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АКТУЕЛНО

ЗА КОН О ПРИ ВРЕ МЕ НОМ СМА ЊЕ ЊУ ПЛА ТА СТУ ПИО НА СНА ГУ 

Та ње ко вер те не та ње чек
За по сле ни у др жав ној ад ми ни стра-
ци ји, јав ним пред у зе ћи ма, аген ци-

ја ма, при вред ним ко мо ра ма, На род ној 
бан ци Ср би је, па и у ор га ни за ци ја ма 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, али 
и на род ни по сла ни ци, чла но ви вла де 
и оста ли функ ци о не ри, мај ске пла те 
при ми ће окр ње не за но во у ве де ни 
„кри зни по рез”: За кон о при вре ме ном 
сма ње њу пла та, од но сно за ра да у др-
жав ној ад ми ни стра ци ји и јав ном сек-
то ру, ко ји су по сла ни ци усво ји ли 29. 
апри ла, сту пио је на сна гу и при ме-

њи ва ће се по чев од ис пла та за ра да 
за мај, па, ка ко је за сад пред ви ђе но, 
за кључ но са ис пла том за ра да за де-
цем бар 2009. го ди не. 

Ове до дат не, и при вре ме не, да жби-
не би ће по ште ђе не су ди је, јав ни ту жи о-
ци, про фе си о нал ни при пад ни ци Вој ске, 
по ли цај ци, пи ло ти и кон тро ло ри ле те-
ња, за по сле ни у БИА и ди пло мат ским 
пред став ни штви ма, за тво ри ма, обра зо-
ва њу, на у ци, здрав ству, кул ту ри, со ци-
јал ној и деч јој за шти ти.

Оста ли ће, пак, за ви сно од до са да-
шње де бљи не ко вер те, мо ра ти да се 
од рек ну де се ти не или и ве ћег про цен-
та на ред них пла та. Мај ске ко вер те, 
да кле, би ће та ње, али то, ка ко нам 
је по твр дио Иван Ми мић, фи нан сиј-
ски ди рек тор РФ ПИО, не ће ути ца ти 
на из два ја ња пен зиј ских до при но са, 
па да кле ни на бу ду ће пен зи је: 

– Ово при вре ме но сма ње ње пла та 
не ће ути ца ти на ви си ну из два ја ња за 

пен зиј ски до при нос, па ни на бу ду ће 
пен зи је, јер се за по сле ни ма не ће ди-
ра ти бру то из но си пла та. Пред ви ђе-
но сма ње ње об ра чу на ће се са мо на 
не то ис пла ту, од но сно на су му ко ја 
се за по сле ном ина че ис пла ћу је ка да 
се об ра чу на ју и упла те по рез и до-
при но си. Би ће то као но ва об у ста ва 
из не то за ра де, као ка да не ко узме 
кре дит па му се из не то пла те об у ста-
вља ра та – об ја шња ва Ми мић. 

За по сле ни ма ко ји ма, по сле об у ста ве 
по ре за и до при но са, у ко вер ти оста је 

до 40.000 ди на ра – пла те не ће би ти 
ума њи ва не ни ди нар. Они ма, ме ђу тим, 
ко ји ма за не то ис пла ту оста је ви ше од 
40.000, али ма ње од 100.000 ди на ра, 
не то су ма из над 40.000 ди на ра би ће 
ума ње на за 10 од сто, а овај „де се так” 
ићи ће у бу џет за сма ње ње по сле ди-
ца кри зе. Ко, ре ци мо, при ма 60.000 
ди на ра, са мо ће из 20.000 „ви шка” из-
над 40.000 ди на ра из дво ји ти кри зних 
10 од сто, од но сно, као што се ви ди 
у на шој та бе ли, не то пла та ће му би-
ти ума ње на за 2.000 ди на ра. Они ма с 
не то пла та ма од 100.000 ди на ра та ко-
ђе ће пр во би ти из у зе то 40.000 ди на-
ра, а оста так од 60.000 ди на ра би ће 
ума њен за „кри зних” 6.000 ди на ра – 
они ће од мај ске за ра де при ма ти по 
94.000 ди на ра. 

За по сле ни с не то пла та ма из над 
100.000 ди на ра, од ви шка пре ко „стот-
ке” из два ја ће до дат них 15 про це на та 
у бу џет: из ко вер те „те шке”, ре ци мо, 

130.000 ди на ра, за пр вих 100.000 об у-
ста ва ће би ти 6.000 ди на ра, а из оста-
лих 30.000 ди на ра об ра чу на ће се још 
15 од сто, од но сно но вих 4.500 ди на-
ра; њи ма ће не то пла та би ти ума ње-
на за укуп но 10.500 и на да ље ће, 
уме сто 130.000, при ма ти по 119.500 
ди на ра. 

Они ма с не то за ра да ма ви шим од 
ше сто стру ке про сеч не за ра де у Ре пу бли-
ци Ср би ји (што, пре ма тре нут ној не то 
пла ти од 30.362, из но си 182.172 ди на-
ра), би ће „од у зе та” и це ла ова раз ли ка 

пре ко ше сто стру ког про се ка: не ко ме с 
пла том од 200.000 ди на ра, пр во ће би-
ти об ра чу на то 6.000 ди на ра за пр вих 
100.000 ди на ра; раз ли ка до ше сто стру-
ког про се ка (82.172 ди на ра) би ће „опо-
ре зо ва на” с 15 про це на та и одбитак 
ће би ти 12.325,80 ди на ра, а он да ће 
би ти об у ста вље но и свих 17.828 ди на-
ра „ви шка” пре ко ше сто стру ког про се ка 
– ова за ра да ће укуп но би ти ума ње на 
за 36.153,80 ди на ра и овај за по сле ни 
ће убу ду ће при ма ти, уме сто 200.000, 
по 163.846,20 ди на ра. Они с не то пла-
том од 300.000 ди на ра, по истом „ре-
цеп ту”, др жа ви ће усту пи ти ско ро по ла 
за ра де, од но сно чак 136.153,80 ди на-
ра, а на да ље из ко вер те од бро ја ва ти 
„са мо” по 163.846,20 ди на ра. Па, ако 
је и за кри зу, до ста је. Сем ако, на-
пра сно, не поч не сма њи ва ње пла та у 
„жр тво ва ним” ин сти ту ци ја ма, аген ци ја-
ма и јав ним пред у зе ћи ма.

С. Ч.

Обрачуната нето зарада за мај 20.000,00 60.000,00 140.000,00 300.000,00

Бруто зарада 27.514,18 84.575,52 198.698,20 383.031,91

Укупно умањење – 2.000,00 12.000,00 136.153,80

Нето за исплату 20.000,00 58.000,00 128.000,00 163.846,20

Проценат укупног умањења – 3,33% 8,57% 45,38%
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  ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

До при нос, па 
ове ра књи жи це

Од 1. ју ла ове го ди не, за раз ли ку 
од до са да шње прак се, по сло дав ци 
не ће мо ћи у фи ли ја ла ма Ре пу блич-
ког за во да за здрав стве но оси гу ра-
ње да пре у зму мар ки це за ове ру 
здрав стве них књи жи ца сво јих за-
по сле них без до ка за да су за њих 
пла ти ли до при нос за здрав стве но 
оси гу ра ње. 

На и ме, од по чет ка го ди не, ка да је 
уве де но да се здрав стве не ле ги ти ма-
ци је свим ка те го ри ја ма за по сле них, 
не за ви сно од то га да ли ра де код 
по сло дав ца или се ба ве при ват ним 
би зни сом, ове ра ва ју ле пље њем мар-
ки ца, фир ма ма је омо гу ће но да за 
упо сле не пре у зме од го ва ра ју ћи број 
мар ки ца, а да се при том ни је про ве-
ра ва ло да ли пла ћа ју или не про пи-
са ни до при нос за здрав ство. 

Ово ме је, да кле, на ја вљен крај, 
што ће, мо жда, под ста ћи не ке по сло-
дав це да бар са да поч ну ре дов но да 
из ми ру ју оба ве зе за здрав стве но оси-
гу ра ње за по сле них – по себ но што су, 
као и оси гу ра ни ци ко ји та ко ђе ни су 
ре дов но пла ћа ли до при но се за здрав-
стве но оси гу ра ње, до би ли но ву шан су 
да се осло бо де ста рих ду го ва, на ста-
лих до кра ја 2008: зах тев да им ови 
ду го ви ми ру ју, а он да 2012. го ди не бу-
ду и пот пу но от пи са ни, мо гу да под-
не су све до кра ја го ди не. 

Пр во бит ни рок од 90 да на за под-
но ше ње ових зах те ва ис те као је 13. 
фе бру а ра, али је шан су за опрост ду го-
ва (од 282.871.672,42 ди на ра) ис ко ри-
сти ло све га 281 прав но ли це – што је, 
про це њу је се, ма ње од 10 од сто фир-
ми ко је укуп но ду гу ју 33.446.091.132 
ди на ра.

Ни пред у зет ни ци ни су би ли мно го 
хи три ји: у пр во бит ном ро ку под не ти 
су зах те ви за ми ро ва ње 377.288.167 
ди на ра, док уку пан дуг ове ка те го ри-
је оси гу ра ни ка из но си 11.544.152.126 
ди на ра.

Да би се, ипак, што ве ћем бро ју 
оси гу ра ни ка, од но сно по сло да ва ца, 
омо гу ћи ло да се ре ше ста рих ду го-
ва, а да ре дов ном упла том те ку ћих 
оба ве за (што је услов за ми ро ва ње 
ста рих) до при не су пу ни јој ка си Ре пу-
блич ког за во да за здрав стве но оси гу-
ра ње, рок је, да кле, про ду жен до 31. 
12. 2009. го ди не, али би ажур но сти 
ду жни ка мо гла још ви ше да до при-
не се на ја ва да од 1. ју ла без пла ћа-
ња до при но са – не ће би ти ни ове ре 
књи жи ца.

Сви за бо љу на пла ту

По ло жај пен зи о не ра 
не ће се по гор ша ва ти
Пот пред сед ник Вла де Ре пу бли-

ке Ср би је др Јо ван Кр ко ба бић из-
ја вио је за „Ве чер ње но во сти”, а 
пре нео зва нич ни сајт вла де:

– Про сеч на пен зи ја је у ју ну 
про шле го ди не из но си ла 17.310 
ди на ра, а да нас је 19.781 ди нар, 
што је 62 про цен та про сеч не за-
ра де у Ср би ји. За у ста вљен је со-
ци јал ни ге но цид. Без об зи ра на 
еко ном ску кри зу, со ци јал но-еко-
ном ски по ло жај пен зи о не ра не ће 
се по гор ша ва ти. 

Др Кр ко ба бић сма тра да је вла-
да од луч но и на вре ме ре а го ва ла 

на по ја ве еко ном ске кри зе, „ме ђу 
пр ви ма у Евро пи до не ли смо те 
ме ре”, ре као је, на во де ћи и да су 
сви др жав ни тро шко ви сма ње ни 
мак си мал но, а сви рас хо ди ми ни-
стар ста ва све де ни на нај ми ни мал-
ни је по тре бе. 

– На при мер, мој ка би нет има 
са мо пет за по сле них и нај ма њи 
бу џет у вла ди. Рас хо ди мог бу џе-
та сма ње ни су за ви ше од 50 од-
сто. На рав но, све то не ће ути ца ти 
на успе шну ре а ли за ци ју про гра ма 
у окви ру мог сек то ра – из ја вио је 
пот пред сед ник др Кр ко ба бић. 

Седница Председништва Савеза пензионера Војводине

Са вез пен зи о не ра Вој во ди не упу тио је, по чет ком ма ја, пи смо ми ни стру 
фи нан си ја Ди а ни Дра гу ти но вић с мол бом да се све ин спек ци је и над ле-
жне др жав не слу жбе у Ср би ји мак си мал но ан га жу ју у ци љу по бољ ша ња 
на пла те до при но са за ПИО и оста лих по ре ских оба ве за. Та ко ђе, вој во ђан-
ски пен зи о не ри оче ку ју да на свим ни во и ма вла сти др жа ва пре ду зме ме-
ре да би укло пи ла „си ву” еко но ми ју у за кон ске то ко ве по сло ва ња.

Са вез пен зи о не ра Вој во ди не за кљу чио је да је ре ал на вред ност пен-
зи ја у апри лу ове го ди не за 10 од сто ни жа у од но су на ок то бар про-
шле го ди не, јер је за то ли ко и сма ње на ку пов на моћ на ших нај ста ри јих 
су гра ђа на. Пред ви ђа ју и да ће се та кво кре та ње на ста ви ти – док тра-
је гло бал на кри за.Ме ђу тим, зна ју ћи да је и оста лим гра ђа ни ма те шко, 
нај ста ри ји оче ку ју да ће се ме ра ма др жа ве за др жа ти са да шњи ни во 
пен зи ја и обез бе ди ти ре дов ност у њи хо вој ис пла ти.

На кон про да је кра гу је вач ког „пун-
та” – по си сте му ста ро за но во, на 
По љо при вред ном сај му у Но вом 
Са ду ге не рал ни за ступ ник „Џо на 
Ди ра”, по зна тог про из во ђа ча по љо-

при вред не ме ха ни за ци је, по кре нуо 
је слич ну ак ци ју. По љо при вред ни-
ци мо гу да ку пе ком бај не јеф ти ни је 
за 7.000 евра и трак то ре по це ни 
ума ње ној за 2.500 евра. 

Јефтинији трак то ри
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Че ко ви из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан-

ке 5. ма ја упла ће не су април-
ске пен зи је ко ри сни ци ма ко ји 
жи ве у Ср би ји а рад ни век су, 
де лом или у це ло сти, од ра ди-
ли у Фе де ра ци ји БиХ. 

За 6.991 пен зи о не ра упла-
ће но је укуп но 869.955 евра, 
та ко да про се чан чек из но си 
не што из над 124 евра.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла април-
ских при на дле жно сти пен зи о не-
ри ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 9. ма ја.

Пр ви део про шло ме сеч них 
при на дле жно сти пен зи о ни са-
ним по љо при вред ни ци ма по-
чео је да сти же 7, а вој ним 
пен зи о не ри ма 6. ма ја.  

Пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти це ле април ске пен зи-
је при ми ли су 4. ма ја. 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Из хо но ра ра ви ше за бу џет 

Па о ри и даље без по ре за
Из ме на ма За ко на о по ре зу на до хо дак гра ђа на, при хо ди од по љо при вре де 

и шу мар ства на да ље ће би ти опо ре зо ва ни сто пом од 10, уме сто до са да шњих 
14 од сто.

Истим за кон ским из ме на ма пред ви ђе но је да по љо при вред ни ци ко ји по-
рез пла ћа ју на ка та стар ски при ход бу ду осло бо ђе ни пла ћа ња овог по ре за и 
за 2010. го ди ну, као што су исте да жби не би ли осло ба ђа ни сва ке го ди не још 
од 2004. 

По што је ка та стар ски при ход, као осно ви ца за утвр ђи ва ње по ре за, ни зак, 
бу џет овом олак ши цом не ће би ти оште ћен, али од рас те ре ће ња по љо при вред-
ни ка, као и од сма ње ња по ре ске сто пе, вла да, ка ко је обра зло же но, оче ку је 
да бу ду под сти цај ни за ула га ње у по љо при вре ду.

Од пет ка, 8. ма ја, гра ђа ни ко ји при-
ма ју хо но ра ре мо ра ће тре ћи ну, а не ки 
бо га ми и ско ро дво стру ко ви ше да из-
дво је за ре пу блич ки бу џет. 

На и ме, вла да је пред ло жи ла, а по-
сла ни ци усво ји ли за кон ске из ме не ко-
ји ма је про ме њен на чин об ра чу на ва ња 
по ре за на при хо де од аутор ских пра-
ва. По ре ска сто па, исти на, ни је ме ња-
на, али је сма њен део хо но ра ра ко ји 
је до сад ауто ри ма при зна ван на име 
тро шко ва ства ра ња аутор ског де ла и, 
као та кав, био из у зет од опо ре зи ва ња. 
Та ко је ва ја ри ма, на при мер, умет нич-
ким фо то гра фи ма или кре а то ри ма до 
8. маја из у зи ма но 60 од сто хо но ра ра 
на име тро шко ва, а са мо оста лих 40 
од сто опо ре зи ва но: на сва ких 1.000 ди-

на ра бру то хо но ра ра, др жа ва им је у ви-
ду по ре за узи ма ла по 80 ди на ра. Са да 
им при зна је све га 30 од сто ума ње ња 
на име тро шко ва при ства ра њу де ла, 
па ће им од истих 1.000 ди на ра хо но-
ра ра за бу џет узе ти 140 ди на ра, од но-
сно 75 од сто ви ше не го ра ни је.
Сли ка ри, пи сци, глум ци, пе ва чи, 

но ви на ри и оста ли ко ји ма је до ско ро 
др жа ва при зна ва ла 40 од сто или и 
по ло ви ну бру то хо но ра ра на име тро-
шко ва и то им из у зи ма ла од опо ре зи-
ва ња, на да ље ће има ти олак ши цу од 
све га 20 про це на та: они ће бу џе ту са-
да из два ја ти 33 или 60 од сто ви ше, а 
шта ће то прак тич но зна чи ти ви де ће 
ка да при ме не то су му ко ја им оста не 
на ра чу ну. 

Пре ма ре чи ма ми ни стра ра-
да и со ци јал не по ли ти ке Ра си-
ма Ља ји ћа, ис тра жи ва ње овог 
ми ни стар ства ука за ло је на из у-
зет но те жак по ло жај ро ди те ља 
ко ји бри ну о ли ци ма са смет ња-
ма у раз во ју. 

– Пре ма по да ци ма ко ји ма 
тре нут но рас по ла же мо, ви ше 
од шест хи ља да осо ба под не ло 
је зах тев да се јед ном од ро ди-
те ља у та квим по ро ди ца ма при-
зна пра во на рад ни стаж. Ми 
смо при пре ми ли до ку мен та ци-

ју да се ово пи та ње уве де и у 
за кон ску про це ду ру, али, на жа-
лост, не ће мо има ти сред ста ва 
да ове го ди не те зах те ве ре а-
ли зу је мо – ре као је ми ни стар 
Ља јић при ли ком не дав не по се-
те Но вој Ва ро ши где је Удру-
же њу обо ле лих од це ре брал не 
па ра ли зе и осо ба са смет ња ма 
у раз во ју „Хелп” по кло нио ра чу-
нар и ДВД пле јер, на ја вив ши и 
ско ра шње до би ја ње спе ци ја ли-
зо ва ног во зи ла за пре воз хен-
ди ке пи ра них ли ца.

Стаж за ро ди тељ ску бри гу

Осно ви це за 
пред у зет ни ке

За пред у зет ни ке, осни ва че 
при вред них дру шта ва, адво ка-
те и оста ле са мо стал це нај ни-
жа осно ви ца оси гу ра ња од 1. 
ма ја (до 31. ју ла) је сте 14.677 
(у прет ход ном квар та лу би ла 
17.348) ди на ра. 

Нај ви ша осно ви ца (до 31. 
ма ја) из но си 211.065 ди на ра. 
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У ЖИЖИ

Кра јем ма ја по че ће об ја вљи ва ње ранг-ли ста пен зи о не ра ко ји ће о тро шку Пен зиј ског 
фон да бо ра ви ти у не ком од спе ци ја ли зо ва них за во да за ре ха би ли та ци ју

Као и ла не, пен зи о не ри су и ове го-
ди не по ка за ли ве ли ку же љу да, о 

тро шку Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, про ве ду 
де сет да на у јед ном од 25 срп ских ле-
чи ли шта. Шта ви ше, за сва ко од пред-
ви ђе них де сет и по хи ља да ме ста 
кон ку ри са ло је, пре ма ре чи ма Ра до-
ми ра Пе јо ви ћа, са вет ни ка ди рек то ра 
Ре пу блич ког фон да, од че ти ри до пет 
пен зи о не ра.

Од за кљу че ња кон кур са (30. април 
био је по след њи дан) про те кле су две 
сед ми це и при сти гли зах те ви се са да 
уве ли ко об ра ђу ју, уз стро го по што ва ње 
че ти ри утвр ђе на кри те ри ју ма (ви си на 
пен зи је, ду жи на рад ног и пен зиј ског 
ста жа, а за тим и евен ту ал на на кна да 
за ту ђу не гу и по моћ).

– За бес пла тан опо ра вак у не кој 
од ба ња при ја вљи ва ли су се и пен-
зи о не ри ко ји су ово пра во ко ри сти-
ли у 2008. и 2007. го ди ни, иако је 
услов за кон ку ри са ње био да у прет-
ход не три го ди не ни су бо ра ви ли у 
ба њи о тро шку Фон да. Та квих је би-
ло из ме ђу 11 и 12 од сто у укуп ном 
бро ју при сти глих при ја ва за об ра-
ду. И по ред то га, по сао те че пре ма 
пла ну, а пр ве ранг-ли сте са име ни-
ма пен зи о не ра ко ји ма се по сре ћи ло 
да од ре ђе но вре ме ужи ва ју у здра-
вој сре ди ни по ја ви ће се кра јем ме се-
ца на огла сним та бла ма оп штин ских 

ор га ни за ци ја пен зи о не ра и ис по ста-
ва, слу жби или фи ли ја ла Фон да – 
ка же Пе јо вић. 

Сле ди по том, као што се зна, осам 
да на за не за до вољ ни ке ко ји при го во-
ре мо гу да упу те на адре су за то од-

ре ђе них ко ми си ја. Овим ко ми си ја ма 
су, ина че, оста вље на три да на да све 
раз мо тре, до бро про у че и са чи не ко-
нач ну вер зи ју ранг-ли сте пен зи о не-
ра до бит ни ка, ко ји већ та да мо гу да 
поч ну по ла ко да се спре ма ју и па ку-
ју ко фе ре с нео п ход ним ства ри ма за 
де се то днев ни од мор у не ком од мно-
го број них спе ци ја ли зо ва них за во да 
за ре ха би ли та ци ју.

Пр ве по зи ве за ба ње пен зи о не ри 
би, сма тра Пе јо вић, мо гли да оче ку-
ју у ју ну.

С под руч ја Бе о гра да, ка ко нас је 
оба ве сти ла Јо ван ка 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, при сти гло је 
око пет хи ља да зах те ва пен зи о не ра 
за ин те ре со ва них да се о тро шку Ре-
пу блич ког фон да ПИО од ма ра ју у ле-
пим кра јо ли ци ма на ше зе мље.

– Об ра ди ли смо до сад зах те ве из 
13 бе о град ских оп шти на, пре о ста ле су 
нам још че ти ри. Пре ма на шој еви ден-
ци ји, за бо ра вак у ба ња ма нај за ин те-
ре со ва ни ји су во ждо вач ки пен зи о не ри 
(782 зах те ва), зе мун ски (725) и но во-
бе о град ски (486). Као и ми ну ле го ди-
не, ме ђу бе о град ским оп шти на ма с 
ко јих је сти гао нај ма њи број зах те ва 
на ла зе се Сав ски ве нац (80), Ста ри 
град (101) и Вра чар (114) – ка же Јо-
ван ка Се ку лић-Га врић.

Т. Кр шић

Од ре ди шта
Нов цем Ре пу блич ког фон да за 

пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ко ри сни ци пен зи ја ће се опо ра вља-
ти у сле де ћим уста но ва ма:
У ин сти ту ти ма „Ни шка ба ња” 

Ниш и „Сел терс” Мла де но вац, спе-
ци јал ним бол ни ца ма „Зла ти бор”, 
„Мер кур” Вр њач ка Ба ња, „Со ко ба-
ња”, „Др Бо ри во је Гња тић” Ста-
ри Слан ка мен, „Ру сан да” Ме лен ци, 
„Озрен” Со ко ба ња, „Ба ња Ко ви ља-
ча”, „Бу ко вич ка ба ња” Аран ђе ло вац, 
„Но во па зар ска ба ња” Но ви Па зар, 
„Ри бар ска ба ња”, „Агенс” Ма та ру-
шка ба ња, „Ива њи ца”, „Гам зи град” 
Гам зи град ска ба ња, „Бу ја но вац” Бу-
ја но вач ка ба ња, „Геј зер” Си је рин ска 
ба ња, у за во ди ма „Зла тар” Но ва Ва-
рош, „Врањ ска ба ња”, „Ба ња Ка њи-
жа” Ка њи жа и „Тер мал” Врд ник, у 
„Ба њи Ју на ко вић” Апа тин, као и у 
при род ним ле чи ли шти ма „Ба њи ца” 
у Со ко ба њи, „Про лом ба ња” и „Лу-
ков ска ба ња” Кур шу мли ја.

И ОВЕ ГО ДИ НЕ ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ОПО РА ВАК У БА ЊА МАИ ОВЕ ГО ДИ НЕ ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ОПО РА ВАК У БА ЊА МА

Пр ви по зи ви у ју нуПр ви по зи ви у ју ну
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ТО ПЛИ ЦА

Ме ста ни за 
сва ког сто тог 

На бес пла тан опо ра вак у здрав-
стве но-ста ци о нар ним уста но ва ма 
и ба ња ма овог ле та из че ти ри оп-
шти не То плич ког окру га оти ћи ће 
са мо 150 пен зи о не ра. То је ма ње 
од је дан по сто од укуп но не што ви-
ше од 16.000 пен зи о не ра на овом 
под руч ју. По што су при ма ња ви ше 
од по ло ви не то плич ких пен зи о не ра 
ис под цен зу са од 19.780 ди на ра, 
ко ми си ја ко ја од ре ђу је спи ско ве 
има ће пу не ру ке по сла да од лу чи 
ко ће, ме ђу ово ли ко за ин те ре со ва-
них, до би ти не ко од ма ло број них 
ме ста у срп ским ба ња ма.

– Мо рам да ис так нем да је то-
плич ко ста нов ни штво у це ли ни, 
по сле бом бар до ва ња НА ТО, до ста 
обо ле ло, што се од но си и на пен-
зи о не ре од ко јих ве ли ки број бо-
лу је од те шких бо ле сти – ре као је 
Ми ро љуб Ко цић, члан Из вр шног од-
бо ра пен зи о не ра То пли це. 

Нај ве ћи број пен зи о не ра на бес-
пла тан опо ра вак ће оти ћи из оп-
шти не Про ку пље (87), за тим сле де 
Кур шу мли ја (27), Бла це (17) и Жи-
то ра ђа (16).  Ж. Д.

СРЕ М

По сао, ипак, на вре ме 
Раз у ђе ност на се ља у срем ским 

оп шти на ма оте жа ла је ак тив но сти 
пен зи о нер ских и ор га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да, чи ји су пред став ни ци 
на за јед нич ком са стан ку у Срем ској 
Ми тро ви ци оце ни ли да је рок за 
под но ше ње зах те ва на кон курс за 
опо ра вак у ба ња ма био кра так. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка ОУП 
Пе ћин ци Сло бо да на Плав ши ћа, по-
сао је ипак за вр шен на вре ме, а 
ме ђу 17 пен зи о не ра ко ји ће се ове 
го ди не од ма ра ти о тро шку Пен-
зиј ског фон да не ма ни јед ног по-
љо при вред ног. У се дам срем ских 
оп шти на са мо је дан пен зи о ни са ни 
по љо при вред ник оти ћи ће у не ку 
од ба ња или РХ цен та ра.

На са стан ку је пред ло же но да 
се 6,7 од сто сред ста ва на име на-
кна де тро шко ва спро во ђе ња по-
ступ ка упу ћи ва ња пен зи о не ра у 
ле чи ли шта убу ду ће упла ћу је ди-
рект но оп штин ским удру же њи ма 
пен зи о не ра, а не Са ве зу пен зи о-
не ра Ср би је.  И. М.

ВЕ ЛИ КИ ПО САО И У ШАП ЦУ

Че тво ро за сва ко ме сто 
Оп шти на Ша бац има ви ше од 20.000 пен зи о не ра, а за 148 ме ста у ба ња ма 

при ја ви ло се њих 600. Фи ли ја ла Фон да ПИО ће ком пју тер ски, пре ма утвр ђе ним 
кри те ри ју ми ма, ура ди ти бо до ва ње и ран ги ра ње. Ранг-ли ста ће би ти ис так ну та 
на огла сним та бла ма ор га ни за ци ја пен зи о не ра и ин ва ли да ра да и по клу бо ви-
ма, а за ин те ре со ва ни ће мо ћи у ро ку од осам да на да под не су при го во ре ко је 
ће Ко ми си ја Фи ли ја ле Фон да ПИО Ша бац раз мо три ти у ро ку од три да на. 

Ко ми си ја ће са ле ка ром Фон да од ре ди ти ба ње у ко је ће пен зи о не ри би-
ти упу ће ни за ви сно од под не те ле кар ске до ку мен та ци је.  Б. Р.

По след њи да ни апри ла и упи са за-
ин те ре со ва них за ле че ње и опо ра вак 
у ба ња ма Ср би је, у Оп штин ској ор га-
ни за ци ји пен зи о не ра По жа рев ца, ко-
ја има око 7.000 чла но ва, по ка за ли 
су да је и ове го ди не ин те ре со ва ње 
ве ли ко, а да је нај ве ћи број пен зи о-
не ра во љан да се ле чи и од ма ра у 
Вр њач кој Бањи и Со ко ба њи.

– Ла не су о тро шку Фон да ПИО у 
ба ња ма бо ра ви ла 123 пен зи о не ра, а 
ове го ди не ту мо гућ ност ће ис ко ри-
сти ти 107 оси гу ра ни ка. Нај ви ше ће 
би ти ста ро сних, 45, за тим по ро дич-
них 26, ин ва лид ских 25, из ка те го ри-
је са мо стал них де лат но сти осам, а 
нај ма ње, са мо дво је, по љо при вред-
них пен зи о не ра – ка же пред сед ник 
Мо мир Пе ја но вић.

Иако за ме ра што је рок за при ја-
вљи ва ње, уме сто 30, тра јао 15 да на, 
а до дат но су га „скра ти ли” не рад ни 
да ни то ком Ус кр са, Пе ја но вић оче ку-
је да ранг-ли сте бу ду ис так ну те мно-

У ЖИЖИ

ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ И У ПО ЖА РЕВ ЦУ

Бр же до ранг-ли ста

го ра ни је не го про шле го ди не да би 
се зо на бо рав ка у ба ња ма кре ну ла и 
за вр ши ла се на вре ме, а не да тра је 
и у де цем бру и ја ну а ру. 

С. Е. 

Момир Пејановић
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ПОВОДИ

„ГЛАС ОСИ ГУ РА НИ КА” УСКО РО ПУ НИ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА 

На киоску 14. јуна 1969.
Ли ста ње до са да шњих 23.148 стра ни ца ли ста као вре ме плов кроз си стем со ци јал ног оси гу ра ња

Република Најнижа
пензија

Највиши 
пензијски основ

Просечни 
лични доходак

Црна Гора 330 2.700 751

БиХ 320 3.000 783

Македонија 300 2.750 733

Хрватска 380 3.000 889

Словенија 398 3.000 973

Србија 350 3.000 809

Разлике и 1969. године

На ред ног ме се ца, тач ни-
је 14. ју на, на вр ша ва ју 

се че ти ри де це ни је от како 
је иза шао пр ви број ли ста 
„Глас оси гу ра ни ка”.
Под по кро ви тељ ством 

та да шње Ре пу блич ке за јед-
ни це со ци јал ног оси гу ра ња 
рад ни ка Ср би је (ко ја је об-
у хва та ла пен зиј ско, здрав-
стве но оси гу ра ње, со ци јал ну 
и деч ју за шти ту), по кре нут 
је с на ме ром да бу де „јав на 
три би на” на ко јој ће про ве-
ре ни знал ци из ове обла сти 

роч ног оси гу ра ња... У јав ној 
рас пра ви, ко ја је тра ја ла до 
апри ла 1970, пред ла га но 
је, из ме ђу оста лог, да би 
но вац за пен зи је тре ба ло 
обез бе ди ти из бу џе та, си-
сте мом ка пи тал ног по кри-
ћа или са мо фи нан си ра њем, 
уз знат но ја ча ње сред ста-
ва фон да. 

Те, 1969. го ди не, у Ср-
би ји про сеч на за ра да би ла 
је 809 ди на ра, а пен зи је су 
1. ја ну а ра, ускла ђу ју ћи се с 
кре та њем тро шко ва жи во та 
у 1968, уве ћа не за пет про-
це на та; нај ни жа пен зи ја, са 
300, по ве ћа на је на 350 ди-
на ра, а нај ви ши пен зиј ски 

основ за об ра чу на ва ње пен-
зи ја са 2.709, по ве ћан је на 
3.000 ди на ра. 

Из у зет не пен зи је, од ре ђе-
не још 1. ја ну а ра 1965. го-
ди не, та да су по ве ћа не за 
17 про це на та, а од лу че но 
је и да се пен зи о не ри ма за 
опо ра вак, уз јул ску пен зи ју, 
ис пла ти по 100 ди на ра. За 
то је из дво је но укуп но 37 
ми ли о на ди на ра, што зна чи 
да је овај „ре грес за го ди-
шњи од мор” у ле то 1969. 
го ди не у Ср би ји при ми ло 
370.000 пен зи о не ра. 

Уз сва ки лек, те го ди не, 
пла ћа ло се нај ма ње 1,85 
ди на ра...

У 1969. години било је  1.395.000 запослених 
а 378.125 пензионера, па је однос био 3,69:1

из но си ти и су че ља ва ти ми-
шље ња, са ко је ће се чу ти 
и „реч” обич них смрт ни ка, 
али и ме сто на ко јем ће оси-
гу ра ни ци и пен зи о не ри би-
ти по дроб но оба ве шта ва ни 
о свим но ви на ма у си сте му 
со ци јал ног оси гу ра ња, по себ-
но у обла сти пен зиј ско-ин-
ва лид ског и здрав стве ног 
оси гу ра ња.

Пре ли ста ва ње бро је ва 
„Гла са оси гу ра ни ка” ли чи на 
пра во пу то ва ње вре ме пло-
вом кроз си стем пен зиј ско-
ин ва лид ског и здрав стве ног 
оси гу ра ња. Кре нуо је у вре-
ме ка да су ре пу блич ке, а 
он да и по кра јин ске пен зиј-
ске за јед ни це до би ле од 

Фе де ра ци је са мо стал ност, 
усле ди ло је пре у ре ђе ње 
дру штве них де лат но сти на 
са мо у прав ној осно ви, ство-
ре на је Ре пу блич ка 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 рад ни ка... Пен-
зи је су пра ти ле раст про-
сеч них тро шко ва жи во та, 
по том и де ли ми чан по раст 
про сеч них за ра да, а за тим 
по че ле да се ускла ђу ју са-
мо са уве ћа њем пла та у 
прет ход ној го ди ни. 

Већ пр ви број „Гла са оси-
гу ра ни ка” де лу је по зна то: 
све је исто, са мо што је про-
шло чи та вих 40 го ди на... 
Глав на те ма је ка ко „из гра-
ди ти и уса вр ши ти си стем 
пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња”, о то ме рас пра-
вља и Из вр шно ве ће Скуп-
шти не Ср би је: си стем ни је 
ускла ђен са дру штве но-еко-
ном ским осно ва ма, пра ва из 
ду го роч ног оси гу ра ња не 
пра те ула га ња оси гу ра ни ка, 
а бу џет ски на чин фи нан си-
ра ња не при хва тљив је као 
трај но и ста бил но ре ше ње 
за обез бе ђи ва ње по треб них 
сред ста ва за ис пла ту пен зи-
ја и оста лих пра ва из ду го-

Насловна страна првог броја
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На ини ци ја ти ву Ра де та Бо ри са вље ви ћа
Лист „Глас оси гу ра ни ка” 

по кре нут је на ини ци ја ти-
ву Ра де та Бо ри са вље ви ћа, 

та да шњег ди рек то ра Ре-
пу блич ке за јед ни це со ци-
јал ног оси гу ра ња рад ни ка 
Ср би је, да би се све стра-
но ба вио оси гу ра ни ци ма 
и пен зи о не ри ма. Из да ва-
ла га је по себ на, на мен-
ски осно ва на исто и ме на 
но вин ска уста но ва, а пр-
ви број иза шао је у ти ра-
жу од 20.000 при ме ра ка. 
Про да вао се на ки о сци ма, 
це на при мер ка би ла је је-
дан ди нар. 

Прет плат ни ци ма су се 
ну ди ле по год но сти: го ди-
шња прет пла та за 24 бро-
ја би ла је за по је дин це 20, 
за пен зи о не ре 12, а за ор-
га ни за ци је 30 ди на ра. 

Три и по го ди не ка сни-
је, из да ва ње „Гла са оси гу ра-
ни ка” пре у зи ма Ре пу блич ка 
за јед ни ца, ви ше га не ма у 
сло бод ној про да ји већ се 
до ста вља на адре се пен-
зи о нер ских ор га ни за ци ја, 
здрав стве них уста но ва, дру-
штве них и дру штве но-по-
ли тич ких ор га ни за ци ја, 
ме ди ја и по је ди на ца.

Из глед и ду шу „Гла су оси-
гу ра ни ка” дао је ње гов пр ви 
глав ни и од го вор ни уред-
ник – Ду шан Мак си мо вић, 
је дан од нај ве ћих по зна ва-
ла ца со ци јал ног оси гу ра ња. 
У то ме су му мно го по ма-
га ли нај бли жи са рад ни ци, 
уред ни ци Ђин ђа Пе рен ди ја 
и Ра до мир – Ра ка Кр стић. 
И, ка ко је Мак си мо вић че-
сто уоби ча вао да ка же, као 
што је „По ли ти ка”, по се ћа-
њи ма Пре дра га Ми ло је ви ћа, 
има ла сво га Ди шу, та ко је 

и „Глас оси гу ра ни ка” имао 
сво ју До бри лу Гу гић, ко ја је 
би ла се кре тар Ре дак ци је и 
ње го ва де сна ру ка. 

По сле не ко ли ко го ди на 
Мак си мо вић сво ју глав но-
у ред нич ку па ли цу пре да-
је Љу бо ми ру Ми јо ви ћу, а 
ма лу по ро ди цу уве ћа ва ју 

два но ви на ра: До бри ла Ми-
ло ва но вић и Та тја на Кр-
шић. За лек то ра до ла зи 
Мир ја на Ар сов, тех нич ким 
уре ђе њем се ба вио То ма 
Ста ној ков ски, док је ко рек-
тор ски по сао пре пу штен То-
ми Ма ле ку. 

Раде Борисављевић

Душан Максимовић

Од Три гла ва до Ђев ђе ли-
је уоче не су ве ли ке раз ли ке 
у из но си ма пен зи ја из ме ђу 
ра ни је пен зи о ни са них и мла-
ђих пен зи о не ра, па су се 
све ре пу блич ке за јед ни це 
со ци јал ног оси гу ра ња ла ти-
ле ускла ђи ва ња „ста рих” и 
„но вих” пен зи ја да би сма-

њи ле раз ли ку и не го до ва ње 
пен зи о не ра. Ускла ђи ва ње у 
Ср би ји, у од но су на оста ле 
ре пу бли ке, оце ње но је као 
нај по вољ ни је за пен зи о не-
ре: у 1969. за то је утро-
ше но 22 ми ли јар де ста рих 
ди на ра, али про блем не скла-
да из ме ђу ста рих и но вих 
пен зи ја ни је у пот пу но сти 
ре шен... 

Са чи њен је и На црт за ко-
на о ПИО по љо при вред ни ка. 
Пред ло же но је до бро вољ но 

пен зиј ско оси гу ра ње зе мљо-
рад ни ка ко је би па о ри ма по-
сле 16 го ди на упла ћи ва ња 
до при но са омо гу ћи ло пра во 
на ста ро сну пен зи ју, пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју у слу-
ча ју трај не не спо соб но сти 
за рад, и по ро дич ну по сле 
смр ти чла на по ро ди це. 

На ци о нал ни до хо дак та-
да је ра стао спо ри је од 
сред ста ва нео п ход них за 
ис пла ту пен зи ја, јед ног пен-
зи о не ра из др жа ва ла су три 

за по сле на рад ни кa, по чео 
је да за бри ња ва ве ли ки 
број ин ва лид ских пен зи о-
не ра... 

У де цем бру 1969. Скуп-
шти на Ср би је усво ји ла је 
За кон о ре ор га ни за ци ји 
Ре пу блич ке за јед ни це за 
со ци јал но оси гу ра ње. Пр-
вог ја ну а ра 1970. обра зо-
ва не су три са мо стал не 
за јед ни це – за ужу Ср би-
ју, САП Вој во ди ну и САП 
Ко со во.

Ма ја 1972. Са ве зна скуп-
шти на усва ја за кон ко јим од-
ре ђу је са мо основ на пра ва 
из ПИО, а ре пу бли ка ма оста-
вља „ши рок про стор за са-
мо у прав но уре ђи ва ње ове 
ма те ри је”. Од ре ђу је се да 
ста ро сна и ин ва лид ска пен-
зи ја не мо гу би ти ви ше од 
85 од сто пен зиј ског осно ва, 
пра во на пре вре ме ну пен-
зи ју (са 55 го ди на жи во та 
и 35 ста жа за му шкар це, а 
50 го ди на жи во та и 30 ста-
жа за же не) оро че но је до 
кра ја 1980, уста но вља ва се 
до да так за ту ђу не гу и по-
моћ и про фе си о нал ну ре ха-
би ли та ци ју ин ва лид не де це 
оси гу ра ни ка. Уме сто за штит-
ног до дат ка, или упо ре до с 
њим, пред ви ђа се пра во на 
ми ни мал ну, од но сно нај ни-
жу пен зи ју, ко је не би за ви-
си ло од имо вин ског ста ња 
пен зи о не ра, нов ча на на кна-
да за те ле сно оште ће ње, 
уки ну та 1966. го ди не, по-
но во се вра ћа у не што из-
ме ње ном об ли ку. До да так 
за по моћ и не гу уво ди се 
за ли ца ко ја су сту пи ла у 
рад ни од нос као сле па или 
обо ле ла од па ра пле ги је, дис-Дугогодишња сарадња: карикатура Дејана Патаковића објављена у броју 2



Се ло 
же ле зни ча ра
Ја сам је дан од оних ко ји 

наш и ваш лист чи та ју ду го, 
ево већ три де сет тре ћу го ди-
ну, от ка ко сам оти шао у пен-
зи ју 1. 1. 1977. го ди не.
У бро ју од 15. апри ла 

2009. го ди не про чи тао сам 
на 32. стра ни текст под на-
сло вом „Иде ја и ма шта ства-
ра ју сва шта”. А ра ди се о 
ме ни. Пу но вам за хва љу јем, 
а и Ми ло шу Пе тро ви ћу из 
Под ви са ко ји је на пи сао то 
пи смо. Јер, пен зи о нер ске ба-
ште су ствар ност ко ја је за-
жи ве ла још 1985. го ди не, а 
жи ви и дан-да нас.

Же лим да на пи шем не што 
и о мом се лу Свр љи шка То-
пла, ко је је се ло же ле зни ча-
ра – има нас 83, а од 1941. 
го ди не па до да нас рет ко ће 

се на ћи ку ћа у ко јој не ма же-
ле зни ча ра. 

У Свр љи шкој кли су ри, од 
ста ни це Па ли лу ла – Под ви с, 
се ло се на ла зи са ле ве стра не 
Ти мо ка. Пру га нам је нај бли-
жа па смо се ту и за по шља-
ва ли, нај че шће као пру жни 
рад ни ци. Ко је хтео да иде 
да ље, оти шао је, а мно ги су 
оста ли ов де до кра ја и ту сте-
кли пен зи ју.

И ја сам по чео као пру-
жни рад ник у Рга шту 19. ју-
на 1945. го ди не, а у пен зи ју 
сам оти шао као де се тар пру-
ге у Кња жев цу. 

И са да жи вим у Кња жев цу 
са по ро ди цом. Ша љем вам сли-
ку у же ле знич кој уни фор ми. 
Сли као сам се 1976. го ди не, 
пред од ла зак у пен зи ју.

На по ле ђи ни сли ке опи сао 
сам свој жи вот ни пут, од ро-
ђе ња па све до да нас, пре-
глед но, са тач ним по да ци ма, 
а ушао сам у 90. го ди ну.

Гво зден Р. Па вло вић,
Кња же вац

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. МАЈ 2009.10

тро фи је и дру гих не у ро ми-
шић них обо ље ња. 

Ускла ђи ва ње пен зи ја пре-
ма ра сту тро шко ва жи во та 
са да је пред ви ђе но и у то ку 
го ди не ако тро шко ви жи во-
та по ра сту нај ма ње 10 од-
сто. Ста ре и но ве пен зи је 
се ускла ђу ју ка да њи хов про-

сек до стиг не раз ли ку од 15 
од сто, а на под руч ју по кра-
ји не Ко со во, без об зи ра на 
про цен ту ал ну раз ли ку, оба-
ве зно сва ке пе те го ди не.

Све ре пу бли ке и по кра-
ји не су за ко ни ма про пи са-
ле да се пен зи ја об у ста вља 
свим ко ри сни ци ма ко ји су 

Новосадски адвокат био најбржи

је оства ри ли пре ис пу ње ња 
ста жа од 40 го ди на (му шкар-
ци) или 35 (же не) ако сту пе 
на рад. Јед но став но, мо ра-
ли су да се опре де ле – или 
пла та или пен зи ја. 

Ре зо лу ци јом о осно ва ма по-
ли ти ке дру штве но-еко ном ског 
раз во ја Ју го сла ви је, 1973. го-
ди не усво је но је да се пен зи-
је по ве ћа ва ју и пре ма по ра сту 
за ра да, вој ни пен зи о не ри из-
дво је ни су у по себ ну за јед ни-
цу оси гу ра ња, а у Ср би ји је 
уве ден но ви на чин фи нан си-
ра ња рас хо да за пен зи је: 90 
од сто при хо да у 1974. тре ба-
ло је обез бе ди ти из лич них 
до хо да ка, а 10 од сто из до-
хо да ка ор га ни за ци ја удру же-
ног ра да, с ци љем да се, на 
кра ју, у пен зиј ској ка си, из 
оба из во ра, на ђу сред ства у 
истом про цен ту (50:50). 

У 1974, у ко јој је про сеч-
на за ра да би ла 2.377 ди на-
ра, нај ви ши пен зиј ски основ 
од ко га се мо гла од ре ђи ва ти 
пен зи ја са 5.234,5 ди на ра, у 
го ди ни ра ни је, по ве ћан је на 
7.078,50 ди на ра, а за штит ни 
до да так са 770 на 850 ди на-
ра. За 130 ди на ра по ве ћан је 
до да так за ту ђу по моћ и не-
гу и из но сио је 850 ди на ра, 
као и нај ни жа пен зи ја. 

Про сеч на пен зи ја, без за-
штит ног до дат ка, у ужој Ср-

И онда је исто било
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би ји за кључ но с 30. ју ном 
1974. из но си ла је 1.312 ди-
на ра. Из вр шно ве ће Скуп-
шти не Ср би је пред ло жи ло је 
Ре пу блич кој за јед ни ци пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња да се, због по ве ћа них 

це на бра шна, хле ба, ше ће ра 
и је сти вог уља, пен зи о не ри-
ма ко ји при ма ју ис под 1.300 
ди на ра од 1. ју ла 1974. по-
ве ћа ју пен зи је за 35 ди на ра, 
док је они ма с ви шим при на-
дле жно сти ма јул ска по ви ши-
ца би ла 10,8 од сто. 

А он да је Уста вом из 1974. 
про пи са но оба ве зно осни ва-
ње ин те ре сних за јед ни ца у 
обла сти пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, „пре ко 
ко јих рад ни љу ди, удру же-
ним сред стви ма у за јед нич ке 
фон до ве и при ме ном на че ла 
уза јам но сти и со ли дар но сти, 
обез бе ђу ју сво ју со ци јал ну 
си гур ност”. 

Те го ди не мно ге при вред-
не ор га ни за ци ја ко је су се 
на ла зи ле у те шком ма те ри-
јал ном по ло жа ју осло бо ђе-

не су пла ћа ња до при но са. 
По што је то по че ла да би ва 
прак са, Ве ће Са ве за за јед-
ни ца пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња Ју го сла ви је 
пред ло жи ло је ства ра ње ком-
пен за ци о ног фон да, од уло-

га при вред них ор га ни за ци ја 
ко је до бро по слу ју, из ко-
јег би се по кри вао ма њак 
нов ца у пен зиј ским ка са ма 
због не у пла ће них до при но-

са, али од то га ни је би ло 
ни шта. 

Ипак, у пр вих шест ме се-
ци 1974. у Ре пу блич кој за-
јед ни ци оства рен је ви шак 
при хо да од 469 ми ли о на ди-
на ра, па је Скуп шти на За-
јед ни це ПИО од лу чи ла да 
сма њи оба ве зе при вре де за 
ње но фи нан си ра ње. Сре ди-
ном де цем бра 1974. од лу че-
но је да се за 1975. сни зи 
сто па до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње: 
ор га ни за ци је удру же ног ра-
да из не при вред них де лат но-
сти пла ћа ле су до при нос за 
ПИО по сто пи од 13 од сто, 
а при вред не, уме сто 6,12 – 
5,55 од сто (још 6,55 про це-
на та из два ја ло се из лич них 
до хо да ка рад ни ка). 

По ка за ло се да је раст 
пен зи ја у 1974. по вољ ни ји у 
од но су на по раст тро шко ва 
жи во та у 1973. али да за о ста-
ју за по ве ћа њем пла та. 

Оста је се без ре зер ве
На Скуп шти ни Ре пу блич ке за јед ни це ПИО, го во ре-

ћи о фи нан сиј ском пла ну за 1974. го ди ну, Ра де Бо ри-
са вље вић, ди рек тор За јед ни це, ука зао је да се, уме сто 
ја ча ња ре зер ве нов ца ко ја је до та да по сто ја ла за ис-
пла ту пен зи ја и дру гих да ва ња, ишло на ње но све-
сно то пље ње. 

– Сто па до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње већ пет го ди на из но си 11,65 од сто. У 1973. је 
сни же на на 10,85 од сто због ис кљу чи ва ња вој них пен-
зи о не ра. Ре пу бли ка ни је ува жи ла зах тев да се не ме ња 
сто па до при но са и да оста не 11,65 од сто, што је до ве-
ло до за бри ња ва ју ћег ста ња јер су ре зер ве Ре пу блич ке 
за јед ни це ве о ма тан ке и мо гу да угро зе ре дов ну ис пла-
ту пен зи ја – ка зао је Бо ри са вље вић, на во де ћи да је у 
то вре ме сто па до при но са за ПИО у Хр ват ској и Сло ве-
ни ји из но си ла 14,50, а у Вој во ди ни 12,55 од сто.

Бли зу 1.300 кљу че ва
У оно до ба, и љу ди ко ји су пен зи ју до че ка ли без 

кро ва над гла вом – а про це њи ва ло се да је та квих у 
Ср би ји би ло 7.888 – мо гли су да се на да ју да ће се ску-
ћи ти бар под ста рост: за ко ном је про пи са но да за во ди 
за со ци јал но оси гу ра ње од 1. ја ну а ра 1966. за стам бе-
не по тре бе пен зи о не ра из два ја ју че ти ри од сто на из-
нос ис пла ће них пен зи ја и ин ва лид ских при ма ња. 

На под руч ју СР Ср би је, за три го ди не за стам бе ну 
из град њу из дво је но је 162 ми ли о на ди на ра, а до кра-
ја 1968. пен зи о не ри су до би ли кљу че ве 1.257 ста но-
ва: усе ље но је 215 гар со ње ра, 629 јед но соб них, 369 
дво соб них и 44 тро соб на ста на.

У апри лу 1975. пен зи је 
су по ве ћа не за че ти ри од-
сто на из нос пен зи ја из ју-
на прет ход не го ди не. 

У ју ну 1975. го ди не, по-
сле ви ше ме сеч не де ба те, 
кон сти ту и са на је де ле гат-

ска Скуп шти на Ре пу блич ке 
са мо у прав не ин те ре сне за-
јед ни це пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња... 

Та тја на Кр шић
(На ста вља се)

Че стит ка из
Но вог Па за ра
У ва шем, од но сно на-

шем „Гла су оси гу ра ни ка” 
од 30. 4. 2009. го ди не под-
се ти ли сте нас на 14. јун 
1969. го ди не, ју би лар ни 
дан – 40 го ди на од по чет-
ка из ла же ња овог ме ни 
дра гог ли ста.

Ско ро да ис пу ња вам 
оба на ве де на усло ва, јер 
сам се за по сли ла 24. мар-
та 1969. го ди не и ра ди ла 
до 31. 3. 2003. Лист чи-
там ви ше од 30 го ди на. 
У по чет ку сам га по зајм-
љи ва ла од при ја те љи це 
Сла ви це Јо ва но вић (за ме-
ник окру жног јав ног ту-
жи о ца у Но вом Па за ру), а 
ка сни је сам се лич но при-
ја ви ла и до би јам га већ 
ви ше од 20 го ди на.

Лист је из ван ре дан. 
Мно го је за ин те ре со ва-
них да га чи та ју. 

Уз че стит ке за ју би леј, 
ср дач но вас по здра вља ва-
ша вер на чи та тељ ка

Бор ка Ба кић,
пензионер,
Но ви Па зар

И данас најчешће питање
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Стаж оси гу ра ња пред у зет ни ка, иако упи сан у рад ну књи жи цу, ни је пе ри од за ко ји 
се мо же ра чу на ти на уве ћа ну за ра ду, ни ти на до дат не да не го ди шњег од мо ра

Ни је ре дак слу чај да осни-
ва чи, при ват ни пред у-

зет ни ци и зе мљо рад ни ци 
на пу сте сво ју де лат ност и 
за по сле се код не ког по-
сло дав ца. Уко ли ко су до 
та да ре дов но упла ћи ва ли 
до при но се за пен зиј ско-
ин ва лид ско оси гу ра ње, то 
ће, не спор но, би ти до во љан 
услов за при зна ва ње ста жа 
оси гу ра ња. Али, за ве ћи ну 
бив ших „са мо ста ла ца” сва ка-
ко је из не на ђе ње ка да их 
но ви по сло да вац оба ве сти 
да се њи хо во ра ни је га здо-
ва ње не ра чу на и у ми ну-
ли рад, иако је упи са но у 
рад ну књи жи цу. А ка те го ри-
ја ми ну лог ра да и те ка ко 
је зна чај на за оства ри ва ње 
пра ва на уве ћа ну за ра ду, ко-

ри шће ње го ди шњег од мо ра, 
ис пла ту сред ста ва у окви ру 
со ци јал ног про гра ма... 

Ка ко је мо гу ће да се за-
по сле ни ма у дру штве ним и 
при ват ним пред у зе ћи ма ми-
ну ли рад при зна је, а „са мо-
стал ци ма” не – пи та ју бив ши 
вла сни ци фир ми, рад њи, 
сто ма то ло шких ор ди на ци ја, 
аген ци ја... Иако пи та ње ми-
ну лог ра да и пра ва ко ја се 
из ње га мо гу из ве сти по од-
ред ба ма За ко на о ра ду ни су 
де ло круг Пен зиј ског фон да, 
ипак се че сто по ста вља ју 
и на на шим шал те ри ма. А 
од го во ри су у слу жбе ним 
ми шље њи ма Ми ни стар ства 
ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке о при ме ни 
За ко на о ра ду да ва ни из ме-

ђу ја ну а ра 2006. и фе бру а-
ра 2007. го ди не.

На и ме, став Ми ни стар ства 
је да стаж оси гу ра ња по осно-
ву ба вље ња са мо стал ном де-
лат но шћу, иако је упи сан у 
рад ну књи жи цу, ни је рад ни 
од нос у сми слу За ко на о ра-
ду и за овај пе ри од за по сле-
ни не ма пра во на ми ну ли 
рад, па, да кле, ни на за ко-
ном пред ви ђе но уве ћа ње за-
ра де од 0,4 од сто за сва ку 
пу ну го ди ну ра да. Ана лог но, 
исти за кљу чак мо же да се 
при ме ни и за ба вље ње по-
љо при вред ном де лат но шћу. 
Ово је и опре де ли ло по сло-
дав це да бив шим га зда ма у 
ми ну ли рад при зна ју са мо пе-
ри о де про ве де не у рад ном 
од но су, та ко да они ко ји су 
са ми се бе за по сли ли, и сво-
ју ма лен кост евен ту ал но сме-
сти ли у фо те љу ди рек то ра 
пред у зе ћа, ипак ни су би ли 
у рад ном од но су у сми слу 
За ко на о ра ду.

Што се сло бод них умет ни-
ка ти че, став Ми ни стар ства 
је да се ми ну ли рад та ко ђе 
ра чу на са мо за пе ри од у ко-
јем је умет ник имао за кљу чен 
уго вор о ра ду са по сло дав цем 
или дру ги акт о за сни ва њу 
рад ног од но са, пре ма ра ни-
је ва же ћим про пи си ма. Ако 
је стаж оси гу ра ња са да шњи 
за по сле ни оства рио пу тем за-
кљу чи ва ња не ког дру гог уго-
во ра ван рад ног од но са, не ма 
пра во на уве ћа ну за ра ду по 
осно ву ми ну лог ра да код по-
сло дав ца.

Ја сно је, та ко ђе, де фи-
ни са на си ту а ци ја за ли ца 
оси гу ра на по осно ву про ду-
же ног оси гу ра ња. Њи ма се 
по про пи си ма пен зиј ско-ин-
ва лид ског оси гу ра ња сва ка-
ко ра чу на стаж оси гу ра ња 
(на осно ву пла ће них до при-
но са), али за то вре ме ка да 

су са ми упла ћи ва ли стаж не 
мо гу да оства ре пра во на 
уве ћа ну за ра ду у сми слу ми-
ну лог ра да. Да кле, за раз-
ли ку од ста жа оси гу ра ња, 
ко ји не мо ра оба ве зно да 
под ра зу ме ва рад ни од нос 
већ упла ту до при но са (као 
што је слу чај са ста жом оси-
гу ра ња за не за по сле на ли ца 
ко ја са ма упла ћу ју до при-
но се по чла ну 15 За ко на о 
ПИО), ми ну ли рад мо ра да 
бу де за сно ван ис кљу чи во 
на рад ном од но су.

С. Мар се нић

ОБА ВЉА ЊЕ СА МО СТАЛ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ И МИ НУ ЛИ РАД

Рад ни од нос као услов

Рачуна се само рад у туђем предузећу

ИЗА ШАЛТЕРА

За бе не фи ци ра ни 
не мо ра, а – мо же
По што пра во на уве ћа-

ну за ра ду по осно ву ми-
ну лог ра да при па да са мо 
за вре ме про ве де но у рад-
ном од но су, за по сле ни 
ко ме је при знат бе не фи-
ци ра ни рад ни стаж не ма 
пра во на уве ћа ну за ра ду 
и за пе ри од ко ји му се 
до дат но при зна је на име 
оте жа них усло ва ра да. 
Ме ђу тим, ако је оп штим 
ак том (ко лек тив ним уго-
во ром или пра вил ни ком о 
ра ду) утвр ђе но та кво пра-
во, Ми ни стар ство сма тра 
да не ма за кон ских смет-
њи да се за по сле ни ма ис-
пла ћу је уве ћа на за ра да 
и по осно ву бе не фи ци ра-
ног ста жа. 

На и ме, За кон о ра ду 
утвр ђу је нај ни жа пра ва 
ко ја по сло да вац мо ра да 
омо гу ћи рад ни ку, па се 
оп штим ак том и уго во-
ром о ра ду мо же та ко ђе 
утвр ди ти пра во на уве-
ћа ну за ра ду по осно ву 
ми ну лог ра да и у ве ћем 
из но су од 0,4 од сто за ра-
де, као што се тим ак ти-
ма мо гу утвр ди ти и дру ги 
слу ча је ви у ко ји ма за по-
сле ни има пра во на уве-
ћа ну за ра ду.
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Оче ку је се усе ље ње Слу жбе Ста ра Па зо ва у но ве про сто ри је

Јасна Бодирога

У цен тру Срем ске Ми тро ви це, не ка-
да шњем Сир ми ју му – пре сто ни-

ци Рим ског цар ства, да нас се ди шту 
Срем ског окру га, на ла зи се по слов на 
згра да Фи ли ја ле РФ ПИО Срем ска Ми-
тро ви ца на адре си Све тог Ди ми три-
ја 4: ге о граф ски об у хва та цео Срем, 
а 84 за по сле на услу жу ју ви ше од 
108.000 оси гу ра ни ка и 50.560 ко ри-
сни ка пра ва.

Фи ли ја ла је над ле жна за гра ђа-
не из оп шти на Шид, Ру ма, Ириг, Ста-
ра Па зо ва, Ин ђи ја и гра да Срем ске 
Ми тро ви це. Они по сло ве из пен зиј-
ско-ин ва лид ског оси гу ра ња мо гу да 
оба вља ју у са мој Фи ли ја ли у Срем-
ској Ми тро ви ци, за тим у две кан це ла-
ри је Слу жбе Ста ра Па зо ва – у Ста рој 
Па зо ви на адре си До си те је ва 1 и у 
Ин ђи ји у Ули ци вој во де Сте пе 16/1, 
као и у про сто ри ја ма ис по ста ва, у Ру-
ми (Ули ца ЈНА 164) и у Ши ду (Све-
тог Са ве 40). 

У Ис по ста ви Ру ма че ти ри за по сле-
на, осим при је ма зах те ва за оства-
ри ва ње пра ва из ПИО и обра за ца 
из обла сти ма тич не еви ден ци је, ове-
ре кре дит них зах те ва, из да ва ња ра-
зних уве ре ња и оба вља ња оста лих 
по сло ва ве за них за ко ри сни ке пен-
зи ја – ра ди бр жег до но ше ња ре ше-
ња оба вља ју и део по сло ва ве за них 
за ком пле ти ра ње ста жа, фор ми ра ју 
спи се и за тим их про сле ђу ју Фи ли ја-
ли на да љу об ра ду. 

У Ис по ста ви Шид ра де два, а у 
Слу жби у Ста рој Па зо ви три за по сле-
на, иако она ор га ни за ци о но још не 
функ ци о ни ше као слу жба – до сад је 
ра ди ла као ис по ста ва – јер по сто ји 
про блем про сто ра. Бу ду ћи да је над-
ле жна за 36.994 оси гу ра ни ка и 16.728 
ко ри сни ка пра ва, знат но ути че и на 
ква ли тет и ефи ка сност ра да у Срем-
ско ми тро вач кој фи ли ја ли. Оче ку је се 
да ће овај про блем би ти ре шен у то-
ку ме се ца, а та да ће се у овој слу жби 
за вр ша ва ти цео по сту пак до но ше ња 
ре ше ња и укљу чи ва ња ко ри сни ка у 
ис пла ту. Вла сни штво над по слов ном 

И ФИ ЛИ ЈА ЛА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА
КУ БУ РИ С ПРО СТО РОМ

Проблем
– потврде
о стажу

ПРЕДСТАВЉАМО

згра дом у се ди шту Фи ли ја ле укњи же-
но је лањ ске го ди не у сра зме ри 60:40 
од сто у ко рист Фон да ПИО у од но су 
на фи ли ја лу Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње, али ета жи ра-
ње ни је за вр ше но. 

Ја сна Бо ди ро га, ди рек тор Фи ли-
ја ле, сма тра да би на ква ли тет ни ји 
рад за по сле них, осим бо ље тех нич-
ке опре мље но сти, ути ца ло и про ши-
ре ње про сто ра.

– У по слов ној згра ди смо прак тич но 
из ме ша ни са рад ни ци ма РЗ ЗО, углав-
ном смо рас по ре ђе ни у при зе мљу и 
на два спра та, а рад ни про стор је не-
до во љан јер има си ту а ци ја да по 4-5 
за по сле них ра де у јед ној кан це ла ри-
ји. Ре ше ње је у на до град њи згра де 
за још је дан спрат – што је пред ви-
ђе но и ин ве сти ци о ним пла ном Фон да. 
Ме ђу тим, при о ри тет је по прав ка рав-
ног кро ва ко ји про ки шња ва и угро жа-
ва и за по сле не и тех нич ке уре ђа је. 
На не ким ме сти ма је чак и пла фон 
от пао. Ми слим, та ко ђе, да ни смо од-
го ва ра ју ће тех нич ки опре мље ни јер 
на кон кон со ли да ци је има мо по ве ћан 
број зах те ва оси гу ра ни ка и са мо стал-
них де лат но сти и по љо при вред ни ка, 
и за њи хо ву об ра ду по тре бан нам је 
ве ћи број ра чу на ра – об ја шња ва Ја-
сна Бо ди ро га. 

Рад но вре ме са стран ка ма у Фи-
ли ја ли је од 8 до 13 ча со ва, и то на 

три шал те ра у шал тер са ли у при зе-
мљу: на два шал те ра при ма ју се зах-
те ви за оства ри ва ње пра ва и ра де се 
по сло ви ве за ни за ис плат ну слу жбу, 
а на тре ћем (сре дом и пет ком) гра ђа-
ни ма пру жа услу ге прав ни са вет ник. 
При јем обра за ца ма тич не еви ден ци је 
(М-1, М-2...) од ви ја се на дру гом спра-
ту – у дво ри шном де лу згра де. У истом 
де лу згра де, у при зе мљу, оба вља се 
по сту пак ве шта че ња на ин ва лид ској 
ко ми си ји. Ме ђу тим, др Бла жи ца Пе ки-
ја Ива но вић од ла зи у пен зи ју, па ће 
се део по сло ва ве шта че ња, ко је је ра-
ди ла, усме ри ти ка Но вом Са ду.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра Ја сне Бо-
ди ро ге, ге о граф ски по ло жај Фи ли ја ле 
усло вио је и ве ћи при лив зах те ва оси-
гу ра ни ка и ко ри сни ка пра ва из бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ у од но су на дру ге фи-
ли ја ле (по сле Фи ли ја ле Но ви Сад, има-
ју нај ви ше ових зах те ва у Вој во ди ни). 
Нај ве ћи про блем код ре ша ва ња зах те-
ва по кон вен ци ја ма је су не пот пу не по-
твр де о ста жу, што знат но про ду жа ва 
по сту пак, у не ким си ту а ци ја ма чак и за 
по го ди ну да на. Бли зи на Бе о гра да је, 
та ко ђе, у не ким си ту а ци ја ма усло ви ла 
ком пли ко ва ни ју про це ду ру при ли ком 
до но ше ња ре ше ња, услед ми гра ци-
је оси гу ра ни ка – на ро чи то са пре би-
ва ли штем у Ста рој Па зо ви и Ин ђи ји, 
ка глав ном гра ду у ци љу за по сле ња. 
Основ ни про блем је што ба зе ма тич-
не еви ден ци је ни су још ин те гри са не, 
па се по да ци о ста жу ових оси гу ра ни-
ка уно се пу тем М-4 обра за ца. Та ко ђе, 
по љо при вред ни оси гу ра ни ци су не до-
вољ но ин фор ми са ни о сво јим пра ви ма, 
па се де ша ва да не ки од њих пра во 
на пен зи ју оства ру ју и са три го ди не 
за ка шње ња јер ни су зна ли ка да ис пу-
ња ва ју услов за пен зи ју.

У Срем ско ми тро вач кој фи ли ја ли про-
шле го ди не је при мље но 15.497 зах-
те ва за оства ри ва ње пра ва, из 2007. 
го ди не је пре не то још 3.912, па је за 
рад укуп но би ло 19.409 зах те ва, а од 
то га ре ше но је 17.167.

Ми ро слав Мек те ро вић
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Че твр ти на ста ри јих од 65 го ди на не ма пен зи ју, а тре ћи на је на иви ци си ро ма штва, 
чак 89 про це на та има хро нич не бо ле сти а рет ко узи ма ле ко ве, док ве ли ки број 
ни не зна за пра во да се ле чи

У Ср би ји жи ви 1.388.968 ста-
ри јих од 65 го ди на, од ко-

јих је 426.000 – јед на тре ћи на 
– на иви ци си ро ма штва. Око 
185.000 ста рих жи ви са про-
сеч ним ме сеч ним при хо дом 
ма њим од 50 евра по чла ну 
до ма ћин ства, а све га 11.020 
ко ри сни ка при ма ма те ри јал ну 
по моћ (4.966 ди на ра за јед-
но чла но и 2.822 за дво чла но 
до ма ћин ство, пре ма по да ци-
ма за ок то бар 2008).

Сва ка че твр та осо ба ста ри-
ја од 65 го ди на (око 385.000 
гра ђа на) не ма пен зи ју, око 
235.000 пен зи о не ра при ма 
ми ни мал ну, а 30.000 пен зи ју 
ма њу од 6.500 ди на ра. 

Те шко ма те ри јал но ста-
ње пра ти и уру ша ва ње здра-
вља, па 89 про це на та ста рих 
и си ро ма шних има хро нич-
не бо ле сти. Рет ко узи ма ју 
ле ко ве, а ве ли ки број њих 
чак и не зна да има пра во 
на здрав стве ну књи жи цу – 
опо ми њу по да ци из ис тра жи-
ва ња (под на зи вом „Они не 
мо гу да че ка ју”) ко је су, у 
дру гој по ло ви ни 2008. го ди-
не, спро ве ле НВО „Ами ти”, 
Мре жа „Ху ма нас” и аген ци-
ја „Стра те џик мар ке тинг”. 

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 
1.136 си ро ма шних гра ђа на 
Ср би је, ста ри јих од 65 го ди-
на, ко ји не ма ју лич на при ма-
ња или су им при ходи ни жи 
од 6.500 ди на ра.

По да ци из Сту ди је о си-
ро ма шним ста рим ли ци ма 
пред ста вље ни су на кон фе-
рен ци ји за но ви на ре, а одр-
жа на је и улич на ак ци ја у 
Бе о гра ду, сим бо лич ног на-
зи ва „У пет до 12”.

Пре ма ре чи ма Са ње Ми ло-
ра до вић, из Мре же „Ху ма нас” 
(НВО „Ла ста ви ца”), Сту ди ја 
по ка зу је да је нео п ход на по-
др шка др жа ве нај си ро ма шни-
јим ста рим гра ђа ни ма, а као 
јед на од мо гу ћих ме ра по но-
во је пред ло же но уво ђе ње 
со ци јал них пен зи ја. 

– Ак це нат је на љу ди ма 
ко ји не ма ју ни ка ква при ма-

ња ни ти има ју по ро ди цу ко-
ја би им по мо гла, а та квих 
је око 20.000 у Ср би ји – 
об ја шња ва Ми ло ра до ви ће-
ва. – Др жа ва би мо гла да 
им по мог не уво ђе њем со ци-
јал не пен зи је, а ова из два-
ја ња би др жа ву ко шта ла 
не што ма ње од 17 ми ли о-
на евра го ди шње. Ова кве 
пен зи је уве де не су у 72 зе-
мље у све ту и по ка за ле су 
се као успе шна ме ра про-
тив си ро ма штва.

Ако би се при хва тио овај 
пред лог (што је, по ми шље-
њу струч ња ка, ма ло ве ро-
ват но, бу ду ћи да је др жа ва 

ЗА БРИ ЊА ВА ЈУ ЋИ ПО ДА ЦИ О ПО ЛО ЖА ЈУ СТА РИХ У СР БИ ЈИ 

Ме сеч но с ма ње
од 50 евра 

Подршка предлогу да се држава посебно побрине о најугроженијима

ПОВОДИ

Нај ви ше у за пад ној Ср би ји, 
нај ма ње у Бе о гра ду

У 2008. го ди ни 7,9 од сто укуп не по пу ла ци је би ло је си ро-
ма шно, док је сто па си ро ма штва код ста ри јих од 65 го ди на 
би ла ви ша и из но си ла је 10,1 про це нат. У нај го рем по ло жа ју 
су, ка ко по ка зу ју ре зул та ти ис тра жи ва ња, ста ри из за пад не 
Ср би је, где је сва ка дру га осо ба си ро ма шна. У оста лим де ло-
ви ма си ро ма шних је у про се ку око 35 од сто, у Вој во ди ни не-
што ма ње – 26,9 од сто, док је нај ма ње си ро ма шних ста рих 
у Бе о гра ду (16,6 про це на та).



је два смо гла да из дво ји 
до дат не три ми ли јар де ди-
на ра за со ци јал но нај у гро-
же ни је), со ци јал на пен зи ја 
би за јед но ли це (сам ца) 
из но си ла 7.500, а за угро-
же ни ста ри ји брач ни пар 
– 10.000 ди на ра.

Уво ђе њем ових ме ра 
до ка за ла би се со ци јал-
на од го вор ност др жа ве, 
а нај си ро ма шни јим ста-
рим осо ба ма би се омо гу-
ћи ло ко ри шће ње пра ва 
на ми ни мум си гур но сти 
и до сто јан ства, сма тра ју 
ис тра жи ва чи.

У сва ком слу ча ју, Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је и Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не 

по ли ти ке тре ба да ус по ста-
ве но ви ме ха ни зам, тач ни-
је фи нан сиј ски про грам за 
убла жа ва ње и за из ла зак 
ста ри јих из си ро ма штва: 
ње го ви ко ри сни ци би ли 
би сви ста ри ји ко ји жи ве 
у са мо хра ним ста рач ким 
до ма ћин стви ма, а не ма ју 
лич не при хо де, при хо де од 
зе мље и ма те ри јал ну по др-
шку срод ни ка, за тим ста ри 
ко ји са да ко ри сте ма те ри-
јал но обез бе ђе ње и ста ра 

ли ца ко ја има ју пен зи је не-
до вољ не за обез бе ђе ње ег-
зи стен ци јал ног ми ни му ма 
– пре по ру чи ле су НВО „Ами-
ти” и Мре жа „Ху ма нас” уз 
по др шку 76 не вла ди них ор-
га ни за ци ја из це ле Ср би је 
ко је се ба ве ста ри ма или 
ра де за њих.

Ми ни стар ству здра вља 
је упу ће на пре по ру ка да 
обез бе ди ин фор ми са ност 
си ро ма шних о пра ви ма ко-
ја има ју из обла сти здрав-

стве не за шти те, пре све га 
са ак цен том на обез бе ђи-
ва ње под јед на ке до ступ но-
сти здрав стве не за шти те 
свим си ро ма шним ста рим 
љу ди ма, као и да ра ди 
на да љем раз во ју кућ ног 
ле че ња.

Од ло кал них са мо у пра-
ва се оче ку је да убу ду ће, 
у окви ру ак ци о них пла-
но ва раз во ја со ци јал не 
за шти те, при о ри тет да-
ју сма ње њу и спре ча ва-
њу си ро ма штва ста рих. 
Пред ла же се да оп шти не 
фор ми ра ју ба зу по да та-
ка о си ро ма шним ста рим 
љу ди ма и да им омо гу ће 
раз ли чи те вр сте олак ши-
ца, као што су бес плат-
но ко ри шће ње град ског 
и ме ђу град ског пре во за, 
по вољ ни ја на бав ка огре-
ва, по ре ске и дру ге олак-
ши це. Сред ства за овај 
про грам обез бе ди ла би 
се из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је. Пре по ру ка је и 
да се убла же имо вин ски 
усло ви (по са да шњем за-
ко ну ко има по ла и ви ше 
хек та ра не мо же да до би-
је по моћ), као и да се за 
оста ри ва ње ове вр сте по-
мо ћи по јед но ста ве ад ми ни-
стра тив не про це ду ре.
Ми лан ка Иван ча јић
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За не ко дру го 
вре ме 

По во дом кам па ње 
јав ног за го ва ра ња уво-
ђе ња по себ ног фи нан-
сиј ског про гра ма за 
нај си ро ма шни је ста ре, 
огла си ло се и Ми ни стар-
ство за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку. Пре ма оно ме 
што се чу ло у ме ди ји ма, 
Ми ни стар ство сма тра да 
је пред лог не вла ди них 
ор га ни за ци ја о уво ђе њу 
со ци јал них пен зи ја ве-
о ма до бар, али да ће 
мо ра ти да са че ка не ка 
дру га вре ме на, ка да Ср-
би ја бу де у бо љој еко-
ном ској си ту а ци ји. За 
са да се пред ност да је 
отва ра њу на род них ку-
хи ња и раз во ју кућ не 
по мо ћи, што је, за пра-
во, оба ве за ло кал них 
са мо у пра ва, а не Ми ни-
стар ства.

Про ма ја
(Из Сту ди је о си ро ма шним ста рим 

ли ци ма)
„Уда ла сам се ка сно, 1985. го ди-

не... Жи ве ли смо по на пу ште ним ку-
ћа ма и ко ли ба ма по се лу и око ли ни. 
На ред не го ди не по че ли смо сво ју ку-
ћу. Ра ди ли у над ни ци, али је из гра ди-
ли, скром ну... ход ник и јед на со би ца. 
Кров има, али не и пла фон. Не ма ни 
стру је ни во де. Про ма ја ду ва на све 
стра не. Шпо рет не ра ди, не ма вра та 
за ло жи ште...

Са му жем сам жи ве ла све до 2000. 
го ди не... Сва ђа ли смо се и оти шла сам 
у дру го се ло да не гу јем бо ле сну и не-
по крет ну же ну. Ра ди ла сам за стан и 

хра ну... Он је оти шао у дом за ста ре, 
а ја се вра ти ла ов де. Не ћу у дом, а не 
дам ни под хи по те ку оно што имам, 
овај хек тар зе мље. То ми је све што 
имам. Чак сам и за зе мљо рад нич ку 
пен зи ју пла ћа ла. Имам 10 го ди на, се-
дам ме се ци и осам да на ста жа. А про-
пи си ка жу да ми тре ба 15 го ди на. Не 
ис пу ња вам ни усло ве за по моћ, ре кли 
ми у цен тру за со ци јал ни рад. Ста ра 
сам, не мо гу ви ше да ра дим. Нов ца не-
мам ни за хра ну ни за лек. Не мам ни 
де це да по мог ну ба рем ма ло. Про ма ја 
це лог жи во та.”

(Раз ве де на, 73 го ди не, из се ла у 
цен трал ној Ср би ји)

Шта са 50.000 
ди на ра 

Од го во ри ста рих на 
пи та ње ис тра жи ва ча ка-
ко би, ка да би до би ли 
50.000 ди на ра, по тро ши-
ли тај но вац, нај бо ље 
од сли ка ва ју крај ње дра-
ма тич ну си ту а ци ју у ко-
јој се на ла зе не ки на ши 
нај ста ри ји, а нај си ро ма-
шни ји су гра ђа ни:

– Ку пио би леб и 
ка ве.

– Ку пи ла би бра-
шно па да се нај е дем 
ле ба.

– Да имам са мо три 
иља де ди на ра, би ла би 
то дру га рад ња. 

– Ку пио би др ва и 
ле ко ве, па што оста не 
за је ло и обу ћу.

– Не знам шта би 
пре ку пи ла, а пр во би 
по пра ви ла про зо ре...

Неретка слика и на београдским улицама



У Ули ци па три јар ха Ар се ни ја, на пу-ту ка Ми ку љи, по зна том из ле ти шту 
жи те ља Сме де рев ске Па лан ке, на ла зи 
се ку ћа у ко јој са су пру гом Ми ли ном 
жи ви и пен зи о нер ске да не про во ди 
Си ни ша Па сква ли ко ји је од 1976. до 
1980. го ди не био лич ни ко но бар до-
жи вот ног пред сед ни ка Со ци ја ли стич ке 
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
Јо си па Бро за Ти та. У ње го вом до му 
по чи ње мо при чу о тим про ху ја лим 
вре ме ни ма и о чо ве ку ко ме не са мо 
да је био лич ни ко но бар већ га је из-
у зет но це нио, и са ко јим је об и шао 
це лу бив шу Ју го сла ви ју, као и мно го-
број не зе мље све та...

А чи ни ло се, од по чет ка, да му жи-
вот не ће би ти мно го на кло њен. 

– У оно вре ме да не ка же на ро ди 
ван брач но де те, па то је би ло стра-
шно. Ова ко за по чи њем мо ју при чу јер 
је упра во ме не мај ка ро ди ла ван брач-
но, и то је мо ра ла да до ђе код тет ке 
и те че у Бе о град, где сам се ја у Ска-

дар лиј ској ули ци, 13. мар та 1941. го-
ди не, и ро дио. Мај ка ме је оста ви ла 
код њих и, ка ко сам ка сни је са знао, 
пр во је оти шла у Не мач ку, а по том 
у Аустра ли ју. Пр ви пут мај ку сам ви-
део у 35. го ди ни, упо знао сам и оца, 
али он ни је хтео да ме при зна. Да-
љу бри гу о ме ни пре у зе ли су де да и 
ба ба ко ји су би ли по зна ти уго сти те-
љи. Ка ко је де да убр зо пре ми нуо, а 
од мо је мај ке ни је би ло ни тра га ни 
гла са, ба ка ме је 1952. го ди не по си-
ни ла и та ко сам до био пре зи ме Па-
сква ли. Ово сам ис при чао јер сам, 
по угле ду на де ду и ба бу, же лео и 
ја да за вр шим уго сти тељ ску шко лу – 
при ча Си ни ша.

Оства ре на бри он ска же ља 

Та ко и би. Као сти пен ди ста УП 
„По мо ра вље” у Бе о гра ду, Си ни ша је 
у том пред у зе ћу, по за вр шет ку уго-
сти тељ ске шко ле, и ра дио не ко ли-
ко ме се ци. 

– Пр ви пут Ти та и ње гов пла ви 
воз имао сам при ли ке да ви дим 1953. 
го ди не, на же ле знич кој ста ни ци Ра ко-
ви ца, ка да се пред сед ник СФРЈ вра-
ћао из Грч ке. Дру ги пут сам га ви део 
на Бри о ни ма где смо има ли прак су, 
као и та да шњег ње го вог лич ног ко-
но ба ра, па сам још та да се би ре као 
ка ко је то ле по ка да слу жиш Ти та и 
да бих и ја то во лео да ра дим – от-
кри ва наш са го вор ник.

На ви ру се ћа ња Си ни ше Па сква ли-
ја: по сле крат ког ра да у УП „По мо-
ра вље”, до био је по сао у Др жав ном 
се кре та ри ја ту уну тра шњих по сло ва, а 
по ро ђе њу си на, 1962. го ди не, са су-
пру гом Ми ли ном на пу шта Бе о град и 
до ла зи у Сме де рев ску Па лан ку, где, 
до од ла ска у вој ску, ра ди у УП „Цен-
трал”. Ипак, по сле вој ске крат ко ра ди 
у Град ској ка фа ни у Бе о гра ду, а од 
1. ма ја 1965. го ди не до би ја по сао у 
Са ве зним ор га ни ма, где оста је све до 
од ла ска у пен зи ју 1990. го ди не.

– Као рад ни ци Са ве зних ор га на, 
у вре ме до ла ска ви со ких свет ских др-
жав ни ка у Ју го сла ви ју мо ра ли смо да 
им пру жи мо услу ге у сме шта ју, ис хра-
ни... Та да сам имао при ли ке да ви дим 
Ти та, да бу дем у ње го вој бли зини и 
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У ПОСЕТИ

ПЕН ЗИ О НЕ РУ СИ НИ ШИ ПА СКВА ЛИ ЈУ, НЕ КА ДА ШЊЕМ КО НО БА РУ ЈО СИ ПА БРО ЗА

Нигде без коферчета са 
пићем и томпусом

Са бив шим пред сед ни ком СФРЈ об и шао це лу Ју го сла ви ју, био у Ли би ји, Ал жи ру, Ру му ни ји, 
на Мал ти... и упо знао мно ге свет ске др жав ни ке од ко јих је до би јао скром не по кло не

Игало 1979. године: лични конобар увек на услузи

Данас ужива подно Микуље



да га слу жим. Ка ко сам по стао ње гов 
лич ни ко но бар, ни сам до да нас не 
знам. По стао сам то у је сен 1976, а 
већ од 1. ја ну а ра 1977. го ди не сва ко-
днев но сам био уз Ти та, слу же ћи га 
на Де ди њу, на мно гим пу то ва њи ма у 
зе мљи и ино стран ству, про сла ва ма, 
при је ми ма, из ле ти ма, ро ђен да ни ма... 
и све та ко до ње го вог од ла ска на ле-
че ње у Љу бља ну.

На пу ту ви ше 
од сто да на 

– На пу ту са не ка да шњим до жи вот-
ним пред сед ни ком СФРЈ био сам, се-
ћам се, јед не го ди не – 125 да на. На 
тим пу то ва њи ма упо знао сам ве ли ке 
свет ске др жав ни ке од ко јих сам до би-
јао скром не по кло не у ви ду хе миј ских 
оло ва ка са њи хо вим ини ци ја ли ма, при-
ве ске у об ли ку са та... Са Ти том сам 
об и шао Ср би ју, Сло ве ни ју, Ма ке до ни-
ју, Хр ват ску, Цр ну Го ру, сва ле то ва ли-
шта од Зла ти бо ра до Та ре, био сам 
с њим у Ли би ји, Ал жи ру, Ру му ни ји, 
на Мал ти... Мно го смо про пу то ва ли 
пла вим во зом, а нај ин те ре сант ни је 
пу то ва ње ми је би ло ка да се отва ра-
ла пру га Бе о град–Бар. Не са мо на пу-
то ва њи ма, већ и ка да су до ла зи ли у 
Бе о град, упо знао сам Ин ди ру Ган ди, 
Бре жње ва, Ча у ше скуа, Га да фи ја и 
мно ге дру ге са ко ји ма сам се лич но 
ру ко вао и ко је сам по слу жи вао, ка-
ко хра ном та ко и пи ћем. Ви део сам, 
и та ко ђе слу жио, ко смо на у те ко је је 

при мио пред сед ник СФРЈ, што је за 
ме не био до жи вљај јер сам упо знао 
љу де ко ји су би ли на Ме се цу. 

Си ни ша се се ћа и мно гих ро ђен дан-
ских про сла ва бив шег пред сед ни ка: 

– По ред си но ва Жар ка и Ми ше са 
по ро ди ца ма, при је му за ро ђен дан Јо-
си па Бро за при су ство ва ла је и ње го-
ва ро ђе на се стра, док су пру га Јо ван ка 
ни ка да ни је би ла на тим по ро дич ним 
оку пља њи ма. 

Ма шта ње го ви опо нен ти твр ди ли, 
наш са го вор ник је уве рен да је Ти то 
био „ја ко до бар чо век”.

– Био је пре ци-
зан, енер ги чан и 
во лео је тач ност. 
Стра шно се љу тио 
ако вам ка же да до-
ђе те у 13, а ви се 
по ја ви те, ре ци мо, 
по ла са та ка сни је. 
Што се хра не ти че, 
ни је био мно го про-
бир љив. Во лео је да 
је де све и, иако то 
ни је смео из здрав-
стве них раз ло га, да 
по пи је ви ски или 
ри злинг, а за тим 
да оба ве зно за па-
ли том пус, ко ји, по-
ред мно го број них 
фо то гра фи ја, про-
то ко ла, по зив ни ца, 
про пу сни ца и дру-
гих ства ри, чу вам у 
лич ној ар хи ви. По-
сле ве че ре, ко ја је 
би ла тач но у 19 ча-
со ва, по гле дао би 
до бар филм. Во лео 
је да иде у шет њу, 

у лов, а обо жа вао је да му се у при ро-
ди при пре ма ро штиљ. У лов, као и у 
шет њу, са Ти том сам оба ве зно ишао 
и ја, но се ћи та шну у ко јој је би ло пи-
ћа, ка фе, во ћа, ми не рал не во де, ча-
ја и, оба ве зно, ци га ре те том пус. Јер, 
пред сед ник је че сто, ка да сед не да 
се од мо ри, во лео да по пи је ка фу, ви-
ски или да за па ли ци га ре ту.

По след њи ро ђен дан

Ком плет но осо бље, на ста вља да ље 
Си ни ша Па сква ли, ко је је го ди на ма 
бри ну ло о Ти ту, по чев од со ба ри ца, 
ку ва ра, ко но ба ра, вој ни ка, ба што ва-
на, до ле ка ра, сли ка ло се са њим на 
те ра си (ка сни је ће то по ста ти „Ку ћа 
цве ћа”) за ње гов, на жа лост, по след-
њи ро ђен дан 1979. го ди не. 

– Ти то ва смрт, као и свим гра ђа-
ни ма не са мо Ју го сла ви је већ и чи та-
вог све та, и ме ни је ја ко те шко па ла. 
Не мо гу да вам опи шем ка ко сам се 
та да осе ћао – и да нас са гр чом у гр-
лу го во ри Си ни ша.

Си ни ша је по сле Ти то ве смр ти по-
стао шеф уго сти тељ ства у Скуп шти-
ни СФРЈ и на том рад ном ме сту остао 
све до од ла ска у пен зи ју 1990. го ди-
не. Ина че, од та да шњег пред сед ни ка 
Фран цу ске Фран соа Ми те ра на до био 
је На ци о нал ни ор ден Фран цу ске, а од 
Пред сед ни штва СФРЈ Ор ден ра да са 
сре бр ним вен цем. Са да пен зи о нер ске 
да не про во ди у Сме де рев ској Па лан ци 
са су пру гом Ми ли ном (ко ју је упо знао 
у уго сти тељ ској шко ли), ван ве ле град-
ске гу жве, у бли зи ни шу ме Ми ку ља, 
уз свеж ва здух и цвр кут пти ца, се ћа ју-
ћи се ле пих про шлих вре ме на и да на 
про ве де них уз не ка да шњег до жи вот-
ног пред сед ни ка Ју го сла ви је.

Сла во љуб Ко стан ти но вић
17ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. МАЈ 2009.

Опуштање у породичном окружењу

Синиша честита Титу рођендан
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Јед ном го ди шње тре ба ло би оба ви ти си сте мат ски пре глед да би се скри ве ни по ре ме ћа ји 
от кри ли на вре ме ка да их је мо гу ће от кло ни ти и пред у пре ди ти обо ле ва ње 

Здра вље је нај ве ће бо гат-ство, али ве ћи на гра ђа на 
Ср би је, на жа лост, то схва та 
– тек ка да га из гу би. По да ци 
да сва ки ста нов ник на ше зе-
мље, у про се ку, има јед ну и 
по бо лест, да му је оче ки ва-
ни жи вот ни век осам го ди на 
кра ћи не го вр шња ку у Аустри-
ји, Хо лан ди ји или Не мач кој, а 
да сва ке го ди не 85.000 љу ди 
уми ре од не за ра зних бо ле сти 
ко је су мо гле да бу ду спре-
че не из бе га ва њем фак то ра 
ри зи ка и бла го вре ме ним от-
кри ва њем, не у мо љи во ука зу ју 
да се углав ном не др жи мо на-
род не му дро сти да је „бо ље 
спре чи ти не го ле чи ти”.

– Љу ди од 40-50 го ди-
на нај че шће па те од пре-
ко мер не те ле сне те жи не и 
го ја зно сти, ма сно ћа у кр ви 
(хо ле сте ро ла и три гли це ри-
да) и хи пер тен зи је – по ви-
ше ног крв ног при ти ска, а 
да, по пра ви лу, због то га 
не осе ћа ју ни ка кве те го бе. 
Гра нич ни крв ни при ти сак 
од 140/90 mmHg као и уме-
ре но по ви шен се че сто уоп-
ште не осе ти, али ако се 
не ле чи си гур но ће до ве-

сти до по сле ди ца по здра-
вље. Го ја зност је, ре ци мо, 
ри зик код же на за кар ци-
ном дој ке, код оба по ла за 
кар ци ном де бе лог цре ва, за 
по ви шен крв ни при ти сак, 
де ге не ра тив не про ме не на 
ку ко ви ма и ко ле ни ма... По-
ви шен хо ле сте рол и три гли-
це ри де го ди на ма уоп ште не 
осе ћа мо, али са ми, или здру-
же ни са оста лим по ре ме ћа-
ји ма, узро ко ва ће на ста нак 
ате ро скле ро зе и су жа ва ња 
крв них су до ва. Ако то пра-
ти и по ви шен при ти сак, ду-
го нео т кри вен и не ле чен, 
све то узро ко ва ће хро нич-
но оп те ре ће ње ср ца, ње го во 
уве ћа ње и, на кра ју, по пу-
шта ње. Ви сок крв ни при ти-
сак иза зва ће и про ме не на 
крв ним су до ви ма мо зга, бу-
бре га и свих дру гих ор га-
на... – упо зо ра ва др Ива на 
Пе тро вић, ле кар оп ште ме ди-
ци не у бе о град ској Општој 
болници „Бел медик”.
Управо да би се ови 

поремећаји открили на време, 
у тренутку када се човек 
још одлично осећа и нема 
никакве сметње, ваљало би 

МНОГЕ БОЛЕСТИ МОГУ ДА СЕ СПРЕЧЕ ДРУГАЧИЈИМ ОДНОСОМ ПРЕМА ЗДРАВЉУМНОГЕ БОЛЕСТИ МОГУ ДА СЕ СПРЕЧЕ ДРУГАЧИЈИМ ОДНОСОМ ПРЕМА ЗДРАВЉУ

Не усуд, него небригаНе усуд, него небрига

једном годишње систематски 
проверити стање здравља.

– За отклањање ових 
поремећаја најчешће је 
довољан савет лекара, дијета 
и мала промена животног 
стила: остављање пушења, 
промењен режим исхране, 
већа физичка активност, 
што не подразумева фитнес 
и напорне вежбе већ више 
кретања и свакодневне 
шетње... Само понекад, као 
код повишене хипертензије 
или повећаних масноћа 
које се не смањују упркос 
коригованом начину исхране, 
неопходно је да се пропише 
узимање лекова – објашњава 
наша саговорница. 

Минимум који би одговоран 
човек требало да уради јесте 
– лабораторијски преглед 
крви – комплетна крвна 
слика, седиментација, шећер, 
масноће у крви, бубрежне 

(уреа и креатинин) и јетрине 
анализе (трансаминазе) – и 
преглед урина. 

Када се зна да у Србији 
(према проценама Института 
„Др Милан Јовановић Батут”) 
400.000 људи болује од 
дијабетеса, а да је око 60.000 
на инсулинској терапији, онда 
је јасно колико је важно што 
се овим прегледом може рано 
открити лоше регулисан 
шећер или и шећерна болест 
када то још није изазвало 
трајне промене на крвним 
судовима ока, бубрега или 
доњих екстремитета.

Затим, мушкарци старији 
од 50 година требало би 
обавезно да обаве ПСА – тест 
којим се откривају промене 
на простати када оне не 
изазивају никакве сметње. 
Тада откривена обољења 
простате могуће је потпу-
но излечити. 

Скупље на мосту
Чак и они који брину о здрављу, обесхрабре се при помисли 

колико им времена треба да у дому здравља закажу и обаве 
систематски преглед. А за приватне поликлинике, кажу, немају 
новца. Цена овог прегледа заиста уме да буде неколико хиљада 
динара, али је сигурно лакше једном годишње издвојити 
толику суму него дочекати болест чије лечење је неупоредиво 
скупље. 

Др Ивана Петровић
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БА ЊА КО ВИ ЉА ЧА

Об но вље но ку па ти ло 
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју у Ба њи Ко-

ви ља чи отво ри ла је пр вог ма ја адап ти ра ни сум пор ни 
ба зен и ку па ти ло кра ља Пе тра Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа 
за мно го број не па ци јен те ко ји то ком це ле го ди не до-
ла зе на ле че ње у „Кра љев ску ба њу”.

– У ле че њу па ци је на та, по ред све га оно га што је са-
вре ме но у ре ха би ли та ци ји, при ме њу је мо и оно што нам 
при ро да да је – сум по ро ви то бла то и во ду. У адап та ци-
ју ба зе на и ку па ти ла уло же но је 10 ми ли о на ди на ра, 
а ка па ци те ти у Спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци-
ју по пу ње ни су до кра ја ок то бра. По ред љу ди из на-
ше зе мље, у Ба њу Ко ви ља чу до ла зи до ста па ци је на та 
и из ино стран ства – ка же др Ни ко ла Срем че вић, ди-
рек тор Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци ју у Ба-
њи Ко ви ља чи. 

В. Ћи ши ла

ВЛА ДИ МИР ЦИ

Но ви ренд ген и са ни тет
По сле ско ро 40 го ди на ра да, 

ста ри ренд ген апа рат у вла ди ми-
рач ком До му здра вља „ис пра ћен” 
је у за слу же ну пен зи ју, чи ме је 
лак ну ло ле ка ри ма, здрав стве ном 
осо бљу и па ци јен ти ма ши ром 
плод не По са во там на ве. Уме сто 
ње га ин ста ли ран је но ви ренд ген, 
ко ји је нај ве ћа здрав стве на ку ћа 
у овом де лу Ср би је на ба ви ла уз 
по моћ ло кал не са мо у пра ве. 

– Ку пи ли смо и пут нич ко во-
зи ло, за ко јим се одав но осе ћа-
ла ве ли ка по тре ба, та ко да са да 
има мо укуп но 11 са ни те та и дру гих во зи ла – ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” но ви ди рек тор До ма здра вља др 
Сла во љуб М. Са вић, на гла ша ва ју ћи да је но во ру ко-
вод ство, уз по др шку ви ше од сто за по сле них, за не пу-
них го ди ну да на са ни ра ло на сле ђе ни дуг од 1.250.000 
ди на ра. 

Ина че, ов да шњи дом здра вља има здрав стве не ста-
ни це у Де бр цу, Про ву и Ка о ни, ам бу лан те у Кр ни ћу, 
Бе ло ти ћу, Ја ло ви ку и Дра го јев цу, а пред сто ји по нов но 
отва ра ње ам бу лан ти у Су вом Се лу и Ри ђа ка ма.

З. Ђу рић

– За старије од 50 година 
оба пола препоручује се да се 
у систематски преглед обавез-
но укључи преглед столице 
на тзв. невидљиво крварење. 
Ако се утврди постојање крви 
у столици, онда се пацијент 
шаље на преглед дебелог 
црева да би се проверило 
постојање полипа или тумо-
ра који су, утврђени у овако 
раној фази, потпуно излечиви 
– тумачи др Петровић. 

Жене би обавезно тре-
бало да обаве гинеколошки 
преглед са Папаниколау тес-
том којим се омогућује рано 
дијагностиковање предмалиг-
них и малигних промена. 

– Тада је, на пример, про-
мене на грлићу материце 
могуће отклонити кониза-
цијом којом се уклони само 
део грлића. То је интервен-
ција која није радикална, у 
болници се проведе свега 
један дан, брз је опоравак, 
младе жене после тога спо-
собне су за рађање, а даље 
се препоручују само рутин-
ске контроле. Ако се ма-
лигнитет утврди у каснијим 
фазама, онда су неопходне 
радикалне интервенције, ук-
лањање целе материце, за 
чиме следи дуго и скупо ле-
чење, зрачење, хемотера-
пија... – објашњава наша 
саговорница.

За жене млађе од 40 го-
дина у систематском пре-
гледу довољно је обавити 
ултразвук дојке, док се за 

старије саветује мамогра-
фија – рендгенски снимак 
који омогућује рану дијагнос-
тику туморских промена у 
ткиву дојке.

У систематском прегледу 
се контролише и притисак 
и уради ЕКГ... Пушачима се 
саветује да ураде и спиро-
метрију (проверу капаците-
та плућа и протока ваздуха 
кроз бронхије).

– Добро би било да се 
обави и ултразвучни преглед 
трбуха јер се тиме утврђује 
евентуално постојање каме-
на у жучној кеси или бубрегу 
када још не изазивају ника-
кве тегобе. Онда сами мо-
жете да бирате када ћете, 
како и где бити оперисани, 
а не да, када се већ поја-
ве болови, као хитан случај 
будете оперисани у болници 
која је тада дежурна – пре-
дочава др Петровић. – Овим 
прегледом види се и да ли 
је јетра масна, увећана, та-
кође се ултразвуком одлично 
виде промене простате, стање 
панкреаса, слезине...

Искуство „Бел медика” је 
да се, зависно од личне анам-
незе, породичне историје, 
посла који пацијент обавља и 
ризика који он носи, у систе-
матски преглед могу укључи-
ти и очни прегледи, провера 
слуха, преглед физијатра, а 
неке фирме менаџере, због 
стресности посла, упућују и 
на тест оптерећења срца. 

Славица Чедић

Култ превентиве
Пракса обавезних систематских прегледа запослених 

једном годишње изгубила се крајем осамдесетих, али 
се, од почетка 2000, полако враћа. Стране фирме, 
које су тада почеле да стижу у Србију из земаља у 
којима постоји готово култ превентивне бриге о томе 
да се буде здрав да би се неометано радило и живело 
(што је и неупоредиво јефтиније од каснијег лечења), 
донеле су тамошња правила и поново увеле систематске 
прегледе запослених.

– Овдашњи запослени, када им је уведена та пракса, 
прве године су питали „зар баш мора”, друге године су 
рекли „супер”, а треће су почели унапред да се распитују 
када ће прегледи. Људи су веома брзо схватили користи 
ових прегледа чији је циљ, иначе, превенција, односно 
откривање одређених поремећаја здравља који би, ако 
се не отклоне, касније довели до болести, и, друго, 
откривање болести у почетној фази када су изгледи на 
излечење и највећи – каже др Ивана Петровић. 

Сада, срећом, све више домаћих послодаваца следи 
пример страних колега па све више фирми у „Бел медику” 
обавља редовне систематске прегледе запослених.

Др Славољуб Савић

ЗДРАВСТВЕНО ОКО
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ЗДРАВ ЖИВОТ

Пи та 
При пре ми ти 500 г тан ких 

ко ра за пи ту и 500 г бе лог 
си ра (уме сто кра вљег си-
ра мо же се узе ти 400 г ди-
мље ног то фу си ра – си ра 
од со је) у ко ји се уме ша ју 

три ја је та и по ла ка ши чи-
це би бе ра. 

Око 500 г зе ле ни ша (бли-
тва, ко при ва или зе ље) пре-
ли је се вре лом во дом, оце ди 
и сит но исец ка или са ме ље 
на апа ра ту за сец ка ње по вр-
ћа, па уме ша у сир. По 2-3 
ко ре се рас по ре де по теп си-
ји, по пр ска ју уљем, ста ви 
ма ло на де ва, па се по сту-
пак по на вља док се све не 
утро ши, или се ко ре са на-
де вом уро ла ју.

Ка па ма
На ма ње ко ма де исе ћи 

ки ло грам јаг ње ћег ме са (од 
вра та или плећ ке), ува ља-
ти га у бра шно и про пр жи-
ти на ма ло ма сно ће са свих 
стра на да до би је бо ју па га 
из ва ди ти. На ис тој ма сно-
ћи про пр жи ти 150 г цр ног 
лу ка исе че ног на ре бар ца, 
па кад омек ша уба ци ти ме-
со и ма ло во де или су пе и 
на ни жој тем пе ра ту ри пир-
ја ни ти. Кад ме со омек ша, 
уба ци ти 500 г сец ка ног зе-
ља (мо же спа наћ или ви-
но во ли шће), 2-3 че на или 
сец ка на стру ка мла дог бе-

лог лу ка, ка ши чи цу су вог 
за чи на, по со ли ти и по би бе-
ри ти, ако је теч ност увре ла 
си па ти још ма ло во де (је ло 
не тре ба да бу де теч но али 
ни су во) и до вр ши ти ку ва-
ње. Ако се уме сто зе ља ко-
ри сти ви но во ли шће, мо же 
се до да ти че ти ри дл гу стог 
па ра дајз со ка.

У одво је ним по су да ма по-
слу жи ти гу сто ки се ло мле-
ко.

Је ла од це ле ра
Ка жу да је це лер бо гат 

ви та ми ни ма и дру гим ко ри-
сним са стој ци ма, да по спе-
шу је из ба ци ва ње теч но сти, 
да ко ри сти ре у ма ти ча ри ма, 
а из лич ног ис ку ства знам 
да си ров не иза зи ва же лу-
дач не те го бе, па га тре ба 
што че шће је сти у ви ду са-
ла те. Ста бљи ку и ли шће 
ко ри сти ти као до да так чор-
ба ма, ва ри ви ма и са ла та ма, 

а плод за при пре му раз ли-
чи тих је ла.
Плод тре ба па жљи во 

остру га ти да се од ба це оста-
ци зе мље и опра ти. Ако се 
ко ри сти свеж, тре ба га од-
мах на рен да ти и по пр ска ти 
со ком ли му на или ја бу ко вим 
сир ће том јер ина че там ни, 
а то зна чи да гу би ви та-
мин Це. 

Са ла та
Це лер од око 200-300 г 

сит но на рен да ти, по ме ша-

ти са на ки се лом на рен да-
ном ја бу ком и по пр ска ти 
ли му ном или ја бу ко вим сир-
ће том. 

То је осно ва, а мо же да 
се до да на рен да на шар га ре-
па или цве кла, ка ши ка на-
рен да ног ре на или сец ка ни 
оба ре ни кром пир, на ко лу то-
ве исец ка ни пра зи лук... По-
пр ска ти ка ши ком, две уља, 
по жељ но ма сли но вог.

Су па 
Цео ко рен ку ва ти, а у во-

ду до да ти ка ши чи цу су вог 
за чи на и ме сну коц ки цу за 
су пу (на ли тар во де). Кад 
се це лер ску ва, за ку ва ти ре-
зан це; ова ко се до би је уку-
сна су па.

Чор ба
Уку сна је и здра ва крем 

чор ба од це ле ра: ве ћи ко-
рен це ле ра (око 500 г) исе-
че се на не ко ли ко ко ма да 
и оба ри у ли три во де у ко-
ју се до да ка ши ка со ка ли-
му на или сир ће та и ме сна 
коц ки ца за су пу. Кад це лер 
омек ша, про па си ра се, до да 
се ка ши ка не у трал не или ки-
се ле па вла ке, ма ло би бе ра 
и пер шу на и ку ва још 2-3 
ми ну та.

У све чор бе од ви ше вр-
ста по вр ћа ва ља до да ти коц-
ки це це ле ра.

Пу ње ни це лер
Че ти ри ма ња це ле ра од 

око 200 г очи сти ти и из ду би-
ти. Из ду бље но ме со сит но 
исец ка ти и до да ти пер шу-
нов лист, сец ка ну ја бу ку 
или, по же љи, из дро бљен 
сир, сец ка но ба ре но ме со 
или шун ку у цре ву и том 
ма сом пу ни ти пло до ве це-
ле ра. По ре ђа ти у шер пу и 
пре ли ти, да огре зне, во дом 
или су пом од ко сти ју или 
ме сне коц ки це, пре ли ти са 
две ка ши ке уља, по су ти са 
две ка ши ке пре зле и пир ја-
ни ти на ни жој тем пе ра ту ри. 
При кра ју, уме ша ти ка ши ку 
ин те грал ног бра шна уму ће-
ног са ма ло во де и ку ва ти 
још не ко ли ко ми ну та.

По хо ва н
Це лер од око 500-600 г 

ба ри ти да ма ло омек ша, па 
га исе ћи на тан ке ко лу то ве, 
де бљи не око по ла сан ти-
ме тра, па ни ра ти у бра шну, 
ума ка ти у ја је раз му ће но у 

ма ло мле ка и, на кра ју, па-
ни ра ти у ме ша ви ни пре зле 
и су са ма, па крат ко про пр-
жи ти с обе стра не. Уз са ла-
ту од све жег по вр ћа, то је 
ком пле тан ру чак.

Пен зи о нер ка Ко ва

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Не ште ди те во ду
Не тре ба ште де ти во ду ка да се по вр ће или во ће при пре ма за упо тре бу – иако из гле да чи сто, на ње му мо же би ти 

пра ши не, зе мље, пе ска, бу би ца, па и цр ви ћа. Ли сна то по вр ће (кељ, бли тва, са ла та и др.) тре ба пра ти под мла зом во-
де, лист по лист са обе стра не. Пра зи лук тре ба ра се ћи по ду жи ни, ма ло раз мак ну ти ре до ве и опра ти. Ако се сум ња 
на не ви дљи ву не чи сто ћу или да су пло до ви пре ви ше пр ска ни, во ће (ја бу ке, кру шке...) и по вр ће (кром пир, ти кви це, 
це лер, шар га ре па, пла ви па тли џан...) тре ба из ри ба ти чет ки цом са мо за те свр хе. По вр ће и во ће не тре ба др жа ти у по-
су ди са во дом јер ће не ста ти део ви та ми на. Из у зе так је ли сна то по вр ће ко је је ма ло уве ло па га тре ба осве жи ти.

Опра но по вр ће или во ће тре ба од мах користити, ина че се убр за ва про цес ква ре ња на мир ни ца.
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Ко ли ко сам ти са мо пу та ре кла, че-
до мо је, да ни но ви не ви ше не ћу 

да чи там, ни да гле дам те ле ви зи ју, бар 
не ве сти и по ли тич ке еми си је. Да ме 
не за ни ма шта су ко ји обе ћа ли на ро-
ду, и где ни су ома ну ли; ни њи не ме 
пла те не ин те ре су ју, ни бо ну си, днев-
ни це, пут ни тро шко ви и па ре за одво-
јен жи вот. Одав но су они од све га што 
му чи обич ног чо ве ка одво је ни! 

Ми сли ла сам, иде про ле ће и ле по 
вре ме, по са ди ћу цве ћа и ма ло ба шти-
це, па он дак по под не на шор, на клу-
пи цу и се о ске ди ва не. Кад, ’оћеш! Не ма 
ту ви ше при че ни о се тви, ни о ме ха ни-
за ци ји, ни о при хра ни, ни о су ши – о 
свад ба ма и кр ште њи ма по го то во; тек 
кад се не ко упо ко ји, про збо ри мо ко ју 
реч, ду ше ње го ве ра ди.

Све се на ше клу пи це пре тво ри ле у 
скуп штин ске ска ми је, а ком ши лук у та-
бо ре. Ни око че га да се сло жи мо! Јед-
ни ми сле да они тре ба да вра те оне 
па ре што су за ра ди ли у су ко бу ин те ре-
са, а дру ги ка жу да не тре ба јер им ни-
ко ни је на вре ме про ту ма чио за ко не; 
јед ни су си гур ни да кри за већ про ла зи 
– дру ги, да ни је ни по че ла; не ки че ка-
ју бес плат не ак ци је, дру ги им се у брк 
сме ју због то га... И та ко, о че му се јед-
ног да на при ча на те ле ви зи ји, о то ме 
ће дру гог да на бру ја ти на шо ру.

Сад је нај но ви ја те ма тај свињ ски 
грип. То му је ваљ да на род но име, 
али га струч но зо ву, баш сам за пи са-
ла – A-H1N1. Онај про шли, што смо 
га зва ли птич ји, пре но сио се са пти-
ца на љу де. Али с овим кан да не што 
ни је у ре ду. Он не пре ла зи са сви ње 
на чо ве ка, али се у том ви ру су на ла-
зе не ки де ло ви ге на аме рич ких сви-

ња. То сам не ко ли ко пу та про чи та ла 
да се би не ка ко раз ја сним те на уч нич-
ке за вр зла ме.

А на све то сти же и кум Сте ва, ко ји 
се ни је тру дио да за пи су је уче но име 
тих ви ру са, и, она ко, по вој нич ки ре че 
да је то све ге нет ска ма ни пу ла ци ја по 
ла бо ра то ри ја ма ве ли ких си ла у ства ра-
њу вој но-би о ло шког оруж ја! Ту се на-
шао и Ми ле син унук Ми ро слав, ко ји 
за вр ша ва ве ли ке шко ле у гра ду, да при-
по мог не ку му. Он је чи тао да су не ки 
вој ни ци у аме рич кој ба зи обо ле ли пре 
три де це ни је од слич ног свињ ског ви-
ру са, па да је на бр зи ну при пре мље на 
вак ци на, од чи јих је по сле ди ца ка сни је 
до ста љу ди умр ло. То су им од бе гли ви-
ру си, му дру је ју но ша, а ме ни до ђе да 
по бег нем са соп стве не клу пи це.

И све не што ми слим о оном мом 
пра сен це ту, хо ће ли до ћи ка ква ко ми-
си ја да ми га оду зме у ин те ре су здра-
вља. Не ма тог ви ру са код нас, али ни је 
ухва ћен ни у Егип ту, а та мо је вла да 
на ре ди ла да се по би је 250.000 сви ња, 
ма да је на уч но до ка за но да га сви ње 
и не пре но се.

Је сте, ми слим се, у пра ву су ови мо-
ји му шкар ци што при ча ју да је ту мно го 
сум њи вог, од на стан ка, пре но ше ња, до 
за шти те од те по ша сти. Озбиљ но је, ка-
жу струч ња ци оне свет ске ор га ни за ци-
је за здра вље, јер су про гла си ли ше сти 
сте пен опа сно сти од пан де ми је. Тре ба 
на ба ви ти ле ко ве, оне ску пе, исте као 
за птич ји грип. Ку ти ја са 10 та бле та 
у при ват ним апо те ка ма ко шта око три 
хи ља де ди на ра, а о тро шку оси гу ра ња 
код нас ни су на по зи тив ној ли сти.

Али, уве ра ва ју из здрав стве ног за-
во да, док грип из Мек си ка стиг не у 

Ср би ју, док Ми ни стар ство на ло жи да 
се обез бе де па ре, док аген ци ја до би-
је при мер ке на ана ли зу, и ле ко ви ће 
се на ћи на по зи тив ној ли сти. 

Не тре ба на род да тр чи и на ба вља 
ле ко ве јер се овај грип не ле чи код 
ку ће, не го у ин фек тив ним бол ни ца ма, 
под ле кар ском бри гом, чим се утвр-
ди да ни је обич на, до ма ћа ху ња ви ца. 
Без док тор ске ди јаг но зе и ис пи ти ва-
ња у ла бо ра то ри ја ма, не ма ни ле че-
ња ни ле ко ва.

Не знам, љу би те ба ба, да ли да 
те са ве ту јем да стал но пе реш ру ке, да 
ниг ди из ку ће не из ла зиш, да ку пиш 
ону ма ску и но сиш пре ко ли ца... Те су 
ма ске, ви де ла сам, до шле у мо ду. Ни-
сам си гур на да су и оне про из вод фар-
ма це ут ске ин ду стри је, јер сам ви де ла 
не ке са на сли ка ним ср пом и че ки ћем, 
а не ке су, бо же са чу вај, као ви ли це 
ко сту ра. Све се ми слим да фар ма це ут-
ским ка пи та ли сти ма, по ред оно ли ке за-
ра де на ле ко ви ма, ни је до пра вље ња 
за штит них ма ски за обич не љу де. На-
ро ду су не кад да ва ли хле ба и ига ра, 
а да нас је фор му ла за по да ни ке са да-
шњих вла да ра – стра ха и ле ко ва!

Не кад се За пад пла шио ко му ни зма, 
а Ис ток стра хо вао од ка пи та ли зма; де-
мо кра ти ју су са ња ли на ро ди иза гво-
зде не за ве се, а о со ци јал ној прав ди 
ма шта ла си ро ти ња раз ви је них зе ма-
ља. По след њих го ди на, от кад је де мо-
кра ти ја сти гла и ме ђу Сло ве не, Ара пе 
и Афри кан це, све се окре ну ло тум бе. 
Све се про ме ни ло, али су шти на стра-
ха у ко ме др же на род увек је иста – 
за др жа ти, или при гра би ти власт. Са мо 
му ме ња ју из во ре.

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

У слу жби
здра вља

На ро ду су не кад да ва ли хле ба и ига ра, а фор му ла за На ро ду су не кад да ва ли хле ба и ига ра, а фор му ла за 
по да ни ке са да шњих вла да ра је – стра ха и ле ко вапо да ни ке са да шњих вла да ра је – стра ха и ле ко ва
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У ком би на ци ји по хле пе и на ив но сти оних ко ји има ју но вац с јед не, и ве штих
пре ва ра на та с дру ге стра не, лако се догоди да – и бо га ти пла чу

СЕ КА – свет ска еко ном ска кри за  
до не ла је не во ље сви ма: ни шта 

ви ше ни је она ко ка ко је до ју че би-
ло, а ка да ће би ти бо ље, још се не 
зна. ДЕ КА – до ма ћа еко ном ска кри-
за – про из во ди слич не ефек те, с тим 
што се чи ни да смо на не при јат на 
из не на ђе на ми ма ло на вик ну ти ји, за 
та ко не што пси хо ло шки бар при пре-
мље ни ји, а ге не рал но от пор ни ји и 
сна ла жљи ви ји.

Та мо где су углав ном цве та ле ру-
же, ни је та ко. Бри тан ци су се за то на-
шли у чу ду кад су ових да на пре ко 
ме ди ја при ми ли нео че ки ва ну и ни ма-
ло при јат ну по ру ку: мо ра ће да ра де 
нај ма ње пет го ди на пре ко по сто је ће 
гра ни це за од ла зак у пен зи ју – да кле, 
док не на вр ше 70, јер је то прак тич-
но је ди ни на чин да њи хо ва др жа ва 
иза ђе из фи нан сиј ске кри зе у ко ју је 
до спе ла не што због спољ них окол но-
сти, али углав ном због еко ном ске по-
ли ти ке ко ју је во ди ла.

Ова кву по ру ку по слао им  је На ци-
о нал ни ин сти тут за еко ном ска и со ци-
јал на ис тра жи ва ња, ко ји је из ра чу нао 
да је јав ни дуг Бри та ни је до сти гао 40 
од сто бру то на ци о нал ног про из во да, 
да кле све га што се у зе мљи за го ди-
ну да на про из ве де и раз ме ни. Др жа ва 

је у ми ну су од 600 ми ли јар ди фун ти, 
или 673 ми ли јар де евра.

До ду ше, по ди за ње ста ро сне гра-
ни це за пен зи о ни са ње (за др жав не 
пен зи је) би ло је на ја вље но и ре дов-
ним пла но ви ма за ре фор му пен зиј-
ског си сте ма, по ко ји ма би се до ба 
за пре ста нак ак тив ног ра да по ди гло 
на 68 го ди на, под јед на ко за же не и 
му шкар це, али тек из ме ђу 2024. и 
2046, да кле за оне ко ји су са да у пу-
ној сна зи. То по ве ћа ње је ре зул тат 
де мо граф ских трен до ва (ду жи жи вот-
ни век) и, та ко ђе, фи нан сиј ских из ну-
да (све ма њи број оних ко ји ра де и 
пла ћа ју по ре зе).

Ко хо ће ве ће...

 Но ва си ту а ци ја, ме ђу тим, зах те-
ва да се са тим поч не мно го ра ни је 
и да се тран зи ци ја ка ци љу од ла ска 
у пен зи ју са 70 година оба ви из ме ђу 
2013. и 2023.

Док се ове ме ре од но се на бу ду ће 
пен зи о не ре, у Бри та ни ји је уочен још 
је дан фе но мен ко ји по га ђа са да шње 
и ко ји под се ћа на мо тив из јед не ТВ 
са пу ни це у ко јој „и бо га ти пла чу”. У 
бри тан ској вер зи ји реч је о бо га тим 
пен зи о не ри ма ко ји ма су зе те ку по сле 
ран де вуа – са пре ва ран ти ма.

Реч је о сле де ћем: по што је кри за 
уз др ма ла тра ди ци о нал не фи нан сиј ске 
ин сти ту ци је, а ти ме и по ве ре ње у њих, 
пен зи о не ри ко ји су са свим до вољ но 
„на фа ти ра ли” сво ја гне зда за ста ре 
да не, по че ли су да раз ми шља ју ка ко 

ПЕН ЗИ О НЕР СКА ИС КУ ШЕ ЊА И ТА МО ГДЕ НЕ БИ ТРЕ БА ЛО ДА ИХ БУ ДЕ

Бри тан ци: рад до 70.

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

Пу ца и 401к
У не во ље је за пао и нај по пу лар-

ни ји пен зиј ски план у Аме ри ци, та-
ко зва ни 401к – си стем по ко јем се 
уло зи у фонд не опо ре зу ју све до 
тре нут ка по вла че ња. На и ме, ула-
га чи ко ји због кри зе оста ју без по-
сла су о ча ва ју се са не мо гућ но шћу 
да те уло ге по диг ну да би се би 
обез бе ди ли ег зи стен ци ју док кри-
за не про ђе.

До ове си ту а ци је је до шло због 
то га што су фон до ви, ко ји су тај 
но вац при ку пља ли, су о че ни са чи-
ње ни цом да су њи хо ви уло зи у вред-
но сне па пи ре „пу кли” због оп ште 
си ту а ци ја на фи нан сиј ском тр жи-
шту, због че га су до спе ли у озбиљ-
ну кри зу ли квид но сти. Вред ност 
ин ди ви ду ал них по тра жи ва ња ко ји-
ма ни је мо гло да се иза ђе у су срет 
из но си ла је кра јем апри ла 1,1 ми-
ли јар ду до ла ра.
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да дру га чи је уло же но вац и обез бе де 
при стој ну до бит. То су, ина че, док се 
ни је по ја ви ла СЕ КА, чи ни ли кроз тра-
ди ци о нал не бер зан ске ка на ле, ин ве-
сти ра ју ћи у порт фо ли ја у ко ји ма, ако 
се на јед ној стра ни не што из гу би, то 
би ва на док на ђе но на дру гој.

По што та фор му ла ни је би ла ви ше 
по у зда на, јер су се уру ши ле и не ке од 
нај по зна ти јих ба на ка и ин ве сти ци о них 
ку ћа, на сце ну су сту пи ли от ме ни, слат-
ко ре чи ви и вр ло убе дљи ви фи нан сиј ски 
екс пер ти, твр де ћи да до ла зе из по у зда-
них ку ћа, ну де ћи бо га тим пен зи о не ри-
ма ше ме ко је им га ран ту ју со ли дан и, 
на рав но, ста би лан про фит.

Го спо ђа Ели за бет Дојл је при мер 
ко јим се не дав но ба ви ла лон дон ска 
штам па. Она је пр во, по на го во ру 
бер зан ског са вет ни ка ко ји се пред-
ста вио да до ла зи из ком па ни је „Пар-
кер лејн”, уло жи ла 5.000 фун ти. Кад 
је на то до би ла при сто јан про фит, 
са вет ник ју је стр пљи во убе ђи вао, 
ну де ћи јој то бо же спе ци јал не „кор-
по ра тив не ак ци је”, да уло жи још ви-
ше, све док њен улог ни је до сти гао 
по ла ми ли о на фун ти. 

На ив ни Спил берг

Кад се то до го ди ло, ства ри су по че-
ле да се ком пли ку ју – са вет ник је не-
стао, а ак ци је ко је је до би ла по ка за ле 
су се без вред ним. По ли ци ја је мо гла са-
мо да кон ста ту је да је Ели за бет Дојл 
жр тва до бро ор га ни зо ва не пре ва рант-
ске гру пе и да од свог нов ца не ће, по 
све му су де ћи, ви де ти ни пе ни.

Ма ла јој је уте ха што ни је је ди на: 
оде ље ње за еко ном ски кри ми нал лон-
дон ске по ли ци је са оп шти ло је да се 
сва ке не де ље ја вља бар сто ти ну но-
вих жр та ва ове вр сте пре ва ре. Што 
је нај го ре, по ли циј ски екс пер ти су уве-
ре ни да је то са мо врх ле де ног бре-
га. Ком би на ци ја по хле пе и на ив но сти 
оних ко ји има ју но вац с јед не, и ве-
штих пре ва ра на та с дру ге стра не, за 
ре зул тат има да се у џе по ве по след-
њих сли ва ју ми ли о ни фун ти.

Опет ни је по у ка ни ти уте ха: слич-
ну пре ва ру, али у мно го ве ћем сти лу 
и на ви шем ни воу, из вео је са да већ 
чу ве ни Аме ри ка нац Бер нар Меј доф, ко-
ји је ус пео да об ма не чак и та ко слав-
на име на као што је ре жи сер Сти вен 
Спил берг, а све у све му да у сво јој пи-
ра ми дал ној ше ми (то је онај си стем „а 
ла Је зда и Да фи на”, ка да про фит пр-
вим ула га чи ма обез бе ђу ју уло зи оних 
ко ји ка сни је до ђу и то све ле по функ-
ци о ни ше док се ме хур не пре на ду ва 
и не пук не) – сво је ин ве сти то ре оја ди 
чак за 50 ми ли јар ди до ла ра.

Ми лан Бе кин

Хр ват ска:
сни же не
на кна де

Си стем оба ве шта ва ња о здра-
вљу из „ин те ли гент не ку ће” за 
ста ри је осо бе, ко ји су раз-
ви ли фран цу ски на уч ни-
ци, тре ба ло би да бу де 
уве ден до кра ја го ди не 
у две при ват на ге ри ја-
триј ска до ма. 

Екс пе ри мен тал ни 
апарт ман има при јем-
ни ке угра ђе не у свим 
про сто ри ја ма и на свим 
стра те шким ме сти ма, за хва-
љу ју ћи ко ји ма се, пре ко про то-
ко ла ко ји од ре ђу је сам ста нар, у 
слу ча ју по ја ве од ре ђе них здрав стве них про бле ма мо же сла ти аларм-
ни сиг нал ње го вој род би ни, ле ка ру, хит ним слу жба ма или осо бљу 
ко је пру жа по моћ у до мо ви ма. 

На си сте му су за јед но ра ди ли ин же ње ри и ге ри ја три и ње га је 
2008. већ те сти ра ло 14 здра вих до бро во ља ца ста ри јих од 65 го ди-
на, док би ис пи ти ва ње си сте ма у бол нич кој сре ди ни тре ба ло да бу-
де оба вље но до 2010. го ди не, пре не ли су фран цу ски ме ди ји. 

На уч ни ци сма тра ју да ће при ме на тог си сте ма, иако пред ста вља 
јед но од ре ше ња за збри ња ва ње ста рих осо ба у бу дућ но сти, за ви-
си ти од то га ка ко га бу ду при хва ти ле те осо бе и дру штво јер он у 
од ре ђе ној ме ри ре ме ти при ват ност.

Фонд ПИО Ре пу бли ке Срп ске 
упу тио је јав ни по зив по сло дав-
ци ма да при ја ве за по сле не рад-
ни ке ко ји би, да им ни је „ру па” 
у ста жу код ра ни јих по сло да ва-
ца, до кра ја ове го ди не ис пу ни-
ли усло ве за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју. Јер, за та-
кве рад ни ке (бив ших дру штве них 

пред у зе ћа, ак ци о нар ских дру шта-
ва и зе мљо рад нич ких за дру га) 
пред ви ђе но је ко ри шће ње сред-
ста ва за со ци јал но збри ња ва ње, 
од но сно за њих ће вла да, на осно-
ву про шло го ди шњег за кључ ка, 
упла ти ти не до ста ју ће до при но-
се да би мо гли да оства ре пра-
во на пен зи ју. 

РС: вла да пла ћа до при но се

„Ин те ли гент не ку ће” за ста ре

Управ но ве ће Хр ват ског за во-
да за ми ро вин ско оси гу ра ње 
сни зи ло је, у скла ду са од-
лу ком хр ват ске вла де, ви-
си ну ме сеч не на кна да ко ју 
за рад при ма ју пред сед ник и 
чла но ви овог те ла: та су ма 
ће убу ду ће би ти 2.000 ку-
на (око 270 евра) у не то 
из но су. 

Исто вре ме но је кон ста-
то ва но да др жав ни зва нич ни ци, 
иза бра ни за чла но ве Управ ног 
ве ћа, не ма ју пра во на ову ме-
сеч ну на кна ду. 

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Ша бач ки ин ва ли ди ра да не дав но 
су ор га ни зо ва ли дру же ње са пен зи о-
не ри ма Па ра ћи на ко ме су при су ство ва-
ли и њихови исписници из Ву ко ва ра, 
Ћу при је, Кра гу јев ца и Кру шев ца.

На пу ту за Па ра ћин Шап ча ни су 
пре дах ну ли у мо те лу „Ти то” где је не-
ко ли ци на ин ва ли да об но ви ла успо ме-
не на да не за ко је и да нас сма тра да 
су им би ли нај леп ши и нај срећ ни ји. 
Они уме ре ни ји за до во љи ли су зна ти-

же љу по сма тра ју ћи пред ме те из тог 
до ба, али у ве ри да им је то вре ме 
у ле пој успо ме ни за хва љу ју ћи знат но 
ма њем бро ју го ди на, уз ко је је и све 
из гле да ло лак ше и леп ше.

За тим су об и шли ма на стир По кро-
ва пре све те Бо го ро ди це у Леш ју, не да-
ле ко од Па ра ћи на, на се ве ро за пад ној 
стра ни бр да Ба ба. Струч на ар хе о ло-

шка ис тра жи ва ња на цр кви и на сред-
њо ве ков ној не кро по ли по у зда но су 
по твр ди ла да је реч о култ ном ме сту 
са тра го ви ма жи во та још од 12. ве-
ка, о че му све до чи но вац про на ђен 
у гро бо ви ма. Пи са ни исто риј ски из во-
ри о ма на сти ру ка зу ју да га је по ди-
гао жу пан Ву ко слав, вла сте лин ца ра 
Ду ша на, а по том ца ра Уро ша, на сво-
јој ба шти ни до 1360. го ди не. 

За овај ма на стир ве зу је се и јед-
на за ни мљи вост: пра зник По кро ва, 
ко ме је ма на стир ска цр ква да нас по-
све ће на, ни је по чео да се сла ви у 
ви зан тиј ској цр кви, где се до га ђај де-

сио, већ у ру ској цр кви, и то у 12. 
ве ку. За хва љу ју ћи ја ким срп ским ве-
за ма са руским ма на сти ри ма, кра јем 
14. ве ка мо гло је по што ва ње пра зни-
ка По кро ва да бу де уве де но и у срп-
ску цр кву. 

Об но ва све ти ње и ду хов ног жи во-
та у њој по че ла је 2004. го ди не, та-
ко да је то да нас уре ђен ма на стир, 
у го то во бај ко ви том ам би јен ту, са ни-
зом по то чи ћа са па стрм ком, мо сти ћа, 
је зе ра ца...

Јед ном реч ју, пра зник за очи. И 
ду шу. 

Д. Ми ја то вић

НО СТАЛ ГИЧ НО ПУ ТО ВА ЊЕ ША БАЧ КИХ ИН ВА ЛИ ДА

Све је леп ше док си млад

НА ШАР ГАН СКОЈ
ОСМИ ЦИ

Ја пан ци 
стигли 
и пре 
сезоне

Испред манастира Покрова пресвете Богородице у Лешју



У Ве ли кој бу ни 1848, го-
ди ну да на ка сни је, 12. по 
ста ром, а 24. апри ла по но-
вом ка лен да ру, на Иље ву, 
бли зу та да шњег Ба ша хи да 
код Ки кин де, од и гра ла се 
јед на од ве ћих и зна чај ни-
јих би та ка из ме ђу ре гу лар не 
ма ђар ске вој ске и до бро во-
љач ког ба та љо на Ве ли ко ки-
кинд ског ди штрик та. 

– Од 198 по ги ну лих срп-
ских до бро во ља ца, 117 је 
би ло из тог се ла. У њи хо ву 
по част по диг ну то је 1863. го-
ди не обе леж је, про зва но Бе-
ли крст. Тај спо ме ник је 107 

го ди на под се ћао на прет ке и 
њи хо ве жр тве, да би 1970. 
го ди не био сру шен при ли ком 
про ко па ва ња кра ка ка на ла Ду-
нав–Ти са–Ду нав. На ини ци ја-
ти ву ме сног цр кве ног од бо ра, 
2000. го ди не об но вљен је Бе-
ли крст, али не на пр во бит-
ном ме сту и не у из вор ном 
об ли ку – под се тио је Ду шан 
Влај ков, про свет ни рад ник у 
пен зи ји, сво је су гра ђа не, ме-
шта не Ба ша и да, и го сте на 
не дав ном обе ле жа ва њу 160. 
го ди шњи це бит ке.

Про то на ме сни ци Ми лен-
ко Са вић и Ми ли во је Се ку-

лић осве шта ли су об но вље ни 
Бе ли крст. На по то њој ака-
де ми ји у ба ша ид ском До му 
кул ту ре о срп ском на род ном 
по кре ту 1848/49. го ди не и 
бор ба ма око Ки кин де го во-
рио је др Вла дан Га ври ло-
вић, до цент Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду. 

По се ти о це ака де ми је по-
здра вио је Вла ди мир Илић, 
пот пред сед ник оп шти не Ки-
кин да, ко ја је ор га ни зо ва ла 
ову све ча ност са ме сном за-
јед ни цом Ба ша ид и Исто риј-
ско-за ви чај ним дру штвом 
„Кин ђа”. И пен зи о не ри су 

се ан га жо ва ли у овој ма ни-
фе ста ци ји.

С. За ви шић
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Освештан
Бели крст

Пен зи о нер Ду шан Влај ков 
го во ри ис пред спо ме ни ка

ОбележавањеОбележавање
160. годишњице 160. годишњице 
битке на Иљеву битке на Иљеву 
код Башаидакод Башаида

Му зеј ско-ту ри стич ки ком плекс Шар-
ган ска осми ца спрем но је до че као отва-
ра ње лет ње се зо не. Не ко ли ко да на пре 
зва нич ног по чет ка се зо не „Осми цом” је 
пу то ва ла гру па ја пан ских ту ри ста ко ји 
су би ли на де се то днев ном про пу то ва-
њу по Ср би ји, БиХ и Цр ној Го ри. На 
њих је во жња „пру гом сно ва” оста ви-
ла ду бок траг, а ка ме ра ма су бе ле жи-
ли сва ки де таљ шар ган ских сер пен ти на, 
ту не ла и усе ка.

Пр вих да на се зо не Мо кру Го ру и 
Шар ган по се ти ли су го сти из Хр ват ске, 
Не мач ке, Швај цар ске и дру гих де ло ва 
Евро пе. Ина че, ов де су сва ко днев но 
уче сни ци про лећ них ђач ких екс кур зи ја 
и пен зи о не ри. Сви се у јед ном сла жу 
– мо кро гор ска ту ри стич ка де сти на ци ја 
ле па је баш као Швај цар ска.

Ту ри сти ко ји до ла зе због „Осми це” 
не про пу шта ју да ви де кул тур но-исто-
риј ске и дру ге зна ме ни то сти овог кра ја 
као што су До брун, Ви ше град, спла ва-
ре ње Дри ном, Пе ру ћац, Та ра, Крем на, 
Зла ти бор, Си ро гој но и Зла тар. 

Лет њој ту ри стич кој се зо ни прет хо ди-
ло је еко ло шко уре ђе ње чи та вог ком-
плек са. Из ме ђу оста лог, у Мо крој Го ри 
је за са ђе но 2.400 бре за, 800 ру жа и 
мно штво ра зно вр сног цве ћа. 

Ина че, у про шлој го ди ни Мо кру Го ру 
је по се ти ло ви ше од 200.000 ту ри ста, 
ме ђу ко ји ма и мно штво пен зи о не ра, а 
во зом „Но стал ги ја” на ре ла ци ји Мо кра 
Го ра – Шар ган Ви та си про пу то вао је 
сва ки тре ћи по се ти лац ове ту ри стич-
ке де сти на ци је.

Ђ. Ми ло ва но вић
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Ве ћи на од 2.110 ужи ва-
ла ца пен зи ја у ата ру Ари ља 
учла ње на је, пре ко ме сних 
ор га ни за ци ја, у Оп штин ску 
ор га ни за ци ју пен зи о не ра. 

– Ор га ни за ци ја не ма до-
на ци ја, ни ти по моћ оп шти не 
и при вре де. Је ди на сред-
ства ко ји ма рас по ла же је су 
она од скром не чла на ри не. 
Ипак, све се чи ни да се по-
мог не члан ству – ка же Све-
ле Бо јић, пред сед ник.

За минулу зи му обез бе-
ђе но је 500 ку би ка др ва, по 

2.350 ди на ра за ку бик, уз 
ше сто ме сеч ну бес ка мат ну от-
пла ту. На ба вље но је и шест 
то на пи ле ти не, 1.100 ки ло-
гра ма су хо ме сна тих про из во-
да, 500 ки ло гра ма ме да – све 
по по вољ ним це на ма и на 
тро ме сеч ну от пла ту.

Про шле го ди не ор га ни зо-
ва на су че ти ри из ле та – по се-
та бер би гро жђа на Оплен цу, 
Шар ган ској осми ци и Ви ше гра-
ду, Ја го ди ни и Зла ти бо ру. 

Ду го го ди шњи пред сед-
ник Бо јић при ча је за се бе. 

У кан це ла ри ју сва ког рад ног 
да на до ла зи у се дам са ти, 
пре да но вац у бан ку, вра ти 
се у стан, на до ру чак, и, на-
кон три де се так ми ну та, по но-
во је „на по слу” где оста је 
све до 14 са ти, као  да је у 
рад ном од но су.

За рад у Удру же њу Све ле 
ни ка да ни је при мио но вац, 
а кад од ла зи на са стан ке 
у Окру жни од бор пен зи о-
не ра, ауто бу ске тро шко ве 
сам сно си. 

Ђ. Ми ло ва но вић

АРИЉ СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ИМА СА МО ЧЛА НА РИ НУ 

По ма жу ко ли ко мо гу

КЛУБ МУЛ ТИ ПЛЕ СКЛЕ РО ЗЕ У КЊА ЖЕВ ЦУ

По моћ за ком би
ЕКО-ТРИ БИ НА НА АН ДРЕ ВЉУ

Оста ви мо де ци 
чи сти ју пла не ту
На Ан дре вљу, у хо те лу „Цеп-

тор”, одр жа на је, кра јем апри ла, 
три би на о „За шти ти жи вот не око-
ли не и ње ном ути ца ју на здра вље 
гра ђа на” чи ји ор га ни за тор је би-
ла Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да Бе о чин, а по кро ви тељ 

Ми ни стар ство за рад и со ци јал на 
пи та ња.

Уче сни ци ма – ин ва ли ди ма ра да 
срем ских оп шти на, о зна ча ју бри ге о 
при род ним ре сур си ма, њи хо вом чу ва-
њу и уна пре ђи ва њу, го во ри ли су Та-
тја на Ђу рић, по моћ ник по кра јин ског 
се кре та ра за за шти ту жи вот не сре ди-
не, Дра ги ша Са вић из На ци о нал ног 
пар ка „Фру шка го ра” и Ро са Сти ко-
вић, пред став ник СО Бе о чин.

Ску пу су при су ство ва ли ди рек тор 
По кра јин ског фон да ПИО Слав ко Им-
рић са са рад ни ци ма, као и Ста на Сви-
ла ров, пред сед ник Са ве за ин ва ли да 
ра да Вој во ди не.             И. М.

Од овог ме се ца ру ко тво ри не чла-
но ва Клу ба мул ти пле скле ро зе у Кња-
жев цу би ће стал но из ло же не у цен тру 
гра да, за јед но са про из во ди ма Ет но-
у дру же ња „Из вор”. За из ра ду ових 
пред ме та, по ре чи ма пред сед ни ка МС 
клу ба ди пло ми ра ног ин же ње ра Дра га-
на Сто ја но ви ћа, нај за слу жни ја је Ве сна 
Ни кић, во ђа ра ди о ни це клу ба, ко ја и 
хе кла, пле те, штри ка, ши је, ве зе.

У клу бу, ко ји по сто ји од 2005, бри-
ну о 25 чла но ва од ко јих су 18 же не. 
Ма ње или те же по крет ни, упу ће ни 
су на жи вот у по ро дич ном окру же-
њу и у ку ћи. Мно ге му че про бле ми 
си ро ма штва, осе ћај бес по моћ но сти 
и на пу ште но сти. Клуб, чи је ак тив но-
сти фи нан си ра Ми ни стар ство за рад 
и со ци јал ну по ли ти ку, по ма же им у 
ре ша ва њу не ких про бле ма – по се ћу-
је те шко по крет не, дру же њем на сто ји 
да их из ве де из изо ла ци је, а ан га жо-
ва њем у ра ди о ни ци, где се из ра ђу ју 
пред ме ти на род не ра ди но сти ко ји се 
на из ло жба ма про да ју, да их охра бри 
и учи ни ко ри сним. 

Пред сед ник клу ба Сто ја но вић ка же 
да им је по треб на по др шка за ку по-
ви ну ком би ја ко ји би слу жио за пре-
воз ста рих, сла бо по крет них и де це, 
с ци љем ства ра ња усло ва за њи хо во 
ак тив но и рав но прав но уче шће у сва-
ко днев ном жи во ту за јед ни це.

Д. Ђор ђе вић

Корисне радионице

Продајна изложба у центру

Свеле Бојић
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Ро ђен у се лу Ра та је, код Вра ња, 
Мом чи ло Зла та но вић, са да пен зи о нер, 
за вр шио је Ви шу пе да го шку шко лу у 
Ни шу и Фи ло зоф ски фа кул тет у Ско-
пљу, рад ни век за по чео као на став-
ник у се о ској шко ли на Ко сме ту, а 
до спео до ре дов ног про фе со ра Ни шког 
уни вер зи те та, про де ка на Учи тељ ског 
фа кул те та у Вра њу и док то ра фи ло-
зоф ских на у ка.

За љу бље ник у пи са ну реч, Мом чи-
ло је до сад об ја вио ви ше од 500 рас-
пра ва, чла на ка и при ка за књи га. Оно 
што га је нај ви ше за ни ма ло и че му 
се по све тио је сте – на род но пе сни-
штво ју жне Ср би је. И дан-да нас са-
ку пља на род не пе сме врањ ског кра ја 

и од за бо ра ва је, као „Вук ју жне Ср-
би је”, отр гао зна чај но ду хов но ства-
ра ла штво. На пи сао је Реч ник го во ра 
ју жне Ср би је и са да спре ма до пу ње-
но из да ње. Не дав но су му у из да њу 
„Врањ ске књи ге” штам па на иза бра на 
де ла у де сет књи га. Члан је мно гих 
стру ков них удру же ња а за свој рад 
на гра ђи ван ви ше пу та. 

– Нај дра жа ми је на гра да Ву ко ве 
за ду жби не. Сма трам да су за го нет ке 
ми са о но-по ет ске игре и да се на ла-
зе у са мом вр ху на род не ли ри ке. И 
пен зи о нер ске да не про во дим у тра-
га њу и пи са њу – ка же Мом чи ло Зла-
та но вић.

Р. Ста ној ко вић

МОМ ЧИ ЛО ЗЛА ТА НО ВИЋ ЗА ЉУ БЉЕ НИК У НА РОД НО ПЕ СНИ ШТВО

Вук ју жне Ср би је

ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ СТА РЕ ПЛА НИ НЕ

Мо ли тва под Ми џо ром
Пла нин ски вр хо ви и 

реч ни из во ри од вај ка да су 
сма тра ни све тим ме сти ма, 
ста ни шти ма бо жан ских и 
мит ских би ћа. Област Бу џак, 
сме ште на из ме ђу вр хо ва Ба-
бин зуб и Ми џор на Ста рој 
пла ни ни и Тр го ви шког Ти мо-
ка, ве о ма је бо га та ве ков ним 
ре ли гиј ским ве ро ва њи ма и 
оби ча ји ма ве за ним за на род-
ну тра ди ци ју.

У Бу џа ку, под но Ми џо ра, 
Ђур ђев дан по чи ње бер бом 
цве ћа и би ља, ри ту ал ним 
пле те њем ве на ца на ре ци и 
ни зом дру гих рад њи ве за них 
за раз ли чи те прет хри шћан-
ске кул то ве би ља и жи во-
ти ња. Ова ко очу ван оби чај 

да нас се из во ди у се лу Вр-
тов цу, у ће ли ји ка пе ли ци 
по све ће ној св. Ђор ђу.

Ви ше ве ков на тра ди ци-
ја Бу џа ка, ет но ло шко на-
сле ђе и при род не од ли ке 
Ста ре пла ни не чи не овај 
крај по мно го че му по себ-
ним. Сто га су 2000. го ди не 
За ви чај ни му зеј и оп шти-
на Кња же вац по кре ну ли, 
а пет го ди на ка сни је Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја оп шти-
не Кња же вац на ста ви ла, 
ту ри стич ко-кул тур ну ма ни-
фе ста ци ју „Мо ли тва под 
Ми џо ром”. 

Ове ђур ђев дан ске све ча-
но сти од ви ја ју се на Ста рој 
пла ни ни, у око ли ни Кал не, 

у се ли ма Вр то вац и Бал та 
Бе ри ло вац.

Та ко су и овог про ле ћа, 
пр ве су бо те по Ђур ђев да ну, 
у Бал та Бер илов цу, на ли-
ва да ма по ред ре ке и шко-
ле, уме ће при ка за ли пе ва чи 
ет но му зи ке, из вор не во кал-
не гру пе из Ни ша, Вра ња, 
Бе о гра да, Кња жев ца и дру-
гих ме ста. 

По ред спорт ских и за-
бав них чо бан ских игра ри ја, 
од ви ја ло се и так ми че ње у 
при пре ма њу ста рих је ла, 
тзв. тр пе за се ла (па суљ 
са мај чи ном ду ши цом, ва-
су љи ца, по сна су ва пу ње на 
па при ка, мо ру зни ца, пи та 
зе ља ни ца, љу те ни ца, си ре-

ви; а од слат ки ша – ва ни ли-
це, пу сли це и сл.). На шао 
се ту, на рав но, и нај чу ве-
ни ји спе ци ја ли тет овог кра-
ја – бел муж. 

– Чу де сно је ло – каже је-
дан од ме шта на. – Ко му је 
дао име, бог би га знао. Да 
је бе ли – то се ви ди, а ва ла 
је и муж, и то пра ви, па за 
њим мо жеш да по пи јеш ра-
ки ју и ви но и сва ко пи ће... 
Спре ма ју се ов де ста ра је ла 
и за тор и за двор.

Ста ри оби ча ји, ста ре ку-
ће, ста ре пе сме са Ста ре 
пла ни не ва ља ни су раз ло зи 
да се очу ва бо га та тра ди ци-
ја кња же вач ког кра ја.

В. Јо ва но вић

Дочек гостију Сеоска трпеза
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СВЕ ЧА НОСТ У ВО ДИ ЦА МА

Ис пра ти ли про ту у пен зи ју
Ме шта ни Во ди ца крај Сме де рев ске 

Па лан ке на сам дан Вас кр са ис-
пра ти ли су у пен зи ју свог све ште ни-
ка, про ту Ра до сла ва Се ни ћа, ко ји је 
у овој па ро хи ји про вео три де сет и 
по го ди на, и, уз ре чи за хвал но сти на 
рев но сној слу жби, пре да ли му скром-
не по кло не.

– Шта ре ћи по сле 40 го ди на ра да 
и 62 го ди не жи во та? Нео бич но сам 
сре ћан и за хва лан Го спо ду Бо гу што 
ми је по да рио здра вље, ро ди те љи ма 
ко ји су ме по сла ли на све ти бож ји 
пут и мо јим див ним про фе со ри ма од 
ко јих су, на жа лост, жи ва још дво ји-
ца, тро ји ца. При јат но сам из не на ђен 
по зи вом да на овај ве ли ки хри шћан-
ски пра зник до ђем у Во ди це и при-
мим та ко ле пе да ро ве. Ми слио сам 
да не чуј но одем у пен зи ју, баш она-
ко ка ко сам не чуј но при мио пр ву па-
ро хи ју у Ку сат ку и дру гу у Во ди ца ма. 
Љу ди из За ви чај но-ту ри стич ког удру-
же ња „Ви до ва ча” сма тра ли су да тре-
ба да ме ис пра те у пен зи ју на овај 
на чин. Та ко сам до жи вео јед но ве ли-
ко ду шев но за до вољ ство и пре о ста је 
ми да се и да ље мо лим Го спо ду за ва-
ше и сво је здра вље – ре као је, дир-
нут, про та Ра до слав Се нић. 

Го во ре ћи о овом све ште ни ку, ро-
ђе ном у Се лев цу, Ми о драг За гор чић, 
пред сед ник ЗТУ „Ви до ва ча”, под се тио 
је да је он све ове го ди не с Во ди ча-
ни ма де лио и до бро и зло у ду ху све-
ште нич ких ду жно сти. 

Пот пред сед ник „Ви до ва че” Жи ка Мар-
ко вић, члан Управ ног од бо ра Дра ги ца 

Сте ва но вић и се кре тар Ја сми на Ђу ри-
шић пре да ли су про ти ура мље ну фо то-
гра фи ју са про шло го ди шње про сла ве 
Ви дов да на, умет нич ку сли ку че сме на 
Ви до вој во ди и за хвал ни цу – при зна-
ње за све оно што је као све ште ник 
учи нио за Во ди це и Во ди ча не.

Д. Ја ној лић

Жи ка Мар ко вић уру чу је по клон про ти Ра до сла ву Се ни ћу

За љу де „тре ћег до ба”, 
и не са мо за њих, од пре 
пет го ди на пе ва ју Ву ка Др ља-
чић, Зо ра Ива но вић, Љи ља-
на Бур саћ, Дра га То ва ро вић, 

На да По по вић, Ве ра Је ро тић 
и Ра да Бо го са вље вић, чла ни-
це жен ске пе вач ке ет но гру-
пе „Пре ље” из Шап ца. Ове 
да ме оку пио је Или ја То ва-

ро вић, пен зи о ни са ни про све-
тар и за љу бље ник у му зи ку 
и пе сму ко ја „на бо си љак ми-
ри ше”. Ин спи ра ци ја за по кре-
та ње ет но пе ва ња на ђе на је 
у де ли ма Јан ка Ве се ли но ви-
ћа, зна ног при по ве да ча и 
про мо те ра Ма чве и ма чван-
ских оби ча ја.

Ка да „Пре ље” пе ва ју, ути-
сак је ком пле тан – као на 
не ка да шњим пре ли ма. Кре ће 
во де ћи глас, не за мен љи ва 
Стан ка Ва си ље вић, а оста-
ле др же тер цу или ба си ра-
ју. По моћ да не „за лу та ју” 
пру жа им фру ла – ин стру-
мент оба ве зан на не ка да-
шњим се о ским игран ка ма 
и пре ли ма. Све су об у че не 

у на род не но шње (ко је су 
са ме на ба ви ле), а не ги ју и 
до бре ста ре ве шти не – вез, 
штри ка ње, хе кла ње...

– На ша пе вач ка гру па 
ра ди у окви ру Ге рон то ло-
шког клу ба Ша бац, где и 
уве жба ва на сту пе. Пе ва ли 
смо при ли ком ра зних пред-
ста вља ња, про сла ва, зна-
чај ни јих ску по ва у Шап цу, 
али и у Бе о гра ду, го сто ва ли 
у ТВ еми си ја ма, па у Бо га-
ти ћу, Ко це ље ви... – при ча 
Или ја То ва ро вић.

Ипак, чла ни ца ма ове пе-
вач ке гру пе жао је што мла-
ди све ма ње ин те ре со ва ња 
по ка зу ју за срп ски ет нос и 
ста ре оби ча је.  Б. Р.

ПЕТ ГО ДИ НА ЕТ НО ПЕ ВА ЊА

„Пре ље” без на след ни ца
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СУ БО ТИ ЦА

Чу ва ју здра вље
Су де ћи по оби љу ве сти из Оп штин ског удру же ња пен зи-

о не ра Су бо ти ца, у по след ње вре ме се, осим снаб де ва њу, 
ве ли ка па жња по све ћу је и за шти ти здра вља чла но ва. 

Бес плат ни оч ни пре гле ди и утвр ђи ва ње ди оп три је, као 
и ме ре ње ше ће ра у кр ви и крв ног при ти ска у про сто ри-
ја ма Удру же ња оку пе сва ког ме се ца око 300 пен зи о не ра. 
До бра са рад ња са су гра-
ђа ни ма огле да се и у по-
кло ње ним ле ко ви ма чи ју 
ис прав ност про ве ра ва ле-
кар во лон тер, па се до-
де љу ју они ма са ни ским 
пен зи ја ма.

У дво ри шту је из гра-
ђен и „За нат ски сер вис” 
за чи ју су град њу и опре-
ма ње до на то ри да ро ва ли 
око два ми ли о на ди на ра: 
пе ди кир и ма сер ће ра ди-
ти дво крат но, као и жен-
ски и му шки фри зер. 

Су бо тич ки пен зи о не-
ри, за хва љу ју ћи сво јој 
ли цен ци ра ној ту ри стич-
кој аген ци ји ко ја им обез-
бе ђу је бес плат не ви зе, 
сва ке не де ље од ла зе на 
ку па ње у ма ђар ску ба њу 
Мо ра ха лом. Осим у свом (за њи хов џеп ве о ма при сту пач-
ном) од ма ра ли шту у Со ко ба њи, ове го ди не мо гу да ле ту-
ју, пла ћа ју ћи у ви ше ра та, и на Цр но гор ском при мор ју у 
Ига лу, Ча њу и Ра фа и ло ви ћи ма.  И. М. 

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Успех пен зи о не ра
По сле осво је ног дру гог ме ста на пр вен ству оп штин ске ша-

хов ске ли ге Сме де рев ске Па лан ке, ша хов ска еки па ов да шње 
Oпш тинске ор га ни за ци је пен зи о не ра за бе ле жи ла је још је дан 
успех: на екип ном ша хов ском пр вен ству Oпш тинске ор га ни-

за ци је глу вих и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке осво ји ли су 
пр во ме сто и пе хар у трај но вла сни штво, који им је уру чио 
Ми ло рад Јо ва но вић, пред сед ник ове со цио-ху ма ни тар не ор-
га ни за ци је из гра да на Ја се ни ци.

Сл. Ко стан ти но вић

КУР ШУ МЛИ ЈА

Ћи ћев ча ни први гости 
– Фе бру ар ски по зив у на шем „Гла су оси гу ра ни ка” ко ле га-

ма из Ср би је да до ђу и по се те Ђа во љу ва рош – кан ди да та 
за свет ско при род но чу до – да је ре зул та те. Ја ви ле су нам 
се ор га ни за ци је из го то во свих кра је ва Ср би је, же ле да бу-
ду на ши го сти и да оби ђу овај при род ни фе но мен. Пр во 
нам је сти гло око 150 пен зи о не ра из Ћи ћев ца, оче ку је се 
до ла зак ко ле га из Вој во ди не, а мно го број не пен зи о нер ске 
ор га ни за ци је на ја вљу ју по се те то ком ле та. Ми смо ту да по-
мог не мо да што лак ше до ђу до Ђа во ље ва ро ши и да их то 
мно го не ко шта – ка же пред сед ник кур шу млиј ских пен зи о-
не ра Ми о драг Илић.

Ж. Д.

ГО ЛУ БАЦ

Др ва на шест ра та 
За на ред ну греј ну се зо ну го лу бач ки пен зи о не ри до огре-

ва ће до ћи по из у зет но по вољ ним усло ви ма. Оп штин ска ор-
га ни за ци ја пен зи о не ра је, на и ме, за чла но ве обез бе ди ла 
на бав ку огрев ног др ве та на шест ра та, од но сно бес ка мат-
ним кре ди том ко ји ће се от пла ћи ва ти че ко ви ма. Ка ко нас 
је оба ве стио се кре тар Ор га ни за ци је Алек сан дар Ра до са вље-
вић, пен зи о не ри ће др ва пла ћа ти 3.255 ди на ра по куб ном 
ме тру, а у ту це ну су ура чу на ти и тро шко ви пре во за.

Љ. На ста си је вић

По кло ње ни ле ко ви

Чла но ви за до вољ ни ре зул та ти ма

За нат ски сер вис
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СРЕМ

Дру же ње у За са ви ци
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Срем ске Ми-

тро ви це ор га ни зо ва ла је из лет у За са ви цу, при род ни ре-
зер ват у ко ме се по след њих го ди на, не спу та ни обо ри ма 
и то ро ви ма, уз га ја ју сви ње ман гу ли це, по дол ска го ве да, 
ма гар ци, го ло вра те ко ко ши...

У ле пом пра знич ном да ну оку пи ли су се, уз до ма ћи не, 
и чла но ви ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ру ме, Ши да, Бе о-
чи на и Срем ских Кар ло ва ца. Сти гли су го сти из Те ме ри на 
и Ре пу бли ке Срп ске. На кон во жње бро ди ћем и ужи ва ња 
у шет њи по пре кра сном кра јо ли ку, усле дио је за јед нич ки 
ру чак и дру же ње.

И. М.

ЉУ БО ВИ ЈА

Из лет у Бо го во ђу
Гру па од 50 пен зи о не ра из Љу бо ви је би ла је на пр вом 

ово го ди шњем јед но днев ном из ле ту ко ји је ор га ни зо ва ла 
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Љу бо ви ји. По се ти-
ли су ма на стир Бо го во ђу и ба њу Вруј ци, а би ли су и у 
Ва ље ву, у ко јем је до ста пен зи о ни са них ме шта на Љу бо-
ви је ра ди ло.

– Ве о ма смо за до вољ ни и оду ше вље ни оним што смо 
ви де ли. По себ но нам је го ди ло пу то ва ње ауто бу сом, у ко-
јем се ско ро све вре ме пе ва ло и при ча ле ша ле о пен зи о не-
ри ма и њи хо вом жи во ту. У сва три ме ста смо се сли ка ли, 
па ће нам фо то гра фи је би ти не за бо рав не успо ме не – ка-
же Ми ли сав Бог да но вић, пен зи о нер из Љу бо ви је.

В. Ћи ши ла

На сме ја ни Ши ђа ни спрем ни за по вра так

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Бра ти мље ње са Но вом 
Го ри цом

Пен зи о ни са ни рад ни ци ор га на уну тра шњих по сло ва Ср би-
је не дав но су у ре сто ра ну „Ма ри на” у Сме де ре ву одр жа ли 
го ди шње дру же ње ко је је оку пи ло ве ли ки број пен зи о ни са-
них по ли ца ја ца, а при су ство ва ли су и за ме ник ди рек то ра 
по ли ци је Ср би је, по ли цај ци Ру му ни је и под руч не упра ве 
по ли циј ске ста ни це Но ве Го ри це из Сло ве ни је са ко ји ма 
се по бра ти ми ла По ли циј ска упра ва Сме де ре ва. 

КРУ ШЕ ВАЦ

Ана ли зи ран
јед но го ди шњи рад

Кра јем апри ла у Кру шев цу је одр жа на ре дов на го ди-
шња Скуп шти на Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра ко-
јој је при су ство ва ло ви ше од 70 чла но ва, као и го сти ју. 
Раз ма тран је и усво јен из ве штај о јед но го ди шњем ра ду, 
за вр шни ра чун за ми ну лу и фи нан сиј ски план за те ку ћу 
го ди ну, из ве штај Над зор ног од бо ра и про грам ра да за на-
ред ни пе ри од. 

Скуп шти ну је отво рио пред сед ник Дра ган Пе тро вић, а 
у све о бу хват ној рас пра ви став о про шло го ди шњим и бу-
ду ћим ак тив но сти ма из не ло је два де се так уче сни ка. Оп-
штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Кру ше вац се ба ви ла, 
по ред оста лог, и ор га ни за ци о ним ја ча њем, а по себ на па-
жња по све ће на је ме сним ор га ни за ци ја ма (има их 47), 
као и осми шља ва њу њи хо вог да љег ра да. Оце ње но је да 
је ор га ни за ци ја у про те клом пе ри о ду има ла пу не ру ке по-
сла: обез бе ђе но је 5.500 куб них ме та ра др ва, ако 700 то-
на угља, де ље на је ху ма ни тар на по моћ, а ни је из о ста ла 
ни нов ча на по моћ, као и на бав ка ле ко ва си ро ма шним и 
бо ле сним пен зи о не ри ма. 

Про гра мом ра да за ову го ди ну, по ред оста лог, пред-
ви ђе на су знат на сред ства за од мор, из ле те и рад ам бу-
лан те, где се пен зи о не ри ма сва ко днев но ме ри при ти сак 
и ше ћер у кр ви. 

Дра го мир Три шић

ПЕ ЋИН ЦИ 

По де ље на по моћ
По моћ у жи вот ним на мир ни ца ма и хи ги јен ским сред стви-

ма, ко ју су Из вр шно ве ће и Ди рек ци ја роб них ре зер ви АП 
Вој во ди не обез бе ди ли пен зи о не ри ма с пен зи ја ма ни жим 
од 11.080 ди на ра, по де ље на је и у оп шти ни Пе ћин ци, у 
свих 15 на се ље них ме ста.

И. М.

На овом дру же њу до го во ре но је да се ра ди на про ши-
ре њу учла ње ња у Ин тер на ци о нал ну по ли циј ску асо ци ја ци-
ју – ИПА, у ко јој је учла ње но и не ко ли ко пен зи о ни са них 
по ли ца ја ца из Сме де ре ва, Сме де рев ске Па лан ке и дру-
гих ме ста.

Сл. Ко стан ти но вић
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ПРО КУ ПЉЕ

Фру ла за Ку сту ри цу
Гру па про ку пач ких пен зи о не ра пр во мај ске пра зни ке 

про ве ла је на Зла ти бо ру.
– Дво днев ни из лет про ве ли смо са ко ле га ма из Ча је ти не 

и Чач ка. Би ло је то не за бо рав но дру же ње и учвр шћи ва ње 
при ја тељ ства – ка же пред сед ник про ку пач ких пен зи о не ра 
Ми ро љуб Ко цић, са чи јом оце ном се сла жу сви из лет ни ци, 
ме ђу ко ји ма и брач ни пар Ана и Ра до слав Јо ва но вић.

То ком из ле та Про куп ча ни су об и шли Зла ти бор, Мо кру 
Го ру , Шар ган ску осми цу и Др вен град... Би ло је пред ви ђе-
но да се са ста ну и са Еми ром Ку сту ри цом, али због оба-
ве за ре ди те ља то је из о ста ло. Ипак, Про куп ча ни су му 
оста ви ли по клон – фру лу из то плич ког кра ја, ру ко тво ри-
ну не ка да шњег про фе со ра фи зи ке Ми ро сла ва Ми ло ше ви-
ћа, по зна тог у То пли ци по из ра ди овог ин стру мен та.

Ж. Дим кић

ВА ЉЕ ВО

Исе ље на ам бу лан та
По сле де вет го ди на, здрав стве на ам бу лан та с пре ви ја-

ли штем из ме ште на је из До ма пен зи о не ра у Ва ље ву због 
че га су нај ста ри ји с пра вом не за до вољ ни.

– Ам бу лан та се до ско ра на ла зи ла у на шем до му и ти-
ме смо би ли оду ше вље ни. Две ле кар ке и две ме ди цин ске 
се стре ра ди ле су у две сме не. Са да су и оне пре ме ште-
не у Дом здра вља, си ту а ци ја је дру га чи ја јер су ве ли ке 
гу жве, а ме ђу на ма има и те шко бо ле сних – ка же Ми лан 
Ни кић, пен зи о нер из Ва ље ва. 

Слич но ми сле и оста ли пен зи о не ри гра да на Ко лу ба ри.
Управ ни ца До ма здра вља у Ва ље ву др Дан ка Жив ко вић 

ка же да је здрав стве на ам бу лан та пре се ље на јер је Фи ли-
ја ла ПИО Ва ље во има ла ма њак слу жбе ног про сто ра. То је 
по твр дио и Ми лан Та на ско вић, ди рек тор Фи ли ја ле:

– Обим по сло ва у Ва љев ској фи ли ја ли је осет но по-
ве ћан, при ми ли смо и но ве рад ни ке, та ко да смо мо ра-
ли да исе ли мо ам бу лан ту у Дом здра вља. До го вор смо 
по сти гли са др Или јом Трип ко ви ћем, ди рек то ром Здрав-
стве ног цен тра „Ва ље во”, и ми слим да не ма ни ка квих 
про бле ма. 

М. Не го ва но вић

Уче сни це Би ља на Ни ко лић и Љи ља на Ло лић

КУ СА ДАК

Успе шне три го ди не 
Ру ко вод ство Ме сног од бо ра пен зи о не ра Ку сат ка, се ла у 

оп шти ни Сме де рев ска Па лан ка, при ре ди ло је скром ну све-
ча ност на ко јој је под нет и из ве штај о тро го ди шњем ра ду. 
Пред сед ник ку са дач ких пен зи о не ра Ми ло сав – Ми ка Спа со-
је вић, под но се ћи из ве штај, ре као је да је, за раз ли ку од 
2007. го ди не ка да је би ло са мо 43 чла на, број учла ње них 
до апри ла знат но по рас тао и да их са да има 300.

За про те кле три го ди не 30 нај у гро же ни јих пен зи о не-
ра до би ло је по моћ, 15 бо ле сних и не по крет них чла но ва 

Про куп ча ни на Зла ти бо ру

је по се ће но, док је 120 љу ди тре ћег до ба, пре ко Оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, ишло 
на јед но днев не из ле те и екс кур зи је. 

Сл. Ко стан ти но вић

Ру ко вод ство Ме сног од бо ра: с раз ло гом за до вољ ни РУ МА 

Ли ков на ко ло ни ја

Рум ски Ге рон то ло шки цен тар „Срем” ор га ни зо вао је ли-
ков ну ко ло ни ју ко ја је оку пи ла де вет ства ра ла ца из рум ске 
и срем ско ми тро вач ке оп шти не. Би ла је то при ли ка да се 
ко ри сни ци дру же са сли ка ри ма и пра те на ста ја ње умет нич-
ког де ла. Је да на е ста ко ло ни ја је тра ја ла је дан дан, сли кар-
ске бо је и плат на обез бе дио је ГЦ „Срем”, а ста нов ни ци 
овог до ма при ре ди ли су про грам за умет ни ке. 

Ште фи ца Ра до ва нов и Еви ца Ник шић из Срем ске Ми-
тро ви це и Ру мља ни Љи ља на Ло лић, Ми лан Пан те лић, Па-
ја Ра ко вић, Зо ран Дра га нић, Би ља на Ни ко лић, Ста ни сла ва 
Ле тић и Ја сми на Бра шан че вић по кло ни ли су ра до ве Ге рон-
то ло шком цен тру „Срем”, као и уче сни ци прет ход них ко-
ло ни ја. Г. В. 
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Фи ли ја ле Фон да ПИО

СМЕ ДЕ РЕ ВО (оп шти не Сме де ре-
во, Сме де рев ска Па лан ка, Ве ли-
ка Пла на), Трг Ре пу бли ке 4, тел.:
026/633-804, 026/633-808
Ис по ста ве: Сме де рев ска Па лан ка и 
Ве ли ка Пла на

УЖИ ЦЕ (оп шти не Ужи це, Ба ји на 
Ба шта, Ко сје рић, По же га, Ча је ти-
на, Ари ље, При бој, Но ва Ва рош, 
При је по ље), Омла дин ска 22, тел.: 
031/590-700, 031/521-644
Ис по ста ве: Ба ји на Ба шта, По же га, 
Но ва Ва рош, Ко сје рић, Ари ље, При-
је по ље, Ча је ти на

ЧА ЧАК (оп шти не Ча чак, Гор њи Ми-
ла но вац, Лу ча ни, Ива њи ца), Град ско 
ше та ли ште 85, тел.: 032/307-700
Ис по ста ве: Гор њи Ми ла но вац, Лу-
ча ни, Ива њи ца

ЋУ ПРИ ЈА (оп шти не Ћу при ја, Па-
ра ћин, Сви лај нац, Де спо то вац, Ре-
ко вац, Ја го ди на), Трг сло бо де 1, 
тел.: 035/470-932
Слу жба Фи ли ја ле Ћу при ја у Ја го-
ди ни
Ис по ста ве: Па ра ћин, Сви лај нац, Де-
спо то вац, Ре ко вац

ША БАЦ (оп шти не Ша бац, Бо га тић, 
Вла ди мир ци, Ко це ље ва, Ма ли Звор-
ник, Кру пањ, Љу бо ви ја), Вој во де 
Ми ши ћа 9, тел.: 015/362-900
Слу жба Фи ли ја ле Ша бац у Ло зни-
ци
Ис по ста ве: Бо га тић, Вла ди мир ци, 
Љу бо ви ја, Ко це ље ва, Ма ли Звор-
ник, Кру пањ

НО ВИ САД (оп шти не Но ви Сад, Ти-
тел, Те ме рин, Жа баљ, Бач ки Пе тро-
вац, Бе о чин, Срем ски Кар лов ци), 
Жит ни трг 3, тел.: 021/487-7777
Ис по ста ве: Ти тел, Те ме рин, Жа баљ, 
Бач ки Пе тро вац, Бе о чин, Срем ски 
Кар лов ци.

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

Не ра де свој по сао
Гле дам ових да на му ку кра гу је вач ких штрај ка ча ко-

ји су се и пла та од ре кли, са мо да им не ко пла ти пет 
го ди на не пла ће ног ста жа. А он да чух и ми ни стра ка ко 
твр до ре че да ту др жа ва не мо же ни шта, не мо же она 
да се ме ша при ват ним вла сни ци ма у по сао и да се ба-
ви не ким ста рим, ту ђим ду го ви ма! А то ре че баш онај 
у чи јем је ре со ру, и он да и са да, По ре ска упра ва – она 
ко ја ни у „Пар ти за ну”, као и у мно гим дру гим фир ма-
ма, са мо ни је спро во ди ла за кон иако јој је то, ваљ да, 
глав ни по сао. 

Ка ко су ра ди ли, ви ди се по по дат ку ко ји про чи тах у 
на шем ли сту: ду го ва ња рад ни ци ма за не пла ће не пен зиј-
ске до при но се на ра сла на фан та стич них – 150 ми ли јар ди 
ди на ра! Шта ту мо же др жа ва, ре као би исти ми ни стар, 
кад не ће да ра ди што јој је по за ко ни ма по сао?!

Као што го ди на ма жму ри на сто ти не хи ља да рад ни ка 
на цр но, „не ви ди” оне ко ји не пла ћа ју по ре зе и здрав-
стве не до при но се па им ду го ве по сле још и опро сти, 
иле гал не пред у зет ни ке, гра ди те ље и за на тли је због ко-
јих су огла сни ци нај ти ра жни је но ви не у Ср би ји, ути цај не 
адво ка те ко ји су не у ки да во де књи ге, при ват не ле ка ре 
и сто ма то ло ге ко ји не ма ју при ја вље не рад ни ке...

А ка ко то, у ма лом, из гле да: не дав но сам се вра ћао 
из Ло зни це у Бе о град, пу те ви од лич ни, али се ло до се-
ла, а сву да бр зи на огра ни че на на 60 ки ло ме та ра. То ли-
ко сам и во зио. До ула ска на ауто пут пре те кло ме је 
нај ма ње пе де се так во зи ла, три де се так пре ко пу не ли-
ни је. На јед ном ме сту ви дим по ли циј ско во зи ло, пар ки-
ра но у сен ци (бе ше то пао и сун чан дан), у ње му два 
по ли ца ј ца угод но ћа ска ју. Да су са мо по ла оних не стр-
пљи вих ви де ли, за два са та за ра ди ли би обо ји ци ме сеч-
не пла те, а он да би мо гли ма ло да за ра де и за ко ле ге. 
А ни су ни гле да ли на пут... 

А и за што би. Има др жа ва лак ше пу те ве: ко ли ко јој 
фа ли, узе ће они ма ко ји јој са ми до ђу на из вол’те – уво-
ди но ве по ре зе они ма ко ји их је ди ни уред но пла ћа ју, 
сма њу је пла те они ма ко ји их ре ал но књи же, по ди же ак-
ци зе они ма ко ји ку пу ју у ле гал ним про дав ни ца ма... 

Ех, ка да би не ко ис тра жио ко ли ки би бу џет др жа ве 
Ср би је био ка да би са мо ње ни пре ко број ни чи нов ни ци 
ра ди ли оно што у за ко ни ма пи ше да им је по сао?!

М. Са во вић, Бе о град

Не кад и сад
Пре, бре, кад су би ли пра-

зни ци..., ре као би Мо мо Ка пор, 
а ка жем и ја. При том ми слим 
на оне не ка да шње, из ве ли-
ке Ју ге. До бро, не ми слим ја 
да до жи вот но тре ба да обе ле-
жа ва мо да ту ме ко ји ви ше ни-
су то што су не кад би ли, али 
бар ови ко ји су оста ли ка да 
би се про сла вља ли као оно 
не кад. Пра знич ни је, све ча ни-
је, а не тек ре да ра ди као са-
да што сла ви мо 1. мај.

Али, до бро, мо жда је то 
са мо но стал ги ја за вре ме ни ма 
ка да смо би ли мла ђи, срећ ни-
ји и имућ ни ји. Ваљ да нам са-
да са свим овим кри за ма, па 
гри по ви ма и ни је до не ких за-
ба ва и сла вља, па нам та ко 
и пра зни ци про ђу као да их 
ни је ни би ло. Или се то са мо 
ме ни чи ни јер сам већ у го-
ди на ма па ми све што не кад 
бе ше из гле да бо ље, леп ше и 
ве ће не го ово са да. 
Р. Ми тић, Сур ду ли ца

Има и ова квих во за ча
Чу ла сам од мо јих вр шња ки ња од 70 и ви ше ле та 

зa разнa ло ша ис ку ства са во за чи ма ГСП-а ко ји не ма ју 
до вољ но стр пље ња да са че ка ју успо ре не ба ке да уђу у 
во зи ло или да иза ђу из ње га. Оно што сам ја до жи ве-
ла пре не ко ли ко да на са свим је су прот но од то га. Вра-
ћа ла сам се из до ма здра вља и трам вај на ли ни ји број 
три је већ био на ста ни ци. Ипак, во зач је са че као да 
стиг нем и уђем на зад ња вра та. Во зи ло је би ло ско ро 
пра зно и ја, уме сто да од мах сед нем, у тре нут ку ка да 
је он кре нуо по ђем пре ма пред њем де лу и при том пу-
стим шип ку. Па ла сам, на рав но, јер се ни за шта ни сам 
др жа ла. Во зач је за у ста вио трам вај, до шао до ме не, по-
мо гао ми да уста нем и сме стио ме на се ди ште. 

По што не знам ни име тог во за ча ни ти би ло шта о 
ње му, ово је је ди ни на чин на ко ји мо гу да му за хва лим 
на по мо ћи и раз у ме ва њу. 

Х. Јо ва но вић, Ра ко ви ца
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Упла та до при но са за утвр ђи ва ње
свој ства оси гу ра ни ка

Већ је би ло (у про шлом бро ју) ре чи о мо гућ но сти ма 
(на кнад не) упла те до при но са по Од лу ци о на чи ну упла те 
до при но са за ПИО у по ступ ку утвр ђи ва ња свој ства оси гу-
ра ни ка. Нај ви ше оних ко ји ће ис ко ри сти ти ову од лу ку на-
ла зи се ме ђу оси гу ра ни ци ма са мо стал них де лат но сти. Пре 
све га то су они ко ји, док су би ли при ја вље ни на оси гу ра-
ње као са мо стал ни об ве зни ци до при но са, у не ком пе ри о ду 
ни су, из раз ли чи тих раз ло га, из ми ри ва ли оба ве зе пре ма 
Фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Нај че шће су 
то пред у зет ни ци ко ји оба вља ју при вред ну или не ку дру гу 
де лат ност, као на при мер так си сти, вла сни ци са мо стал них 
за нат ских или тр го вин ских рад њи, раз ли чи тих аген ци ја, 
адво ка ти, спор ти сти, са мо стал ни умет ни ци, као и осни ва чи, 
су о сни ва чи ко ји ни су из ми ри ли оба ве зе, би ло да су за по-
сле ни у сво јим пред у зе ћи ма или не. Та мо гућ ност је пред-
ви ђе на и за оне ко ји са ми се би пла ћа ју до при нос док се 
на ла зе ван оси гу ра ња по чл. 15 За ко на о ПИО.

Ову мо гућ ност ће ис ко ри сти ти и за по сле ни ко ји има-
ју при ја ву на оси гу ра ње код по сло дав ца ко ји ви ше не по-
сто ји, за ко је се утвр ди да су не спор но ра ди ли, али им 
за то вре ме ни су упла ће ни до при но си за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње.

Прет ход но је нео п ход но утвр ди ти од ка да до ка да је 
ова кав оси гу ра ник ра дио, тј. та чан пе ри од свој ства оси-
гу ра ни ка. 

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Дра ган Но ва ко вић – До њи 
Ми ла но вац: Уско ро тре ба да 
идем у пен зи ју. Ме ђу тим, прет-
ход на фир ма у ко јој сам ра дио 
ни је ми упла ти ла до при но се од 
1994. до 1998. го ди не. Фир ма 
ви ше не по сто ји. Ин те ре сује ме 
ко ће да ми пла ти тих пет го-
ди на ста жа оси гу ра ња?

Од го вор: По зна то је да 
по сло дав ци де ве де се тих го ди-
на ни су ре дов но пла ћа ли све 
до при но се, па са мим тим ни 
до при но се за ПИО. Упра во из 
тих раз ло га је 2005. го ди не до-
нет За кон о упла ти до при но са 
за ПИО за по је ди не ка те го ри је 
оси гу ра ни ка – за по сле не. Тим 
за ко ном је омо гу ће но сви ма ко-

ји ма ни је упла ћен до при нос 
од 1991. до 2003. го ди не да 
у ро ку од три ме се ца од да на 
сту па ња на сна гу овог за ко на, 
тач ни је од 14. 10. 2005. до 14. 
1. 2006. под не су зах тев да им 
до при нос упла ти др жа ва. 

О то ме се та да мно го го во-
ри ло у ме ди ји ма, та ко да сте 
сва ка ко мо гли да се ин фор ми-
ше те о тој за кон ској мо гућ но-
сти. Бу ду ћи да сте про пу сти ли 
рок за под но ше ње овог зах-
те ва, а по сло да вац ви ше не 
по сто ји, за са да не ма мо гућ-
но сти да се си ту а ци ја по пра-
ви до од ла ска у пен зи ју ка да 
ће те, ако Вам је то услов за 
пен зи ју, мо ћи са ми да упла-
ти те до при нос.

Про пу штен рок за ве зи ва ње ста жа

Сто јан Ко цић – Ко вин: Пр-
вог ав гу ста 2005. го ди не оти-
шао сам у ста ро сну пен зи ју 
са 31 го ди ном, 9 ме се ци и 
22 да на (а имам 36 го ди на 
рад ног ста жа). Го ди не 2002. 
опе ри сао сам чир на же лу цу, 
2004. брух, 2006. ту мор на гр-
лу и сте но зу на тра хе ји (Ц-
32). Ин ва лид сам 80 од сто. 
Да ли мо гу са да да оства рим 
пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, од но сно шта је за ме не 
по вољ ни је?

Од го вор: Не ма за кон ских 
мо гућ но сти да ко ри сник ста-
ро сне оства ри пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју. Пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју мо же да 
се оства ри са мо до го ди на по-
треб них за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју. То 

зна чи, чак и да ни сте већ 
ко ри сник ста ро сне пен зи је 
као што је сте, кад на вр ши те 
од ре ђе не го ди не жи во та За-
кон о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу не до зво ља ва 
оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју. Под се ћа мо 
да је та ста ро сна гра ни ца у 
2009. го ди ни за оси гу ра ни ке 
же не 59 го ди на, а за му шкар-
це 64 го ди не жи во та. Ово 
за кон ско ре ше ње је са свим 
ра зу мљи во јер ста ри ја по пу-
ла ци ја има огра ни че не рад-
не спо соб но сти због че га јој 
се и омо гу ћа ва оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, с 
јед не стра не, а и здрав стве-
но је мно го ви ше угро же на, 
под ло жна ра зним здрав стве-
ним про бле ми ма. 

М. С. – Ча чак: Ви си на мо-
је пен зи је је 22.300 ди на ра. 
Жи вим у до ма ћин ству са су-
пру гом ко ја је до ма ћи ца. Ин те-
ре су је ме да ли се мо ја су пру га 
као из др жа ва ни члан по ро ди-
це при зна је при ли ком под но-
ше ња зах те ва за ба њу?

Од го вор: За са да Пра вил-
ник о дру штве ном стан дар ду 
ко ри сни ка пен зи ја Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње не пред ви ђа 
да се при ли ком од лу чи ва ња о 

пра ву на ре ха би ли та ци ју ко ри-
сни ка пен зи је ње го ви при хо ди 
де ле на чла но ве до ма ћин ства. 
Ис кљу чи во се це не соп стве ни 
при хо ди пен зи о не ра, и то не 
са мо у по гле ду ви си не пен-
зи је, већ и дру гих при хо да 
ако их има.

Ка ко је ли мит за оства ри-
ва ње пра ва на ре ха би ли та ци-
ју, од но сно бес пла тан бо ра вак 
у ба ња ма ове го ди не пен зи ја 
од 19.780 ди на ра, Ви не ис пу-
ња ва те услов по на ве де ном 
пра вил ни ку.

Пен зи ја, а не при ход по чла ну 

Ми ла дин Авра мо вић – Ја-
го ди на: Ро ђен сам 1950. го-
ди не. Као тех но ло шки ви шак 
ко ри стио сам две го ди не пра-
во код за во да за за по шља ва-
ње. Го ди не 2004. то пра во ми 
је уки ну то и пре ве де но у ин-
ва лид ску пен зи ју од 50 од сто. 
Ускла ђе ни из нос нов ча не на-
кна де 1. 10. 2008. го ди не из-
но сио је 10.387,80 ди на ра. 
Од 24. 12. 2008. го ди не утвр-
ђен ми је трај ни гу би так рад-
не спо соб но сти, а зах тев за 
оце ну рад не спо соб но сти под-
нео сам 11. 6. 2008. го ди не. 
Ин те ре су је ме ко ли ко из но си 
ин ва лид ска пен зи ја и од ка-
да те че ње на ис пла та?

Од го вор: С об зи ром на то 
да сте са да ис пу ни ли услов 
за оства ри ва ње пра ва на ин-

ва лид ску пен зи ју, би ће Вам 
утвр ђе на пен зи је на ба зи већ 
по зна тих и утвр ђе них по да-
та ка. Та пен зи ја сва ка ко не 
мо же би ти у ви си ни про стог 
са би ра ња ра ни је од ре ђе не 50 
од сто ин ва лид ске пен зи је, са-
мим тим што се пра во са да 
при зна је у дру гом мо мен ту, 
па тзв. до да ти стаж из чл. 69 
ст. 3 За ко на о ПИО не мо же 
би ти исти, јер је дан при зна-
ва ња пра ва раз ли чит. Прет по-
став ка је да ће из нос пен зи је 
би ти не што ни жи од дво стру-
ког из но са ко ји сте при ма ли, 
али не знат но. 

Ис пла та пен зи је за Вас, 
бу ду ћи да сте ли це ван оси-
гу ра ња, те че од да на ка да је 
ор ган ве шта че ња утвр дио да 
код Вас по сто ји пот пун гу би-
так рад не спо соб но сти. 

Ви си на ин ва лид ске пен зи је 

Пре ђе на ста ро сна гра ни ца
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Решење из прошлог броја: први мај, реалије, акрилат, заорати, 
н, вино, Ики, ило, ка, етар, рт, к, ха, арара, о, Дамаск, ананаси, 
ит, ким, осетило, сари, от, оњ, Велс, бељаник, а, стати.

(Х)умор не ми сли
Ра дио је све док ни је по стао ру ко во ди лац. Сад 

ужи ва ми ну ли рад.
За ди на ре од го ва ра мо, за ми ли о не још не мо же мо. 

Од го вор ност се сти че по сте пе но.
Ни је фер на па да ти тај ку не док че ка ју др жав-

ну по моћ од ми ли јар ду евра као озе бли сун це!
Цех кри зе пла ћа ве ћи на. То је це на де мо кра ти је.

Ви то мир Те о фи ло вић

М
и
л
ен
ко

 К
о
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н
о
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АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ТРАЖЕЊЕ 
ДЕВОЈКЕ ЗА 

БРАК, ПРОШЊА

КАНАЛ ИЗМЕЂУ 
ЕНГЛЕСКЕ И 
ФРАНЦУСКЕ

РЕЧ БЕЗ 
НАГЛАСКА 

(ГРЧ.)

РАНИЈА 
ПОЛИТИЧКА 
СТРАНКА У 
ЕНГЛЕСКОЈ

ОПОНАШАТИ НИ У КОЈЕ 
ВРЕМЕ

ВРСТА 
ПАПАГАЈА

ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛ

МУШКО ИМЕ

ЗИМЗЕЛЕНО 
ЧЕТИНАРСКО 

ДРВО

САНИТАРАЦ

ЖЕНСКО ИМЕ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
ЛУПИНО

КИЛОТОНА 
(СКР.)

5. И 30. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

СИМБОЛ 
КРИПТОНА

ОЗНАКА
СЕВЕРА

ВРСТА СТОЧНЕ 
ХРАНЕ

УКРАШЕНОСТ 
ЦВЕЋЕМ

СИМБОЛ ЗА БОР

КРДО СТОКЕ

НАША 
ПЕВАЧИЦА

АД АКТА (СКР.) НАУКА О 
РАШЧЛАЊИВ.

ВРЕМЕНСКА 
СВЕЗА

СИМБОЛ 
ЛАНТАНА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

НАСУТИ 
ТЕЧНОСТ

ВРСТА 
ЖИТАРИЦЕ

ОЗЛЕДА, 
ПОВРЕДА

7. И 23. СЛОВО

ИМЕ ВАЈАРА 
ЛОГА

ГРУБО СУКНО

УЗВИК У 
КОРИДИ

ЗАЛОГ, 
ДЕПОЗИТ

ТУТКАЛО

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ДЕО ЈАПАНСКЕ 
ОДЕЋЕ

МЛАДУНЧЕ 
КОЗЕ

САВЕЗНА 
АМЕРИЧКА 
ДРЖАВА

ПРВАК, 
ШАМПИОН

ОТАЦ (СЛОВ.)

ГЛАВНИ ГРАД 
ГРЧКЕ

ОЗНАКА ЗА 
ТОНУ

СИМБОЛ 
АРГОНА

САВРЕМЕНО 
ОРУЖЈЕ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ОЗНАКА ЗА 
ЕНЕРГИЈУ

ОПШТИНСКО 
ПОДРУЧЈЕ 

(МН.)

Дис кре ци ја за га ран то ва на
Сва ка исти на иза зи ва скан дал. За то је под стал ним 

над зо ром. 
Вла сто др шци ма је бо ље да на род из ве ду из стр-

пље ња не го на но ве из бо ре.
Да јем ча со ве из по ли тич ког по ште ња. Дис кре ци ја за-

га ран то ва на.
Жи во јин Ден чић

До ско ци
Све тог Пе тра кај га на је оми ље но срп ско је ло.
Те шко је нас на у чи ти па ме ти. Спо ро пам ти мо, а бр зо 

за бо ра вља мо.
Ср би из епру ве те. Па, то мај ка ви ше не ра ђа!
Отео сам се кон тро ли. По чео сам да ми слим сво јом 

гла вом.
Ра де Ђер го вић



Мо лим
за реч

Ове го ди не не ћу ићи 
на мо ре. Ле кар ми је за-
бра нио сла но.

Пр ви мај је не ка да 
био Дан ра да, а од ове 
го ди не је Дан от пу шта-
ња и тех но ло шких ви-
шко ва.

Сма ње ње вла де до го-
ди ће се до кра ја го ди не, 
али ни је пре ци зи ра но 
до ко је.

Уве ден је по рез на 
ве ће ста но ве, на ве ће 
ауто мо би ле и на гра ђа-
не ко ји но се ци пе ле ве-
ће од бро ја 45.

И ММФ је на сео. Чуо 
је за по сло ви цу да Ср-
би ни ко ме не оста ју ду-
жни. 

Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

О БРБЉИВОСТИ
Да се ре чи ку пу ју, ма ње 
би се го во ри ле. 
На род на по сло ви ца

Тро ји ца мо гу за др жа ти тај-
ну ако су дво ји ца од њих 
мр тва.
Бен џа мин Фран клин

Бр бљив ци су нај ди скрет-
ни ји љу ди: ко ли ко год го-
во ри ли, ни кад ни шта не 
ка жу.

Че зар д’Уде то

Не пре кид на ре чи тост до-
са ђу је.

Блез Па скал

Ка ква ко рист од не ког ако 
је при ча ли ца? Што ви ше 
при чаш да би се од бра нио, 
свет те ви ше мр зи.

Кон фу чи је

Не ки увек ка ла у зи
Ако сте за ма ле па ре ра ди ли да нас, ма ло – су тра не-

ће те!
Бе да де мо кра ти је или де мо кра ти за ци ја бе де, пи та ње је 

сад?!
И ова власт ра ди по кљу чу по ко ме су не ки увек ка-

ла у зи.
Пе ко Ла ли чић
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