом Сло бо дан Здрав ко вић, први човек РФ  ПИО. 

Т. Кр шић

Са седнице
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Први циљ – зах те ве ре ша ва ти у за кон ском ро ку, а сле де ћи – ићи у су срет 
оси гу ра ни ку и уна пред га оба ве сти ти да му се бли жи вре ме за пен зи ју

Да би Ре пу блич ки фонд 
пен зиј ског и ин ва лид-

ског оси гу ра ња био у функ-
ци ји ре фор ме пен зиј ског 
си сте ма (ко ја се од ви ја на 
ни воу вла де и ре сор ног ми-
ни стар ства) мо ра да по ста не 
мо дер на и ефи ка сна ин сти-
ту ци ја – са мо та ко мо же да 
пру жа ква ли тет не услу ге 
и ин фор ма ци је оси гу ра ни-
ци ма и ко ри сни ци ма пра-
ва. Све ак тив но сти ко је се 
већ пред у зи ма ју у том ци-
љу мо ра ју да бу ду за вр ше-
не нај ка сни је до сеп тем бра 
сле де ће го ди не, али ће  се 
на сто ја ти да се сав по сао 
оба ви у кра ћем ро ку, ре-
као је за „Глас оси гу ра ни-
ка” Сло бо дан Здрав ко вић, 
пр ви чо век РФ ПИО који 
је на функцију директора 
именован на седници 
Управног одбора РФ ПИО 22. 
априла ове године. Мандат 

новог директора трајаће 
наредне четири године.

Према његовим речима, 
да би рокови били испо-
штовани и циљеви остварени 
при ме њи ва ће се прин ци пи 
за сно ва ни на ис ку стви ма зе-
ма ља Европ ске уни је и дру-
гих раз ви је них др жа ва, уз 
ува жа ва ње су ге сти ја струч-
ног кон сул тан та Џе рал да 
Фиц па три ка. То, пре све-
га, под ра зу ме ва по што ва ње 
стан дар да ко ји се у ова квим 
ин сти ту ци ја ма при ме њу ју у 
ра ду: на при мер, број оси-
гу ра ни ка и ко ри сни ка пра-
ва у зе мљи од ре ђу је број 
за по сле них ко ји ће им омо-
гу ћи ти да на вре ме и без 
про бле ма оства ре сво ја пра-
ва из пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња. 

– Фонд ће нај бо ље би ти 
пред ста вљен у очи ма јав но-
сти ако се оно што је на ша 
основ на де лат ност – до но-

СЛО БО ДАН ЗДРАВ КО ВИЋ, ПР ВИ ЧО ВЕК РФ ПИО, О МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈИ 
ОВЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ

Ре фор ма Фон да у то ку

мо да иде мо у су срет оси-
гу ра ни ци ма. То би у прак си 
зна чи ло да на, ре ци мо, две 
го ди не пред пен зи ју Фонд 
оба ве сти оси гу ра ни ка о то-
ме и упу ти га да про ве ри 
да ли су му све го ди не ста-
жа упи са не у рад ну књи жи-
цу и по кри ве не упла ће ним 
до при но си ма за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње да не 
би за не ке не до стат ке са-
знао тек ка да под не се зах-
тев за пен зи о ни са ње, што 
он да про ду жа ва вре ме че-
ка ња на ре ше ње. На овај 
на чин, ка да би сви то ком 
по след ње две го ди не ра-
да уз по моћ на ших рад ни-
ка про ве ри ли све у ве зи са 
ста жом, не би би ло по тре-
бе да ду го че ка ју на пр ви 
пен зиј ски чек – об ја шња ва 
Слободан Здрав ко вић.

Да би све пла ни ра но што 
пре по че ло да се и оства-
ру је, већ у ју ну ове го ди не 
Фонд ће на ста ви ти рад на 
ажу ри ра њу ма тич не еви ден-
ци је, што су до са да оба вља-
ли љу ди ан га жо ва ни пре ко 
Свет ске бан ке. 

– Ми ће мо на ста ви ти по-
сао ажу ри ра ња ба зе ма тич-
не еви ден ци је, јер је то 
је ди ни на чин да има мо пра-
ве, ком плет не и тач не по-
дат ке о оси гу ра ни ци ма. Без 
та кве ба зе ма тич не еви ден-
ци је не мо же се спро во ди-
ти све о че му смо до са да 
го во ри ли и за то ће то би ти 
по сао ко ји пр ви по чи ње мо 
у Фон ду, и то већ за ме сец 
да на – из ри чит је Сло бо дан 
Здрав ко вић. 

Успе шно спро во ђе ње ова-
ко по ста вље них ци ље ва у 
Ре пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-

Слободан Здравковић

ше ње ре ше ња по зах те ви-
ма гра ђа на, бу де од ви ја ло 
у за кон ском ро ку од два ме-
се ца. Да би се то и оства-
ри ло пр во и основ но је да 
Сек тор за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО бу де ста вљен у 
пр ви план у са мом Фон ду, 
а да сви дру ги сек то ри бу-
ду у ње го вој функ ци ји, као 
по др шка и по моћ ње го вом 
што бо љем ра ду. Пр ви ко-
рак у оства ре њу овог ци ља 
би ће раз вр ста ва ње пред ме-
та при ли ком при је ма, та ко 
да се тач но зна ко ји су то 
зах те ви где љу ди има ју ис-
пу ње не све усло ве за пен-
зи о ни са ње, у ко ји ма има 
не ких мањ ка во сти, а ко ји 
су – као они где има ино-
стра ног ста жа чи је ре ше-
ње не за ви си са мо од нас 
већ се мо ра са ра ђи ва ти и 
са ино-ин сти ту ци ја ма – за 
чије решавање треба више 
времена. За тим, пла ни ра-
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ње не би би ло мо гу ће без 
од го ва ра ју ћих про ме на и по-
бољ ша ња у са мој ор га ни за-
ци ји ра да Фон да, на ста вља 
наш са го вор ник:

– Под ра зу ме ва ју се но-
ва ор га ни за ци о на струк ту ра 
и си сте ма ти за ци ја рад них 
ме ста у са мој ин сти ту ци ји. 
Већ по сто ји ка дров ски и тех-
нич ки по тен ци јал, ко ји са-
мо тре ба на пра ви на чин 
рас по ре ди ти, та ко да све 
бу де у оној пра вој и основ-
ној функ ци ји – скра ћи ва ња 
ро ко ва че ка ња на ре ше ње. 
Мо ра по сто ја ти и еду ка ци ја 
ка дро ва, струч но уса вр ша-
ва ње, сти ца ње спе ци ја ли-
стич ких зна ња, по себ но за 
ме на џе ре. Оно што је ве о-
ма ва жно за до бро функ ци о-
ни са ње уну тар Ре пу блич ког 
фон да ПИО је сте по сто ја-
ње по врат не ин фор ма ци је 
– од ди рек то ра до за по сле-
них и обр ну то, јер је ди но 
на тај на чин сви мо гу да 
да ју мак си ма лан до при нос 
ис пу ње њу тог на шег основ-
ног за дат ка: што ква ли тет-
ни јег и бр жег оства ри ва ња 
пра ва из ове обла сти за све 
гра ђа не.

По сто је и кон крет не си-
стем ске, за кон ске прет по-
став ке ко је та ко ђе мо ра ју 
би ти ис пу ње не да би све 
про ме не у Фон ду за и ста и 
функ ци о ни са ле на пра ви 
на чин, сма тра први човек 
ове установе:

– То се, пре све га, од-
но си на кон тро лу упла те 
до при но са. То са да кон тро-
ли ше По ре ска упра ва и ми 
мо ра мо на сто ја ти да оства-
ри мо бо љу ме ђу соб ну ко-
му ни ка ци ју и са рад њу, да 
ту кон тро лу што ви ше при-
бли жи мо Фон ду. Мо ра мо да 
убр за мо про цес раз ме не по-
да та ка да би ин фор ма ци је 
о упла та ма што бр же сти за-
ле до нас. У крај њој ли ни ји, 
на ша на сто ја ња ће ићи ка 

то ме да се кон тро ла упла те 
до при но са по но во вра ти у 
Ре пу блич ки фонд, али све 
у сво је вре ме – по ја шња ва 
наш са го вор ник.

Имо ви на Фон да, од но сно 
ње но вра ћа ње под окри ље 
ове ин сти ту ци је та ко ђе је 
ве о ма ва жан за да так од ко-
га се не ће од сту па ти.

– На сто ја ће мо не са мо 
да се све те ба ње и ре ха-
би ли та ци о ни цен три вра те 
Ре пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-

ње, већ и да се по сле то га 
за што кра ће вре ме до ве ду 
у функ ци ју, да би се ко ри-
сти ли и у со ци јал не свр хе. 
Он да би ви ше љу ди мо гло 
да иде на од мор и ре кре-
а ци ју (што са да пла ћа мо 
и за то има мо огра ни че на 
сред ства), а у њи ма би се 
опо ра вљао и ве ћи број пен-
зи о не ра. Та ко ђе, ове спе ци-
ја ли зо ва не уста но ве мо гле 
би да по слу ју ко мер ци јал-
но и да из др жа ва ју са ме се-
бе. Су шти на све га је да се 
од јед ног при лич но не а жур-
ног апа ра та, ка кав је Фонд 
са да, до ђе до мо дер ног и 
ефи ка сног ко ји ће би ти у 
слу жби гра ђа на. По тен ци-
јал да се то ура ди по сто ји, 
а од нас се оче ку је да по-
шту је мо ро ко ве и да за вр-
ло крат ко вре ме и ура ди мо 
све што је по треб но да би 
циљ био оства рен. Све ће 
се то од ви ја ти вр ло отво ре-
но, пред очи ма свих за по сле-
них, ме ди ја, оси гу ра ни ка и 
ко ри сни ка пра ва – ја сан је 
Сло бо дан Здрав ко вић, челни 
човек Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње. 

Ве сна Ана ста си је вићЗграда Дирекције РФ ПИО у Др Александра Костића 9

Први сарадници
Оне помажу директору да оствари своје амбициозне планове:

Сла ви ца То тић
За ме ник ди рек то ра (прав на пи та ња), 

дипло ми ра ни прав ник. У Републички 
фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање до шла је из Дел та си сте-
ма, где је ра ди ла као ре ги о нал ни ру-
ко во ди лац за срп ско под руч је ве за но 
за рад но пра во.

Дра га на Ка ли но вић
За ме ник ди рек то ра (фи нан сиј ска 

пи та ња), ди пло ми ра ни еко но ми ста. У 
РФ ПИО до шла је из На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Ср би је, где је ра ди ла на 
ме сту са вет ни ка. Овла шће ни је суд ски 
ве штак за фи нан сиј ска пи та ња и овла-
шће ни ра чу но во ђа.
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Колико знамо 
о пен зиј ском
оси гу ра њу

Гра ђа ни Ср би је су у ан ке ти о по-
зна ва њу си сте ма пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, спро ве де ној на 
зах тев Ми ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке у пе ри о ду од де цем бра 
2008. до фе бру а ра ове го ди не, да ли 

Са јам за по шља ва ња у Но вом Са ду

Фи ли ја ла На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у Но вом Са ду ор га-
ни зо ва ће, 7. ма ја, са јам за по шља ва ња у за пад ном хо лу Спен са. Би ће 
то мо гућ ност да по сло дав ци јед но став но и бр зо про на ђу од го ва ра ју ћи 
ка дар за ве ли ки број де лат но сти, а не за по сле ни ће мо ћи да се ин фор-
ми шу и о ак ту ел ним про гра ми ма НСЗ.

Љу ди ко ји тра же но во за по сле ње тре ба да се ја ве свом са вет ни ку 
у За во ду ра ди еви ден ти ра ња уче шћа на Сај му и ин фор ми са ња о нео-
п ход ним при пре ма ма за су срет с по сло дав ци ма. Би ће одр жа но и низ 
обу ка на ко ји ма ће се за ин те ре со ва ни оспо со бља ва ти да се на нај бо-
љи на чин пред ста ве по сло дав цу, а би ће им пру же на и по моћ у са ста-
вља њу рад не би о гра фи је. 

То ком Сај ма одр жа ће се ви ше те мат ских три би на на ко ји ма ће би ти 
пред ста вље не услу ге НСЗ – по пут про јек та „От прем ни ном до по сла”.

Са Сло вен ци ма – од 12. ма ја
Пре го во ри о за кљу-

чи ва њу спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу 
из ме ђу Ср би је и Сло ве-
ни је по че ће 12. ма ја у 
Љу бља ни. 

Ово су до го во ри ли 
Ра сим Ља јић, срп ски 
ми ни стар ра да и со ци-
јал не по ли ти ке, и Иван 
Све тлик, сло ве нач ки ми-

ни стар за рад, по ро ди-
цу и со ци јал на пи та ња. 
Обе стра не су спрем-
не за убр за ње пре го во-
ра. То би тре ба ло да 
ре зул ти ра уса гла ша ва-
њем спо ра зу ма о со ци-
јал ном оси гу ра њу кроз 
две рун де раз го во ра, 
по сле че га би до ку мент 
био па ра фи ран. 

Пот пи си ва ње спо-
ра зу ма тре ба ло би да 
усле ди на је сен. Ти ме 
се ства ра ју нео п ход ни 
пред у сло ви за омо гу ћа-
ва ње ис пла та пен зи-
ја за ви ше од 10.000 
ко ри сни ка, као и за 
оства ри ва ње дру гих 
пра ва из со ци јал ног 
оси гу ра ња. 

У ју ну нови за ко н о сте ча ју
Но ви за кон о сте ча ју, ко ји ће се на днев ном ре ду срп ског пар ла-

мен та на ћи у ју ну, тре ба ло би знат но да ума њи тро шко ве сте чај них 
по сту па ка и њи хо во тра ја ње и да омо гу ћи да се имо ви на пред у зе ћа у 
крат ком ро ку вра ти у упо тре бу – кроз бан крот, не че ка ју ћи да јој се 
вред ност у ме ђу вре ме ну сма њи. Сте чај ни по сту пак у Ср би ји, у про се-
ку, тра је 2,7 го ди на, док је у Не мач кој тај рок 1,2 го ди не, а у зе мља-
ма ОЕЦД – 1,7 го ди на. 

Сте пен на ми ре ња по ве ри ла ца у Ср би ји је 25,4 од сто њи хо вих по тра-
жи ва ња, док је у зе мља ма ОЕЦД тај про це нат 68,6 од сто. Ми шље ње 
струч ња ка је да би но ви за кон умно го ме по мо гао срп ској при вре ди да 
се лак ше су о чи са еко ном ском кри зом.  

се би оце ну 2,63, од но сно сма тра ју 
да о овој ва жној те ми има ју про сеч-
но зна ње или чак ис под про се ка. Нај-
ма ње, по соп стве ној про це ни, зна ју 
мла ди од 18 до 30 го ди на, љу ди ни-
жег обра зо ва ња, они са ма њим при-
ма њи ма или без ика квих при ма ња и 
не за по сле ни. Обра зо ва ни ји, гра ђа ни 
са ви шим при ма њи ма, при ват ни ци и 
за по сле ни у др жав ном сек то ру оце ни-
ли су сво је зна ње о пен зиј ском оси-
гу ра њу – трој ком. 

Ни про це на ко ја је ура ђе на те стом 
зна ња не раз ли ку је се бит но по ре зул-
та ти ма. Од мак си мал них 26 по е на, ко-
ли ко је но сио овај тест, анкетирани су 
у про се ку осво ји ли 12,85 по е на. 

Ан ке том је утвр ђе но да ве ћи на гра-
ђа на не зна тач но да ли им се ре дов-
но упла ћу ју до при но си за ПИО и да 
би ви ше од 80 од сто ис пи та ни ка во-
ле ло да зна тај по да так, по себ но они 
ко ји ра де код при ват ни ка, јер би та ко 
мо гли и да од лу че – да ли да из два-
ја ју и у не ки до бро вољ ни пен зиј ски 
фонд. Нај ве ћи број ис пи та ни ка сма-
тра да др жа ва тре ба оштри је да ка-
жња ва при ват ни ке ко ји не упла ћу ју 
оба ве зе за ПИО за по сле ни ма, док о 
ре фор ми пен зиј ског си сте ма зна са мо 
3,7 од сто ан ке ти ра них гра ђа на.

За кљу чак овог ис тра жи ва ња јав-
ног мње ња ра ђе ног у окви ру про јек-
та „Кон со ли да ци ја си сте ма на пла те и 
ре фор ма пен зиј ске ад ми ни стра ци је у 
Ср би ји” је сте да би убу ду ће, у окви-
ру овог про јек та, мо ра ло ви ше да се 
ра ди на по ве ћа њу зна ња гра ђа на о 
оба ве зном пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу.

Са прошлогодишњег сајма
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Уплата
из За гре ба

Из Ми ро вин ског за во да хр-
ват ским пен зи о не ри ма ко ји 
жи ве у Ср би ји ис пла та при-
на дле жно сти за март по че ла 
је 16. апри ла. За 29.795 ко-
ри сни ка пен зи ја за ра ђе них у 
овој др жа ви Ко мер ци јал ној 
бан ци је упла ће но 5,825 ми ли-
о на евра, па чек из За гре ба, 
у про се ку, вре ди не што ма ње 
од 200 евра.

Чекови и у 
ино стран ство

Срп ски пен зи о не ри ко ји жи-
ве у ино стран ству до би ли су 
при на дле жно сти за ја ну ар, фе-
бру ар и март у зе мља ма у ко-
ји ма са да жи ве. На ра чу не 
ино стра них ба на ка упла ће но 
је 193,75 ми ли о на ди на ра, у 
ва лу та ма зе ма ља у ко ји ма су 
ко ри сни ци на ста ње ни.

Пен зи је за ра ђе не у Ср би ји 
сти жу у 18 зе ма ља све та (не ра-
чу на ју ћи бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке). Ви ше од по ло ви не 
ко ри сни ка жи ви у Не мач кој, 
за тим у Аустри ји, Ма ђар ској, 
Фран цу ској, Че шкој, Швај цар-
ској, Швед ској, САД... Ис пла ћу-
ју се тро ме сеч но, због ве ли ких 
ад ми ни стра тив них тро шко ва и 
ре ла тив но ни ских из но са.

Ис пла та
Ис пла та дру гог де ла мар-

тов ског че ка пен зи о не ри ма из 
ка те го ри је за по сле них по че ла 
је 25. апри ла, док је пр ви део 
при на дле жно сти за про шли 
ме сец вој ним и по љо при вред-
ним пен зи о не ри ма ис пла ћен 
21. апри ла. 

При ма мљив по сао хо сте се 

Про сеч на за ра да 30.362 ди на ра
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку са оп штио је да је про сеч на бруто за ра да 

у Ср би ји ис пла ће на у мар ту ове го ди не из но си ла 42.213 ди на ра. У од но су на 
про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у фе бру а ру но ми нал но је ни жа за 2,6 од сто, а ре-
ал но за три од сто.

Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у мар ту из но си ла је 30.362 ди на-
ра, што је, ка да се упо ре ди са про сеч ном нето за ра дом ис пла ће ном у фе бру а-
ру, но ми нал но ни же за 2,4, а ре ал но за 2,8 од сто.

Еко ном ска кри за ко ја да-
нак узи ма и кроз сма ње ње 
пла та, скра ћи ва ње рад ног 
вре ме на и от пу шта ње за по-
сле них, не ми мо и ла зи ни 
оне ко ји ра де као се зон ци 
или ко ји по сао тра же пре ко 
омла дин ских за дру га. 

По ну да по сла у ве ћи ни 
омла дин ских за дру га је сма-
ње на, у про се ку, за 30 од-
сто, а у не ки ма и до 80 
од сто. 

Де вој ка ма се тре нут но 
ну де по моћ ни а му шкар ци-
ма лак ши фи зич ки по сло-
ви, ма да би они же ле ли да 
ра де не што бо ље због че-
га од би ја ју по ну ђе на рад на 
ме ста ко ја су пла ће на од 
16.000 до 22.000 ди на ра ме сеч но.

При мет но ма ње се тра же опе ра то-
ри, сма ње на је и по ну да по сло ва у ад-
ми ни стра ци ји и књи го вод ству, ко ји су 
од у век би ли при ма мљи ви чла но ви ма 
за дру га. На дру гој стра ни по сло дав ци 
му ку му че да про на ђу спре ма чи це, со-
ба ри це, ку ва ри це... 

Ка ко ка жу у бе о град ским омла дин-
ским за дру га ма, му шкар це нај ви ше 
за ни ма ју по сло ви за ко је мо гу да до-
би ју днев ни цу од 1.500 ди на ра, а то 
су, углав ном, фи зич ки по сло ви, док де-
вој ке же ле да ра де по слов не пре зен-
та ци је или као хо сте се и про мо тор ке 
на сај мо ви ма, где мо гу да за ра де од 
1.600 до 2.400 ди на ра днев но. 

Још да нас при ја ва за ба ње

Пен зи је из 
Под го ри це

За 1.342 ко ри сни ка пен зи-
ја из Цр не Го ре ко ји жи ве у 
Ср би ји 28. апри ла по че ла је 
ис пла та мар тов ских пен зи ја. 
На ра чун Ко мер ци јал не бан-
ке упла ће но је 310.095 евра, 
што је про сеч но око 230 евра 
по че ку.

Пен зи о не ри чи ји чек ни је „де бљи” 
од 19.780 ди на ра мо гу још да нас (30. 
апри ла) да под не су зах тев да се о тро-
шку Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње опо ра вља ју де сет 
да на у јед ном од 25 срп ских ле чи ли шта. 
Ка ко са зна је мо од Јо ван ке Се ку лић-Га-
врић из Од се ка за стам бе на пи та ња и 
ба ње у Пен зиј ском фон ду, ин те ре со ва-
ње нај ста ри јих су гра ђа на за бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју је ве ли ко. До сад је 
у овај од сек од оп штин ских ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра сти гло око 1.000 зах-

те ва. Нај а жур ни ја је би ла Оп штин ска 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра Зе мун ко ја је 
до ста ви ли спи сак са 369 за ин те ре со ва-
них, за тим Во ждо вац – 236, Зве зда ра – 
250, а са Вра ча ра је сти гао спи сак од 
45 пен зи о не ра ко ји же ле да про ве ду де-
сет да на у „здра вом окру же њу”.

– Ове го ди не нам је по сао био знат-
но олак шан, јер је те ле фон ско об ја шња-
ва ње усло ва по треб них за оства ре ње 
пра ва на бањ ски од мор пре у зео Сек-
тор за од но се с јав но шћу – на гла ша-
ва Јо ван ка Се ку лић-Га врић. 
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АКТУЕЛНО

Не за по сле ни ће мо ћи да кон ку ри шу то ком це ле го ди не, односно
док се не утро ше пред ви ђе на сред ства

Осим ре дов них про гра ма, ко је 
кон ти ну и ра но спро во ди На-

ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње (на при мер „От прем ни ном до 
по сла”), у Ср би ји се, у ор га ни за-
ци ји др жа ве, ак тив но спро во ди 
још неколико ве ли ких про јек ата 
за по шља ва ња. Основ ни циљ је 
ухле бље ње не ко ли ко де се ти на хи-
ља да љу ди без по сла. Ре пу блич-
ка и по кра јин ска власт су укуп но 
за ове про гра ме, из сво јих бу џе-
та, из дво ји ле ви ше од де сет ми-
ли јар ди ди на ра. 

За пр ви про је кат – „старт-ап” 
кре ди те, ко ји је пред ви ђен за 
љу де ко ји же ле да се оку ша ју у 
при ват ном би зни су, одо бре но је 
око че ти ри ми ли јар де ди на ра, и 

ДР ЖА ВА ОДО БРИ ЛА НО ВАЦ ЗА РАД НО АН ГА ЖО ВА ЊЕ НЕ КО ЛИ КО
ДЕ СЕ ТИ НА ХИ ЉА ДА ЉУ ДИ БЕЗ ПО СЛА

За пр ву шан су
милијарда из буџета

кон курс ће тра ја ти док се сва сред ства 
не рас по де ле. Је дан део „но во пе че них” 
га зда мо ћи ће већ по чет ком ма ја да по-
кре не би знис. Под се ти мо: би ће до де ље-
но укуп но 3.000 кре ди та у Ре пу бли ци, 
а по сле ма ја, они ће би ти одо бра ва ни 
ме сеч но. До сад је при сти гло око 1.300 
зах те ва за ове по зај ми це, а струч ња ци 

оче ку ју да ће на кон ре а ли за ци је укуп-
них сред ста ва из ових кре ди та би ти за-
по сле но још око де сет хи ља да љу ди у 
Ср би ји.

За раз ли ку од прет ход ног про гра-
ма ко ји се већ тре ћи пут спро во ди код 
нас, Вла да Ср би је, Ми ни стар ство еко-
но ми је и На ци о нал на слу жба за за по-

Мирослав Васин и Бојан Пајтић представљају програме запошљавања

Јав ни ра до ви
Вла да Ср би је пла ни ра ла је 

да се у 2009. пу тем јав них ра-
до ва за по сли још око 10.000 
љу ди. Из вр шно ве ће Вој во ди-
не, та ко ђе, до дат но при пре ма 
ре а ли за ци ју про је ка та јав них 
ра до ва од по кра јин ског зна-
ча ја, али и од ва жно сти за 
ло кал не за јед ни це у По кра ји-
ни. Нај зна чај ни ји јав ни ра до-
ви у овом ре ги о ну оба вља ће 
се на са на ци ји оба ла Ка на ла 
Ду нав–Ти са–Ду нав, уре ђи ва њу 
око ли не ауто пу та А-10, из град-
њи ре ги о нал не де по ни је Сре-
ма, по ја ча ва њу од брам бе них 
на си па у Ба на ту... Др Бо јан 
Пај тић, пред сед ник Из вр шног 
ве ћа Вој во ди не, на гла сио је на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре да 
ће се јав ни ра до ви у на ред ном 
пе ри о ду у нај ве ћој ме ри од но-
си ти на не гу ста рих и не моћ-
них у це лој по кра ји ни.
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шља ва ње од 21. апри ла пр ви пут 
ре а ли зу ју про је кат „Пр ва шан са” са 
ци љем да ис кљу чи во у при ват ном 
сек то ру за по сле 10.000 при прав ни-
ка мла ђих од 30 го ди на. За овај 
про грам из дво је но је око ми ли јар-
ду ди на ра. За вре ме тра ја ња при-
прав нич ког ста жа (од шест до 12 
ме се ци) фа кул те тли је ће има ти пла-
ту од 20.000 ди на ра, при прав ни ци 
са ви шом шко лом 18.000 ди на ра, а 
они са сред њом шко лом за ра ђи ва ће 
16.000 ди на ра. Др жа ва ће ре фун ди-
ра ти по сло дав ци ма из но се не то за ра-
да и до при но са за за по сле не, док ће 
га зде упла ћи ва ти са мо по рез на до-
хо дак за те пла те. Ре ци мо, за за ра-
ду ви со ко о бра зо ва ног при прав ни ка 
по сло да вац тре ба да из дво ји 2.589 
ди на ра за овај по рез, на пла ту од 
18.000 упла ћи ва ће се 2.246 ди на ра 
др жа ви, а на при ход при прав ни ка 
сред њо школ ца да жби не др жа ви из-
но си ће 1.905 ди на ра.

На рав но, по сто је и не ки усло ви. 
По сло дав ци мо ра ју би ти сол вент ни, 
да ре дов но упла ћу ју по ре зе и до при-
но се за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње, а има ју и оба ве зу да не сма њу ју 
број за по сле них то ком ко ри шће ња 
ове суб вен ци је. Не за по сле ни, осим 
по ме ну те ста ро сне гра ни це, мо ра ју 

би ти на еви ден ци ји НСЗ и без рад-
ног ста жа у стру ци за ко ју се оспо-
со бља ва ју. По сло дав ци, пак, не ма ју 
оба ве зу за сни ва ња стал ног рад ног 
од но са са овим љу ди ма на кон ис те-
ка при прав нич ког ста жа. 
Већ пр вог да на кон кур са код 

На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње при ја ви ло се ви ше од 1.000 за-
ин те ре со ва них фир ми. Струч ња ци 
про це њу ју да ће се свих 10.000 при-
прав ни ка, због ве ли ког ин те ре со ва-
ња по сло да ва ца, за по сли ти до ју ла, 

За грађевинце има посла

Но ва по љо при вред на
га здин ства

По кра јин ска ад ми ни стра ци ја ће, пр ви 

пут у ре ги о ну, пру жи ти фи нан сиј ску по др-

шку за отва ра ње но вих по љо при вред них 

га здин ста ва. Пред ви ђе но је да љу ди ко ји 

се за по сле на овај на чин бу ду суб вен ци о ни-

са ни су мом од 130.000 до 160.000 ди на ра. 

Но вац ће до би ти они ко ји га ран ту ју да ће 

но во за по сле ни оста ти нај ма ње две го ди не 

на рад ном ме сту.

За ва ри ва чи нај тра же ни ји 
Пре ма еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, у Но вом Са ду 

је кра јем мар та на по сао че ка ло 27.755 осо ба. Од овог бро ја, 70 од сто је 
би ло струч ног ка дра, док је удео не струч них љу ди био 30 од сто. Ипак, по-
је ди нач но гле да но, нај број ни ји су би ли не ква ли фи ко ва ни рад ни ци – 8.333, 
на дру гом ме сту су не за по сле ни рад ни ци са сред њом струч ном спре мом – 
8.133, а на тре ћем ква ли фи ко ва ни рад ни ци – 6.148. По што се нај ви ше тра-
же за ва ри ва чи и гра ђе вин ски рад ни ци, они и нај лак ше до ђу до по сла. 

јер ће се у НСЗ о зах те ви ма од лу-
чи ва ти 15. ма ја и 15. ју на. Да кле, 
ре ал но је да ови мла ди љу ди – по 
овом про гра му, пр ви рад ни дан за-
поч ну већ у ју ну. 

Из вр шно ве ће Вој во ди не је ра ди 
спре ча ва ња ра ста не за по сле но сти у 

По кра ји ни из дво ји ло из бу џе та пет ми-
ли јар ди ди на ра. Ак тив но сти на том пла-
ну ре а ли зо ва ће кроз шест при о ри тет них 
про гра ма, ко ји об у хва та ју суб вен ци је за 
сва ко рад но ме сто од 130.000 до 160.000 
ди на ра. Пред ви ђе ни про гра ми су: суб-
вен ци је за отва ра ње рад њи или пред у-
зе ћа (са мо за по шља ва ње), под сти ца ње 
отва ра ња рад ног ме ста (но во за по шља-
ва ње), про грам суб вен ци о ни са ња за ра-
де при прав ни ка, про грам фи нан сиј ских 

под сти ца ја стра ним или до ма ћим ин ве-
сти то ри ма за отва ра ње рад них ме ста, 
про грам јав них ра до ва за ре а ли за ци ју 
про јек та од по кра јин ског зна ча ја и од 
зна ча ја за ло кал не за јед ни це у Вој во-
ди ни и про грам под сти ца ња за по шља-
ва ња у по љо при вре ди ре ги стро ва њем 
по љо при вред ног га здин ства.

Осим ових шест основ них, По кра јин-
ски се кре та ри јат за за по шља ва ње и Из вр-
шно ве ће при пре ми ли су и осам до дат них 
про је ка та. Од но се се на под сти ца ње за-
по шља ва ња на се лу и у не раз ви је ним 
сре ди на ма и фи нан си ра ње про је ка та ло-
кал них са мо у пра ва ко ји ма се отва ра ју 
но ва рад на ме ста на ме ње на за по шља ва-
њу нај у гро же ни јих гру па – же на, мла дих 
и не за по сле них струч ња ка ко ји не до ста-
ју у ма лим и не раз ви је ним оп шти на ма 
и ли ца са по себ ним по тре ба ма. Про јек-
ти пр ви пут ни су усло вље ни од ре ђе ном 
де лат но шћу и гра ђа ни ће мо ћи да кон-
ку ри шу це ле го ди не. Пред ви ђе но је да 
се на овај на чин за по сли од 25.000 до 
40.000 љу ди.

Ми ро слав Мек те ро вић
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У ЖИЖИ

Уме сто за 23 да на, као досад, ре ги стра ци ја но вих 
пред у зе ћа обављаће се за упо ла кра ће вре ме

НО ВИ НЕ ЗА ПРИ ВАТ НЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ

Од ма ја бр же
осни ва ње фир ме

Осни ва чи но вих при ват них пред у-
зе ћа од 1. ма ја, тач ни је од пр вог 

рад ног да на по сле пр во мај ских пра-
зни ка мо ћи ће знат но бр же и јед но-
став ни је да ре ги стру ју сво ју фир му. У 
Аген ци ји за при вред не ре ги стре од лу-
че но је да се по сту пак по јед но ста ви 
и убр за јер је, пре ма на ла зи ма европ-
ских ис тра жи ва ча, у Ср би ји овај по сту-
пак нај ду жи и нај ком пли ко ва ни ји. Да 
би осно вао пред у зе ће бу ду ћи вла сник 
са да тре ба да оба ви 11 про це ду ра ко-
је тра ју 23 да на, а са мо на од го вор 
По ре ске упра ве и до би ја ње ма тич ног 

бро ја но вог пред у зе ћа (ПИБ) че ка ло 
се је да на ест да на.

Од сле де ћег ме се ца чи тав по сту пак 
тре ба ло би да бу де упо ла кра ћи, уз 
пу ну са рад њу Аген ци је за при вред не 
ре ги стре, По ре ске упра ве, Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње и Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње. Осни ва ње но-
ве фир ме са да би тре ба ло да поч не и 
да се за вр ши у Аген ци ји за при вред-
не ре ги стре где осни вач при вред ног 
пред у зе ћа по пу ња ва ре ги стра ци о ни 
лист са свим по треб ним по да ци ма 
о фир ми и осни ва чу. Аген ци ја то од-

мах ша ље у По ре ску упра ву ода кле 
у ро ку од 24 са та сти же од го вор да 
ли су сви усло ви за осни ва ње пре-
д у зе ћа ис пу ње ни (да бу ду ћи вла сник 
ни је по ре ски ду жник из не ког прет ход-
ног пе ри о да и слич но) и, уко ли ко је 
све у ре ду, одо бре ње за ре ги стра ци ју 
фир ме и ПИБ. Да кле, уме сто до са да-
шњих 11 да на, цео по сту пак у По ре-
ској упра ви тра је 24 са та, евен ту ал но 
још то ли ко ако по сто ји не ки по да так 
ко ји тре ба до ста ви ти. 

Аген ци ја та ко ђе ша ље по дат ке и 
у РФ ПИО, по про це ду ри ко ја функ-

ци о ни ше од 2003. го ди не. Са да ће у 
њу би ти укљу че на и пр ва при ја ва за 
осни ва че ко ји ни су у рад ном од но су у 
свом но во о сно ва ном при вред ном дру-
штву ни ти по би ло ком дру гом осно-
ву, та ко да они не ће мо ра ти да иду у 
Фонд. Ипак, они осни ва чи и вла сни ци 
бу ду ћег пред у зе ћа ко ји су у ње му и за-
по сле ни, то јест ко ји за сни ва ју стал ни 
рад ни од нос у соп стве ној но вој фир-
ми, ипак ће мо ра ти да дођу  на шал-
тер фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да ПИО 
на чи јој те ри то ри ји је се ди ште фир ме 
да би та мо пре да ли свој уго вор о ра-
ду и рад ну књи жи цу. В. А.

Ближи почетак новог посла

ОД СУТРА ЗА ОНЕ КО ЈИ 
СА МИ УПЛА ЋУ ЈУ СТАЖ

Осно ви це
15 одсто ниже
За гра ђа не Ср би је ко ји са ми упла-

ћу ју до при но се за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње од 1. ма ја важе нове 
основице осигурања које су за око 
15 одсто ниже од досадашњих. Но ве 
осно ви це ва же за упла ту до при но са 
за мај, јун и јул 2009. го ди не.

Као што су и до сад чи ни ли, гра-
ђа ни мо гу да се од лу че за јед ну од 
13 по ну ђе них осно ви ца, без об зи ра 
на струч ну спре му. Нај ни жа осно ви-
ца, ко ја из но си 35 од сто про сеч не 
ре пу блич ке пла те, са да је – 14.677 
ди на ра, уме сто 17.348, ко ли ко је из-
но си ла у фе бру а ру, мар ту и апри лу. 
Сто па до при но са је 22 од сто, и онај 
ко се опре де ли да упла ћу је стаж по 
нај ни жој осно ви ци, сле де ћа три ме-
се ца тре ба да из два ја по – 3.228,94 
ди на ра ме сеч но (у про шлом квар та-
лу 3.816,56 ди на ра).

Нај ви ша осно ви ца ли ми ти ра на на 
пет про сеч них за ра да, пре ма За ко ну 
о до при но си ма за оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње, са да из но си – 209.665 
ди на ра, док је у прет ход на три ме се-
ца би ла 247.825 ди на ра. Да кле, сви 
они ко ји же ле да у по зним го ди на-
ма има ју ви ше нов ца за не што леп-

Осно ви ца 
оси гу ра ња

Ме сеч ни 
до при нос 

14.677 3.228,94

16.773 3.690,06

22.644 4.981,68

27.256 5.996,32

33.546 7.380,12

36.482 8.026,04

48.223 10.609,06

53.255 11.716,10

64.996 14.299,12

83.866 18.450,52

125.799 27.675,78

167.732 36.901,04

209.665 46.126,30

ши жи вот ва ља ло би да у ма ју, ју ну 
и ју лу упла те по – 46.126,30 ди на ра, 
8.395,20 ди на ра ма ње не го што су из-
два ја ли у ми ну лом тро ме сеч ју.

Т. К. 
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ИЗА ШАЛТЕРА

Ко ри сни ци ко ји ма су сра змер ни де ло-
ви пен зи је об ра чу на ти по од ред ба-

ма ме ђу на род них спо ра зу ма с бив шим 
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма че сто су 
у не до у ми ци ка ко тре ба да по сту пе и 
на ко ји на чин ће се ус по ста ви ти да-
ља ис пла та њи хо вих пен зиј ских при-
на дле жно сти по ре ше њи ма.

Ис пла та „до ма ће” пен зи је (сра змер-
ног де ла за стаж оства рен у Ср би ји) 
те че на уоби ча јен на чин – до но си је 
по штар или се по ди же пре ко те ку ћег 
ра чу на, али је ве ћи на ко ри сни ка нео-
ба ве ште на о на чи ну ис пла те пен зи је 
из ино стран ства, јер се че сто де ша-
ва да ино стра ни ор ган ко ји је до нео 
ре ше ње про пу сти да оба ве сти ко ри-
сни ка о то ме. Због то га се стран ке 
сва ко днев но обра ћа ју рад ни ци ма Пен-
зиј ског фон да ко ји их упу ћу ју да оду 
у Ко мер ци јал ну или не ку дру гу овла-
шће ну бан ку, да отво ре де ви зни ра-
чун а за тим да тај број ра чу на, та чан 
на зив и адре су бан ке, као и по твр ду 
о жи во ту, ко ју при ба вља ју у оп шти ни 
на чи јој те ри то ри ји има ју пре би ва ли-

ПЕН ЗИ ЈЕ ИЗ БИВ ШИХ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИХ РЕ ПУ БЛИ КА

Ис пла та пре ко
де ви зног ра чу на 

Нео п ход на и по твр да о жи во ту ко ју ко ри сни ци при ба вља ју на под руч ју
оп шти не где ста ну ју или у Ре пу блич ком фон ду ПИО

ште, по ша љу ино стра ном ор га ну ко-
ји је до нео ре ше ње. 

По твр ду о жи во ту, ина че, ко ри-
сни ци сра змер ног де ла пен зи је из 
ино стран ства тре ба да до ста ве сва-
ке го ди не да се не би до го ди ло да 
им ино стра ни фонд об у ста ви ис пла ту 
пен зи је. Ко ри сни ци по твр ду о жи во ту 
мо гу да при ба ве у оп шти ни где жи ве, 
али уко ли ко им ино стра ни фонд по-
ша ље блан ко фор му лар те по твр де, 
да би по сту пак био лак ши и бр жи, 
мо гу да се обра те Ре пу блич ком фон-
ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње ра ди по пу ња ва ња и ове ре тог 
до ку мен та.

По што мно ге ко ри сни ке за ни ма на 
ко ји на чин би тре ба ло да се обра те 
над ле жном ино стра ном фон ду ра ди ис-
пла те, на по ме ни мо да је до вољ но фо-
то ко пи ра ти ре ше ње о сра змер ном де лу 
пен зи је. На рав но, ко пи ја ре ше ња тре-
ба да бу де до вољ но ква ли тет на, да су 
ја сно уоч љи ви на зив ор га на ко ји је до-
нео ре ше ње, број пред ме та и да тум 
до но ше ња ре ше ња, ра ди лак ше об ра-
де и ре дов не ис пла те пен зи је.

Ва ља на гла си ти да се по твр да о 
жи во ту и број де ви зног ра чу на ша љу 
нај јед но став ни је по штом, пре по ру че-
но, на адре су над ле жног фон да. Ипак, 
де ша ва се да на ре ше њи ма ино стра-
ног фон да ис под на зи ва фон да у за-
гла вљу бу де из о ста вље на адре са, па 
у та квом слу ча ју стран ке о ње го вој 
адре си мо гу да се рас пи та ју на шал-
те ру до ма ћег ПИО фон да.

Странке че сто зах те ва ју да им на 
шал те ру прав не по мо ћи овла шће ни 
рад ник из дик ти ра и текст, од но сно 
при год ну фор му обра ћа ња над ле жном 
ино стра ном ор га ну при ли ком до ста-
вља ња де ви зног ра чу на и по твр де о 
жи во ту у си ту а ци ја ма ка да над ле жни 
ино-фонд не по ша ље ни ка кво оба ве-
ште ње или про ђе ви ше ме се ци а да 
ни је кре ну ла ис пла та пен зи је. У том 
слу ча ју до вољ но је на пи са ти крат ко 
обра зло же ње – „до ста вљам вам број 
де ви зног ра чу на и по твр ду о жи во-
ту ра ди ис пла те пен зи је по ре ше њу 
бр... од да ту ма... чи ју ко пи ју вам ша-
љем у при ло гу”.   

С. Мар се нић
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Про сто ри је по раз ли чи тим спра то ви ма оте жа ва ју ко му ни ка ци ју 
ме ђу за по сле ни ма, али и са гра ђа ни ма

Про ку пач ка Фи ли ја ла РФ 
ПИО на ла зи се у Ули ци 

21. срп ске ди ви зи је број 49. 
Згра да не при па да са мо Фи-
ли ја ли, већ је де ли са дру гом 
фир мом, та ко да су про сто-
ри је на пр вом и тре ћем спра-
ту, што при лич но оте жа ва 
по сло ва ње, ка же Да ни ло 
Ми лен ко вић, ди рек тор Фи-
ли ја ле Про ку пље:

– То што смо раз ме ште-
ни по спра то ви ма оте жа ва 
ко му ни ка ци ју и ме ђу за по-
сле ни ма и са гра ђа ни ма ко ји 
до ла зе по ин фор ма ци ју или 
ра ди оства ри ва ња пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, а и од у зи ма пу но 
вре ме на. Јер, без об зи ра на 
то што је про стор од го ва ра ју-
ће обе ле жен, стран ке стал но 
лу та ју, па се гу би дра го це-
но вре ме на об ја шња ва ње 
ко где се ди и ко јој фир ми 
ко ји спрат при па да. Раз ме-
ште ност по спра то ви ма та ко-
ђе оте жа ва и ма ни пу ла ци ју 
пред ме ти ма – об ја шња ва ди-
рек тор Ми лен ко вић.

Фи ли ја ли, осим Про ку-
пља, при па да ју и оп шти не 
Бла це, Жи то ра ђа и Кур шу-
мли ја. О 29.000 оси гу ра ни ка 
и 21.000 пен зи о не ра бри гу 
во ди 39 за по сле них (си сте-
ма ти за ци јом пред ви ђе на 42 
рад на ме ста). Два шал те ра 

ФИ ЛИ ЈА ЛА ПРО КУ ПЉЕ У СУ ВЛА СНИЧ КОЈ ЗГРА ДИ

Шал те ри дуже отворени

Зграда Филијале у Прокупљу

у пи сар ни ци и је дан у фи-
нан сиј ској слу жби су сва-
ко днев но отво ре ни за све 
су гра ђа не ко ји тре ба да 
за вр ше по сао у про ку пач-
кој фи ли ја ли. Про шле го-
ди не при мље но је укуп но 
11.836 зах те ва за оства ри-
ва ње не ког пра ва из ове 
обла сти, и то 11.146 од оси-
гу ра ни ка из ка те го ри је за-
по сле них, 120 од бив ших 
са мо ста ла ца и 570 од по-
љо при вред них оси гу ра ни ка. 
Ре ше но је 10.320 зах те ва: 
9.782 бив ших за по сле них 
оси гу ра ни ка, из ка те го ри-
је са мо стал них де лат но сти 
– 104 и 434 ре ше ња су до-
не та за по љо при вред не оси-
гу ра ни ке.

– У про те клој го ди ни смо 
по пу ни ли не ко ли ко рад них 

рад но вре ме за шал те ре. 
Ипак, тру ди мо се да за по сле-
не ко ји ра де на до но ше њу 
ре ше ња и пре ра чу на ва њу 
ста жа на не ки на чин, услов-
но ре че но, „за шти ти мо” од 
стра на ка, то јест да им омо-
гу ћи мо не сме тан рад, без 
стал ног пре ки да ња и од го ва-
ра ња на пи та ња ко јих увек 
има, та ко да ма ло мир ни је 
мо гу да ра де и по све те се 
до но ше њу ре ше ња, што је 
и су шти на на шег по сла. За-
то стал но пра ти мо кре та ње 
пред ме та и одр жа ва мо струч-
не кон сул та ци је, све у ци љу 

ефи ка сни јег ра да и скра ћи-
ва ња ро ко ва – по ја шња ва 
ди рек тор.

И у овој фи ли ја ли по сао 
оте жа ва и успо ра ва не а жур-
ност по сло да ва ца у пре да ји 
М-4 обра за ца, од но сно пла ћа-
њу до при но са рад ни ци ма:

– По себ но се по сту пак 
успо ра ва ка да је реч о по-
љо при вред ним оси гу ра ни ци-
ма, јер се тре ба уса гла си ти 
са По ре ском упра вом о то-
ме ка ква уве ре ња тре ба да 
из да ју оси гу ра ни ци ма, па за-
тим по тра је док та уве ре ња 
бу ду из да та, што све оду жу-
је че ка ње на ре ше ње. Слич-
но је са они ма ко ји ма је 
по след ње оси гу ра ње би ло 

код На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње (тех но ло шки 
ви шко ви, со ци јал ни про гра-
ми) јер ни су ажу ри ра не ни 
при ја ве ни од ја ве са оси-
гу ра ња, ни М-4 обра сци о 
пла ће ним до при но си ма, па 
и ту по сту пак мо же да по-
тра је – ка же Да ни ло Ми-
лен ко вић.

У Про ку пач кој фи ли ја ли 
сма тра ју да су до бро опре-
мље ни за рад, да има ју до-
вољ но ра чу на ра и пра те ће 
опре ме, и спрем ни су да се 
укљу че у по сао сре ђи ва ња 
ар хив ског ма те ри ја ла. 

В. А.

ме ста у скла ду са си сте ма-
ти за ци јом, ма да има мо још 
не по пу ње них ме ста. Ре ор га-
ни зо ва ли смо рад у пи сар-
ни ци и уве ли осмо ча сов но 

Данило Миленковић

Ре ор га ни зо ван рад и уве де но осмо ча сов но рад но
вре ме у писарници

ПРЕДСТАВЉАМО
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ПРЕДСТАВЉАМО

Око 74.000 оси гу ра ни ка и око 40.000 
ко ри сни ка пен зи ја из нај се вер ни-

јих оп шти на у Ср би ји – Су бо ти це, Бач-
ке То по ле и Ма лог Иђо ша има ју ту 
по год ност да при ли ком до ла ска у се-
ди ште сво је, Су бо тич ке фи ли ја ле РФ 
ПИО, осим услу га из обла сти пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, мо гу 
на јед ном ме сту да за вр ше и по сло ве 
из над ле жно сти Ре пу блич ког за во да 
за здрав стве но оси гу ра ње и На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње. Јер, 
исту згра ду, на адре си Трг сло бо де 3, 
у не по сред ној бли зи ни Град ске ку ће, 
за јед но ко ри сте фи ли ја ле три јав не 
слу жбе (РФ ПИО око 38 од сто, РЗ ЗО 
око 42 и НСЗ око 20 од сто).   

По сто је ћа згра да је у при лич но ло-
шем ста њу и пла ни ра но је да се ове 
го ди не ре кон стру и шу фа са да, кров и 
кан це ла ри је у ко ји ма ра де за по сле ни 
из Су бо тич ке фи ли ја ле ПИО. 

– Осим ску че ног про сто ра у по-
слов ној згра ди, ху ма ни ји од нос пре ма 
гра ђа ни ма био је пре су дан за од лу-
ку да оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
услу га омо гу ћи мо да пра ва оства ру-
ју у шест при јем них кан це ла ри ја. Ми-
слим да је при ват на ствар за што је 
не ко до шао да ре ши не ки про блем 
у Фон ду, и не ма по тре бе да оста ли 
то чу ју. На су прот то ме, и за по сле ни 
су на овај на чин кон цен три са ни ји на 
по сао и зах те ве стра на ка и бр же им 
из ла зе усу срет, зах те ве стра на ка раз-
ма тра ју без „пре син га” оста лих љу ди 
ко ји су, та ко ђе, до шли по не ко сво је 
пра во – об ја шња ва Ма ја Глон чак, ди-
рек тор Су бо тич ке фи ли ја ле.

Пр ва у лан цу је кан це ла ри ја за ин-
фор ма ци је, где два за по сле на пру жа-
ју прав ну по моћ оси гу ра ни ци ма или 
ко ри сни ци ма пра ва. Ту они до би ја-
ју сва нео п ход на оба ве ште ња, из да-

Гра ђа ни оства ру ју пра ва у шест при јем них кан це ла ри ја, а уз са вре ме ни ју 
ра чу нар ску опре му ре зул та ти би би ли још бо љи

УСКО РО РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ФА СА ДЕ И РАД НОГ
ПРО СТО РА У ФИ ЛИ ЈА ЛИ СУ БО ТИ ЦА

Ис по ста ва у 
Ма лом Иђошу

ју им се ли стин зи-уве ре ња о рад ном 
ста жу, а че сто и уве ре ња за из да ва-
ње ви за – јер у Су бо ти ци по сто ји 
ма ђар ски и хр ват ски кон зу лат. Три 
кан це ла ри је ра де на при је му зах те-
ва за оства ри ва ње пра ва из ПИО, и 
то за оси гу ра ни ке из ка те го ри је за по-
сле них, са мо стал них де лат но сти и по-
љо при вред ни ка.

При ис плат ној слу жби по сто ји јед-
на кан це ла ри ја и, на кра ју, ту је и 
кан це ла ри ја за при јем оси гу ра ни ка 
до бро вољ но укљу че них у оба ве зно 
оси гу ра ње (члан 15 За ко на о ПИО), 
где они у сва ком тре нут ку мо гу да 
про ве ре ста ње о оба вље ним упла та-
ма и о за ду же њи ма.

Слу жба Фи ли ја ле у Бач кој То по-
ли, у Ули ци Мар ша ла Ти та 51, функ-
ци о ни ше слич но – има три при јем не 
кан це ла ри је, а је да на ест за по сле них 
ра ди све по сло ве ко ји се оба вља ју и 
у Фи ли ја ли, је ди но не ма ју ин ва лид-
ску ко ми си ју.

Да би Слу жба би ла бли жа оси гу-
ра ни ци ма и ко ри сни ци ма услу га из 
оп шти не Ма ли Иђош, ру ко вод ства 
По кра јин ског фон да и Су бо тич ке фи-
ли ја ле су у Лов ћен цу, у Ули ци Ву ка 
Ка ра џи ћа број 1, опре ми ла кан це ла-

ри ју ис по ста ве; че ка се са мо да „Те-
ле ком” ус по ста ви ве зу, па да поч не 
са ра дом. Је дан за по сле ни с ви шом 
струч ном спре мом, из Слу жбе Бач ка 
То по ла, на ла зи се већ на обу ци да 
би у ис по ста ви оба вљао све вр сте по-
сло ва са стран ка ма.

Укуп но 67 за по сле них у Су бо тич кој 
фи ли ја ли сва ко днев но су, од 8.30 до 
14 ча со ва, на рас по ла га њу стран ка ма 
– укљу чу ју ћи и ди рек то ра Ма ју Глон-
чак, јер за љу де ко ји ма су по треб не 
услу ге Фи ли ја ле не сме ју да бу ду за-
тво ре на вра та. 

У 2008. го ди ни у Су бо тич кој фи-
ли ја ли је под не то 11.696 зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО и, уз 2.311 
не ре ше них зах те ва пре не тих из 2007. 
го ди не, рад ни ци Фи ли ја ле су ла не има-
ли за ре ша ва ње укуп но 14.007 зах те-
ва. Ре ше но је 12.236 зах те ва, ве ћи на 
у за кон ском ро ку од 60 да на. По сту-
пак је нај че шће ду жи код по љо при-
вред ни ка и са мо ста ла ца због че сто 
не из ми ре них до при но са и не ком плет-
ног ста жа оси гу ра ња. Док то ри Мир-
ја на Док ма но вић и Фра њо Пе треш, 
ко ји ра де на ин ва лид ским ко ми си ја-
ма у Су бо ти ци, Сом бо ру и Но вом Са-
ду, до при не ли су да се зах те ви ко ји, 
у окви ру њи хо ве спе ци јал но сти, из и-
ску ју ме ди цин ско ве шта че ње, знат но 
бр же окон ча ју. У Фи ли ја ли по ку ша ва ју 
да обез бе де сред ства за из град њу по-
крет не лифт-плат фор ме, да би те шким 
бо ле сни ци ма олак ша ли фи зич ки при-
ступ ин ва лид ској ко ми си ји (за сад има ју 
обез бе ђе на и обе ле же на два пар кинг 
ме ста ис пред по слов не згра де).

За по сле ни у Фи ли ја ли ПИО Су бо-
ти ца сма тра ју да би по сти за ли још 
бо ље ре зул та те ка да би по се до ва ли 
ве ћи број са вре ме них ра чу на ра.  

Ми ро слав Мек те ро вић

Маја Глончак
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Као држава, са 3.080 евра по глави ста нов ни ка налазимо се на 30. месту у свету, а наши  
пен зи о не ри са 2.500 евра још су у незавиднијем положају

ПОВОДИ

Одав но је већ ја сно да 
нам ра чу ни ца на те му 

ко ли ко при ми мо а ко ли ко 
нам тре ба за сва ко днев не 
тро шко ве не иде баш нај бо-
ље, јер увек не ка ко ис пад-
не да се тро ши мно го ви ше 
не го што се за ра ђу је. 

Ис тра жи ва ња (свет ских 
и на ших аген ци ја за ис пи-
ти ва ње јав ног мње ња и 
тр жи шта) по ка зу ју да нам 
на ци о нал на ку пов на моћ 
опа да: у 2007. го ди ни би-
ли смо на 30. ме сту у све ту 
са 3.227 евра по ста нов ни-

ку го ди шње, а већ кра јем 
про шле го ди не за ку по ви ну 
смо го ди шње има ли са мо 
3.080 евра, или 150 евра 
ма ње по ста нов ни ку. Ку пов-
на моћ, ина че, пред ста вља 
не то го ди шњи до хо дак по 
ста нов ни ку укљу чу ју ћи по-
моћ др жа ве (за оне ко ји је 
при ма ју).

И у мно го бо га ти јим зе-
мља ма у ко ји ма се ку пов на 
моћ ста нов ни штва ме ри де-
се ти на ма хи ља да евра „по 
гла ви” пен зи о не ри су ме ђу 
нај у гро же ни јим ка те го ри ја ма 

ко је пр ве осе те сва ко „та ла-
са ње” на тр жи шту, од но сно 
раст це на у про дав ни ца ма, 
пад стан дар да... 

По ку ша ће мо ов де да се 
по за ба ви мо ра чу ни цом ка-
ко то из гле да на при ме ру 
на ших пен зи о не ра ко ји при-
ма ју про сеч ну надокнаду од 
19.780 ди на ра. То зна чи да 
је њи хо ва ку пов на моћ око 
2.500 евра го ди шње, јер је 
то су ма ко ја се до би је ка-
да се њи хо ва при ма ња по-
мно же са бро јем ме се ци и 
пре ра чу на ју у евре по ва-
же ћем сред њем кур су. Већ 
је очи глед но да је пен зи о-
нер ска ку пов на моћ код нас 
при лич но ис под про се ка зе-
мље ко ја је и са ма тек три-
де се та на све ту, па пре ма 
то ме ни оста ли ње ни ста-
нов ни ци те шко да мо гу, све 
и да хо ће, да се свр ста ју у 
„ку по хо ли ча ре” јер за та кве 
на ви ке има ју ису ви ше „тан-
ке” џе по ве.
Ако прет по ста ви мо да 

пре ма по след њим по да ци ма 
из по тро шач ке кор пе за тро-
шко ве ста но ва ња ште дљи ви 
пен зи о нер не из два ја ви ше 
од пред ви ђе них пет хи ља да 
ди на ра, на рас по ла га њу му 
оста је још око 14.000 ди на-
ра за хра ну, ле ко ве и све 
оста ло што евен ту ал но мо-

КУПОВНА МОЋ ПРОСЕЧНИХ ПЕНЗИОНЕРА У СРБИЈИ

Комуналије,
храна и лекови

Само Ср би и Британци
Ср би ја је, по ред Ве ли ке Бри та ни је, је ди на од 41 зе-

мље об у хва ће не ис тра жи ва њем у ко јој је опа ла ку пов-
на моћ по тро ша ча. И док је Бри та ни ји узрок сла бље ње 
бри тан ске фун те, у Ср би ји је, об ја шња ва ју ис тра жи-
ва чи, раз лог тај што због по ли тич ког ва ку у ма ко ји је 
тра јао док се ни је фор ми ра ла вла да ни је би ло при ли-
ва ин ве сти ци ја.

ра да пла ти. Узми мо да ти 
исти пен зи о не ри, на вик ну ти 
на штед њу, ку пу ју у рад ња-
ма где хлеб ко шта 25 ди на-
ра и да тро ше је дан днев но, 
ли тар мле ка и по је дан јо-
гурт на дан (јер ле ко ви се 
пи ју са јо гур том, а они их 
тро ше у ве ли ким ко ли чи на-
ма) – то је до дат них 3.100 
ди на ра. Зна чи, још чи та вих 
11.000 ди на ра им је на рас-
по ла га њу за ме со, во ће, 
по вр ће, ја ја, сир и основ-
не про из во де за хи ги је ну. 

Уз добру рачуницу до краја месеца  (Фото: С. Завишић)
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То што је ми ни мал на по тро-
шач ка кор па за де цем бар 
про шле го ди не ко шта ла не-
што ма ње од 22.000 ди на ра 
(про сеч на око 35.500 ди на-
ра) већ до вољ но го во ри о 
то ме шта са про сеч ном пен-
зи јом уоп ште мо же да се ку-
пи. Ста ти сти ка ка же да у њу 
мо же да се сме сти: два ки-
ло гра ма пи ле ћег ме са, два 
ки ло гра ма ју не ће џи ге ри це, 
де сет ки ло гра ма ја бу ка, два 
ки ло гра ма па су ља, пет ли-
та ра је сти вог уља, три ки-
ло гра ма пра шка за пра ње 
и не где око 2.000 ди на ра 
за по прав ку кућ них апа ра-
та. Све то је још от при ли ке 
4.000, па од пен зи је за све 
дру го оста је не ких 7.000 ди-
на ра (а да ју не ће или свињ-
ско ме со, ја ја, са пун, па сту 
за зу бе и што шта друго ни-
смо ни по ме ну ли).

Ле ко ви и пар ти ци па ци-
је за од ла ске код ле ка ра 
су ве о ма ви со ка став ка у 

Европски просек 12.000 евра
Пре ма на во ди ма аустриј ског Ин сти ту та за ис тра жи ва-

ње тр жи шта, европ ски про сек из но си око 12.000 евра 
по ста нов ни ку го ди шње. Нај бо га ти ја је Швај цар ска са 
ви ше од 27.500 евра по ста нов ни ку, а сле де Лук сем-
бург, Нор ве шка, Ир ска и Дан ска. 

Ка да је реч о зе мља ма ју го и сточ не Евро пе, ку пов-
на моћ хр ват ских гра ђа на у 2007. из но си ла је 4.565 
евра по ста нов ни ку та ко да је Хр ват ска ис пред Ср би-
је и за у зи ма 29. ме сто на ли сти. Цр на Го ра је на 34. 
ме сту са 2.338 евра, а Бо сна и Хер це го ви на на 36. са 
2.033 евра по ста нов ни ку. 

пен зи о нер ском бу џе ту ко ју 
је вр ло те шко из ра чу на ти, 
али у ми ни мал ну по тро шач-
ку кор пу уоп ште не ула зе 
ове став ке, као ни днев не 

но ви не, чо ко ла де, ви но, ци-
га ре те или тек ку по ви на не-
ког одев ног пред ме та (ма кар 
то би ле и ча ра пе), то јест 
за ова кве рас хо де ни је пред-
ви ђен тро шак ни јед ног је-
ди ног ди на ра.

Шта ку пу ју и ка ко се сна-
ла зе пен зи о не ри са ми ни-
мал ном пен зи јом од 11.000 
ди на ра (чија је куповна моћ 
1.300 евра годишње) ко ји 
све јед но мо ра ју да пла те 
тро шко ве ста но ва ња и бар 
хлеб и мле ко и, да кле, на 
то мо ра ју да по тро ше оних 
осам хи ља да ди на ра до ко-
јих смо до шли на по чет ку, 
за и ста је из у зет но те шко 
и прет по ста ви ти. Пуне по-
тро шач ке кор пе су за њих 
са мо не до сти жан сан, а сва-
ко днев но пре ра чу на ва ње и 
ку по ви на са мо за и ста нео п-
ход ног – стил жи во та.

То што ипак сви жи ви мо 
(до ду ше, не ки са мо пре жи-
вља ва ју) не мо же се под ве-
сти ни под ка кву ма те ма ти ку, 
ни ти ука лу пи ти ни у ка кву 
ра чу ни цу. Не ки од пен зи о-
не ра жи ве у за јед нич ким 
до ма ћин стви ма са де цом и 
уну ци ма ко ји за ра ђу ју па и 
ни су у си ту а ци ји да се из др-
жа ва ју са мо од сво је ми ни-
мал не пен зи је. Ипак је код 
нас мно го че шћа си ту а ци ја 
да ти си но ви и кћер ке оста-
ју без по сла, а уну ци га још 
ни су ни сте кли па се ба ки на 

и де ки на пен зи ја „про тег не” 
и до џе пар ца за не ког од 
њих. Две де це ни је жи во та 
у кри зи (за ко ју нас ви ше 
не ин те ре су је ни шта ју је 
овог пу та про у зро ко ва ло) 
на у чи ло је све, а по го то во 
нај ста ри је, да се с оним 
шта и ко ли ко има ју сна ла-
зе, па чак да им пре тек не 
и за „сла ма ри цу”

Ве сна Ана ста си је вић

СОС рад ња и у 
Ми ри је ву

Тре ћа СОС про дав ни ца 
тр го вин ског лан ца „Ја бу-
ка” за со ци јал но угро же-
не гра ђа не отво ре на је у 
бе о град ском на се љу Ми-
ри је во. Асор ти ман рад ње, 
у од но су на пр ве две, до-
пу њен је све жим ме сом 
и ме сним пре ра ђе ви на ма. 
По чет ком сле де ћег ме се-
ца СОС про дав ни ца би ће 
отво ре на и у Но вом Бе о-
гра ду у Бло ку 44. 

Пр ви СОС мар кет „Ја-
бу ке” отво рен је кра јем 
мар та у Бу ле ва ру кра ља 
Алек сан дра, дру ги на Ка-
ра бур ми, а ни же це не у 
овим објек ти ма ре зул тат 
су до го во ра тр го ва ца и 
до ба вља ча. 

На ја вље но је отва ра-
ње ова квих про дав ни ца 
у По жа рев цу, За је ча ру и 
Мла де нов цу.

Потрошачка корпа „мала” за овакве производе
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Вред не ру ке три де сет ме штан ки и да ље улеп ша ва ју свој но ви 
дом ко ји су до би ле на „по клон”

У ПОСЕТИ

То ком про шле го ди не, 
за хва љу ју ћи стра те ги ји 

раз во ја со ци јал не за шти те 
у оп шти ни Бач ка Па лан ка, 
љу ди ма до бре во ље ко ји 
су спо зна ли ко ли ко је не-
за ви дан по ло жај се о ског 
ста нов ни штва, ре а ли зо ван 
је про је кат Пив ни це, ко јим 
је у би бли о те ци овог се ла 
ство рен ку так за Удру же-
ње же на. 
Упра во су из тог про-

сто ра и по те кле мно го број-
не ак тив но сти при пад ни ца 
леп шег по ла овог се ла с 

УДРУ ЖЕ ЊУ ЖЕ НА ПИВ НИ ЦЕ
У ОП ШТИ НИ БАЧ КА ПА ЛАН КА

Расадник 
културних 
догађаја

ве ћин ским сло вач ким ста-
нов ни штвом.  

До бро твор 
из Аустра ли је 

Ка да је на кон осам ме се-
ци про је кат за вр шен, чла ни-
це Удру же ња ни су же ле ле 
да њи хов рад пре ста не, а 
Град ска би бли о те ка ни је би-
ла вољ на да им оста ви про-
стор на ко ри шће ње, ма да су 
се у том пе ри о ду и књи ге ви-
ше чи та ле, ус по ста вље на је 
са рад ња са нај мла ђи ма, а и 
љу ди су по че ли да сти чу на-

ви ку да до ла зе на кул тур на 
до га ђа ња. Због то га је Ана 
Ва ла сек ко ја је, као су пру га 
све ште ни ка, цео жи вот по-
све ти ла по ма га њу љу ди ма, 
по че ла да тра жи од го ва ра-
ју ћи про стор за Удру же ње 
же на из Пив ни ца.

– Оби ла зи ле смо ку ће 
ко је су се ну ди ле на про-
да ју и раз ми шља ле о по-
тен ци јал ним до на то ри ма 
– при ча ла је Ана. – Ви де-
ле смо да мо же мо за и ста 
мно го да учи ни мо за на ше 
се ло с око 3.500 ста нов ни-
ка, по го то во за ста ре љу де 
ко ји ов де чи не че твр ти ну 
жи те ља. Обра ти ле смо се 
мно ги ма за фи нан сиј ску и 

дру гу по моћ, а по сла ле смо 
и пи смо на дру ги кон ти нент, 
чак у да ле ку Аустра ли ју. Та-
мо је, још као мла дић, оти-
шао Јан Бе ла њи и вред но 
ра де ћи по кре нуо би знис. Ни-
је за бо ра вио ста ри крај, и 
уве ли ко је на раз не на чи не 
и ра ни је по ма гао зе мља ци-
ма. На пи са ле смо му да је 
на ше удру же ње вољ но да 
по ма же ме шта ни ма, да их 
оку пља и бри не о њи хо вим 
по тре ба ма, да нам зна ње и 
во ља ни ка ко не мањ ка ју, 
али нам за то мањ ка про-
стор па би смо же ле ле да 
ку пи мо од го ва ра ју ћу ку ћу 
у ко јој би смо се дру жи ле и 
ба ви ле ра зно ра зним дру гим Улаз у дво ри ште

Ана Валасек: ста ри ку так у би бли о те ци

Ана, Зу за на и Ка та
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ак тив но сти ма. По др жао нас 
је и ло кал ни све ште ник, ко-
ји је за ме нио мог по кој ног 
му жа – ка же Ана.

Го то во исто вре ме но кад 
су Пив ни чан ке ко нач но про-
на шле од го ва ра ју ћу ку ћу, 
ко ја би се уз ми ни мал на 
сред ства мо гла при ве сти на-
ме ни, усле дио је те ле фон-

ски по зив од до бро тво ра 
из Аустра ли је да је но вац 
већ на ра чу ну. 
Усле ди ла је не ве ри ца, 

јер се ни у нај сме ли јим сно-
ви ма Пив ни чан ке ни су на да-
ле да ће до би ти цео из нос 
за ку по ви ну ку ће. Ра до сна 
вест под ста кла је 30 же на 
из Удру же ња да што пре 

ху ма ни тар на ор га ни за ци ја 
ко ја већ не ко ли ко ме се ци 
фи нан си ра рад не го ва те љи-
це чи ју по моћ за са да ко ри-
сти се дам оста ре лих осо ба 
овог се ла. За по тре бе клу-
ба већ су да ри ва ли ве ли ку 
гар ни ту ру и не ка ор то пед-
ска по ма га ла. 

Ов де ра чу на ју да ће и 
по не ки ме шта ни, мај сто ри 
ра зних за на та, бес плат но, 
баш као и ар хи тек та Вла-
ди мир Фе ке те, по мо ћи да 
се нео п ход ни ра до ви, њи-Пред но вом ку ћом

Тра ди ци о нал на словачка лут ка

Под мла ђе на ста рин ска ко мо да

свом но вом до му Пив ни чан-
ке ће при пре ма ти ђа ко ни је 
за пред ста вља ње на Бо жић-
ном ва ша ру ко ји у Бе о гра ду 
већ ви ше го ди на ор га ни зу ју 
су пру ге ам ба са до ра. 

Реч ју, би ће то за њих 
„цен тар све та”, с ко јег ће 
се по ла зи ти на из ле те, до-
ла зи ће им го сти и сви ко-
ји по же ле да у свом се лу, 
уси дре ном у бач ко па ла нач-
кој оп шти ни, на пра ве не-
што слич но.

Ика Ми тро вић

пре у ре де свој но ви „рад ни 
дом”.

На пр вој рад ној ак ци ји 
око па ле су пред њи део дво-
ри шта, по са ди ле цве ће и при-
пре ми ле не ко ли ко гре ди ца 
за се ја ње се зон ског по вр ћа. 
Ве ли ко пар че зе мљи шта у 
про ду жет ку би ће за се ја но ку-
ку ру зом за про да ју, а огром-
ни нат кри ве ни про стор, у 
ко ме је бив ши вла сник др-
жао по љо при вред не ма ши-
не, јед ног да на ће по ста ти 
лет ња по зор ни ца с ко је ће 
се  кул тур ним де ша ва њи ма 
на па ја ти це ло се ло.

Ово је зва нич но Ди ја кон-
ски дом, у вла сни штву цр кве, 
у окви ру ко га ра ди Клуб за 
отво ре ну за шти ту Ге рон то ло-
шког цен тра из Бач ке Па лан-
ке. На да Ју ли нац и ар хи тек та 
Вла ди мир Фе ке те су, за јед но 
са чла ни ца ма Удру же ња же-
на, ис пла ни ра ли сит ни је гра-
ђе вин ске из ме не ко ји ма ће 
про стор би ти са свим при ла го-
ђен же ље ној на ме ни. Зна ча-
јан парт нер је и Еку мен ска 

хо ве стру ке, што пре за вр-
ше. А же не ће, као до сад, 
про да јом ру ко тво ри на и по-
сла сти ца обез бе ди ти но вац 
за рад Удру же ња. О мно гим 
пла но ви ма при ча ле су нам 
пен зи о ни са на па ор ка Ка та, 
бла гај ни ца Удру же ња Зу за-
на и Ана Шу стер ко ја је оду-
ше вље на до ми шља то шћу и 
енер ги јом пред сед ни це Ане 
Ва ла сек.

За болесне 
и усамљене

У ку ћи ће би ти сме штен 
днев ни бо ра вак, ту ће би ти 
ор га ни зо ва но ме ре ње при ти-
ска и ше ће ра у кр ви, по сто-
ја ће ку хи ња у ко јој ће се 
спра вља ти то пли обро ци за 
ста ре, бо ле сне и уса мље не, 
док ће де ца спре ма ти при-
ред бе за ба ке и де ке и учи-
ти ста ре за на те.

 Из ове ку ће су овог Ус-
кр са кре ну ли ве се ли па ке-
ти уса мље ни ма, са ша ре ним 
ја ји ма, до ма ћим ко ла чи ма 
и ре зан ци ма за су пу. А у 
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Ве дри ји по глед на све што нас окру жу је нај бо ље шти ти на ше здра вље 

Ни кад ни смо има ли раз-
ви је ни ју кар ди о ло шку 

прак су у зе мљи, струч ни је 
ле ка ре спе ци ја ли сте и са-
вре ме ни ју опре му не го са-
да, а ипак је смрт ност од 
ср ча них обо ље ња ве ћа не-
го икад. Чак смо по смрт-
но сти од бо ле сти ср ца и 
крв них су до ва на тре ћем 
ме сту у све ту, ка же за наш 
лист др Ви то мир Ђор ђе вић, 
спе ци ја ли ста ин тер не ме ди-
ци не, кар ди о лог из До ма 
здра вља „Др Ри стић”. 

За то по сто ји ви ше раз-
ло га и ло гич них об ја шње-
ња, а нај ва жни ји је стрес 
у ко ме се као на ци ја већ 
ду го на ла зи мо, сма тра др 
Ђор ђе вић:

– Стрес се кре ће од ре-
ђе ном пу та њом: пр во уз ла-
зном, и то је пе ри од у ко ме 
смо све ви ше у стре су и 
све на пе ти ји. Ка да до стиг-
не вр ху нац, он да не ко вре-

СМРТ НОСТ ОД КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НИХ БОЛЕСТИ У СР БИ ЈИ ВЕ ЋА НЕ ГО ИКАД

Ср це плаћа рачун
за на чин жи во та

ме бу квал но сто ји на ис тој 
тач ки. Прак тич но, осо ба је 
не пре кид но у не ком пе ри о-
ду из ло же на од ре ђе ној „до-
зи” стре са, по сле че га он 
кре ће си ла зном ли ни јом. То 
је пе ри од ка да осо ба већ 
упа да у де пре си ју и без вољ-
ност. Ми смо, као на ци ја, 
већ ско ро два де сет го ди на 

на тој рав ној ли ни ји, не пре-
кид но из ло же ни ви со ком ни-
воу стре са и са да, ми слим, 
већ ула зи мо у ону „па да ју-
ћу” фа зу, ка да смо мр зо вољ-
ни, де пре сив ни, у стал ном 
стра ху од не из ве сне сва ки-
да шњи це и то се ди рект но 
одр жа ва на на ше здра вље, 
пре све га на ср це ко је све 
че шће стра да – об ја шња ва 
др Ђор ђе вић.

По да ци го во ре да је смрт-
ност од ср ча них обо ље ња у 
раз ви је ним зе мља ма упола 
ма ња не го у не раз ви је ним 
– још 1990. го ди не у бо га-
ти јим др жа ва ма, као што је 
Аме ри ка, од бо ле сти ср ца 
умр ло је пет ми ли о на љу-
ди, док је у не раз ви је ним, 
као што је на ша, од истог 
обо ље ња стра да ло де вет 
ми ли о на осо ба. 

По сто ји, пре ма ис тра жи-
ва њи ма на шег са го вор ни ка, 

за сно ва ним на ду го го ди-
шњим ана ли за ма свет ски 
при зна тих на уч ни ка, још је-
дан ве о ма ва жан раз лог због 
ко јег у на шој зе мљи број 
оних који пате од болести 
срца ра сте. 

– Об ја шње ње је та ко зва-
на ву ду смрт. За сно ва но је 
на про у ча ва њи ма цр нач ких 
Бан ту пле ме на чи ји при пад-
ни ци, ка да их из оп ште из 
дру штва, од но сно про те ра-
ју из пле ме на, у крат ком 
ро ку уми ру. Изо ла ци ја код 
њих про у зро ку је страх, па-
ни ку и обич но их на ђу у 
згр че ном, не при род ном по-
ло жа ју, што ода је ста ње у 
ко ме су би ли и због ко га су 
умр ли. С об зи ром на то да 
смо ми већ дуги низ година 
у не кој вр сти изо ла ци је од 
све та, као дру штво смо стал-
но у стра ху од из оп ште но-
сти, а то се од ра жа ва и на 

Кре та ње и фи зич ка ак тив ност су нај ва жни ји у пре вен ци ји ср ча них обо ље ња

Др Ви то мир Ђор ђе вић
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ЗДРАВСТВЕНО ОКО

ЉУ БО ВИ ЈА

Са ни тет ско во зи ло на дар

Дом здра вља „Љу бо ви ја” у Љу бо ви ји, ко ји обез бе-
ђу је здрав стве ну за шти ту за 18.000 ста нов ни ка ове 
оп шти не и мно го број не гра ђа не оп шти не Бра ту нац из 
Ре пу бли ке Срп ске, до био је но во са ни тет ско во зи ло 
мар ке „си тро ен” вред но 50.000 евра.

Пре ма ре чи ма др Сне жа не Пе тро вић, ди рек то ра ДЗ 
„Љу бо ви ја”, во зи ло је до на ци ја ја пан ске вла де, ко ја је 
овој здрав стве ној уста но ви недавно по кло ни ла и два 
ЕКГ апа ра та, ана лај зер и два де фи бри ла то ра, што ле-
ка ри ма у љу бо виј ском до му здра вља пу но зна чи јер ће 
па ци јен ти ма мо ћи бр же да по ста ве ди јаг но зу и ефи ка-
сни је да их ле че.  В. Ћи ши ла

 По клон ја пан ске вла де

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Па ци јен ти мо гу да одах ну
Дом здра вља у Сме де рев ској Па лан ци с Оп штом бол-

ни цом „Сте фан Ви со ки” фор ми ра ће за јед нич ку слу жбу за 
збри ња ва ње ур гент них ста ња са свим нео п ход ним спе-
ци ја ли стич ким пре гле ди ма. На овај 
на чин, ка же ди рек тор До ма др Вла-
ди мир Ђор ђе вић, па ци јент ви ше не ће 
мо ра ти да се ше та од јед ног до дру-
гог ле ка ра а на рас по ла га њу ће му 
би ти и за јед нич ка ди јаг но стич ка слу-
жба. Да се обо ле ли не би жа ли ли ка-
ко је те ле фон у Хит ној по мо ћи стал но 
за у зет и ка ко ле ка ри не ће да иду на 
те рен, по че ли су да се сни ма ју сви 
раз го во ри. Уко ли ко се уста но ви да је 
не до лич ним по на ша њем здрав стве них 
рад ни ка угро же но здра вље па ци је на-
та, они ће би ти ка жње ни.

– Ра ди ква ли тет ни јих здрав стве-
них услу га и што кра ћег вре ме на 
за до би ја ње ла бо ра то риј ских на ла за 
ку пи ли смо, за хва љу ју ћи сред стви ма СО Сме де рев ска 
Па лан ка, би о хе миј ски апа рат – ана ли за тор. Сле ди ре-
ша ва ње про бле ма Сто ма то ло шке слу жбе у До му здра-
вља у ко јој ће би ти уки ну та до са да шња прак са да се 
па ци јен ти упу ћу ју у при ват не ор ди на ци је сто ма то ло га 
– и ов де ће мо ра ти лич ни до хо дак да се за ра ђу је ве-
ћим за ла га њем на по слу и љу ба зно шћу. За по тре бе 
Слу жбе за кућ но ле че ње на ба ви ће мо два ма ња ауто-
мо би ла, док ће мо за ОРЛ ам бу лан ту на ба ви ти апа ра те 
за аудио и тим па но ме три ју а за Слу жбу оп ште ме ди ци-
не три ЕКГ-а – на гла ша ва др Ђор ђе вић.

Сл. Ко стан ти но вић

Др Владимир 
Ђорђевић

на ше здра вље, опет нај че-
шће на ср це – по ја шња ва 
др Ђор ђе вић.

Ина че, мен тал ни склоп 
љу ди у Ср би ји, нај бо ље од-
сли кан де фи ни ци јом да смо 
ми на род ко ји же ли „да ком-
ши ји црк не кра ва”, зна чи 
мен та ли тет ко ји на ги ње не-
га тив ном, та ко ђе је је дан од 
раз ло га што смо бо ле сни ји 
од не ких дру гих на ци ја са 
по зи тив ним од но сом пре ма 
љу ди ма и жи во ту уоп ште, 
сма тра др Ђор ђе вић. Ве дри-
ји на чин по сма тра ња ства ри, 
про ме на оно га што же ли мо 
око ли ни у до бро уме сто ло-
шег, ути ца ће по зи тив но и 
на на ше здра вље.

И као вр ста, љу ди већ 
хи ља да ма го ди на ма не пре-
кид но угро жа ва ју сво је 
здра вље: ло шим на ви ка ма 
(пу ше ње, ал ко хол), не пра-

вил ном ис хра ном, не здра вим 
на чи ном жи во та, ис ти че др 
Ђор ђе вић:

– Људ ски ге ном, да кле 
са став ће ли ја и ор га ни зма у 
це ли ни, при бли жно је исти 
као и пре 70.000 го ди на, 
то јест од та да ни је ни шта 
бит но про ме ње но у на шој 
струк ту ри, али је сте мно го 
то га у на шим на ви ка ма. То 
се на ро чи то од но си на кре-
та ње. У то вре ме су љу ди 
тр ча ли и пре ла зи ли по 30-
40 ки ло ме та ра днев но, док 
се да нас кре ће мо од ку ће до 
ко ла, од ко ла до кан це ла ри-
је и обрат но, што је је два 
не ко ли ко сто ти на ме та ра на 
дан. За то су кре та ње и фи-
зич ка ак тив ност нај ва жни ји 
у пре вен ци ји ср ча них обо ље-
ња. При том тре ба зна ти да 
је до бра она фи зич ка ак тив-
ност ко ја иза зи ва зно је ње – 
зна чи, ка да чо век поч не да 
се пре зно ја ва, та да по чи ње 
сти ца ње кон ди ци је. 

Би ло би до бро, каже наш 
саговорник, ка да би сви они 
ко ји због тем па жи во та и не-
до стат ка вре ме на не мо гу 
да стиг ну да тр че или ше-
та ју има ли кућ не би ци кле 
или не ку слич ну спра ву на 
ко јој би ве жба ли док, ре ци-
мо, гле да ју те ле ви зи ју. 

– Ипак, ка да го во ри мо о 
овој те ми, тре ба зна ти и то 
да су мно ги симп то ми који 
указују на ср ча не смет ње у 
су шти ни иза зва ни стре сом. 
За то се у по след ње вре ме 
све че шће до га ђа да мла ди 
љу ди до ла зе у ор ди на ци ју 
са свим симп то ми ма ср ча них 
про бле ма, чак ин фарк та, а 
да у ства ри не ма ју ни ка квих 
здрав стве них про бле ма те 
вр сте. Сви на ла зи и ана ли-
зе су до бри, а из гле да као 
да има ју ср ча ни удар. То је 
опет по сле ди ца стре са, анк-
си о зно сти... У ме ди ци ни је 
та ко ђе по знат и по јам со ма-
ти за ци је – ве зи ва ње пси хич-
ких про бле ма за од ре ђе ни 
ор ган у те лу, опет нај че шће 
за ср це. То зна чи да љу ди 
из сво је пси хе прак тич но 
про јек ту ју бо лест на тај ор-
ган и да он он да и по ка зу је 
зна ке бо ле сти – на гла ша ва 
др Ђор ђе вић.

Ве сна Ана ста си је вић

Одмах позвати 
хитну помоћ
По што се у про ле ће 

због про мен љи вог и не-
ста бил ног вре ме на по ја ча-
ва ју здрав стве не те го бе 
оних ко ји већ има ју ср ча-
на обо ље ња, ни је ло ше 
да у сва кој по ро ди ци ко-
ја има ср ча ног бо ле сни-
ка бар не ко од уку ћа на 
зна ка ко да му при тек не 
у по моћ:

– То за и ста тре ба да 
бу де осо ба са бар основ-
ном обу ком за ре а ни ма ци-
ју, јер не струч на по моћ 
мо же ви ше да шко ди не-
го да ко ри сти. У сва ком 
слу ча ју од мах тре ба по-
зва ти хит ну по моћ и што 
тач ни је им пред ста ви ти 
ста ње бо ле сни ка, јер од 
то га мо же да за ви си жи-
вот, по што су ми ну ти у 
пи та њу. Ако по гле да мо 
ста ти сти ку пре жи вља ва-
ња ср ча ног на па да, уве-
ри ће мо се у то. На и ме, 
у слу ча је ви ма пру жа ња 
по мо ћи на ули ци пре жи-
вља ва ње је 10 од сто, док 
је у слу ча је ви ма ка да се 
то ра ди у бол ни ци, струч-
но, пре жи вља ва ње од 50 
до 60 од сто – ис ти че др 
Ви то мир Ђор ђе вић. 
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ЗДРАВ ЖИВОТ

Чор бе
Сит но сец ка ну ма њу гла-

ви цу цр ног лу ка крат ко про-
пр жи ти на уљу, уба ци ти на 
ре зан це сец ка ну ве зу бли-
тве, зе ља или ко при ве за-
јед но са сит но исец ка ним 
др шка ма, си па ти ли тар во-
де и по ла ме сне коц ки це 
за су пу, па пу сти ти да ку ва 
пет ми ну та; до да ти ка ши ку 
ин те грал ног бра шна раз му-
ће ног у де ци ли тру мле ка и 
2-3 сец ка на че на бе лог лу-
ка или два стру ка мла дог 
лу ка и на ни жој тем пе ра ту-
ри ку ва ти још пет ми ну та, 
по со ли ти и по би бе ри ти по 
уку су и чор ба је го то ва. Уме-
сто во де и коц ки це за су пу, 

мо же се си па ти ли тар су пе 
од ко сти ју. По же љи, мо же 
да се до да те сте ни на за су-
пу или ма ло пи рин ча.

Са ла те
Оце ђе ну омек ша лу бли-

тву, од но сно зе ље исе ћи на 
ре зан це и пре ли ти ме ша ви-
ном уља и сир ће та, по су ти 
сец ка ним мла дим бе лим лу-
ком или че ном бе лог лу ка 
и ма ло по со ли ти. У бли тву 
мо же да се до да не ко ли ко 
оба ре них кром пи ра. Уме сто 
ме ша ви ном уља и сир ће та, 

обе са ла те мо гу да се пре-
ли ју ки се лим мле ком или 
јо гур том. Те са ла те уз ба ре-
ну или пе че ну ри бу пред ста-
вља ју јед но ста ван али до бар 
ру чак. На рав но, ко во ли да 
екс пе ри мен ти ше, мо же у обе 
са ла те да до да су пе ну ка ши-
ку про пр же ног су са ма или 
се мен ки бун де ве, сец ка не 
ора хе или круп но рен да ну 
ја бу ку или шар га ре пу.

Сар ми це
Ве ро ват но су сви ма по зна-

те сар ми це од бли тве или 
зе ља пу ње не ме ша ви ном 
мле ве ног ме са, пи рин ча, ја-
је та и лу ка и ов де не ће мо о 
то ме – про бај те сар ми це од 
бли тве пу ње не по вр ћем. 

Ода бра ти што ве ће ли-
сто ве бли тве, ра чу на ју ћи 
по је дан, евен ту ал но два 
по осо би, пре ли ти вре лом 
во дом да омек ша ју, оце ди-
ти, од се ћи др шке и жи ли-
це са до ње стра не ли сто ва. 
За сва ки лист по треб на је 
око ша ка ме ша ног по вр ћа 
– кром пир, гра шак, шар га-
ре па, лук цр ни и бе ли, бо-
ра ни ја, це лер, с тим што се 
све сем гра шка усит ни на 
коц ки це, од но сно на рен да. 
За шест ли сто ва бли тве до-
да ти и две ка ши ке пи рин ча 
или про са, ка ши чи цу су вог 
за чи на, ја је и ма ло со ли и 
би бе ра. Лист бли тве ста ви-
ти на ве ћу ка ши ку за су пу 
па у сре ди ну ути сну ти ша-

ку или не што ви ше ме ша ног 
по вр ћа, за ви сно од ве ли чи-
не ка ши ке, кра је ве ли сто ва 
пре кло пи ти пре ко те сме се 
па па жљи во окре ну ти и спу-
сти ти у ши ру шер пу та ко да 
је с гор ње стра не по лу лоп та. 
Та ко по ре ђа ти све по лу лоп-
те од бли тве и си па ти, да 
огре зне, гу сти па ра дајз сок 
или во ду са из мр вље ном коц-
ки цом за су пу и ку ва ти на 

ни жој тем пе ра ту ри. У ма ло 
во де или со ка од па ра дај за 
уму ти ти ка ши ку ин те грал-
ног бра шна, пре ли ти је ло, 
по пр ска ти ка ши ком уља и 
ку ва ти још пет ми ну та. Је-
ло из не ти на сто у по су ди 
у ко јој је ку ва но и слу жи ти 
уз ки се ло мле ко.

Ва ри во
При пре ма се на исти на-

чин као ва ри во од спа на ћа, 
што зна чи да се за че ти ри 
осо бе до бро опе ре око 500 г 
зе ле ни ша (бли тва, ко при ва 
или зе ље), пре ли је вре лом 
во дом и на кон не ко ли ко ми-
ну та оце ди и сит но исец ка 
или са ме ље на апа ра ту за 

сец ка ње по вр ћа. На ста рин-
ски на чин, на ма ло уља се 
крат ко про пр жи сит но сец-
ка на гла ви ца цр ног лу ка и 
три че на или стру ка мла дог 
бе лог лу ка са ка ши ком бра-
шна, си па око три дл мле ка 
и кад ма ло про ку ва, до да 
ли шће и ку ва још три ми-
ну та уз до да так ка ши чи це 
су вог за чи на. Здра ви је је 
да се бра шно уму ти у мле-
ку, до да лук и за чин, ку ва 
три ми ну та, до да зе ле ниш, 
ку ва још три ми ну та и, на 
кра ју, по со ли и по би бе ри 
по уку су.

Му са ка
Дно теп си је или дру ге ва-

тро стал не по су де пре ма за ти 
ма сно ћом и пре кри ти тан ким 
кри шка ма ма ло осу ше ног хле-
ба, а на сва ку кри шку си па-
ти ка ши чи цу рен да ног си ра 
и ма ло за чин ског ли шћа по 

из бо ру. Пре ли ти вре лом во-
дом 500 г зе ле ни ша (бли тва, 
ко при ва или зе ље), оце ди ти, 
сит но исец ка ти или са мле ти 
на апа ра ту за сец ка ње по вр-
ћа, уме ша ти ка ши ку су вог за-
чи на, 2-3 че на или стру ка 
мла дог бе лог лу ка и че ти ри 
ка ши ке рен да ног си ра и рас-
по ре ди ти по кри шка ма хле ба. 
Из лу па ти три ја је та, по со ли-
ти, по би бе ри ти и из ме ша ти 
са 1/2 л мле ка, пре ли ти је-
ло и за пе ћи у рер ни.

Пен зи о нер ка Ко ва
 

У ИДУ ЋЕМ БРО ЈУ: 
Пи та и ка па ма

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Је ла од бли тве, ко при ве и зе ља
Пи јач не те зге су у про ле ће пре пу не бли тве и зе ља и тре ба их што ви ше ко ри сти ти. Та ко ђе, тре ба
про ше та ти ван гра да и на бра ти ко при ве, на рав но, са ру ка ви ца ма на ру ка ма. Ако се бе ру мла де 

ко при ве, мо гу се ко ри сти ти и ста бљи ке, а код ста ри јих са мо ли шће. До бро опра ном ли шћу бли тве, 
од но сно зе ља тре ба од се ћи др шке, а ко при ви ко рен, и пре ли ти вре лом во дом да омек ша, оце ди ти и 

при пре ма ти од го ва ра ју ћа је ла – чор бе, са ла те, пи те, сар ми це, му са ке...
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Ето, че до мо је, про ђе и тај Дан пла-
не те Зе мље. Обе ле жи ли су га, ка-

ко је ко имао па ра и ма ште, у ве ћи ни 
др жа ва у све ту. Би ло је и код нас ра-
зних ак ци ја чи шће ња смећа ко је се 
пре ко це ле го ди не оста вља та мо ди 
му ме сто ни је. Да ти не на бра јам са-
да шта све љу ди ба ца ју у по то ке, ре-
ке и је зе ра, ка кав от пад оста вља ју 
крај пу те ва и рас кр шћа, ко је хе ми ка-
ли је из фа бри ка или фар ми тру ју ри-
бу и биљ ни свет на ших во до то ко ва. 
Ви диш то и са ма, де те мо је, ди год 
да кре неш.

Раз вред ни ли се ових да на мла ди 
и од ра сли, скла ња ју от пад, са де но-
во др ве ће, и чак ро не по је зе ри ма 
да по ва де ба че не шпо ре те, до тра ја-
ле ауто мо би ле и ко је ка кво сме ће што 
га по ба ца ше љу ди без ика кве, а не 
са мо еко ло шке са ве сти. 

Кад се са мо се тим ка ко је пре би-
ло ви ше ела на у љу ди ма. Та да се ни-
је зна ло за еко ло ги ју, али је у мо ди 
би ло по ро дич но вас пи та ње, и зна ло 
се ди је бу њи ште, а ди из ле ти ште. 
Па и ка сни је, кад си ти би ла шко ла-
рац, љу би те ба ба, увек је био не ко 
ста ри ји у згра ди, ко је во лео де цу, 
па би вас по вео су бо том да по ку пи те 
око згра де и у дво ри шту оно што је 
ве тар на нео. Да нас то га сла бо има, 
а сме ћа све ви ше, слу жбе чи сто ће, 
ма да стал но ра де, не мо гу да по стиг-
ну. За луд на сва ком ћо шку кан те и 
кон теј не ри. Кад ду не она ко ша ва и 
уз ви тла нај лон ске ке се, но ви не и дру-
гу ам ба ла жу ба че ну уз пут, по диг не 
то што ле ти све до кро шњи др ве ћа 
и ока чи го ре. Као опо ме ну да сва ко 
бри не о свом сме ћу, као знак да ће, 

због оних ко ји чак са спра то ва ба ца ју 
ке се пу не ђу бре та, тај от пад ни са др-
жај си лом при ро де њи ма би ти по но-
во вра ћен! 

Чи там, че до мо је, ка ко је еко ло-
шко Ми ни стар ство по кре ну ло ве ли ку 
ак ци ју „Чи сти мо Ср би ју”. Е, сад, не 
знам баш све де та ље око то га, и ко-
ја је чи ја уло га, али бих ја то про ши-
ри ла. Јер, има код нас мно го ви ше 
пр љав шти не од оне ко ја се баш до-
бро го лим оком ви ди, има ту та ло га, 
љу би те ба ба, на све стра не, и рђе 
ко ја се по кри ва углан ца ним ауто мо-
би ли ма, згра да ма, слат ко ре чи во шћу 
и за кли ња њем у ово и оно, а на ро-
чи то у прав ду и за ко не!

Не знам ни да ли ће, кад не ко ме 
до ка жу да је за га дио и обич ним, а 
ка мо ли отров ним или ра ди о ак тив ним 
от па дом не ки део Ср би је, усле ди ти 
ика ква ка зна?! То на на шим су до ви-
ма тра је још ду же не го до ка зи ва ње 
од го вор но сти ле ка ра. Онај што му је 
до ка за но да је тра жио ми то за опе ра-
ци ју де ча ка при пао баш су ди ји ко ји 
ће уско ро у пен зи ју; док му од ре де 
дру гог су ди ју, док поч не по сту пак 
при ку пља ња чи ње ни ца, док тај бу-
де из вр да вао по зи ве, не ће му по ди-
ћи ни оп ту жни цу, а не да га осу де. 
За смрт де вој чи це, ко ју су пре две го-
ди не опе ри са ли ле ка ри у „пу ној сна-
зи” – у осмој де це ни ји жи во та, тек 
је по диг ну та оп ту жни ца. Ко је њи ма 
дао до зво лу да у тим го ди на ма опе-
ри шу љу де? 

Не ве ру јем, че до мо је, да ће ту су-
ди је гле да ти прав ду, бар не ону на-
род ну и бож ју. Има ју они за ко не ко је 
мно ги пре кр ши о ци зна ју ка ко да из и-

гра ју, да оду го вла че до за ста ре ва ња. 
И ту је пра во су ђе, ка жу, не моћ но.
За то сам се не ки дан за чу ди ла 

ка ко је пра во су ђе ипак моћ но, али 
са мо у од бра ни сво јих ин те ре са. У 
но ви на ма је об ја вље но ка ко је јед на 
од вла да Ср би је пот пи са ла уго вор 
са су ди ја ма да ће им од ре ђе ном ди-
на ми ком по ве ћа ва ти пла те, а по што 
то ни је по што ва ла, оп штин ске су ди-
је су ту жи ле др жа ву. И, кра јем про-
шле и по чет ком ове го ди не, по че ли 
су да на пла ћу ју обе ште ће ња – и до 
се дам хи ља да евра по су диј ској гла-
ви! Њи хо во се ре ши ло, док ће број ни 
рад ни спо ро ви обич них смрт ни ка, од 
ко јих не ки са пра во сна жним суд ским 
од лу ка ма, мо жда, због пре по ру ке не-
ких ви со ких вла ди них чи нов ни ка, би-
ти за мр зну ти.

Све је то, де те мо је, у ин те ре су 
др жа ве. Као и ам ба ла жа жи вот них 
на мир ни ца са ма њим са др жа јем, али 
истом це ном. Јер, Евро па је уки ну-
ла стан дард не ве ли чи не па ко ва ња, 
а на ши од мах при гр ли ли но ва пра ви-
ла. Не ма ве зе што ми још не ће мо у 
Уни ју, ва жно је да нам про из во ђа чи 
и тр гов ци „тра си ра ју” пут до та мо. А 
и бо ље је по здра вље по је сти чо ко ла-
ду од 90, не го од 100 гра ма, по пи ти 
за два пр ста ма ње мле ка или јо гур-
та у истом па ко ва њу...

Са мо, ми слим се, ни је до бро по 
еко ло ги ју. И да ље је иста ко ли чи на 
сме ћа. Ср би ју је те шко очи сти ти!

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Вре ме
за ве ли ко
спре ма ње

Не кад се у на шој зе мљи ни је зна ло за еко ло ги ју, Не кад се у на шој зе мљи ни је зна ло за еко ло ги ју, 
али се за то зна ло за по ро дич но вас пи та њеали се за то зна ло за по ро дич но вас пи та ње
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Пен зиј ски фонд Европ ског пар ла мен та се „за и грао” и улажући у ри зич не 
ин ве сти ци је остао без ви ше од сто ми ли о на евра

По ви ка да по сла ни ци мно-
го за ра ђу ју а у нај ма њу 

ру ку не до вољ но при вре ђу-
ју, дру гим ре чи ма да узи-
ма ју мно го па ра за ма ло 
ра да, ни је, ка ко нам се мо-
жда чи ни чи та ју ћи и гле да ју-
ћи из ве шта је из Скуп шти не 
Ср би је – са мо наш спе ци-
ја ли тет.

Ових да на се та ко во ди 
же сто ка по ле ми ка и у нај-
ста ри јем пар ла мен ту Евро-
пе, бри тан ском, око ра зних 
на чи на на ко је та мо шњи по-
сла ни ци из др жав ног бу џе та 
узи ма ју за на ше пој мо ве за и-
ста ве ли ке сво те, по ра зним 
осно ва ма. Пре ми јер Гор дон 
Бра ун је по ку шао да уве де 
ма ло ре да, и по себ не до-
дат ке иза бра ним пред став-
ни ци ма на ро да пла ћа са мо 
кад при су ству ју сед ни ци ма. 
Али, као што се и оче ки ва-
ло, тај пред лог су ми ни ра-
ли они ко ји су је ди ни би ли 
у по зи ци ји да га пре тво ре у 
за кон – по сла ни ци. У то ме 
су се сло жи ла оба пар ла мен-
тар на та бо ра, и вла да ју ћи 
и опо зи ци о ни.

Не ка ко у исто вре ме, у 
по след њој не де љи апри ла, 

СПА СА ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈА ЕВРОП СКИХ ПО СЛА НИ КАСПА СА ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈА ЕВРОП СКИХ ПО СЛА НИ КА

Ис пра ћај саИс пра ћај са
„злат ним па до бра ном”„злат ним па до бра ном”

европ ски ме ди ји до би ли су 
још јед ну „по сла сти цу” ко ју 
су сер ви ра ли јав но сти. Опет 
је би ла реч о по сла ни ци ма 
– у овом слу ча ју чла но ви ма 
Европ ског пар ла мен та, је ди-
ном ди рект но иза бра ном те-
лу Европ ске уни је. Њих има 
укуп но 785, би ра ју се, по по-
себ ним кво та ма, у сва кој од 
27 чла ни ца ЕУ по је ди нач но, 
али у име свих 492 ми ли о-
на жи те ља Уни је.

Реч је о то ме да је пен-
зиј ски фонд за европ ске 
по сла ни ке, ина че по свим 
оце на ма ве о ма да ре жљив, 
ула жу ћи при лич но ри зич но у 
вре ме ни ма пре из би ја ња те-
ку ће фи нан сиј ске и еко ном-
ске кри зе (ка да је то ина че 
би ло пра ви ло) – из гу био око 
120 ми ли о на евра.

Даш евро, 
до би јеш два

По што су по сла нич ке пен-
зи је за га ран то ва не од го ва-
ра ју ћим европ ским за ко ном, 
по сто ји да кле ле гал на оба-
ве за да се ис пла ћу ју, отуд 
се по ста ви ло пи та ње ка ко 
по пу ни ти ру пу ко ја је ство-
ре на. 

Са нај ви шег ме ста у ЕУ 
пред ло же но је да се то учи-
ни нов цем ко ји се при ку-
пља од по ре ских об ве зни ка 
из свих зе ма ља Уни је – та-
ко што ће се, пре ма већ 
уоби ча је ној фор му ли, за 
по ме ну ти ма њак по ве ћа ти 
до при но си чла ни ца. То су, 
на рав но, ме ди ји, по го то во 
они „евро скеп тич ни”, до че-
ка ли „на нож”. У овим вре-
ме ни ма кри зе, ка да „обич ни” 
пен зиј ски фон до ви тр пе гу-
бит ке чи је по сле ди це сно-
се убо ги пен зи о не ри, от куд 
европ ским по сла ни ци ма пра-
во да се би га ран ту ју пен зи-
је на ра чун тих истих љу ди, 
глав на је за мер ка пред ло же-
ном ре ше њу, ко је су мно ги 
ока рак те ри са ли и као истин-
ски скан дал.
Бу џет ски, од но сно по-

ре ски но вац већ чи ни две 
тре ћи не пен зиј ског фон да 
Европ ског пар ла мен та. Пре-
ма ва же ћим пра ви ли ма, сва-
ки по сла ник тре ба да од 
сво је пла те за пен зи ју из два-
ја тач но 1.194 евра ме сеч-
но, на шта му се из бу џе та 
Пар ла мен та до да је још дво-
стру ко то ли ко (2.388 евра). 

Пра во на ис пла ту пен зи је 
сти че се са на вр ше не 63 
го ди не жи во та. Ова гра ни-
ца је уве де на тек не дав но 
– пре то га европ ска пен зи-
ја је мо гла да се при ма и 
са 60 го ди на. Кон крет но, 
сва ки по сла ник би при мао 
европ ску пен зи ју у из но су 
од 1.393 евра пет го ди на 
за сва ки ман дат про ве ден 
у удоб ним по сла нич ким клу-
па ма ове ин сти ту ци је.

Да би се раз у ме ло за што 
је ово оце ње но као скан дал, 
тре ба има ти у ви ду да је 
ова пен зи ја у ства ри са мо 
до да так на пен зи је ко је чла-
но ви Европ ског пар ла мен та 
до би ја ју од сво јих вла да. На 
том, на ци о нал ном ни воу вла-
да ина че при лич но ша ре ни-
ло кад је реч о пла та ма, па 
сход но то ме и на ци о нал ним 
пен зи ја ма: нај бо ље, ре ци мо, 
про ла зе европ ски по сла ни-
ци из Ита ли је, ко ји ме сеч-
но при ма ју по 12.343 евра, 
док нај сла би је про ла зе они 
ко ји до ла зе из Ма ђар ске, 
где је та на док на да са мо 
840 евра ме сеч но.

Све ово је, ме ђу тим, у 
сен ци те ку ће кон тро вер зе: 
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тре ба ли, за и ста, гу би ци да бу-
ду по кри ве ни на на чин ка ко је 
то пред ло же но, или и по сла ни ци 
тре ба да по де ле суд би ну обич-
них пен зи о не ра.

По сла ник из ре до ва не мач-
ких со ци ја ли ста Мар тин Шулц, 
ко ји ина че че сто кри ти ку је пре-
те ри ва ња бри сел ске би ро кра ти-
је, сма тра да би упра во та ко 
не што би ло пра вед но. „Пар ла-
мент ни је уче ство вао у по де ли 
про фи та фон да, па за што би он-
да по кри вао ње гов гу би так”, гла-
сио је ње гов ко мен тар.

Но вац ис па рио 
код Меј до фа

Обич ни пен зи о не ри, на рав-
но, ни су кри ли огор че ње. Та ко 
је, ка ко пре но се ин тер нет из да-
ња европ ских ли сто ва, из ве сна 
го спо ђа Го фин, јед на од ста нар-
ки пен зи о нер ског до ма ко ји је у 
не по сред ном су сед ству еле гант-
ног зда ња Европ ског пар ла мен-
та у Стра збу ру, це лу си ту а ци ју 
про ко мен та ри са ла ова ко: 

„Сво јом пен зи јом је два успе-
вам да пла тим со бу у овом до-
му, а да не по ми њем ра чу не за 
ле ка ре, или рет ко за до вољ ство 
као што је од ла зак код фри зе-
ра да сре дим ко су”. Ње на дру-
га ри ца из исте ку ће је пак би ла 
не што рав но ду шни ја: „То је ста-
ра при ча: или си ро ђен сре ћан, 
или ни си”.

До дат но огор че ње је иза зва-
ло и от кри ће да је фонд па ре 
из гу био ула жу ћи у пи ра ми дал ни 
си стем аме рич ког фи нан си је ра 
Бер нар да Меј до фа, ко ји је про-
коц као чак 50 ми ли јар ди до ла-
ра. У ЕП се, ме ђу тим, де ман ту је 
да је фонд са Меј до фом по сло-
вао ди рект но, али не од ба цу ју 
мо гућ ност да је њи хов но вац ис-
па рио баш та мо.

За ни мљи во је да је јед но слич-
но пре те ри ва ње кад је реч о пен-
зи ја ма ЕУ функ ци о не ра про шло 
са мно го ма ње кри тич ких опа-
ски. Реч је о то ме да ће чла но-
ви Европ ске ко ми си је, 27-чла не 
„вла де” Уни је, ко ји ове го ди не 
бу ду ишли у пен зи ју, би ти ис пра-
ће ни са истин ским „злат ним па до-
бра ном”: сва ки од ла зе ћи ко ме сар 
ће при ми ти по око ми ли он евра 
у ви ду пен зи је и дру гих бе не фи-
та. То ће европ ске по ре ске об ве-
зни ке ове го ди не ко шта ти ви ше 
од 75 ми ли о на евра.

Ми лан Бе кин

Ита ли јан ка ста ра 102 го ди не па ла је с че-
твр тог спра та ста рач ког до ма у То ри ну, и оста-
ла не по вре ђе на. 

Ели за Ле ви, енер гич на и са мо стал на ба ки ца, 
же ле ла је да по гле да ра до ве у дво ри шту до ма 
у ко ме бо ра ви од пре две го ди не, иза шла је на 
бал кон без огра де, са гла се да ви ди шта се та мо 
зби ва, из гу би ла рав но те жу и па ла. Има ла је сре-
ћу да су рад ни ци, са мо не ко ли ко ча со ва ра ни је, 
ис под бал ко на по ста ви ли пла стич ну ку ћи цу за 
де цу из су сед ног дво ри шта на ко ју је па ла. 

Ели за Ле ви је од мах пре не та у бол ни цу где 
је за др жа на на по сма тра њу.

ВИТАЛНА ИТАЛИЈАНКА ЕЛИЗА ЛЕВИ ОД 102 ГОДИНЕ

Пре жи ве ла пад с че твр тог спра та

Ја пан ска вла да не дав но је од лу чи ла да Ју жно а ме ри кан ци ма ја пан ског по-
ре кла, ко јих је нај ви ше из Бра зи ла, ку пи ави он ске кар те за по вра так ку ћи 
јер фа бри ке сма њу ју про из вод њу. На и ме, про шло го ди шња гло бал на тра жња 

ауто мо би ла сма ње на је за 14 ми ли о на во зи ла,
 а са њом и по тре ба за рад ним 
ме сти ма на ко ји ма су за по сле ни 
Бра зил ци и Ки не зи. Ка ко пи ше 
свет ска штам па, осло ба ђа њем 
од стра на ца, ко ји су пр ви на 
уда ру за от пу шта ње, Ја пан на-
сто ји да сма њи број не за по-
сле них ко ји се по пео на 4,4 
од сто, што је нај ве ћи про це-
нат у по след ње три го ди не. 
Они ко ји бу ду при хва ти ли 
ову до бро вољ ну де пор та ци-
ју до би ће 3.000 до ла ра и 
још по 2.000 до ла ра за сва-
ког чла на по ро ди це ко јег бу-
ду по ве ли са со бом. 

При мер Ју жно а ме ри ка на-
ца ја пан ског по ре кла по ка зу-
је ко ли ко суд би на мо же да 
бу де чуд на. На и ме, они су 
пре два де сет го ди на би ли по-

зва ни од та да шње ја пан ске вла де 
да до ђу у зе мљу пре да ка јер је про из вод ња ауто мо би ла ра сла и Ја па ну су 

би ли по треб ни рад ни ци, али и по пу на пра зни на у на та ли те ту, да би им са да 
би ло пред ло же но да се вра те из зе мље пре да ка у зе мљу где су жи ве ли.

Па ке том ме ра, ко ји је 
пре не ки дан обе ло да ни ла 
не мач ка вла да као од го вор 
на еко ном ску кри зу, пред-
ви ђен је, из ме ђу оста лог, 
и раст пен зи ја од 1. ју ла 
– нај ве ћи у по след њих де-

сет го ди на. Пен зи је ће би-
ти по ве ћа не за 2,41 од сто 
у не ка да шњим „за пад ним”, 
а за 3,38 про це на та у „ис-
точ ним” по кра ји на ма где 
је, ина че, стан дард ни жи. 
Ово за кон ско ре ше ње о по-

ве ћа њу пен зи ја ко је се ис-
пла ћу ју из ка се др жав ног 
фон да зна чи пре ва гу „со ци-
јал не стру је” – со ци јал де-
мо кра та над хри шћа ни ма 
у ка би не ту кан це ла ра Ан-
ге ле Мер кел.

НЕ МАЧ КИ ОД ГО ВОР НА КРИ ЗУ

Вла да по ве ћа ва пен зи је 

ЈА ПАН НА СТО ЈИ ДА СМА ЊИ БРОЈ НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ 

Пла ћа ње до бро вољ не де пор та ци је
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НА ЛИЦУ МЕСТА

У МО КРИ НУ ОДРЖАНО СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ТУ ЦА ЊУ УС КР ШЊИМ ЈА ЈИ МА

„За ли ван це” не ма про ђу 
Као и у минулих 19 го ди на у Мо-

кри ну, у ки кинд ској оп шти ни, одржано 
је свет ско пр вен ство у ту ца њу ус кр-
шњим ја ји ма.

Већ од пр вог ор га ни зо ва ња Ту ца-
ни ја де утвр ђе на су пра ви ла ко јих су 
так ми ча ри мо ра ли и сада да се при-
др жа ва ју. Про ве ра ва ло се да ли је ја-
је ис кљу чи во ко ко ши је, при род но, да 
ни је „за ли ван це” са убри зга ним по ја-
чи ва чи ма ко ји ве штач ки осна жу ју љу-
ску... Сва так ми чар ска ја ја се ис пи ту ју 
пре ту ца ња, а по бед нич ко се ољу шти 
и ње гов вла сник и су ди ја га пре по ло-
вље ног по је ду пред гле да о ци ма. 

Ово го ди шњи по бед ник по дру ги пут 
био је Сте ван Про да нов, из про ве ре-
не шам пи он ске по ро ди це (отац Јеф та 
и мла ђи брат Ду шан су већ би ли на 
по бед нич ком тро ну). За ни мљи во је да 
су чла но ви ове мо крин ске фа ми ли је 
од зи мус би ра ли нај ја че ме ђу ско ро 
15.000 ја ја чи ју су чвр сти ну про ве ра-
ва ли уда ра њем у зу бе и од ре ђи ва ли 
ко је је по год но за так ми че ње. 

Дру ги фи на ли ста Жи ви ца Бла жић 
та ко ђе је Мо крин ча нин. Сре ћу су опро-
ба ли и так ма ци из ино стран ства, а 
мно го ви ше их је би ло ме ђу по се ти-
о ци ма. 

Ову не сва ки да шњу ма ни фе ста ци-
ју уве ли ча ли су го сти из Ка на де, Ку-
вај та, Ру си је, Сло ве ни је и на рав но из 
мно гих ме ста у Ср би ји.  

С. За ви шић

ША БАЦ

По бед ник До бри ца
Сав ко вић

У ре сто ра ну Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Ша бац 
ор га ни зо ва но је так ми че ње за нај ја че и нај леп ше ус кр шње ја је. 
Нај леп ше ус кр шње ја је иша ра ла је Ми ра Ра до са вље вић, а дру го 
и тре ће ме сто при па ло је Та њи Лов че вић и Ми ри Сав ко вић. По-
сле мно го по лу па них ја ја, за нај ја че је про гла ше но оно ко јим се 
так ми чио До бри ца Сав ко вић. Да ни је би ло „ла жи и под ва ле” до ка-
за но је та ко што је по бед ник пред све до ци ма пре по ло вио ја је ко-
јим се так ми чио. Сви по бед ни ци су до би ли и скром не на гра де. 

Град ска упра ва Шап ца је, ина че, по во дом пра во слав ног Ус кр-
са обез бе ди ла по клон че стит ке за 50 ма те ри јал но угро же них чла-
но ва Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да.

Б. Радовановић
Шта ће рећи жири
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ВА СА БА БИЋ ИЗ КУ ЧЕ ВА ФОЛ КЛОР НА ЛЕ ГЕН ДА ИС ТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ

Ко ло Ср бе одр жа ло

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА У МАЈ ДАН ПЕ КУ

Сликарке из 13 земаља

Ак тив же на Оп штин ске ор га ни за-
ци је ин ва ли да ра да Мај дан пек уче-
ство вао је, са Цен тром за кул ту ру, 
на сед мој „Ме ђу на род ној из ло жби же-
на сли ка ра 2009” ко ја је до сре ди не 
апри ла тра ја ла у Мај дан пе ку. 

За из ло жбу је при ја вље но 465 ра-
до ва 271 умет ни це из 13 зе ма ља, а 
се лек ци о на ко ми си ја, са ди рек то ром 

Цен тра Зо ра ном Ми тро ви ћем на че-
лу, ода бра ла је 391 де ло 223 умет-
ни це, од ко јих је 20 из Ин до не зи је, 
Грч ке, Аустри је, Не мач ке, Швај цар-
ске, Ма ђар ске, Цр не Го ре, Сло ве ни-
је, Ита ли је, Ен гле ске, Ру си је, Но вог 
Зе лан да и Изра е ла.

Аутор ка ма нај бо љих сли ка до де ље-
на су при зна ња и за хвал ни це.

Ак тив же на ООИР Мај дан пек, са 
пред сед ни цом Ми ла дин ком Би ри шић, 
уче ство вао је у спре ма њу 27 вр ста ста-
рих је ла и у про дај ној из ло жби но шњи, 
уз не се бич ну по моћ Фа ди ља Бу ју пи ја 
из Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да и Ми ло ра да Ата на ско ви ћа, пред-
сед ни ка те ор га ни за ци је. 

ООИР Мај дан пек

Ва са Ба бић (72), пен зи о нер из Ка-
о не код Ку че ва, то ком че ти ри де це-
ни је по све ће но сти фол кло ру на у чио 
је срп ским игра ма и оби ча ји ма у на-
род ном ко лу око 5.000 мо ма ка и де-
во ја ка! 

– Пра ви лан ко рак је за кон у ко-
лу, од ње га све по чи ње и све се њи-
ме за вр ша ва. Ко за ко рак и ри там 
не ма осе ћај, тај бо ље да се не хва-
та у ко ло у ко ме је све ле по над и гра-
ва ње – ве ли Ва са. – Из вор на му зи ка 
и на род не игре су ми у кр ви од ро-
ђе ња. Ка жу мо ји уку ћа ни да сам са 
две и по го ди не за и грао и на у чио 
да играм пр во вла шко ко ло. Цео жи-
вот ми је про шао у чу ва њу на род не 
тра ди ци је, а сто ти ну при зна ња ко ја 
сам до био кра се ви три не у мо јој ку-

ћи и до ка зу ју да ни сам уза луд про-
ћер дао жи вот.

У фол клор ним дру штви ма Ва са је 
био нај пре играч, па ко ре о граф, ко-
сти мо граф, са вет ник, ор га ни за тор. 
Број не су по ро ди це у ко ји ма је учио 
и об у чио срп ској на род ној игри и по 
три ге не ра ци је. 

– Ко ло је Ср бе одр жа ло, ње му 
хва ла. На род ко ји не ма свест о соп-
стве ној фол клор ној про шло сти и тра-
ди ци ји, као да не по сто ји – ка же 
Ва са Ба бић ко ји је у се лу Не ре сни-
ца при мио сто пр во при зна ње, у име 
КУД-а из Ка о не.

Ва са је, ина че, био ди рек тор ма-
ни фе ста ци је Хо мољ ски мо ти ви у Ку-
че ву пу них 37 го ди на. 

Љ. На ста си је вићПри мио и сто пр во при зна ње

Поред слика, изложене и рукотворине домаће радиности и традиционални српски специјалитети
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У ПО СЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА СА У ПО СЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА СА 
ШЕ ЗДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊОМ БРАЧ НОМШЕ ЗДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊОМ БРАЧ НОМ

„ТРА ДИ ЦИ ЈОМ”„ТРА ДИ ЦИ ЈОМ”

Љу бав иЉу бав и
по не ка ћут њапо не ка ћут ња

Зор ка Јо ва но вић, по зна ти ја као 
учи те љи ца Зо ра, и њен су пруг Вла-
ди мир – Вла да Јо ва но вић, пен зи о не-
ри из Сврљигa, у свом до му су, баш 
на дан школ ске сла ве, Све тог Са ву, 
све ча ним руч ком, са нај бо љим ком ши-
ја ма, про сла ви ли, ка ко ре ко ше, „пр-
вих” ше зде сет го ди на бра ка. 

– Да ли је ово би ла злат на, пла ти-
на ста или ди ја мант ска свад ба, све јед но 
је – ка же учи те љи ца Зо ра. – Са мо јим 
Вла дом сам у бра ку 60 го ди на, ка ко 
ре че јед на мо ја ро ђа ка, „две де бе ле 
ро би је”. Ме ђу тим, би ле су, и да нас 
су то ле пе го ди не. На ше је за до вољ-
ство што смо на пут из ве ли ге не ра-
ци је и ге не ра ци је ђа ка. Сво је де це, 
на жа лост, ни смо има ли, али су за то 
сви ђа ци би ли на ша де ца.

И, за и ста, присећање на ра зно ра-
зне до го дов шти не из жи во та, углав-
ном ве се ле, ве за не за пр ве љу ба ви и 

по знан ства ово дво је ве се лих љу ди, 
о че му је, са по себ ном до зом ху мо-
ра, го во рио Вла ди мир, че сто су пре-
ки да ли те ле фон ски по зи ви бив ших 
ђа ка из Ва ро ши, Свр љи га, али и из 
дру гих ме ста где да нас ра де и жи ве 
Зо ри ни и Вла ди ни ђа ци; по здра ви на 
ло кал ном ра ди ју, са ша љи вим пе сма-
ма, упу ће ни су углав ном Вла ди, од 
ко ле га ло ва ца и ри бо ло ва ца. 

– Би ло је пу но „пр вих љу ба ви”, 
се ћам се и пр вог по љуп ца, из не на да 
до би је ног од сва сти ке на шег по па у 
се лу – ка зу је учи тељ Вла да, док Зо-
ра об ја шња ва ка ко су се ви де ли, упо-
зна ли, за во ле ли.

– Би ло је то у мом Не го ти ну. Он 
ђак учи тељ ске шко ле, а ја гим на зи-
јал ка. Ја се за гле да ла у ње га, он у 
дру гу... Тек пред крај мо је пр ве школ-
ске го ди не, 1948, у да ле ком Ка си до-
лу код При бо ја на Ли му, по но во сам 

чу ла за „мог Вла ду”. На руч ку код 
мог ко ле ге учи те ља Дра го сла ва Бо-
жи но ви ћа, Дра го слав, ро дом из Бу чу-
ма где је та да Вла да ра дио, ка же ми 
да има за ме не не ког мом ка – Вла-
ду. Ме ни од мах па де на па мет да је 
то „мој Вла да”, ис па де ми при бор из 
ру ку, су зе по те ко ше, а ја беж’ у мо-
ју со бу – се ћа се Зо ра.

По сле, за вре ме рас пу ста, дво је 
мла дих се узе ше. Ка ко ни је би ло рад-
ног ме ста у свр љи шком кра ју, Вла да, 
за сво јом Зо ром, по ђе у Ка си дол, а 
по сле су, пре ко алек си нач ког Круп-
ца, сти гли у свр љи шко се ло Ва рош. 
Пи та мо за ре цепт ду го веч ног бра ка. 

– Е, то вам је, пре све га, љу бав, 
ме ђу соб но ува жа ва ње и по што ва ње, 
по не кад ма ла „ћут ња”, па по том раз го-
вор... – по ру чи ло је ово дво је и дан-
да нас срећ них љу ди из Свр љи га. 

Д. Пет ко вић

Зо ра и Вла да – и данас задовољни кад су заједно

Са мо у ки ре збар То ми-
слав – То ма Обу ћи на, 
за по слен у Дрин ско-лим-
ским хи дро е лек тра на ма 
у Но вој Ва ро ши, у сво-
јој ра ди о ни ци у се лу 
Бу ко вик из над ка њо на 
Ув ца већ пет го ди на пи-
ли бе ло гла ве су по ве из 
ора хо вих и бре сто вих 
тру па ца.

За раз ли ку од срод ни-
ка ко ји цео век про ве ду 
на кри ли ма, је дре ћи из над 
во де три је зе ра у не дри ма 
Увач ког ка њо на, ор ло ви-
ма ко је на пра ви Обу ћи-
на су ђе но је да не бе ско 
пла вет ни ло гле да ју са мо 
кроз про зор ска ста кла ра-
ди о ни це. Тек што им се 
лак осу ши на из ре зба ре-

ним кри ли ма, они на пу-
шта ју за се лак Студ ни ца 
и по ле ћу у кан це ла ри је 
и ста но ве Но во ва ро ша на, 
ра за су тих по бе лом све-
ту, ко ји у ту ђи ни на овај 
на чин же ле да осе те дах 
род ног кра ја.

– Пр вог ор ла сам из ре-
зба рио из труп ца упра во 
по на руџ би ни. На ши љу ди 
ко ји жи ве у Бе о гра ду хте-
ли су да пред сед ни ка за ви-
чај ног удру же ња ис пра те 
у пен зи ју по кло ном ко ји 
ће га под се ћа ти на род-
ни крај. Ре зба ра је пу но 
у овом де лу ра шке обла-
сти, али су ода бра ли ме-
не зна ју ћи да цео жи вот 
дру гу јем са ор ло ви ма и да 
ћу баш ја нај вер ни је у др-

ве ту до ча ра ти ор ла ка ко 
са ли ти це по сма тра Увац 
– при ча Обу ћи на.

Мај стор Обу ћи на је ро-
ђен и од ра стао у кра ју у 
ко јем се од вај ка да пре ма 
бе ло гла вим су по ви ма на-
род од но сио са стра хо по-
што ва њем.

– Мо жда је баш због 
то га „не бе ски краљ” и 
ода брао ка њон Ув ца да 
му бу де јед но од по след-
њих ста ни шта у овом де-
лу Бал ка на. У ли ти ца ма 
ка њо на, ко ји је про гла-
шен спе ци јал ним ре зер-
ва том при ро де, да нас се 
гне зди око 300 ових пти-
ца – ка же Обу ћи на.

Ж. Ду ла но вићТо ми слав Обу ћи на

РУ КО ТВО РИ НЕ ИЗ НО ВЕ ВА РО ШИ „ЛЕ ТЕ” ШИ РОМ СВЕ ТА

Су по ви у ора хо вом др ве ту
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Са вез пче лар ских ор га ни за ци ја Ср-
би је уве ли ко ра ди на обра зо ва њу гра-
ђа на о вред но сти пче ли њих про из во да. 
Пред сед ник ове асо ци ја ци је др Ро до-
љуб Жи ва ди но вић на гла ша ва да апи 
те ра пи ја као гра на ком пле мен тар не 
ме ди ци не још ни је до вољ но по зна-
та љу ди ма:

– Кад би смо на ули ци по ста ви ли 
пи та ње шта је апи те ра пи ја, од сто 
ан ке ти ра них 99 не би зна ло да од го-
во ри. Наш циљ је да обр не мо си ту а-
ци ју – да је дан не зна, а 99 да зна ју. 
За што је то бит но? Због то га што је 
апи те ра пи ја јед на ве о ма озбиљ на 

гра на ком пле мен тар не ме ди ци не. Ве-
ли ки број на уч них ра до ва, об ја вље-
них по след њих го ди на, ука зу ју на то 
да пче ли њи про из во ди не са мо да се 
мо гу успе шно при ме њи ва ти у пре вен-
ци ји мно гих бо ле сти, већ и у њи хо-
вом су зби ја њу.

Сто га је Са вез пче лар ских ор га ни-
за ци ја по кре нуо мар ке тин шку кам па-
њу да би кон крет не на уч не до ка зе 
ста вио на увид јав но сти. Сни мљен 
је и филм о апи те ра пи ји под на сло-
вом „Здра вље из ко шни це”. 

– Сви пче ла ри мо гу да ко пи ра ју тај 
филм и да га де ле за ин те ре со ва ним гра-

ђа ни ма – на по ми ње др Жи ва ди но вић. 
– Циљ нам је да што ве ћи број љу ди 
до ђе до тих ин фор ма ци ја. Би ће фа сци-
ни ра ни кад по гле да ју филм, јер је апи 
те ра пи ја на шла ре ше ње и за не ке про-
бле ме где је са вре ме на ме ди ци на по-
ста ла не моћ на, пре све га у су зби ја њу 
не ких бак те риј ских ин фек ци ја. По зна то 
је да су ан ти би о ти ци да нас све не моћ-
ни ји по што бак те ри је сти чу от пор ност. 
Ме ђу тим, пче ли њи про из во ди де лу ју 
кроз ви ше ме ха ни за ма и, ка ко на уч ни-
ци твр де, бак те ри је на њих ни ка да не 
мо гу да стек ну от пор ност.

Д. Ја ној лић

Шапчанин Ва са Ми ја то вић (74) већ 
20 го ди на је пен зи о нер, а дво стру ко ду-
же ба ви се пче лар ством. Све је по че ло 
као хо би и љу бав пре ма пче ла ма и при ро-
ди, чи ме ге је „за ра зио” отац Мла ден, а 
он је пче лар ством „пел цо вао” уну ка Пре-
дра га; син Го ран је алер ги чан на убод 
пче ла, али су пру га Ве ра да је пун до при-
нос успе шном ра ду Пче лар ства „Ми ја то-
вић” у Шап цу.

Ва са је за рад до био мно ге на гра де, 
ме ђу ко ји ма по себ но ис ти че „Злат ну пче-
лу” – при зна ње Са ве за пче ла ра Ср би-
је. Та ко ђе, члан је Удру же ња пче ла ра 

у Шап цу ко је бро ји око 150 чла но ва, а 
био је и ње гов пред сед ник.

– По чео сам са не ко ли ко ко шни ца, па 
сам имао и по 100 пче ли њих дру шта ва. 
Да нас на „па шу” од во зим ше зде се так. 
Пче ли њак ми је у род ном Дра го јев цу, 
где оба вим пр ву „па шу” ба гре ма, за тим 
од ла зим у Азбу ко ви цу, а имам спе ци јал-
ни ка ми он за то, на ли ва де из ме ђу Пец-
ке и Љу бо ви је где је до бар ба грем, па 
сти жем и на Фру шку го ру где пче ле при-
ку пља ју ли вад ски мед, да бих се зо ну за-
вр шио у Су бо ти ци на сун цо кре ту и бе лом 
ба гре му – об ја шња ва Ва са.

Овај ша бач ки пче лар ко ји го ди шње 
про из ве де и до три то не ме да, не ка да 
је мед пре да вао и у за дру гу, а са да га 
про да је стал ним му ште ри ја ма.

– Ни ка ко ми не иде у гла ву – ма ло љут 
ка же Ва са – да др жа ва под сти че про из вод-
њу ду ва на, а стал но се при ча о ње го вој 
штет но сти, а за мед, ко ји је бла го ро дан 
и здрав про из вод, под сти ца ја или не ка кве 
по мо ћи – не ма. На дам се да ће се то про-
ме ни ти у ко рист пче ла и ме да.

Ина че, нај бо ље се про да је ли вад ски 
мед јер, ка ко ка же Ва са, он је и нај здра-
ви ји, а ко во ли, ту је и ли пов, ба гре мов, 
мед од сун цо кре та... 

Б. Ра до ва но вић

Не над Љу бић, пен зи о ни са ни 
ма ши ни ста ко ји се пот пу но по-
све тио пче лар ству у пче ли ња ку 
у се лу Пре о бра же ње, код Вра-
ња, оки тио се при зна њи ма и из 
ино стран ства: ка да су се Сло вен-
ци за ин те ре со ва ли за мед с ју-
га Ср би је, по слао је шест те гли 
на са јам и – до био злат ну ме-
да љу „За слу жни пче лар” и сер-
ти фи кат за ква ли тет.

– За ква ли тет не ма тај ни. 
Он се по сти же ве ли ким ра дом 
и чи сто ћом. Не тре ба пче ле 
зло у по тре бља ва ти да од ше ће-
ра про из во де мед – ја сан је Не-
над Љу бић.

Р. Ста ној ко вић

ГРА ЂА НИ НЕ ДО ВОЉ НО ЗНА ЈУ О АПИ ТЕ РА ПИ ЈИ 

Здра вље
из ко шни це

ХРОНИКА

На уч ни ра до ви го во ре да пче ли њи про из во ди мо гу 
да се при ме њу ју у пре вен ци ји мно гих бо ле сти

ПО ЧЕ ЛО ЈЕ КАО ХО БИ

Че ти ри де це ни је са пче ла ма

Под сти ца ји за ду ван, а за мед...

ВРА ЊЕВРА ЊЕ

При зна ње При зна ње 
изиз

Сло ве ни јеСло ве ни је

Родољуб  ЖивадиновићРодољуб  Живадиновић
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ХРОНИКА

НЕО БИЧ НО ЗА НИ МА ЊЕ БЛА ГО ЈА ПЕ РИ ЋА ИЗ РА БРО ВА КОД КУ ЧЕ ВА

Срп ска бун да у Швај цар ској

Је дан од рет ких, а ве ро ват но и по-
след њих ћур чи ја у Бра ни чев ском окру-
гу сва ка ко је Бла го је Пе рић (85) из 
се ла Ра бро ва у оп шти ни Ку че во. Чи-
та вог жи во та из ра ђи вао је оде ћу од 
пра ве и де бе ле ов чи је и јаг ње ће ко-
же ко ја је, ка ко то он ка же, „нај бо љи 
чу вар те ла од из мр за ва ња”. Као до каз 
на во ди при че со лу на ца, па и сво јих 
де до ва, ко ји су се од ве ли ког мра за 
и ци че зи ме спа сли за хва љу ју ћи срп-
ској бун ди од шта вље не ко же.

У ду гом рад ном ве ку чи ча Бла го је 
је на пра вио ви ше од две и по хи ља-
де бун ди и око хи ља ду жен ских је ле-
ка и му шких ко жу ха. За нат је из у чио 
од ћур чи је Ду ша на Бла го је ви ћа у чи-
јој га је ра ди о ни ци и опио спе ци фи-
чан ми рис ов чи је ко же. 

– Од та да па до да нас ни је се 
про ме нио оби чај да ову оде ћу ку пу ју 
углав ном ста ри ји љу ди, као и да је 
не за мен љи ва у „гар де ро би” ов ча ра, 
па сти ра и трак то ри ста – об ја шња ва 
ћур чи ја из Ра бро ва.

Из у ми ра њу овог за на та ве ро ват но 
су нај ви ше ку мо ва ле вред но сти но вог, 
са вре ме ног до ба, али је све му то ме 
сва ка ко до при не ла и те жи на овог по-
сла. Мно ги у Ра бро ву ди ве се Бла го-

ју што има стр пље ња и сна ге да и 
да нас шта ви ко жу.

– Нај те жи је упра во тај по сао. Ко-
жа се нај пре су ши, за тим се др жи у 
во ди нај ма ње 24 са та, па очи шће на 
од ма сног сло ја пре ба цу је у бу ре за 
шта вље ње у ко ме се на ла зе ме ки ње, 
со и ку ку ру зно бра шно. У бу ре ту ко-
жа оста је 18 да на, по вре ме но се пре-
вр ће, за тим ва ди и су ши на сун цу и 
нај зад руч но те гли док се са свим не 
ис пра ви. Ко жна гар де ро ба ши је се 
ћур чиј ском че лич ном иглом и за је-
дан дан до бар мај стор мо же да са ши-
је три ко жна груд ња ка. Бун да те шка 
пет ки ло гра ма из ра ди се за два да-
на – при ча вре ме шни Бла го је и хва ли 
се да му за 60 го ди на рад ног ста жа 
ни ко још ни је вра тио ро бу за то што 
ни је био за до во љан. По себ но му је 
ми ло што су ње го ви си но ви, ра де ћи 
у Швај цар ској, га зда ма и мно го број-
ним при ја те љи ма по кло ни ли бун де и 
ко жу хе ко је они ра до но се. 

– Сва ко вре ме има сво ју мо ду, па и 
ово да на шње. Мно го ми је жао што све 
ма ње љу ди свра ћа у мо ју ра ди о ни цу и 
што су мо ји уну ци вољ ни са мо по не кад 
да ми по мог ну, али не и да се ба ве овим 
за на том – ка же Бла го је Пе рић. 

С. Е. 

Времешни ћурчија са јед ним од 
хи ља ду из ра ђе них ко жних пр слу ка

По што су осво ји ле пр ва 
ме ста на Др жав ном пр вен ству 
у ку гла њу (по је ди нач ном) за 
сле пе и сла бо ви де осо бе у 
но во сад ском Спен су, чла ни-
це Ме ђу оп штин ске ор га ни-
за ци је сле пих и сла бо ви дих 
Шап ца Љи ља на Сте фа но вић 
(пр ва), Сла ђа на Ју го вић (дру-
га) и Рад ми ла Ша ла ји (че твр-
та) пред ста вља ће Ср би ју на 
европ ском так ми че њу у ку гла-
њу за сле пе и сла бо ви де осо-
бе кра јем ма ја у Пољ ској.

– Ре зул тат од 630 обо ре-
них чу ње ва је и мој лич ни ре-

корд, иако се ку гла њем ба вим 
већ ви ше од 12 го ди на – ка-
же до бит ни ца злат не ме да ље 
Љи ља на Сте фа но вић. 

Ка ко ре че Љи ља на, из-
ра жа ва ју ћи и ми шље ње сво-
јих дру га ри ца, пред од ла зак 
на европ ско пр вен ство ва-
ља ло би по ја ча ти тре нин-
ге. А ка ко, кад у Шап цу не 
по сто ји ку гла на ко ја за до-
во ља ва по треб не кри те ри-
ју ме? За то се на тре нин ге 
иде у Бе о град, а то ко шта. 
Пут не тро шко ве сно се Ме-
ђу оп штин ска или Ре пу блич-

ка ор га ни за ци ја сле пих и 
сла бо ви дих, али за тре нин-
ге и сва ку дру гу при пре му 
ове да ме мо ра ју са ме се би 
да бу ду спон зо ри.

У ме ђу вре ме ну, Љи ља на, 
ко ја ку гла и у еки пи рат них 
вој них ин ва ли да, пре не ко-
ли ко да на уче ство ва ла је у 
так ми че њу ове еки пе и еки-
пе Фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње и...

– Не ма „и”, по бе ди ла 
сам, иако сам је ди на би ла 
сла бо ви да. 

Б. Р.

НА ДР ЖАВ НОМ ПР ВЕН СТВУ У КУ ГЛА ЊУ ЗА СЛЕ ПЕ И СЛА БО ВИ ДЕ

Зла то и сре бро за Шап чан ке

Љи ља на Сте фа но вић

Иако за шао у 85. го ди ну, и да нас ши је оде ћу од ов чи је и јаг ње ће ко же, 
са мо што је са да ку па ца мно го ма ње
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ДЕ БРЦ

Сви пу те ви во де у клуб

КРУ ШЕ ВАЦ

До ђи те, ра до ва ће мо се
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Кру шев ца же-

ли да ус по ста ви при сни је од но се са свим пен зи о нер ским 
ор га ни за ци ја ма у Ср би ји, па им се сто га обра ћа пре ко на-
шег ли ста овим пи смом:

„Ми смо, дра ги на ши, ва ша брат ска и при ја тељ ска ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра. Же ли мо да се као при ја те љи че шће 
по се ћу је мо, дру жи мо и за ба вља мо, да бо ље упо зна мо гра до-
ве у ко ји ма жи ви мо и њи хо ву око ли ну, да ужи ва мо у њи хо-

Не ко је јед ном ре као да сви пу те ви у Де бр цу во де у 
ле по уре ђе ни Клуб пен зи о не ра. И не без раз ло га. Јер, то 
је оми ље но свра ти ште нај ста ри јих Де бр ца, Вла са ни це, Но-
вог Се ла, Ме са ра ца, где се ско ро сва ко днев но оку пља ју, 
дру же, за ба вља ју. 

– До тра ја ли дво со бан стан, ко ји нам је оп шти на да ла на 
трај но ко ри шће ње, вла сти тим ра дом и од ри ца њем, не та ко 
дав но, пре тво ри ли смо у пен зи о нер ски ку так – под се ћа до-
ско ра шњи пред сед ник Основ не ор га ни за ци је пен зи о не ра у 
овој по са во там нав ској ва ро ши ци Ра до ван Сте ва но вић.

За успе шан рад Ор га ни за ци ја је до би ла мно ге по хва ле, 
са свих стра на. Ру ко вод ство се по себ но ста ра о здра вљу 
чла но ва и по ро ди ца ма пре ми ну лих пен зи о не ра. У Клу бу 
сла ве све пра зни ке, а ду гач ка је и ли ста из ле та и оби ла-
за ка исто риј ских ме ста и кул тур них ма ни фе ста ци ја.

– И ове го ди не пла ни ра мо да по се ти мо мно га зна чај-
на ме ста, по себ но у По мо ра вљу и Ђер дап ској кли су ри – 
ка же но ви пред сед ник Ду шан Жи јић.

До да је да се под кро вом Клу ба на ла зи и ша хов ски клуб 
ко ји је пр вак оп штин ске ли ге, да има ју ка су уза јам не по-
мо ћи и да су у по след ње вре ме Ор га ни за ци ју „осве жи ли” 
но вим чла но ви ма.

З. Ђу рић 

ОРЕ ШКО ВИ ЦА

Пред сед ни ку
још је дан ман дат

Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Оре шко ви це код До њег 
Ми ла нов ца на Из бор ној скуп шти ни по чет ком апри ла пред-
сед ни ку Мом чи лу Ра ду ло ви ћу по ве ри ла је но ви ман дат, а 
за пот пред сед ни ка је иза бра на го спо ђа Слав ка Цу цу ло вић. 
Скуп шти ни су при су ство ва ли пред став ни ци Град ске ор га-
ни за ци је из До њег Ми ла нов ца, а са овим из бо ром са гла-
сни су сви пен зи о не ри.

Ме сна ор га ни за ци ја Оре шко ви ца у 2008. го ди ни обез бе-
ди ла је огрев на др ва у ви ше ме сеч них ра та за нај ста ри је 
пен зи о не ре, као и па ке те за нај си ро ма шни је и јед но крат-
ну по моћ у ви си ни од 500 ди на ра за ле ко ве и оста ле жи-
вот не на мир ни це. У са рад њи са Град ском ор га ни за ци јом 
упри ли че не су екс кур зи је и за ба ве, та ко да су пен зи о не-
ри за до вољ ни. Та ква ак тив ност на ста вље на је и у овој 
го ди ни.

М. Ра ду ло вић 

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Сти же ко сто лач ки угаљ
Као и го ди на ма ра ни је, нај ста ри ји гра ђа ни По жа рев ца 

и око ли не, за хва љу ју ћи ан га жо ва њу Оп штин ске ор га ни за-
ци је пен зи о не ра, без про бле ма обез бе ђу ју огрев за зи му 
по знат но ни жој це ни и на шест ра та. Упис за на ред ну 
зим ску се зо ну по чео је од ја ну а ра и тра ја ће до 31. ма ја. 
Пре воз огре ва са ко по ва у Ко стол цу по ве рен је ко сто лач-
ком пред у зе ћу Ауто тран спорт са ко јим пен зи о не ри има ју 
ви ше го ди шње ис ку ство. Је дан број пен зи о не ра већ је до-
био упи са не ко ли чи не угља та ко да без бри жно до че ку је 
но ву греј ну се зо ну иако се ста ра тек за вр шила. 

Са мо про шле го ди не „цр ним зла том” из Ко стол ца снаб-
де ло се 3.200 пен зи о не ра. Њи ма је ис по ру че на 21.000 то-
на угља.

С. Е.

вој ле по ти и зна ме ни то сти ма. По зи ва мо вас да до ђе те код 
нас. Мо гли би смо мно го да вам го во ри мо о на шем ле пом и 
слав ном гра ду, ста рој срп ској пре сто ни ци. Али, нај кра ће, 
ако до ђе те у Кру ше вац, ви де ће те: Ла за рев град, цр кву Ла-
за ри цу, Му зеј гра да, Спо ме ник ко сов ским ју на ци ма... Упо-
зна ће те бо ље и нас, нај ста ри ју ор га ни за ци ју пен зи о не ра 
у Ср би ји и на Бал ка ну ко ја по сто ји већ 72 го ди не, у ко јој 
ће те би ти ле по при мље ни и уго шће ни. Оче ку је мо да нам 
се ја ви те и да до ђе те, а то ме се уна пред ра ду је мо. На ша 
адре са је – Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра, Оби ли ће-
ва 32, те ле фон 037/427-935, факс 447-040.”

Ра до сав Мај да нац 

Споменик кнезу Лазару
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ША БАЦ

Штед ња већ по че ла
У Оп штин ској ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да Ша бац, ка-

ко је ре че но на сед ни ци Из вр шног од бо ра, у то ку је на-
бав ка огре ва: до сад је упи са но око 800 то на угља ра зних 
вр ста, а оче ку је се по тра жња око 2.000 то на; све уго во-
ре не ко ли чи не др ве та су и упи са не, па се уско ро оче ку-
је ис по ру ка. 

Чла но ви Из вр шног од бо ра оба ве ште ни су и да је про-
те кла го ди на, иако те шка, успе шно за вр ше на и, што је 
нај ва жни је, за бе ле же но је 258 но вих чла но ва. По себ но је 
ис так нут успе шан рад Ткач ке ра ди о ни це „По ве смо”, као и 
ор га ни зо ва ње број них из ле та и дру же ња. Ове го ди не ша-
бач ка ор га ни за ци ја би ће и до ма ћин су сре та са ин ва ли ди-
ма Ру ме и Бач ке Па лан ке.

Ипак, ка ко је ис так ну то, у овој го ди ни нео п ход на је ра-
ци о на ли за ци ја по сло ва ња и штед ња ко ја је већ по че ла, 
од па пи ра, пре ко днев ни ца, до ис пла та ра зних на док на да. 
Спро во ђе ње пла но ва би ће ана ли зи ра но сва ка три ме се ца 
и на осно ву то га пред у зи ма ће се но ви по сло ви. Штед ња 
не ће зна чи ти сма њи ва ње ак тив но сти. На про тив, ви ше ће 
се ра ди ти али и ра ци о нал ни је.

Б. Р.

КО ЦЕ ЉЕ ВА

Су срет же на у Бе че ју
За хва љу ју ћи не у мор ној Гор да ни Јо вић, Удру же ње же-

на ко це ље вач ке оп шти не, у чи јим ре до ви ма су и мно го-
број не пен зи о нер ке, по сти же све за па же ни је ре зул та те и 
по ди же но ве мо сто ве при ја тељ ства и са рад ње са при пад-
ни ца ма „леп шег по ла” из дру гих де ло ва Ср би је, Ре пу бли ке 
Срп ске, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не. Та ко је би ло и 
не дав но, ка да су Ко це љев ке по се ти ле Бе чеј, а за тим сти-
гле у ср це Шу ма ди је – у Кра гу је вац. У њи хо вом дру штву 
би ле су пред став ни це Зре ња ни на, Шап ца, Сме де ре ва, Вр-
ба са, Бе че ја, Бач ког Јар ка... Су сре ти, по оби ча ју у пе сми 
и игри, тра ју до ка сно у ноћ.

З. Ђ.

ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ

За пре воз
из град ске ка се 

Пре ма спо ра зу му пред став ни ка оп шти не Гор њи Ми ла но-
вац и Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра, из град ске ка-
се би ће из дво је но 3.000.000 ди на ра за бес пла тан пре воз 
јед ног бро ја пен зи о не ра с овог под руч ја. Ову по год ност 
има ће пен зи о не ри ста ри ји од 70 го ди на под усло вом да 
ста ну ју на уда ље но сти ве ћој од 10 ки ло ме та ра од гра да. 

– Бес плат не кар те де ле се пре ко се о ских ор га ни за ци-
ја или у се ди шту Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у 
Гор њем Ми ла нов цу – ка же Ра дош Ра ко вић, за ме ник пред-
сед ни ка ове пен зи о нер ске ор га ни за ци је. 

Ра чу на се да ће пра во на бес плат ну во жњу има ти око 
1.700 пен зи о не ра.

Т. К. 

РУ МА

Нај да ро ви ти је по е те

Награђена Јо ва на Јо ва но вић са чла ни цом жи ри ја 
Би ља ном Ни ко лић

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” у Ру ми 15. апри ла уру-
че не су на гра де за нај бо ља ли те рар на оства ре ња ста на ра 
ку ћа за ста ре са под руч ја Ср би је. На дру гом так ми че њу, 
ко је је и ово га пу та ор га ни зо ва но на ини ци ја ти ву ди рек-
тор ке цен тра „Срем” Ма ри је Ста ној чић Сра ке, уче ство ва ла 
су 62 ауто ра са 119 ра до ва. Ко ри сни ци 28 уста но ва из Ср-
би је над ме та ли су се у пи са њу по е зи је и про зе.  

Ка ко су, пре ма оце ни жи ри ја, ра до ви би ли ква ли тет-
ни, на гра ђе но је укуп но два де сет уче сни ка из се дам на-
ест уста но ва. По две на гра де при па ле су до ма ћи ни ма из 
Ру ме и ко ри сни ци ма До ма за ду шев но обо ле ла ли ца из 
Но вог Бе че ја. 

Пр во ме сто у ка те го ри ји „по е зи ја” осво ји ли су Ра до слав 
Ла зин из Геронтолошког центра на Бе жа ниј ској ко си, Јо-
ва на Јо ва но вић из ГЦ у Бач кој Па лан ци и Сто јан Ни ко лић 
из ГЦ у Ја го ди ни.

Ка да је реч о про зним ра до ви ма, нај бо љи су би ли Јо-
ван Јан ко вић из ГЦ у Ни шу, Ву ка Ми ло вић из ГЦ у Пан че-
ву и Жи во јин Стан ков из ГЦ у Ка њи жи.

Нај у спе шни ји так ми ча ри до би ли су књи ге, су ве ни ре и руч не 
ра до ве ста нов ни ка Ге рон то ло шког цен тра „Срем” у Ру ми.

Г. Ву ка ши но вић

У прошлој години 258 нових чланова
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МА ЛИ ЗВОР НИК

За ку пац оја дио
пен зи о не ре

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ма лом Звор ни ку, 
ко ја има 2.000 чла но ва, ла не је пр ви пут у по след њих 20 
го ди на по сло ва ла по зи тив но. То с по но сом ис ти че „пр ви 
пен зи о нер” Ми ло је Јо кић, не ка да шњи пред сед ник оп штин-
ске вла де, и на гла ша ва да је но во ру ко вод ство Удру же ња 
ус пе ло, по сле ви ше ме сеч не гр че ви те бор бе и до ка зи ва ња 
да су исти на и за кон на њи хо вој стра ни, да по вра ти по-
слов ни про стор, уз са му оба лу пре ле пе Дри не. 

– Због „те ра ња прав де”, на не дав ној ре дов ној кон фе-
рен ци ји МО Но во на се ље, пре ту чен сам, а про тив ак те ра 
ни је под не та ни пре кр шај на при ја ва – ка же с не скри ве ним 
не за до вољ ством Јо кић, и до да је да су ло кал ни ме ше та ри, 
не та ко дав но, ком плет ну имо ви ну Удру же ња пен зи о не ра, 
на се би свој ствен на чин, би ли из да ли у за куп ко ји ни до 
да нас ни је пла ћен.

Нај го ре је у све му, ка жу, што се за ку пац пен зи о нер ског 
клу ба, ко ји је ту жен Оп штин ском су ду у Ло зни ци због не-
пла ћа ња за куп ни не, јав но пи та шта хо ће бив ши ру ко во ди о-
ци Удру же ња „ка да смо за куп ни ну де ли ли из ме ђу се бе”!

– Због фи зич ког на па да, увре да мо јих са рад ни ка и 
утвр ђи ва ња чи ње ни ца ко је шта све ра дио про тив ин те-
ре са Удру же ња, под не ћу ту жбу над ле жном су ду – не кри-
је Ми ло је Јо кић.

З. Ђу рић

ЦЕР

И најстарији пла ни на ри 

Ру ко вод ство Пла ни нар ског дру штва „Бор ко вац” из Ру ме 
ор га ни зо ва ло је овог ме се ца од ла зак на Цер. Ме ђу 160 
пла ни на ра и дру гих гра ђа на из срем ско ми тро вач ке, ири-
шке и рум ске оп шти не, био је и ве ли ки број пен зи о не ра 
ко ји су нај ре дов ни ји из лет ни ци. Ста зу ду гу 14 ки ло ме та-
ра пре пе ша чи ло је ви ше од 100 пла ни на ра. Ка ко смо са-
зна ли од Мар ка Ка ри ћа из ПД „Бор ко вац”, за љу бље ни ци 
у пла ни не сле де ће пла ни на ре ње пла ни ра ју за 6. јун ка да 
ће се упу ти ти на По влен.

Г. В.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Пе ра шке на Ве лик дан 
Нај ра до сни ји хри шћан ски пра зник Вас крс ве ко ви ма је у 

кња же вач кој оп шти ни био по знат као Ве лик дан, а фар ба-
на ја ја као пе ра шке. Ове го ди не Кња жев ча ни су пра зно ва-
ло три да на, углав ном по ро дич но, у кру гу фа ми ли је. Би ле 
су ор га ни зо ва не мно го број не за ба ве, а и так ми че ња – чи-
је је фар ба но ја је „нај и здр жљи ви је”. 

По во дом вас кр шњег пра зни ка струч ни тим Цен тра за 
со ци јал ни рад за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, у окви ру 
омла дин ског клу ба, ор га ни зо вао је при ред бу за ста ре у Ге-
рон то ло шком цен тру на ко јој су ови ма ли ша ни ре ци то ва ли 
и пе ва ли. Де ца из хра ни тељ ских по ро ди ца су ко ри сни ци-
ма по ме ну те уста но ве по кло ни ла ус кр шња ја ја, офар ба на 
и укра ше на та ко да пред ста вља ју пра ва ре мек-де ла. А за-
уз врат, ко ри сни ци Цен тра су у знак за хвал но сти овим ма ли-
ша ни ма да ри ва ли сво је – руч не ра до ве. На кра ју, ка ко то 
обич но би ва, сле ди ло је по слу же ње ра зних ђа ко ни ја. 

Д. Ђор ђе вић 

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

За по сли ли мла де
Ру ко вод ство Удру же ња пен зи о не ра Ве ли ка Пла на не ми-

сли са мо на чла но ве, већ по ма же и мла ди ма.
– На ше удру же ње за крат ко вре ме ус пе ло је да за по сли 

ше сто ро мла дих љу ди, што је за нас ве ли ки успех. У клу бу 
за од мор и ре кре а ци ју чла но ва за по сли ли смо јед ног рад ни-
ка, а два у про сто ри ја ма ко је смо из да ли у за куп. У ме сним 
од бо ри ма у се ли ма Ло зо вик и Ми ло ше вац, где та ко ђе има мо 
клу бо ве, за по сли ли смо про фе си о нал ног ко но ба ра и фри зер-
ку – ка же пот пред сед ник Удру же ња Ми о драг Свр зић.

У оп шти ни Ве ли ка Пла на има 5.300 пен зи о не ра, од че га 
је са мо три де сет од сто учла ње но у Удру же ње. За 1.409 чла-
но ва, ко ји ре дов но пла ћа ју чла на ри ну, Удру же ње је на ба вља-
ло огрев, на мир ни це, ор га ни зо ва ло дру же ња...

– На за јед нич кој сед ни ци Скуп шти не и Управ ног од бо ра 
Удру же ња од лу че но је да чла на ри на за ову го ди ну бу де 
120 ди на ра. Сред ства за рад обез бе ђу је мо и из до на ци ја, 
од за куп ни не и нов ца ко ји до би ја мо од Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је – каже Свр зић.

Ина че, при Удру же њу ра ди и Ак тив же на, с пред сед ни-
цом Ве ром Ра дој ко вић, ко ји је у 2008. ор га ни зо вао осам 
дру же ња и за ба ва, 12 из ле та и јед но днев них екс кур зи ја, 
као и по се те за ба ва ма и ча јан ка ма „ком шиј ског” Ак ти ва 
же на ОО пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке.

До дај мо да је Удру же ње по че ло да на ба вља огрев за но-
ву греј ну се зо ну: угаљ по це ни од 3.300 ди на ра, а др ва по 
2.900 пен зи о не ри ће от пла ћи ва ти у ви ше ме сеч них ра та.

Сл. Ко стан ти но вић

До ла зак на за ба ву код колега из Смедеревске Паланке

Издржљиви и једни и други
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Фи ли ја ле Фон да ПИО
КРА ЉЕ ВО (оп шти не Кра ље во, 
Вр њач ка Ба ња, Ра шка), 
Вој во де Пут ни ка 5, 
тел. 036/304-000, 036/311-785
Ис по ста ве: Вр њач ка Ба ња, Ра шка 

КРУ ШЕ ВАЦ (оп шти не Кру ше вац, 
Вар ва рин, Тр сте ник, Ћи ће вац, 
Алек сан дро вац, Брус), 
Трг Ок то бар ске ре во лу ци је 2, 
тел. 037/414-900
Ис по ста ве: Алек сан дро вац, Вар ва-
рин, Ћи ће вац, Брус, Тр сте ник

ЛЕ СКО ВАЦ (оп шти не Ле ско вац, 
Бој ник, Ле ба не, Ме две ђа, 
Вла со тин це, Цр на Тра ва), 
Па не Ђу ки ћа б.б., 
тел. 016/200-500
Ис по ста ве: Вла со тин це, Ле ба не, Бој-
ник, Ме две ђа, Цр на Тра ва

НИШ (оп шти не Ниш, Алек си нац, 
Свр љиг, Ме ро ши на, До ље вац, 
Га џин Хан, Ра жањ), 
При је зди на 1, тел. 018/241-890
Слу жба Фи ли ја ле Ниш – Алек си нац, 
тел. 018/808-087
Ис по ста ве: Свр љиг, Ме ро ши на,
До ље вац, Га џин Хан, Ра жањ

НО ВИ ПА ЗАР (оп шти не Но ви 
Па зар, Сје ни ца, Ту тин), 
Ул. 29. но вем бра б.б., 
тел. 020/318-319
Ис по ста ве: Сје ни ца, Ту тин

ПИ РОТ (оп шти не Пи рот, Ба бу шни-
ца, Бе ла Па лан ка, Ди ми тров град), 
Срп ских вла да ра 74, 
тел. 010/322-649, 010/347-289
Ис по ста ве: Бе ла Па лан ка, Ба бу шни-
ца, Ди ми тров град

ПО ЖА РЕ ВАЦ (оп шти не По жа ре-
вац, Ве ли ко Гра ди ште, Го лу бац, 
Ма ло Цр ни ће, Жа ба ри, Пе тро вац, 
Ку че во, Жа гу би ца), 
Трг Ра до ми ра Ву јо ви ћа 1, 
тел. 012/538-200, 012/538-203
Ис по ста ве: Ве ли ко Гра ди ште, Ма ло 
Цр ни ће, Пе тро вац, Жа гу би ца, Го лу-
бац, Жа ба ри, Ку че во

ПРО КУ ПЉЕ (оп шти не Про ку пље, 
Бла це, Кур шу мли ја, Жи то ра ђа), 
XXI срп ске ди ви зи је 49,
тел. 027/322-840, 027/321-884
Ис по ста ве: Бла це, Кур шу мли ја, Жи-
то ра ђа.

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

ПИСМА

Мо гу и вој ни
пен зи о не ри

На ши чи та о ци из Ме сне кан це ла ри је „Фи лип Кља-
јић” из Ни ша по ста ви ли су нам пи та ње мо гу ли вој-
ни пен зи о не ри да бу ду чла но ви ци вил них удру же ња 
пен зи о не ра и да бу ду би ра ни на функ ци је у тим ор-
га ни за ци ја ма.

Од го вор смо по тра жи ли од Ђу ре Пе ри ћа, пред сед-
ни ка Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Бе о град, и са-
зна ли да је то мо гу ће и да већ има вој них пен зи о не ра 
ко ји су не са мо чла но ви, већ су и на функ ци ја ма у 
ци вил ним пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма.

Ре дак ци ја

Ко мари
за пешаке
На тро то а ри ма ви ше не ма 

ме ста за пе ша ке. По ста ла је 
пра ва и опа сна аван ту ра пре-
ћи пе ши це чак и вр ло ма ле 
ре ла ци је, на ро чи то спо ред-
ним ули ца ма Бе о гра да. То га 
ни су по ште ђе не ни мај ке са 
де цом. Због мно го број них пар-
ки ра них ауто мо би ла при ну ђе-
ни смо да хо да мо ко ло во зом 
и за ста је мо на сва ком ко ра-
ку да би смо про пу сти ли нер-
во зне во за че ко ји че сто не 
по шту ју ни са о бра ћај не про-
пи се ни зна ке. Као да пе ша-
ци ни ку да не жу ре и као да 
ви ше ни ко не же ли да иде у 
шет њу? То што се у на шем 
глав ном гра ду пар ки ра ње на-
пла ћу је, не зна чи да је тај 
про блем и ре шен.

Жив ко Мак сић,
Бе о град

Мајка је мај ка
Пре не ко ли ко да на у ауто бу су на ли ни ји 17, око 

се дам са ти ују тру, у пре пун ауто бус ушла је мај ка са 
дво је ма ле де це. Де вој чи цу од че ти ри и по го ди не 
во ди ла је за ру ку, а ма ње де те, је два ста ри је од го-
ди ну да на, но си ла на бо ку. Ста ла је код сред њих вра-
та, тру де ћи се да одр жи рав но те жу. Не ко ли ко гла ва 
се окре ну ло, али ка да су уста но ви ли да је у пи та њу 
Ром ки ња, сви су на ста ви ли да спо кој но се де. У јед ном 
мо мен ту се ди ште ис пред ње је оста ло пра зно. Док се 
она сна шла, мла ђи чо век је од не куд ис пред ње већ 
сео. Оћу та ла је. Та да се по бу ни ло не ко ли ко же на и 
ју ри шник је пре ко во ље устао и усту пио јој ме сто.

Чи ње ни ца да је же на би ла из у зет но до те ра на а де-
ца ле по не го ва на, чи ста и уред на не зна чи мно го у 
овој си ту а ци ји, али ипак же лим да и то на по ме нем. 
Очи то да је би ла јед на од мај ки ко је ују тру во де де-
цу у об да ни ште, па жу ре на по сао. У сва ком слу ча ју, 
ни је има ло сми сла да је сви гле да ју ка ко се, са дво-
је ма ле де це, му чи да одр жи рав но те жу и да јој ни ко 
не по ну ди се ди ште. Ни је да смо баш као на опру га-
ма ка да тре ба уста ти у град ском пре во зу, а још кад 
ви ди мо Ром ки њу... 

Па, џа бе нам и за кон о дис кри ми на ци ји око ко јег 
се оно ли ко ло ми ше ко пља ту не дав но, кад је на ма у 
гла ви све уре ђе но и без за ко на. Мо жда се не ко пре-
по зна у ово ме, па се ма ло за ми сли. Ако се то до го ди, 
ни је уза луд по тро шен про стор у но ви на ма.

Р. Мар ко вић,
Ба но во бр до
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Но ве осно ви це оси гу ра ња
Ових да на је об ја вље на Од лу ка о на чи ну об ра чу на до-

при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у по ступ ку 
утвр ђи ва ња свој ства оси гу ра ни ка. То се од но си на оне оси-
гу ра ни ке ко ји ма је про те као рок за подношење при ја ве 
на оси гу ра ње, тј. за ко је при ја ва на оси гу ра ње ни је под-
не та, а не спор но је утвр ђе но да су ра ди ли и да је та кав 
рад имао све еле мен те рад ног од но са, од но сно оба вља-
ња са мо стал не или по љо при вред не де лат но сти.

Овом од лу ком је утвр ђе но да до при но си мо гу би ти 
пла ће ни на осно ви цу ко ја из но си 35 од сто про сеч не за-
ра де у Ре пу бли ци ко ја ва жи на дан упла те до при но са. У 
ба зу ма тич не еви ден ци је уно си се као за ра да, од но сно 
осно ви ца оси гу ра ња 35 од сто про сеч не за ра де из го ди не 
за ко ју се упла ћу је до при нос. Ова кав на чин об ра чу на и 
упла те до при но са је знат но по вољ ни ји за оне ко ји ма се 
на кнад но утвр ђу је свој ство оси гу ра ни ка. До са да ва же ће 
осно ви це оси гу ра ња, ко је су би ле знат но ви ше, прак тич-
но су мно ге оне мо гу ћа ва ле да на кнад но ре гу ли шу сво је 
оба ве зе, а са мим тим и пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

Ова од лу ка се од но си и на оси гу ра ни ке ко ји ма до при-
нос ни је утвр ђен и на пла ћен у скла ду са за ко ном. 

Од лу ка је сту пи ла на сна гу 18. апри ла 2009. го ди не, 
а тре нут но осно ви ца на ко ју се пла ћа до при нос на ме сеч-
ном ни воу из но си 14.677 ди на ра, а до при нос по сто пи од 
22 од сто из но си 3.228,94 ди на ра.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

До каз стаж из рад не књи жи це
Сла ви ца Ив ко вић – Гр де-

ли ца: Имам ви ше од 15 го ди-
на ста жа оси гу ра ња, а 21. 5. 
2009. на вр ша вам 60 го ди на 
жи во та. Хте ла бих да под не-
сем зах тев за ста ро сну пен-
зи ју. У Фи ли ја ли Ле ско вац у 
ма тич ној еви ден ци ји не по сто-
ји до каз о упла ће ним до при-
но си ма за 1986. и део 1987. 
го ди не. По сло да вац код ко га 
сам та да ра ди ла твр ди да је 
упла тио до при но се, али не ма 
до каз. Ин те ре су је ме шта ја 
са ма мо гу да ура дим. Да ли 
по сто ји мо гућ ност на кнад не 
упла те до при но са?

Од го вор: Стаж о ко ме је 
реч упи са ла је у рад ну књи-

жи цу и ове ри ла та да шња 
Са мо у прав на ин те ре сна за-
јед ни ца пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, тј. са да шњи 
Фонд ПИО; си гур но је да овај 
стаж не би био упи сан у рад-
ну књи жи цу да ни су пла ће-
ни од го ва ра ју ћи до при но си. 
Из ових раз ло га, обра ти те 
се над ле жној фи ли ја ли ПИО 
у Ле сков цу да уне се не до ста-
ју ће по дат ке.
С овим ста жом има ће те 

по треб них 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју у 
ма ју ове го ди не, ка да пу ни-
те 60 го ди на.

На кна да за те ле сно оште ће ње
Сла ви ца Сто ја но вић – Ле-

ско вац: Од 1986. го ди не имам 
те ле сно оште ће ње од 70 од-
сто. Ин те ре су је ме ко ли ко са-
да из но си на кна да за те ле сно 
оште ће ње јер ми слим да ми 
Фи ли ја ла Ле ско вац ма ло ис-
пла ћу је.

Од го вор: На кна да за те-
ле сно оште ће ње у вре ме ка-
да сте је Ви оства ри ли мо гла 
је да се до де ли и ис пла ћу-
је и ка да је те ле сно оште ће-
ње на ста ло као по сле ди ца 
бо ле сти, што је код Вас и 
био слу чај. Од 1997. го ди не 
из ме ном про пи са из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња омо гу ће но је са мо они ма 
код ко јих се утвр ди да је 

те ле сно оште ће ње на ста ло 
као по сле ди ца не сре ће на 
по слу или про фе си о нал ног 
обо ље ња да мо гу да оства-
ре и на кна ду. 

На кна де за те ле сно оште-
ће ње и по ра ни јим и по са-
да шњим про пи си ма ни су 
од ре ђи ва не у ви со ким из-
но си ма, с тим што је из нос 
увек био ве ћи ка да је те ле-
сно оште ће ње по сле ди ца не-
сре ће на по слу не го ка да је 
узрок бо лест. 
Ускла ђе ни из нос Ва шег 

сте че ног пра ва на на кна ду 
за те ле сно оште ће ње из но си 
1.414,76 ди на ра, и Фи ли ја ла 
ПИО у Ле сков цу га пра вил но 
ис пла ћу је.

Пра во на прет ход но ускла ђи ва ње
Ми лу тин Сте ва но вић – Бе о-

град: За ко ји про це нат ће би ти 
прет ход но ускла ђе на пен зи ја 
од 1. 1. 2009. на осно ву чла на 
231, став 5 За ко на о ПИО? У 
пен зи ју тре ба да идем у дру-
гој по ло ви ни ове го ди не ка-
да ис пу ним све усло ве.

Од го вор: Оси гу ра ни ци ко-
ји оства ру ју пра во на пен зи-
ју под по себ ним усло ви ма и 
за ко је је но вим из ме на ма 
За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу про ду же-
но пра во да пен зи ју мо гу да 
оства ре од јед но го ди шњег про-
се ка ко ји пред ста вља про сеч-
ну за ра ду, од но сно на кна ду 
за ра де из ка лен дар ске го ди не 
ко ја прет хо ди го ди ни у ко јој 
се оства ру је пра во на пен зи-
ју, има ју пра во на прет ход но 

ускла ђи ва ње пен зи је од 1. ја-
ну а ра го ди не у ко јој оства ру-
ју пра во на пен зи ју.

Ва жно је на по ме ну ти да 
у за ра ду, од но сно на кна ду 
за ра де не ула зе из но си уго-
во ре них на кна да, уко ли ко 
је оси гу ра ник та кве на кна де 
оства рио у прет ход ној ка лен-
дар ској го ди ни.

Про ду же ње ва жно сти чл. 
231 За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу је до 31. 
12. 2009. го ди не па ће оси-
гу ра ни ци ко ји у 2009. го ди-
ни бу ду оства ри ли пра во на 
пен зи ју под по себ ним усло-
ви ма и уз при ме ну чл. 231 
За ко на има ти пра во на прет-
ход но ускла ђи ва ње пен зи је 
од ре ђе не од јед но го ди шњег 
про се ка од 1. 1. 2009 го ди не 
за 11,98 од сто.

Услов за по ро дич ну пен зи ју
Љу би ца Ву ји чић – Ча чак: 

Ро ђе на сам 1960. го ди не. Мој 
су пруг је ужи ва лац на ше, али 
и не мач ке пен зи је. У бра ку 
смо од 26. 1. 2007. го ди не. 
Ин те ре су је ме ка ква су мо-
ја пра ва у по гле ду на сле ђа 
пен зи је, јер ми је су пруг те-
шко обо лео.

Од го вор: Ви ове го ди не 
пу ни те 49 го ди на жи во та и од 
тог да на па до кра ја ове ка-
лен дар ске го ди не ис пу ња ва те 
услов за оства ри ва ње пра ва 

на по ро дич ну пен зи ју у слу-
ча ју смр ти су пру га. Сле де ће 
2010. го ди не би ће Вам по треб-
но 49 го ди на и 6 ме се ци жи-
во та за оства ри ва ње пра ва, а 
2011. би ће по треб но да има те 
50 го ди на жи во та. Што се ти-
че не мач ког за ко но дав ства, ту 
ни су про пи са не од ре ђе не го-
ди не жи во та, али је нео п ход-
но да је брак тра јао нај ма ње 
го ди ну да на, што сте Ви та ко-
ђе ис пу ни ли као услов за по-
ро дич ну пен зи ју.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: позивар, оморина, Каракас, ананаси, 
ј, нар, п, ар, ц, ка, њух, сат, економи, отоке, сметање, Тел, кас, 
ат, к, рт, к, Орк, о, Латеран, анамити, Радивој, Атакама

Гла со ри зми
Свет ска еко ном ска кри за је мач ји ка шаљ у од но су 

на на шу кри зу.

У ци љу штед ње пи је се са мо ви ски. Без ле да.
Дра ги Пет ко вић

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

РАДНИЧКИ 
ПРАЗНИК

ВОДА КОЈА 
ТЕЧЕ

ЗАВАРЕНО 
МЕСТО НА 

МЕТАЛУ (МН.)

ПРАСТА- 
НОВНИЦИ 
БАЛКАНА

ВРСТА 
МИНЕРАЛА

МУСЛИМАНСКА 
ВЕРСКА 
ТИТУЛА

СНЕЖНИ 
ЧОВЕК СА 
ХИМАЛАЈА

1. О5.

СТВАРНЕ 
ЧИЊЕНИЦЕ

ПРОДУКТ 
АКРИЛНЕ 
КИСЕЛИНЕ

ПОЧЕТИ   
ОРАТИ

СИМБОЛ 
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Про да ју ме да ље
Те шко је ве за ти чо ве ка за реч ка да има сло бод не 

ру ке.

Че ка ју ћи по сао, хе ро ји ра да жи ве од про да је 
ме да ља.

Утр ча ли би смо ми у Евро пу да нас ни је умо рио 
– штра пац.

Зо ран Бог да но вић

Ло ко мо ти ва раз во ја
Ка рак тер је ве ли ка реч. То ли ко ве ли ка да јој мно ги 

ни кад не до ра сту.

Кад год се Ср би ји по ту ри „ло ко мо ти ва раз во ја” не ко 
јој от ка чи по ко ји ва гон из ком по зи ци је.

Сло бо дан Ду чић

Те сно оде ло
Ме мо а ри ре во лу ци о на ра. То је са жет при каз мрач не 

про шло сти.

Те сно су нам скро ји ли оде ло, за то пу ца ју ша во ви.
Ра ди во је Јев тић Јен ки
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Пен зи о нер ске 
пи та ли це

За што пен зи о не ри нов ча-
ник на зи ва ју бу ђе лар?
Ваљ да због то га што се 
пра зан убу ђа вио.

Уче ству ју ли и пен зи о не-
ри у „са че ку ши”?
Да, и то два пу та ме сеч но 
у ре до ви ма за пен зи ју.

Ка ква је раз ли ка из ме ђу 
пен зи о не ра и тај ку на то-
ком па да ди на ра?
Тај ку ни чу ва ју евре, а пен-
зи о не ри гу бе нер ве.

За што пен зи о не ри не стре-
пе од па са лу та ли ца?
За то што пси не ма ју за 
шта да их ује ду.

Са ва За ви шић

РЕ КЛИ СУ...

О БОГУ
Бог ми сли у ге ни ји ма, 
сни ва у пе сни ци ма и спа-
ва у оста лим љу ди ма. 

Пе тер Ал тен берг

Бо гу се обра ћа мо са мо он-
да ка да хо ће мо да по стиг-
не мо не што не мо гу ће. За 
не што мо гу ће до вољ ни 
су нам и љу ди. 

Ал бер Ка ми

Љу бав пре ма бо гу и љу-
бав пре ма бли жње му два 
су кри ла истих вра та ко-
ја се отва ра ју и за тва ра-
ју са мо за јед но.

Со рен Кјер ке гор 

Не мо гу ће је ра зу мом схва-
ти ти шта је бог и шта је 
ду ша у чо ве ку. Исто та-
ко те шко је за ми сли ти 
да бо га не ма и да не ма 
ду ше у чо ве ку. 

Блез Па скал

Мо лим за реч
На ја вље на је ак ци ја „Очи сти мо Ср би ју”. Тај ку ни се 

из ви ња ва ју што су је већ – очи сти ли.

Вла да нам сва ко днев но пре ти но вим по ре зи ма, та ко да 
стрес уско ро мо же да по ста не наш – на ци о нал ни бренд.

Шко ло вао сам глас, али још ни сам од лу чио за
ко ју стран ку.

Де јан Па та ко вић

Ка да де ла го во ре
Ма ли љу ди се ра ду ју и ма лим ства ри ма, бо га ти ни че му.

Ако ме ву чеш за је зик, по ка за ћу ти зу бе!

Кад де ла го во ре, го вор ник мо же да ћу ти.
Жи ван С. Фи ли по вић

Ле по су нам скро ји ли
У сен дви чу смо из ме ђу до бра и зла. По је шће нас зло.

Не ће мо по то ну ти. Не ма мо ни Ти та ник ни мо ре.

Ле по су нам скро ји ли. Ште та што не зна мо да ши је мо.
Ра до мир Ста ној ко вић


