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ЗА БЕ О ГРАД СКЕ
ПЕН ЗИ О НЕ РЕ 

Од пет ка 
по 4.000 
ди на ра

Бли зу 70.000 бе о град ских 
пен зи о не ра с пен зи ја ма до 
14.836,90 ди на ра, од пет ка, 
5. ју на, мо гу да се на да ју по-
шта ру: сти же им дру га ово го-
ди шња, а укуп но тре ћа ра та 
по мо ћи од по 4.000 ди на ра из 
град ског бу џе та. 

Пре ма ре чи ма Мом чи ла Јо ва-
но ви ћа, по моћ ни ка ди рек то ра 
за ис пла ту пен зи ја у Ди рек ци-
ји РФ ПИО, на спи ску при ма ла-
ца ове по мо ћи са да се на ла зи 
65.116 пен зи о не ра из ка те го ри је 
за по сле них, са мо стал них де лат-
но сти и по љо при вред ни ка. 

Спи ско ви су, у од но су на фе-
бру ар ске, до пу ње ни пен зи о не-
ри ма ко ји при ма ју и сра змер ну 
пен зи ју из ино стран ства, али 
су им са бра не пен зи је, и на ша 
и стра на, ис под ов да шњег ми-
ни мал ца па су, на име ста жа 
у Ср би ји, оства ри ли пра во на 
га ран то ва ну пен зи ју од 11.088 
ди на ра. Та ко ђе су ис пра вље не 
адре се свих пен зи о не ра ко ји су 
се, у ме ђу вре ме ну, ја ви ли да 
су про ме ни ли пре би ва ли ште у 
Бе о гра ду, та ко да би са да тре-
ба ло да бу де ма ње оних ко ји 
се, због не тач не или не бла го-
вре ме но при ја вље не но ве адре-
се, за луд на да ју по шта ру. 

Уко ли ко се ипак до го ди да 
не ко од бе о град ских пен зи о не-
ра сма тра да има пра во на ову 
по моћ а не бу де на спи ску при-
ма ла ца, до дат не ин фор ма ци је 
мо ћи ће да до би је у РФ ПИО 
на те ле фон 011/3630-921. 

С. Ч. 

Са мо хра ни ђак Ни ко ла Кр стић (17) 
и сту дент ки ња Ми ле на Гро зда но-

вић (21) из Ни ша, ко ји су до не дав но 
би ли са ми у сво јим те шким жи вот ним 
не во ља ма, има ју раз ло га за ра дост: Ни-
ко ла је упра во до био ре ше ње Ни шке 
фи ли ја ле РФ ПИО о пра ву на по ро дич-
ну пен зи ју, а за ко ји дан то ме ће се 
об ра до ва ти и Ми ле на.

Ни ко ла је као де чак остао без ро-
ди те ља у тро шној ку ћи ци на пе ри фе-
ри ји. Ми ле ну је мај ка на пу сти ла као 
јед но го ди шњу бе бу, а отац пре ми нуо 
пре три го ди не. Ни ко ла учи за пе ка ра 
у Пре храм бе ној шко ли, а Ми ле на сту ди-
ра на Ви со кој шко ли 
у Бла цу. Обо је са са-
мо јед ном же љом: да 
на ста ве шко ло ва ње. 
Ту га за ко ју зна ју од 
де тињ ства пре ки ну та 
је ка да су до Фон да 
ПИО до шле ре пор та-
же о њи хо вој жи вот-
ној бор би.

– Ни сам знао да 
имам пра во на по ро-
дич ну пен зи ју, а ка да 
су ми обе ћа ли да ће 
би ти све учи ње но да 

до би јем ре дов на ме сеч на при ма ња, по-
чео сам да ве ру јем да за ме не има на-
де. Кад сам до био ре ше ње, за пла као 
сам! – при ча Ни ко ла.

И Ми ле на иде да ље! Тек што је, 
по сле пи са ња ме ди ја, упра ва шко ле 
од лу чи ла да јој омо гу ћи бес плат но шко-
ло ва ње, ова вред на сту дент ки ња, ко ја 
жи ви у 5,47 ква дра та, при ми ла је сјај-
ну вест из ПИО: има пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју.

– До би ла сам во љу да жи вим и учим. 
Не ћу из не ве ри ти труд љу ди ко ји су ми 
по мо гли! – ка же Ми ле на.

– Сек тор за ме ди је РФ ПИО, у са-
рад њи са Ни шком 
фи ли ја лом, пре по-
знао је мла де љу-
де ко ји за слу жу ју 
по моћ – ис ти че 
Да ни је ла Сто ја-
но вић, ди рек тор 
Фи ли ја ле. – Оту-
да је и по сао у 
ве зи са оства ри ва-
њем њи хо вих пра-
ва те као ла ко и 
ефи ка сно. 

Иван 
Ра дој ко вић

РФ ПИО РЕ ШИО НЕ ВО ЉЕ ДВО ЈЕ МЛА ДИХ НИ ШЛИ ЈА

Сти жу пен зи је

Данијела Стојановић
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  ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Први кредити
за почетнике

Пот пред сед ник вла де и ми ни стар 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја Мла-
ђан Дин кић уру чио је по чет ком не де-
ље пр вих 50 уго во ра о кре ди ти ма за 
по чет ни ке (старт-ап), ко ји су одо бре ни 
у овој го ди ни.

У ово го ди шњој пр вој тран ши зај мо ва 
за по чет ни ке, ка ко се на во ди на сај ту 
Вла де Ср би је, одо бре но је 1.059 кре ди-

та у из но су од 1,6 ми ли јар ди ди на ра, 
чи јом ре а ли за ци јом ће би ти за по сле но 
при бли жно 3.300 но вих рад ни ка. По на-
ја ви ми ни стра Дин ки ћа, на ред них да на 
у про сто ри ја ма Фон да за раз вој би ће 
пот пи са ни и оста ли уго во ри у окви ру 
пр ве тран ше старт-ап кре ди та за хва љу-
ју ћи ко ји ма ће ове го ди не у Ср би ји би-
ти за по сле но око 10.000 љу ди.

Ина че, у ма ју ове го ди не за до би ја-
ње старт-ап кре ди та при ја ви ло се још 
око 2.000 љу ди, а њи хо ви зах те ви би-
ће ре ша ва ни у пр вој по ло ви ни ју на. 
Ове го ди не кре ди ти за по чет ни ке би-
ће, по Дин ки ће вим ре чи ма, одо бра ва-
ни свим ста ро сним гру па ма, по чев од 
нај мла ђих до љу ди ста ри јих од 50 го-
ди на, „јер ти кре ди ти ни су на ме ње ни 
са мо мла ди ма, већ и ста ри ји ма ко ји 
има ју хра бро сти да се оку ша ју у но-
вом би зни су”. 

Про грам одо бра ва ња старт-ап кре ди-
та по чео је пре две го ди не, на тај на-
чин за по сле но је 13.000 љу ди, а, ка ко 
је на вео ми ни стар Дин кић, око 70 од сто 
њих успе шно от пла ћу је кре ди те.

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал-
ног раз во ја Вла де Ср би је, Ре пу блич ка 
аген ци ја за ма ла и сред ња пред у зе ћа 
и раз вој при ват ног пред у зет ни штва 
и Фонд за раз вој одо бри ли су у по-
след ње две го ди не 6.833 кре ди та за 
по чет ни ке у вред но сти од 4,7 ми ли-
јар ди ди на ра.

По ве зи ва ње ста жа

Пен зи је „на ле ду”
и сле де ће го ди не
Пен зи је у Ср би ји, за мр зну те до 

кра ја ове го ди не на ни воу про шло-
го ди шњег ок то бра, мо гле би да 
оста ну на ле ду и – 2010! 

На и ме, у Ме мо ран ду му о еко-
ном ској и фи нан сиј ској по ли ти ци, 
усво је ном кра јем апри ла у окви ру 
аран жма на са ММФ-ом и об ја вље-
ном на зва нич ном сај ту На род не 
бан ке Ср би је, Вла да Ср би је је обе-
ћа ла да ће „за мр зну ти све пла те у 
др жав ној упра ви и јав ним пред у зе-
ћи ма у но ми нал ном из но су у 2009. 
и 2010 го ди ни и про ду жи ти но ми нал-

но за мр за ва ња пен зи ја на 2010. го-
ди ну”. У скло пу стенд-бај аран жма на 
вред ног три ми ли јар де евра, вла да 
се оба ве зу је да ће сма њи ти тро шко-
ве за пен зи је и дис кре ци о ну по тро-
шњу на свим ни во и ма.

 „Од сту па ња од стро гог за мр за ва-
ња за ра да и пен зи ја пред ви ђе ног, 
пре ма про гра му, за 2010. би ће раз-
ма тра на са мо ако еко ном ски раст 
и бу џет ски при хо ди бу ду знат но 
ви ши од про јек то ва ног ни воа, и 
на кон кон сул та ци ја са ММФ-ом”, 
на во ди се у Ме мо ран ду му. 

По ве зи ва ње рад ног ста жа за 
свих 900 пре о ста лих рад ни ка ло-
знич ке ХК „Ви ско за” тре ба ло би да 
бу де за вр ше но до кра ја овог ме се-
ца. Пре ма на ја ви в.д. ди рек то ра 
Сла во љу ба Ко ји ћа, по след њој гру-
пи за по сле них би ће по пу ње не „ру-
пе” у ста жу од 1. сеп тем бра 2007. 
до 31. мар та ове го ди не. Ти ме ће 
би ти ис пу њен и по след њи услов 
за по кре та ње сте чај ног по ступ ка 

у не ка да шњем ло знич ком ги ган ту 
– уко ли ко се при ба ви са да не до-
ста ју ћих 1,6 ми ли о на ди на ра ко је 
тре ба упла ти ти на име так се Тр го-
вин ском су ду.

„Ви ско за” је, уз по моћ др жав них 
160 ми ли о на ди на ра, за вр ши ла по-
след њи круг со ци јал ног про гра ма 
– 379 рад ни ка је до би ло от прем ни-
не, а у фир ми је оста ло све га 15 
запослених. 

У Ру ми и не ко ли ко окол них се ла 
по че ли су јав ни ра до ви на че ти ри 
ло ка ци је: три де се так не за по сле них, 
уз на кна ду од 100 ди на ра на сат, 
ан га жо ва но је на сре ђи ва њу Же-
ле знич ке ули це, Ве ли ког пар ка и 
про сто ра око Сред ње струч не шко-
ле „Бран ко Ра ди че вић” и Гим на зи-
је „Сте ван Пу зић”. Уз са рад њу са 
ЈП „Ко му на лац”, ло кал на са мо у пра-
ва је обез бе ди ла по треб ну опре му 
за оба вља ње ра до ва.

По ред чи шће ња ка на ла, зе мљи-
шта крај пу те ва и дру гих по вр ши-
на у Ру ми и се ли ма оп шти не, би ће 
укло ње не и ди вље де по ни је у Пу-
тин ци ма и Клен ку. 

Оп штин ска упра ва јав не ра до ве 
фи нан си ра из бу џет ских сред ста-
ва на ме ње них за по моћ со ци јал но 
угро же ном ста нов ни штву и од нов-
ца ко ји је у оп штин ској ка си остао 
за хва љу ју ћи од лу ци да се ове го-
ди не не ис пла ћу ју ју би лар не на гра-
де и осмо мар тов ски по кло ни они ма 

ко ји их до би ја ју из бу џе та. Ина че, 
ло кал на са мо у пра ва, јав на пред у зе-
ћа и уста но ве под не ли су зах те ве 
за фи нан си ра ње 17 про је ка та као 
јав них ра до ва од ин те ре са за Ре-
пу бли ку Ср би ју.

По че ли јав ни ра до ви

Сређени дрворед 
у Железничкој улици



5ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. МАЈ 2009.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла април-
ског че ка пен зи о не ри ма из ка-
те го ри је за по сле них по че ла је 
23. ма ја, док су по шта ри на 
кућ не адре се пен зи је раз но си-
ли од 25. до 29. ма ја. 

Дру ги део при на дле жно сти 
за про шли ме сец вој ним и по-
љо при вред ним пен зи о не ри ма 
ис пла ћен је 21. ма ја.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Кренуле пре ми је се ља ци ма
У дру гој по ло ви ни ма ја по че ла је 

ис пла та суб вен ци ја од 12.000 ди на ра 
по хек та ру вла сни ци ма ре ги стро ва них 
по љо при вред них га здин ста ва. Ове го-
ди не ре ги стро ва но је 333.000 га здин ста-
ва (за око 100.000 ма ње не го про шле 
го ди не), а за ре гре си ра ње на бав ке ре-
про ма те ри ја ла за ра тар ску и сто чар ску 
про из вод њу при ја вље но је 12.000 по-
љо при вред них до ма ћин ста ва. 

За до би ја ње суб вен ци ја ове го ди-
не ће би ти одо брен још је дан, на кнад-
ни рок, а у ре сор ном ми ни стар ству 
пла ни ра но је (у до го во ру са Ми ни-
стар ством фи нан си ја) да ме сеч но за 
ис пла ту под сти цај них сред ста ва по љо-
при вред ни ци ма бу ду обез бе ђе не око 
две ми ли јар де ди на ра, што ће омо гу-
ћи ти ис пла ту нај ве ћег де ла пла ни ра-
них пре ми ја.

Чек из За гре ба
Из Ми ро вин ског за во да Хр-

ват ске пен зи о не ри ма ко ји жи ве 
у Ср би ји ис пла та при на дле жно-
сти за април по че ла је 14. ма-
ја. За 30.358 пен зи ја за ра ђе них 
у овој др жа ви Ко мер ци јал ној 
бан ци је упла ће но 5,963 ми ли-
о на евра, па је чек из За гре-
ба, у про се ку, не што ни жи од 
200 евра.

По сао од би ра пен зи о не ра 
ко ји ће ове го ди не на бес пла-
тан де се то днев ни бањ ски опо-
ра вак за вр шен је и за ко ји 
дан, по чет ком ју на, спи ско ви 
бу ду ћих го сти ју кре ну ће пут 
ба ња и ле чи ли шта, са зна је мо 
од Ра до ми ра Пе јо ви ћа, са вет-
ни ка ди рек то ра РФ ПИО. 

Све фи ли ја ле у цен трал ној 
Ср би ји и Вој во ди ни за вр ши ле 
су још пре де се так да на раз-
вр ста ва ње, бо до ва ње и ран-
ги ра ње пен зи о не ра ко ји су 
под не ли зах тев за опо ра вак 

о тро шку Фон да ПИО у не кој 
од 25 срп ских ба ња и ле чи ли-
шта. Нај ду же је, због ве ли ког 
бро ја зах те ва, овај по сао тра-
јао у Бе о град ској фи ли ја ли, 
али су и ту, ко ли ко ју че, са-
чи ни ли и ис та кли ранг-ли сте 
бањ ских пут ни ка. И ле ка ри 
су од ре ди ли ко ји пен зи о нер 
ће, пре ма при ло же ној ме ди-
цин ској до ку мен та ци ји, у ко је 
ле чи ли ште, па им са да оста-
је са мо да че ка ју да их из РХ 
цен та ра сук це сив но по зи ва ју 
на опо ра вак.

Спи ско ви иду у ба ње

У врдничком „Термалу” почео да ради реновирани базен

Од лу ка срп ске вла де да суб вен ци о-
ни ше кре ди те за ку по ви ну трак то ра до-
ма ће про из вод ње иза зва ла је ве ли ко 
ин те ре со ва ње па о ра. Са мо на не дав ном 
Ме ђу на род ном по љо при вред ном сај му 
у Но вом Са ду ИМТ је из дао ви ше сто-
ти на пред ра чу на куп ци ма трак то ра по 
суб вен ци о ни са ним це на ма. 

Трак то ри су, ина че, јеф ти ни ји за 
по 2.000 евра, а мо гу да их ку пе ре-
ги стро ва ни по љо при вред ни про из во ђа-
чи и прав на ли ца. Вла да је обез бе ди ла 
400 ми ли о на ди на ра што би тре ба ло 
да бу де до вољ но за по кри ће раз ли ке у 
це ни ви ше од 2.000 трак то ра до ма ћих 
про из во ђа ча ИМТ-а и ИМР-а. 

Пре о ста је још да бан ке кре дит ним 
ли ни ја ма „по др же” ове јеф ти ни је трак-
то ре, ко ји би се от пла ћи ва ли на пе ри од 
од пет до се дам го ди на, с го ди шњом 
ка ма том од 4,5 од сто. 

Та ко ђе, и Га ран циј ски фонд АП Вој во-
ди не рас пи сао је, у фе бру а ру, кон курс 
за на бав ку по љо при вред не ме ха ни за ци-
је, ко ји ће би ти отво рен до ис ко ри шће-
ња га рант ног из но са од 300 ми ли о на 
ди на ра.
Тре нут но је про сеч на ста рост 

320.000-330.000 трак то ра, ко ли ко се 
про це њу је да их има у па ор ским га-
здин стви ма, око 18, а у по љо при вред-
ним фир ма ма око 14 го ди на.

Ин те ре со ва ње за трак то ре

За ра де ви ше
7,3 од сто
Про сеч на бру то за ра да, 

ис пла ће на у апри лу, из но си 
45.304 ди на ра, са оп штио је Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 
што је но ми нал но 7,3, а ре ал-
но 6,2 од сто ви ше од про се ка 
ис пла ће ног у мар ту.

Не то за ра да, без по ре за и до-
при но са, у апри лу из но си 32.571 
ди нар и но ми нал но је ви ша за 
7,3, а ре ал но за 6,2 од сто од 
мар тов ске не то пла те.



До кра ја го ди не још 1.027 фир ми 
тре ба да бу де при ва ти зо ва но, али, 

пре ма про це на ма, но вог вла сни ка ће 
до би ти је два тре ћи на, док ће оста ли 
мо ра ти у сте чај. Њи хо вим рад ни ци ма, 
ве ро ват ним (по до са да шњој прак си) 
пр вим жр тва ма те шко ћа ко је ће до крај-
чи ти фир му – по то ме што ме се ци ма, 

а мо жда и го ди на ма, ни су при ма ли 
за ра де ни ти су им упла ћи ва ни до при-
но си, по след ња на да ће би ти да за-
ку ца ју на вра та Фон да со ли дар но сти 
и по ку ша ју да до би ју бар део оно га 
што им је по сло да вац ус кра тио. Јер, 
да под се ти мо, Фонд со ли дар но сти по-
сто ји упра во да би за по сле ни ма над 
чи јим фир ма ма је по кре нут сте чај ни 
по сту пак на док на дио не ис пла ће не за-
ра де и до при но се за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње за де вет ме се ци пре 
про гла ше ња сте ча ја.

Ко ли ко ће још слич них не вољ ни ка 
би ти из око 60.000 фир ми чи ји су ра чу-
ни са да бло ки ра ни због фи нан сиј ских 
те шко ћа, ни је ла ко пред ви де ти, али је 
очи глед но да ће до кра ја го ди не би-
ти мно го за по сле них ко ји ма ће Фонд 
со ли дар но сти би ти по след ња на да да 
бар део за ра ђе ног и на пла те.
Упр кос то ме, по сле ре ба лан са 

бу џе та, ово го ди шње „сле до ва ње” 
Фон ду со ли дар но сти сма ње но је за 
ско ро тре ћи ну – са пр во бит них 520 

на 367 ми ли о на ди на ра. До ду ше, у 
овој, нај мла ђој, др жав ној уста но ви 
на да ју се да ће и ове го ди не, ипак, 
ус пе ти да сви ма ко ји им се с пра-
вом обра те, ис пла те оно што им је 
за кон обе ћао. 

– Ове го ди не је су ма пред ви ђе-
на за ис пла ту рад ни ци ма од са мог 
по чет ка би ла ма ла, ка да се има на 
уму оче ки ва ни број рад ни ка ко ји ће 
се ја ви ти Фон ду – ка же за наш лист 
Ја блан Об ра до вић, ди рек тор Фон да 
со ли дар но сти. – По сле ре ба лан са, ме-
ђу тим, сред ства су нам још сма ње на 
и то, пре ма на шој ра чу ни ци, за де-
сет ми ли о на ви ше не го што би тре-
ба ло. То је за нас ве ли ка су ма јер 
тим нов цем мо же мо да ре ши мо ис пла-
ту за око сто рад ни ка, та ко да са да 
са Ми ни стар ством фи нан си ја про ве-
ра ва мо да ли је до шло до не ке гре-
шке и ако је сте да ви ди мо ка ко да 
је от кло ни мо.

У пр ва че ти ри ме се ца ове го ди не, 
Фон ду је тре ба ло да бу де упла ће но 
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ПО СЛЕД ЊА РАД НИЧ КА НА ДА НА УДА РУ ШТЕД ЊЕ 

Тре ћи ну ма ње за
ис пла ту за ра ђе ног

Иако су им сма ње на бу џет ска сред ства, у Фон ду со ли дар но сти про це њу ју да би из 
сте чај них ма са мо гли да на пла те још ско ро 100 ми ли о на ди на ра

Рад ни ци оба ве ште ни ји
Пре ма ре чи ма ди рек то ра Об ра до ви ћа, 

сте чај ни управ ни ци све бо ље са ра ђу ју 
са Фон дом, па су и рад ни ци у фир ма ма 
ко је од ла зе у сте чај бо ље ин фор ми са ни 
о Фон ду, ње го вој функ ци ји и оства ри ва-
њу сво јих пра ва. Кра так рок од 15 да на 
за под но ше ње зах те ва Фон ду, ко ји је за 
за по сле не био глав ни ка мен спо ти ца ња, 
са да је све ма њи про блем, јер сте чај ни 
управ ни ци оба ве шта ва ју рад ни ке и по ма-
жу им да при ку пе нео п ход ну до ку мен та-
ци ју да би на вре ме сво ја по тра жи ва ња 
при ја ви ли Фон ду и на пла ти ли бар део 
за ра ђе них пла та ко је им је по сло да вац 
остао ду жан.



173 ми ли о на ди на ра, а „ле гло” је све-
га 54 ми ли о на. На 300 по зи тив них ре-
ше ња већ је утро ше но 45 ми ли о на, а 
још око 150 рад ни ка тре ба ових да-
на да до би је но вац (про сеч но по око 
134.000 ди на ра на име за о ста лих де-
вет за ра да) и за њих нов ца има. Шта 
ће би ти на ред них ме се ци ка да се оче-
ку је и ве ћи број рад ни ка ко ји ће се 
обра ћа ти Фон ду, те шко је ре ћи, али 
се ов де при бо ја ва ју да пр ви пут од ка-
да ра ди (ско ро че ти ри го ди не) Фонд 
не ће би ти у ста њу да ре дов но ис пу-
ња ва оно због че га по сто ји:

– Све сни смо да је штед ња при мар-
на у ово вре ме и др жа ва је упра во за-
то про пи са ла та ко ре стрик тив не усло ве 
за ис пла ту, али ми не де ли мо ми ло сти-
њу већ ис пу ња ва мо за кон ску оба ве зу. 
Пра ва рад ни ка су про пи са на За ко ном о 
ра ду и мо ра да се зна шта је чи ја оба-
ве за – сма тра наш са го вор ник.

Пре ма За ко ну о обли га ци о ним оба-
ве за ма, Фонд, по што ис пла ти рад ни ци-
ма за ра де уме сто про па лог по сло дав ца, 
сти че пра во да из сте чај не ма се на-

пла ти по тра жи ва ња на ко ја су рад ни-
ци има ли пра во. 

– По што је Ви ши тр го вин ски суд 
до нео ова кву од лу ку, већ про шле го-

ди не смо по че ли да при хо ду је мо на 
тај на чин. По окон ча њу сте чај них по-
сту па ка на пла ти ли смо око че ти ри ми-
ли о на ди на ра од тих фир ми. Да кле, 
но вац ко ји смо за по сле ни ма већ ис-
пла ти ли. Ове го ди не смо пла ни ра ли 
да ова ко при хо ду је мо ско ро 100 ми-
ли о на ди на ра и та ко би смо углав ном 
пре ва зи шли про блем не до стат ка нов-
ца из бу џе та. Ме ђу тим, по сто је и не-
ка ту ма че ња пре ма ко ји ма ми сав тај 
но вац од мах тре ба да упла ти мо у бу-
џет и са да упра во то раз ја шња ва мо 
са Ми ни стар ством фи нан си ја. На дам 
се да ће све би ти у ре ду и да ће ова 
сред ства оста ти Фон ду да би ис пла-
тио рад нич ка по тра жи ва ња. Јер, ни-
ко дру ги и не ма пра ва да по ву че тај 
но вац из сте чај не ма се сем Фон да – 
уме сто рад ни ка ко је је већ ис пла тио. 
Та ко би смо и сма њи ли бу џет ску по тро-
шњу и збри ну ли ве ћи број рад ни ка – 
об ја шња ва ди рек тор Об ра до вић.

Чи ји ће ар гу мен ти би ти убе дљи ви-
ји, оних ко ји сма тра ју да се за кон мо-
ра по што ва ти и рад ни ци ма ис пла ти ти 

бар део за ра ђе ног, или оних ко ји ма 
је пр ва бри га пу ње ње бу џет ске ка се 
– ви де ће се већ на ред них да на.

Ве сна Ана ста си је вић
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У ЖИЖИПро шло го ди шње ис пла те
У 2008. го ди ни по зи тив но је ре ше но 4.314 рад нич ких зах те ва и по 

њи ма је укуп но ис пла ће но 623.169.320 ди на ра. Нај ви ше нов ца ис пла ће-
но је за не то за ра де – 425.370.807 ди на ра. На име до при но са за њи хо во 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње упла ће но је бли зу 200 ми ли о на ди на ра. 
За от прем ни не због од ла ска у пен зи ју ис пла ће но је без ма ло ми ли он и 
по ди на ра, а за на кна ду ште те због не ис ко ри шће ног го ди шњег од мо ра 
ви ше од по ла ми ли о на ди на ра. 

Ина че, нај ви ше зах те ва упу ће них Фон ду, чак 98 од сто, од но си се на 
на пла ту за ра де, за тим на от прем ни не због од ла ска у пен зи ју. Пра во на 
на кна ду за не ис ко ри шће не го ди шње од мо ре оства ри ли су рад ни ци из са-
мо две фир ме.

Усвојен за кон о 
за по шља ва њу
Ни же нов ча не на кна де и кра ћи рок 

њи хо вог ис пла ћи ва ња у слу ча ју не за-
по сле но сти нај ва жни је су но ви не ко је 
до но си За кон о за по шља ва њу усво јен 
13. ма ја у Скуп шти ни Ср би је. 

На кна де ко је убу ду ће бу ду до би ја-
ли не за по сле ни би ће у ви си ни по ло-
ви не про се ка за ра де ко ју су при ма ли 
шест ме се ци до ме се ца у ко ме су 
оста ли без по сла – с тим што је сло-
вом За ко на пре ци зи ра но да она не 
мо же да бу де ни жа од 80, ни ви ша 
од 160 од сто ми ни мал не за ра де; пре-
ма тре нут ном ми ни мал цу, ове на кна-
де би на да ље да кле би ле највише до 
25.000 ди на ра.

Пра во на нов ча ну на кна ду ди рект-
но је по ве за но са ду жи ном рад ног 
ста жа, па га сти че ли це ко је је бар 
го ди ну да на не пре кид но би ло у рад-
ном од но су пре не го што је оста ло 
без по сла или го ди ну и по са пре ки-
ди ма кра ћим од 30 да на, и то то ком 
три ме се ца. Они ко ји су ра ди ли од пет 
до 16 го ди на на кна ду мо гу да при ма ју 
шест ме се ци, док они ко ји без по сла 
оста ну по сле 15 до 25 го ди на ра да 
пра во на на кна ду има ју де вет ме се-
ци. Ко по сле 25 и ви ше го ди на ра да 
оста не без по сла пра во мо же да ко-
ри сти на ред них го ди ну да на. Из у зет-
но, љу ди ко ји ма до пр вог усло ва за 
пен зи ју не до ста ју две го ди не ста жа 
мо ћи ће да за цео тај пе ри од при ма-
ју на док на ду са тр жи шта ра да. 

На кна да мо же да се ис пла ти и у 
јед но крат ном из но су на зах тев не за-
по сле ног, али са мо ако је у ци љу са-
мо за по шља ва ња, то јест уко ли ко ће 
њо ме не за по сле ни ре ши ти пи та ње 
упо сле но сти и ви ше не ће би ти на еви-
ден ци је На ци о нал не слу жбе. 

Пра во на нов ча ну на кна ду не ће, 
пре ма но вим про пи си ма, би ти „бо гом-
да но” рад ни ку ко ји оста не без по сла. 
Пре утвр ђи ва ња пра ва на нов ча ну 
на кна ду би ће ис цр пље не све ме ре 
ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња (ка-
ри јер но во ђе ње, са ве то ва ња, обу ка) 
па тек ако то не да ре зул та те и не-
за по сле ни не на ђе но ви по сао, мо ћи 
ће да до би је нов ча ну на кна ду. 

За ко ном о за по шља ва њу и оси гу-
ра њу за слу чај не за по сле но сти пред-
ви ђе но је до но ше ње на ци о нал ног 
ак ци о ног пла на у овој обла сти чи је 
ме ре би се сва ке го ди не при ла го ђа ва-
ле по тре ба ма тр жи шта и до но си ле уз 
уче шће свих со ци јал них парт не ра. 

В. А.
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ПОВОДИ

Пр ва рун да пре го во ра са Ре пу бли-
ком Сло ве ни јом о за кљу чи ва њу 

спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу 
из ме ђу две др жа ве, одр жа на сре ди-
ном ма ја у Љу бља ни, про те кла је у 
рад ној и кон струк тив ној ат мос фе ри, 
до ста од ре да ба је уса гла ше но, а на-
ста вак је до го во рен за крај ју на у 
Бе о гра ду. Су де ћи по са да шњој спрем-
но сти обе стра не да се, ско ро две де-
це ни је по рас па ду за јед нич ке др жа ве, 
овај по сао нај зад оба ви, срп ско-сло-
ве нач ка кон вен ци ја мо гла би иду ће 
го ди не да се на ђе пред по сла ни ци ма 
два пар ла мен та, оп ти ми ста је Зо ран 
Па но вић, ди рек тор За во да за со ци јал-
но оси гу ра ње Ср би је. 

Бу ду ћим спо ра зу мом о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 

Ре пу бли ке Сло ве ни је би ће об у хва ће-
но здрав стве но оси гу ра ње, пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње и оси гу ра ње 
за слу чај не за по сле но сти. 

Основ за пре го во ре у Љу бља ни, у 
скла ду са прет ход ним до го во ром ре-
сор них ми ни ста ра две др жа ве, био 
је сло ве нач ки на црт спо ра зу ма. Де-
ле га ци ју Ре пу бли ке Ср би је чи ни ли 
су пред став ни ци Ми ни стар ства ра да 
и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, Ми ни стар ства еко-
но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње и Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, а у пре го во ри ма је по стиг-
ну та са гла сност о са др жи ни од ре да ба 
пр вих де сет чла но ва спо ра зу ма. 

И пре не го што уго сте Сло вен це, 
љу ди из За во да се шће за сто са Ма-
ке дон ци ма: од 9. до 11. ју на у Бе о-
гра ду су за ка за ни раз го во ри ор га на 
за ве зу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли-

УСПЕШАН ПО ЧЕТАК ПРЕ ГО ВО РА СА СЛО ВЕН ЦИ МА 

На ста вак кра јем ју на
у Бе о гра ду

У пр вом су сре ту ве за ном за спро во ђе ње Кон вен ци је са Цр но гор ци ма до го во ре но
бр же до но ше ње ре ше ња о пре ра чу на тим сра змер ним пен зи ја ма, пред сто је
раз го во ри са Нем ци ма, па са Фран цу зи ма...

Зоран Пановић
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ке Ма ке до ни је у ве зи са спро во-
ђе њем Спо ра зу ма из ме ђу Са ве зне 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли-
ке Ма ке до ни је о со ци јал ном оси-
гу ра њу у обла сти здрав стве ног 
оси гу ра ња. 

Ди рек тор Па но вић оче ку је да 
ће и ови раз го во ри би ти пло до но-
сни: раз мо три ће се ка ко се Спо ра-
зум спро во ди, има ли те шко ћа и 
не до у ми ца... Као што је, уоста лом, 
би ло и у су сре ту са Цр но гор ци ма, 
про шлог ме се ца у Бе о гра ду, ка да 
су ор га ни за ве зу Ре пу бли ке Ср би-
је и Цр не Го ре, пр ви пут од ње го-
вог сту па ња на сна гу, пре тре сли 
ка ко те че спро во ђе ње Спо ра зу ма 
из ме ђу две др жа ве о со ци јал ном 
оси гу ра њу.

Де ле га ци је две ју др жа ва раз-
ме ни ле су ин фор ма ци је о про-
ме на ма у сво јим на ци о нал ним 
за ко но дав стви ма у обла сти со-
ци јал ног оси гу ра ња, раз мо тре-
на су пи та ња ве за на за об ра чун 
тро шко ва здрав стве не за шти те и 
про бле ме ко ји на ста ју у по ступ-
ку на кнад ног из да ва ња по твр де 
о пра ву на здрав стве ну за шти ту 
гра ђа ни ма јед не др жа ве ко ји ма 
за тре ба ле кар ска по моћ за вре-
ме при вре ме ног бо рав ка у дру-
гој др жа ви уго вор ни ци... 

Раз мо тре но је, из ме ђу оста лог, 
и ка ко те че спро во ђе ња од ре да-
ба Спо ра зу ма о по нов ном од ре ђи-
ва њу (пре ра чу ну) пен зи ја и, ка ко 
са зна је мо од ди рек то ра Па но ви ћа, 
до го во ре ни су од ре ђе ни по те зи 
ко ји би тре ба ло да олак ша ју ко-
му ни ка ци ју из ме ђу но си ла ца оси гу-
ра ња и убр за ју по сту пак ка ко би 
сви ко ји на то има ју пра во што 
пре до би ли ре ше ња о сра змер ним 
пен зи ја ма из обе др жа ве.

– Кон ста то ва ли смо да је ис-
пла та пен зи ја, у те ку ћем ме се-
цу за прет ход ни, ре дов на и без 
ве ћих про бле ма, раз ме нив ши и 
од го ва ра ју ће ста ти стич ке по дат-
ке. Бу ду ћи да Цр но гор ски пен зиј-
ски фонд тран сфе ри ше по греб не 
тро шко ве ко ри сни ци ма са пре би-
ва ли штем у Ре пу бли ци Ср би ји, 
од но сно ис пла ћу је по греб ни не за 
сво је пен зи о не ре ко ји ов де пре ми-
ну, а да наш Фонд ПИО то не чи-
ни, срп ска стра на је при хва ти ла 
оба ве зу да у на ред ном пе ри о ду 
раз мо три мо гућ ност и обез бе ди 
по треб не прет по став ке да би се 
ово да ва ње тран сфе ри са ло и ко-
ри сни ци ма са пре би ва ли штем на 
те ри то ри ји Цр не Го ре – ка же ди-
рек тор Па но вић.

Код при ме не Спо ра зу ма у обла-
сти оси гу ра ња за слу чај не за по сле-
но сти, ис так ну та је до бра са рад ња 
НСЗ Ре пу бли ке Ср би је и За во да за 
за по шља ва ње Цр не Го ре.

Про шлог ме се ца љу ди из За во-
да за со ци јал но оси гу ра ње раз го-
ва ра ли су, као чла но ви де ле га ци је 
Ре пу бли ке Ср би је, са ко ле га ма у 
Ма ђар ској о за кљу чи ва њу спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу 
две др жа ве и ад ми ни стра тив ног 
спо ра зу ма за ње го во спро во ђе ње. 
А што се пред сто је ћих по сло ва ти-
че, сат ни ца им је ис пла ни ра на та-
ко ре ћи до кра ја го ди не. По че ле 
су при пре ме за раз го вор с Нем-
ци ма, за ка зан за не де љу од 12. 
до 16. ок то бра у Бе о гра ду. Ор га-
ни за ве зу Ре пу бли ке Ср би је и СР 
Не мач ке тре ба ло би да раз мо тре 
пи та ња и про бле ме ко ји се по ја-
вљу ју у при ме ни Спо ра зу ма сво је-
вре ме но скло пље ног из ме ђу СФРЈ 
и СР Не мач ке о со ци јал ном обез-

бе ђе њу у обла сти пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња и оси гу ра ња 
за слу чај не за по сле но сти. 

Исто вре ме но, у За во ду се во ди 
пре пи ска са фран цу ским ор га ном 
за ве зу да би се до го во ри ло за се-
да ње Ме шо ви те ко ми си је пред ви-
ђе не од ред ба ма Оп ште кон вен ци је 
о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу 
Фран цу ске и Ју го сла ви је. 

С. Ч. 

ЗА КРА ЋЕ ЧЕ КА ЊЕ НА ПЕН ЗИ ЈУ 

По твр ди те
ино-стаж

Гра ђа не ко ји су ра ди ли у ино стран-
ству, укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке, Фонд ПИО још јед ном под се-
ћа да на вре ме под не су зах тев за по твр-
ђи ва ње ста жа.

У ин те ре су гра ђа на је да то учи не пре 
не го што ис пу не усло ве и под не су зах тев 
за пен зи о ни са ње јер ће ти ме знат но скра-
ти ти че ка ње на ре ше ње, на во ди се у са-
оп ште њу Сек то ра за од но се с јав но шћу. 
На и ме, да би се до би ло ре ше ње о пен зи-
ји сра змер ној го ди на ма од ра ђе ним у бив-
шим ју-ре пу бли ка ма, ни је до вољ но што 
је та мо шњи стаж упи сан у рад ну књи жи-
цу, не го је нео п ход но и да фон до ви у тим 
др жа ва ма то и зва нич но по твр де на шем 
Фон ду ПИО.

Ва жно је на по ме ну ти да све то ва жи 
и за гра ђа не ко ји су ра ди ли у пред у зе ћи-
ма чи је је се ди ште би ло у не кој од бив-
ших ре пу бли ка, као и за бив ше рад ни ке 
фир ми са се ди штем у Ср би ји уко ли ко су 
ра ди ли у ор га ни за ци о ном де лу у не кој од 
та да шњих ре пу бли ка.

Бла го вре ме ни зах тев за по твр ђи ва ње 
ста жа тре ба ло би да под не су сви ко ји су 
ра ди ли ван гра ни ца Ср би је, без об зи ра 
на то да ли је реч о за по сле ни ма, оси гу-
ра ни ци ма са мо стал них де лат но сти или по-
љо при вред ни ци ма.

Зах тев за по твр ђи ва ње ста жа оства ре-
ног у др жа ва ма бив ше СФРЈ под но си се 
фи ли ја ли Фон да ПИО пре ма ме сту пре би ва-
ли шта, а за за оста ле зе мље – Ди рек ци ји 
Фон да у Бе о гра ду, Др Алек сан дра Ко сти ћа 
9, од но сно Ди рек ци ји По кра јин ског фон да 
у Но вом Са ду, Жит ни трг 3. 

Зах тев се мо же пре да ти и фи ли ја ли 
или по сла ти по штом. 

На рав но, зах тев за по твр ђи ва ње ста-
жа не зна чи и зах тев за пен зи о ни са ње. 
Али, ка да се ис пу не усло ви за од ла зак 
у пен зи ју, по твр ђи ва ње ста жа уме да се 
че ка ме се ци ма, а не кад и ду же од го ди-
не, па ће они ко ји ту по твр ду већ има ју 
не сум њи во бр же до би ти ре ше ња и пр ви 
пен зиј ски чек. 

Ина че, Ср би ја има спо ра зу ме о со ци јал-
ном оси гу ра њу са 25 зе ма ља – Аустријом, 
Бел ги јом, Бугарском, Ве ли ком Бри та ни-
јом, Данском, Егип том, Ита ли јом, Ли би јом, 
Луксембургом, Мађарском, Македонијом, 
Немачком, Норвешком, Па на мом, Пољ ском, 
Ру му ни јом (са мо здрав стве но оси гу ра ње), 
Сло вач ком, Турском, Федерацијом БиХ, Фран-
цу ском, Холандијом, Хрватском, Цр ном Го-
ром, Чешком, Швајцарском и Шведском.



Фи ли ја ла Но ви Па зар по-
сто ји од пр ве по ло ви не 

2008. го ди не и об у хва та две 
ис по ста ве: у Сје ни ци и Ту ти-
ну. О 39.136 оси гу ра ни ка и 
19.895 ко ри сни ка, ко ли ко их 
жи ви на овом под руч ју, бри-
не 48 за по сле них. Због не-
до стат ка про сто ра по сло ви 
се тре нут но оба вља ју у две 
згра де. И по ред то га, оства-
ре ни ре зул та ти су из над 
оче ки ва ња, ка же Мир сад 
Аб ду рах ма но вић, ди рек тор 
Фи ли ја ле Но ви Па зар, нај-
мла ђе у Фон ду ПИО:

– Као но во фор ми ра на 
фи ли ја ла, од са мог по чет ка 
смо се су о чи ли са ве ли ким 
оби мом по сла. То ме је до-
при не ло и про ши ре ње над-
ле жно сти, али и по ја ча но 
ин те ре со ва ње гра ђа на за 
оства ри ва ње пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња. Све ово ре зул ти ра ло 
је по ве ћа њем бро ја зах те ва 
за око 60 од сто – об ја шња-
ва наш са го вор ник.

До са да шњи ре зул та ти по-
ка за ли су да је Фи ли ја ла 
Но ви Па зар пот пу но оправ-
да ла по сто ја ње.

– Уку пан број зах те ва под-
не тих ове го ди не (за пен зи ју, 

ту ђу не гу и по моћ, те ле сно 
оште ће ње) са не ре ше ним 
из про шле го ди не је 3.411, 
а ре ше но је 2.237. Прог но-
за је да ће 2009. го ди не 
број ре ше них зах те ва до-
сти ћи 7.000. Спе ци фич ност 
овог под руч ја је што је то 
по гра нич на област ко ја се 
на ла зи на тро ме ђи Ср би је, 
Цр не Го ре и БиХ. Ста нов ни-
штво овог кра ја је због сла-
бе при вред не раз ви је но сти 
по сао на ла зи ло у свим де-
ло ви ма бив ше СФРЈ, што је 
раз лог ве ли ког бро ја зах те-
ва за оства ри ва ње пра ва 
по спо ра зу ми ма са бив шим 
ју го сло вен ским ре пу бли ка-
ма. Од ка да по сто ји Фи ли-

ја ла бо љи је рад ле кар ске 
ко ми си је. Ра ни је, док је Но-
ви Па зар имао ста тус Слу-
жбе, ле кар ска ко ми си ја је 
ра ди ла по вре ме но и ни је 
мо гла да об ра ди све зах-
те ве ста нов ни ка Но вог Па-
за ра, Сје ни це и Ту ти на за 
од ла зак у ин ва лид ску пен зи-
ју. Са да, са око 200 пре гле-
да ме сеч но, мо же мо ре ћи 
да су у до број ме ри за до-
во ље не по тре бе за ре ги он 
ко ји об у хва та ова Фи ли ја ла 
– сма тра ди рек тор Аб ду рах-
ма но вић.

У скла ду са ак том о си-
сте ма ти за ци ји, про шле го ди-
не је отво рен ве ли ки број 
но вих рад них ме ста, што је 

ути ца ло и на бр же до но ше-
ње ре ше ња. То ме у ве ли кој 
ме ри до при но си ре фе рент ко-
ји ра ди на пру жа њу прав не 
по мо ћи, па се у Но во па зар-
ској фи ли ја ли на да ју да ће 
убр зо сви зах те ви би ти ре ша-
ва ни у за кон ском ро ку. 

– Наш је при о ри тет да 
и стран ка ма и за по сле ни ма 
иза ђе мо у су срет: стран ка-
ма омо гу ћа ва њем ефи ка сни-
јег по сту па ња по зах те ви ма, 
а за по сле ни ма обез бе ђи ва-
њем што бо љих усло ва за 
рад. Основ ни про блем је 
не до ста так про сто ра. До-
би ја њем ста ту са Фи ли ја ле 
до би ли смо и фи нан сиј ску 
слу жбу за ко ју у са да шњим 
про сто ри ја ма ни је би ло ме-
ста. За то се по сао оба вља у 
две згра де, ко је су у не по-
сред ној бли зи ни, у стро гом 
цен тру гра да. Пи сар ни ца, 
ар хи ва и Сек тор за утвр-
ђи ва ње пра ва на ла зе се у 
„ста рој” згра ди, ко ју Фонд 
ПИО де ли са За во дом за 
ур ба ни зам, док је фи нан-
сиј ска слу жба при вре ме но 
у про сто ри ја ма ко је су не-
ка да при па да ле пред у зе ћу 
„Сан џак про јект”. То оте жа-
ва рад, али из Ди рек ци је 
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Од 3.411 зах те ва, ове го ди не ре ше но већ две тре ћи не, по бољ шан рад ин ва лид ске 
ко ми си је, а до кра ја го ди не оче ку ју око 7.000 ре ше них предмета

ПРЕДСТАВЉАМО

ФИ ЛИ ЈА ЛА НО ВИ ПА ЗАР – НАЈ МЛА ЂА У ФОН ДУ ПИО 

Оправ да но по сто ја ње

Мир сад Аб ду рах ма но вић



Ин ва ли ди ви ше не ће, ка-
да је њи хо во пра во на 

рад у пи та њу, за ви си ти са мо 
од до бре во ље по сло да ва-
ца. За ко ном о про фе си о-
нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин-
ва ли ди те том, усво је ним у 
Скуп шти ни Ср би је 13. ма-
ја, пре ци зи ра на су њи хо ва 
пра ва, али и оба ве зе вла-
сни ка фир ми да их при ме 
у рад ни од нос и обез бе де 
им усло ве за рад, ка же за 
наш лист Бо жи дар Це кић, 
пред сед ник Са ве за ин ва ли-
да Ср би је:

– До бро је што је За-
кон нај зад усво јен и сма-
трам да је од лич но то што 
по сто ји не ко ли ко мо гућ но-
сти за за по шља ва ње ин ва-
ли да – пре ко пред у зе ћа и 
цен та ра за ре ха би ли та ци ју, 
рад них цен та ра... Та ко ђе 
је ве о ма ва жно што је др-
жа ва пре ко ин спек циј ских 
слу жби пре у зе ла над зор 
и кон тро лу за по шља ва ња 
ин ва ли да. Ка ко про це њу је-

мо, по сле при ме не За ко на 
око 7.000 ин ва ли да мо ћи 
ће да до би је по сао, што 
је по мак у од но су на са да-
шњу си ту а ци ју – по ја шња-
ва Це кић.

Пре ма ре чи ма на шег са-
го вор ни ка, по зи тив на стра-
на ових за кон ских про пи са 
је и то што су за по сло дав це 
пред ви ђе не нов ча не ка зне 
уко ли ко се не при др жа ва-
ју про пи са да на сва ких 50 
рад ни ка мо ра да бу де за по-
сле на и јед на осо ба са ин-
ва ли ди те том.

– Је ди но што сма тра мо 
да још тре ба де фи ни са ти 
је сте и не ки под ра чун на 
ко ји ће се овај но вац сли-
ва ти, та ко да зна мо ко ли-
ка су та сред ства и ко ли ко 
ће од њих има ти ин ва ли-
ди. Та ко ђе, ми сли мо и да 
је овај оба ве зу ју ћи број не-
до во љан. У Ср би ји жи ви 
из ме ђу 700.000 и 800.000 
ин ва ли да и на овај на чин 
би ма ли део њих био рад но 
збри нут. Нај ма ње су овим 

за ко ном за шти ће ни ин ва-
ли ди ра да, они са пре о ста-
лом рад ном спо соб но шћу 
ко ји ина че, а у кри зним 
вре ме ни ма по го то во, пр ви 
до би ју от каз и не мо гу ви-
ше да се за по сле – ја сан 
је Це кић.

И, на рав но, оно што нај-
ви ше по га ђа све за ин те ре-
со ва не за овај за кон је сте 
од ла га ње при ме не ње го вих 
нај ва жни јих од ред би на го-
ди ну да на.

– За и ста је не до пу сти-
во и иза зи ва ве ли ко не за-
до вољ ство свих нас то што 
је при ме на глав них од ред-
би о за по шља ва њу ин ва-
ли да од ло же на на го ди ну 
да на од да на сту па ња За-
ко на на сна гу. По ку ша ћу 
и као члан Са ве та Вла де 
и као члан Ве ћа Савеза са-
мо стал них син ди ка та Ср би-
је све што је у мо јој мо ћи 
да се то не ка ко про ме ни – 
из ри чит је Бо жи дар Це кић, 
пред сед ник Са ве за ин ва ли-
да Ср би је.

 В. А.

Фон да по сто ји до бра во ља 
да се про блем ре ши – има-
мо „зе ле но све тло” за пре го-
во ре о от ку пу де ла згра де 
ко ји са да при па да ју За во ду 
за ур ба ни зам – оп ти ми ста 
је наш са го вор ник.

У пла ну су још не ке ин-
ве сти ци је ко је ће омо гу ћи-
ти гра ђа ни ма да на што 
лак ши на чин оства ре сво ја 
пра ва, пре све га уво ђе ње 
лиф та ко јим би би ли ре ше-
ни са да шњи про бле ми у ра-
ду ле кар ске ко ми си је, као и 
по бољ ша ње усло ва ра да у 
пи сар ни ци.

Но во па зар ска фи ли ја ла 
та ко ђе има стал ни про блем 
због ка шње ња по сло да ва ца 

у пре да ји при ја ва са по да-
ци ма о ста жу и за ра ди за-
по сле них (М-4) и при ја ви 
по да та ка о по чет ку, од но-
сно пре стан ку оси гу ра ња 
(М-1 и М-2). Не по што ва ње 
ро ко ва по вла чи и ве ли ки 
број гре ша ка при ли ком уно-
ше ња по да та ка у при ја ве, 
што до дат но оте жа ва рад 
струч них са рад ни ка ма тич-
не еви ден ци је.

– Ипак, ге не рал но, усло-
ви су до бри, има мо са вре-
ме на сред ства за рад, 
за по сле ни су спрем но до че-
ка ли по ве ћа ње оби ма по сла 
због кон со ли да ци је фон до ва 
и осни ва ња фи ли ја ле и, уз 
пла ни ра не ин ве сти ци је ко-
је су под јед на ко окре ну те 
гра ђа ни ма и за по сле ни ма, 
би ће мо спрем ни за све ак-
тив но сти ко је нас оче ку ју 
у на ред ном пе ри о ду – си гу-
ран је Мир сад Аб ду рах ма-
но вић, ди рек тор Фи ли ја ле 
у Но вом Па за ру.

В. Ана ста си је вић
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АКТУЕЛНО

КО НАЧ НО И ИН ВА ЛИ ДИ ПОД ОКРИ ЉЕМ ЗА КО НА

Бр же до по сла – тек 
за го ди ну да на

По сло дав ци ду жни да на сва ких 50 рад ни ка за по сле јед ну осо бу По сло дав ци ду жни да на сва ких 50 рад ни ка за по сле јед ну осо бу 
са ин ва ли ди те том, али ова за кон ска оба ве за од ло же на са ин ва ли ди те том, али ова за кон ска оба ве за од ло же на 

Божидар Цекић

Погон Победе Заре: да их буде више
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Оно што и да нас нај ви-
ше оп те ре ћу је осо бе 

са оште ће ним или пот пу но 
уга ше ним слу хом у Ср би ји 
је сте не за по сле ност и спе-
ци фи чан про блем усло вљен 
њи хо вим хен ди ке пом – ко-
му ни ка ци ја. 

Схва тив ши да на пре ва-
зи ла же ње овог дру гог про-

бле ма мо же ефи ка сни је и 
са ма ње нов ча них сред ста ва 
да ути че, Ми љан Џе фер да но-
вић, се кре тар Ор га ни за ци је 

глу вих и на глу вих Зре ња ни-
на, пре то чио је већ ра ни је 
осми шље на ре ше ња у про-
је кат „При ме на по моћ них 
тех но ло ги ја у ци љу по бољ-
ша ња и про ши ре ња ко му ни-
ка ци је сен зор них ин ва ли да”. 
На кон при ја ве на кон курс Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал-
не по ли ти ке Ср би је, Сек тор 

за за шти ту осо ба са ин ва-
ли ди те том одо брио је око 
350.000 ди на ра: за ку по ви-
ну че ти ри ра чу на ра са веб-
ка ме ра ма, пла ће ну обу ку за 
рад на ра чу на ри ма за 150 
љу ди из ор га ни за ци ја глу-
вих и на глу вих Зре ња ни на, 
Пан че ва, Вр шца и Бе че ја и 
за бес плат не ча со ве АДСЛ 
ин тер не та у тра ја њу од де-
вет ме се ци. 
Овај пи лот про је кат 

оства рен је кра јем апри ла 
и по ме ну те ор га ни за ци је су 
умре же не. Са да се, осим 
кла сич не ко му ни ка ци је ин-
тер не том, ови љу ди спо ра зу-
ме ва ју и ге стов ним го во ром 
– по сред ством веб-ка ме ра. 
У Зре ња ни ну и Пан че ву за 

рад на ра чу на ри ма об у че но 
је по 50, у Вр шцу 40, док 
је у Бе че ју 10 љу ди на у чи-
ло да се слу жи IT тех но-
ло ги јом. 

Осим раз ме не ин фор ма-
ци ја и ис ку ста ва ме ђу чла-
но ви ма ор га ни за ци ја глу вих 
и на глу вих, овим про јек том 
пре ва зи ла зи се и ста ње изо-
ла ци је – оту ђе но сти и оства-
ру је успе шна со ци ја ли за ци ја 
ових љу ди. При ме ра ра ди, 
пре ма ре чи ма Ми ља на Џе-
фер да но ви ћа, у Зре ња нин-
ској ор га ни за ци ји око 150 
чла но ва пла ћа чла на ри ну 
(ста ри ји од 70 го ди на су 

осло бо ђе ни), али још око 
500 љу ди са овим хен ди-
ке пом до ла зи у про сто ри-
је Ор га ни за ци је због не ких 
сво јих по тре ба. 

Исто вре ме но, по ја ча ва 
се и њи хо ва мо бил ност, а 
при сту пач не су им и ин фор-
ма ци је са дру гих под руч ја. 
Ре ци мо, део њих је ишао 
у спе ци ја ли зо ва не шко ле у 
Зе му ну, Су бо ти ци... на у чи-
ли су ге стов ни го вор, али 
до сад, и по ред ве ли ке же-
ље, ни су ко му ни ци ра ли са 

школ ским дру го ви ма из дру-
гих ме ста. На рав но, као и 
здра вој по пу ла ци ји, овим 
љу ди ма са да је омо гу ће но 

сти ца ње и дру гих зна ња пу-
тем ин тер не та. 
Ва жно је и да је овај 

про је кат са мо пр ви ко рак 
у умре жа ва њу свих ор га ни-
за ци ја глу вих и на глу вих у 
Ср би ји. Већ у на ред них не-
ко ли ко ме се ци у Вој во ди ни 
ће се у про је кат укљу чи ти 
и ор га ни за ци је из Но вог Са-
да, Су бо ти це, Ки кин де, Срем-
ске Ми тро ви це, Сом бо ра и 
Сен те.

Ми ро слав 
Мек те ро вић 

МИ НИ СТАР СТВО РА ДА ФИ НАН СИ РА ЛО МРЕ ЖУ ЗА БО ЉУ КО МУ НИ КА ЦИ ЈУ 
ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ

Го вор пре ко веб-ка ме ра 
Пред ви ђе но по ве зи ва ње свих ор га ни за ци ја у Ср би ји, што ће по мо ћи да се пре ва зи ђе 
ста ње изо ла ци је и оства ри успе шна со ци ја ли за ци ја ових љу ди

Има и ме да ља
Зре ња нин ска ор га ни-

за ци ја осно ва ла је и спорт-
ски клуб „Луј – Зве зда”. 
На Ре пу блич ком так ми-
че њу глу вих и на глу вих, 
одр жа ном не дав но у Па-
ра ћи ну, Жив ко Ва си љев 
из Ор ло ва та, пред став ник 
Зре ња ни на ца, осво јио је 
сре бр ну ме да љу у сто ном 
те ни су.

Гледају се рачунаром

Миљан Џефердановић
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ДО БРА ПРИЈЕПОЉСКА ИДЕ ЈА УРО ДИ ЛА – ПЛОД НИМ ПЛА СТЕ НИ ЦИ МА 

Бра во за удружење „Бра во”
Уз по моћ оп шти не и Ми ни стар ства по љо при вре де, по вр та ри, углав ном пен зи о не ри Уз по моћ оп шти не и Ми ни стар ства по љо при вре де, по вр та ри, углав ном пен зи о не ри 

и рад ни ци ко ји су из гу би ли по сао, по че ли са вре ме ну про из вод њуи рад ни ци ко ји су из гу би ли по сао, по че ли са вре ме ну про из вод њу

Милосав – Миле Дукић са супругом Надом

Са да је са свим из ве сно да 
Зо ран По па ра из Бе о гра да, 
вла сник не ко ли ко џи нов ских 
пла сте ни ка у Ме сар ци ма, 
код Де бр ца, брз и ди на ми-
чан раз вој по вр тар ске про из-
вод ње за сни ва – на же на ма. 
Под пла стич ним кро вом, то-
ком це ле го ди не, ра ди ве ћи 
број же на из вла ди ми рач ке 
оп шти не, ме ђу њи ма и пен-
зи о нер ке, чи јим је ра дом и 
ди сци пли ном ру ко вод ство 
„Ви тра” пре за до вољ но.

– Зву чи, мо жда, не ве ро-
ват но, али је тач но: же не 
су но си лац и про из вод ње и 
пла сма на ра ног по вр ћа на тр-
жи ште Ср би је и Цр не Го ре – 
ка жу у бе о град ској фир ми, и 
до да ју да ће у до глед но вре-
ме, у еко-па ко ва њу, па ра дајз, 
па при ка и кра ста вац кре ну-
ти и на ино стра но тр жи ште, 
јер је у пи та њу ви ше стру ки 
за јед нич ки ин те рес.

Не пу на три ки ло ме тра 
да ље, у истом се лу, крај 

ма ги страл ног пу та Обре но-
вац–Ша бац–Ло зни ца, ПИК 
„7. ју ли” из Де бр ца на по вр-
ши ни од 4,3 хек та ра са гра-
дио је нај ве ћи јед но кров ни 
пла сте ник на све ту. У ње му 
ра де и из бе гли це из Хр ват-
ске, а ква ли тет по вр ћа је, 
ка жу, без прем ца на про-
сто ри ма не ка да шње Ју го сла-
ви је. У ком би на ту ли стом 
ис ти чу да па ра дајз, па при-
ке и кра став ци из овог пла-
сте ни ка не са др же ни ка кве 

штет не при ме се и да због 
то га до би ја ју при зна ња са 
свих стра на.

– Пла ни ра мо из град њу 
још јед ног пла сте ни ка од 
шест хек та ра и са вре ме ног 
скла ди шта за сме штај по вр-
ћа – ка жу „сед мо јул ци” и 
на гла ша ва ју да су и не ке 
скан ди нав ске зе мље из ра-
зи ле же љу да се на тр пе зи 
њи хо вих гра ђа на на ђе здра-
во по вр ће из Де бр ца.

З. Ђу рић

ЗДРА ВО ПО ВР ЋЕ ИЗ ОКО ЛИ НЕ ДЕ БР ЦА УСКО РО И У СКАН ДИ НА ВИ ЈИ

Ни шта без вредних же на

Ка да су мно ге не кад успе-
шне фир ме про па ле, рад-

ни ци су по че ли да се вра ћа ју 
у се ла на сво ја има ња и од 
ко ма да фо ли је и вре ћа од 
ми не рал ног ђу бри ва кре ну-
ли да пра ве то пле ле је за 
про из вод њу ра са да. Али, за 
за пу ште на има ња и из др жа-
ва ње по ро ди ца би ло је по-
треб но ви ше ула га ња. 

На ини ци ја ти ву Ми ло са-
ва – Ми ла Ду ки ћа из Се-
ља шни це код При је по ља, 
сре ди ном сеп тем бра 2004. 
го ди не осно ва но је Удру же-
ње гра ђа на по вр та ра „Бра-
во” ко је да нас пред ста вља 
око сни цу раз во ја по љо при вре де у оп-
шти ни. За пред сед ни ка је иза бран, ко 
би дру ги не го – Ми ле.

– Ме шта ни Се ља шни це, на над-
мор ској ви си ни од око 500 ме та ра, 
по вр тар ством су се ба ви ли ви ше од 
јед ног ве ка, али на ста ри и при ми ти-
ван на чин, на отво ре ном про сто ру, 
та ко да су оства ри ва ли јед ну бер бу 
го ди шње – при ча Ми ле.

А удру же ње је иза бра ло дру га чи-
ји пут: 

– За на бав ку ме ха ни за ци је Ре пу блич-
ко ми ни стар ство по љо при вре де да ло 

је удру же њу ми ли он и по ди на ра. Са 
исто то ли ко сред ста ва уче ство ва ли смо 
и ми, по вр та ри. Не што ка сни је при те кла 
нам је у по моћ Ме ђу на род на ор га ни за-
ци ја за по моћ и раз вој „Мер си-корпс”, 
ко ја је у на бав ку пла сте ни ка уло жи ла 
1,8 ми ли о на ди на ра. Тре ћа на ша, и 
нај ве ћа, ин ве сти ци ја је осам ми ли о на 
ди на ра, од ко јих је по ло ви на би ла до-
на ци ја Ми ни стар ства за по љо при вре ду. 
Да ни је би ло ове по мо ћи, не би смо по-
сти гли пу но – при зна је Ми ле. 

Са да сви чла но ви Удру же ња по вр-
та ра, а има их ви ше од 50, има ју по 

не ко ли ко пла сте ни ка. Ми ле их 
има пет, ди мен зи ја 20x8 ме та-
ра, ви си не три и по ме тра, па 
су по де сни за рад ме ха ни за ци-
јом. Ле је са ра садом гре ју све-
жим стај ња ком, а ми не рал на 
ђу бри ва ко ри сте ми ни мал но, 
с ци љем да про из ве ду хра ну 
са што ма ње штет них ма те ри-
ја, или без њих. 

У пр ва три ме се ца при је пољ-
ски по вр та ри про из во де мла-
ди лук, са ла ту, спа наћ, ку пус 
и кром пир. Кра јем фе бру а ра 
у пла сте ни ци ма пра ве то пле 
ле је са ду плом фо ли јом. Упо-
тре бља ва ју уво зно се ме по зна-
тих про из во ђа ча и про ве ре них 

ди стри бу те ра. Пр во се ју па ра дајз, а 
по том кра став це и па при ку. Па ра дајз 
пи ки ра ју сре ди ном мар та, а ра са ђу ју 
у апри лу. Зре ле пло до ве уби ра ју по-
чет ком ју ла. Ова про из вод ња тра је до 
кра ја сеп тем бра, ка да пре о ра ва ју и дез-
ин фи ку ју зе мљи ште, а по том за се ја ва-
ју усе ве за зим ску по тро шњу.

От ка ко су на пра вље ни пла сте ни-
ци, по вр ће на при је пољ ској пи ја ци је 
јеф ти ни је, као и у оста лим ме сти ма 
Ра шке, а, што је ве о ма ва жно, има 
га це ле го ди не.

Ђоко Ми ло ва но вић
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До по сла се не сти же ла-
ко, чак ни ка да се уз 

од го ва ра ју ћу ква ли фи ка ци-
ју зна стра ни је зик и рад 
на ра чу на ру. Гра ђа ни у по-
од ма клим го ди на ма не ра-
до и пи та ју за по сао јер се 
од го вор углав ном на слу ћу-
је, а они ко ји ма не до ста је 
ма ло ста жа до пен зи је, ка-
да већ не ма на чи на да им 
по сло да вац или би ро за по-
шља ва ња до при но си ма то 
пре мо сте, хва та ју се за спа-
со но сну слам ку до бро вољ-
ног оси гу ра ња.

Нео п ход ни усло ви

У том сми слу члан 15 
За ко на о ПИО је пра во ре-
ше ње. Ко ме се ис пла ти а ко-
ме не да сам се би упла ћу је 
стаж, ко ју осно ви цу тре ба 
иза бра ти, шта ако у ме ђу-
вре ме ну ис кр сне не ки по-
сао, да ли је мо гућ по вра ћај 
ви шка упла ће них сред ста ва 
и слич но – пи та ња су ко ја 
гра ђа ни сва ко днев но по ста-
вља ју, а од го во ри за ви се, 

из ме ђу оста лог, и од чи ње-
нич ног ста ња на ли стин гу 
и у – нов ча ни ку. 
Основ на прет по став ка 

за укљу чи ва ње у оба ве зно 
оси гу ра ње по чла ну 15 За-
ко на о ПИО је сте да ли це 
ни је при ја вље но на оси гу ра-
ње – ни по осно ву уго во ра 
о ра ду, уго во ра о де лу или 
аутор ског хо но ра ра. За то 
при ли ком пре да је зах те ва 
тре ба пр во про ве ри ти да 
ли је на ли стин гу чи ста си-
ту а ци ја, од но сно да ли је 
ре ги стро ва на од ја ва (М-2) 
по след њег оси гу ра ња (то 
ва жи и ако је ли це ко ри-
сти ло нов ча ну на кна ду код 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње). У слу ча ју да ни-
је, по треб но је до ста ви ти 
ове ре ну од ја ву са оси гу ра-
ња (М-3А).

Про блем мо же на ста ти 
ако по сло да вац ни је од ја вио 
за по сле ног, од но сно ако на 
ли стин гу још по сто ји са мо 
при ја ва М-1. У та квим си ту-
а ци ја ма (ако ли це не мо же 
да при ба ви од ја ву), за кључ-

ком се пре ки да по сту пак „ула-
ска у оси гу ра ње” по чла ну 
15 док се не ре ши пи та ње 
од ја ве. На чин да се то пре-
ва зи ђе је сте да се под не се 
зах тев за пре ста нак свој-
ства оси гу ра ни ка по осно ву 
за по сле ња – оси гу ра ник уз 
про пи са ни обра зац и ко пи-
ју рад не књи жи це до ста вља 
и све рас по ло жи ве до ка зе 
да ви ше ни је у рад ном од-

но су (ре ше ње о пре стан ку 
ра да, пре пис лич ног кар то-
на итд.). Фонд, за тим, до но-
си ре ше ње на осно ву ко јег 
уно си у ли стинг од ја ву оси-
гу ра ња, а по том на ста вља 
пре ки ну ти по сту пак утвр ђи-
ва ња свој ства оси гу ра ни ка 
по чла ну 15. 

На рав но, не ма бо ја зни 
да би евен ту ал но ка шње ње 
ре ше ња за упла ту по чла ну 

ИЗА ШАЛТЕРА

НЕ ДО У МИ ЦЕ ОКО ДО БРО ВОЉ НОГ ПЕН ЗИЈ СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА 

Од ја ва па упла та
Свој ство оси гу ра ни ка по чла ну 15 не мо же се сте ћи док се не ре гу ли ше Свој ство оси гу ра ни ка по чла ну 15 не мо же се сте ћи док се не ре гу ли ше 
од ја ва по след њег оси гу ра њаод ја ва по след њег оси гу ра ња
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15 мо гло да бу де на ште ту 
под но си о ца зах те ва: ње му 
ће да тум сти ца ња свој ства 
и ви си на до при но са за ко-
ји се опре де лио да пла ћа 
би ти ре гу ли са ни пре ма под-
не том зах те ву.

Ко ја осно ви ца

Ли ца ко ја се укљу чу ју у 
оба ве зно оси гу ра ње по чла-
ну 15 опре де љу ју се по сло-
бод ном из бо ру за осно ви цу 
по ко јој же ле да упла ћу ју 
ме сеч не до при но се, без об-
зи ра на сте пен струч не спре-
ме ко ју има ју. На огла сној 
та бли у фи ли ја ла ма Пен-
зиј ског фон да ис так ну те су 
осно ви це и из но си до при но-
са по квар та ли ма, а оси гу-
ра ни ци  има ју мо гућ ност да 
се ка сни је, уко ли ко же ле, 
пре до ми сле – да се опре де-
ле и за дру га чи ју осно ви цу 
од оне ко ју су за о кру жи ли 
на зах те ву за сти ца ње свој-
ства оси гу ра ни ка.

Од го вор на уоби ча је но 
пи та ње – ко ме се ис пла-
ти а ко ме не да пла ћа и 
за ко ју осно ви цу се ва ља 
опре де ли ти, ре ла тив но је 
јед но ста ван. Члан 15 је сва-
ка ко ис пла тив пре све га за 
оне ко ји ма је стаж оси гу ра-
ња услов за сти ца ње пра ва 
на пен зи ју, а не мо гу да на-
ђу за по сле ње или не же ле 
ви ше да ра де. Код из бо ра 
осно ви це, ва ља има ти на 
уму сле де ће: ако се ме сеч-
но пла ћа ње до при но са пла-
ни ра на ду жи пе ри од (ви ше 
ме се ци или го ди на) он да је 
до бро при ме ни ти ону на род-
ну „три пут ме ри, јед ном се-
ци”, а то зна чи да, уко ли ко 
ма те ри јал не мо гућ но сти до-
зво ља ва ју, оси гу ра ник не би 
тре ба ло да упла ћу је ни жу 
осно ви цу од оне ко ја од го-
ва ра сте пе ну ње го ве струч-
не спре ме да не би ума њио 
бу ду ћу пен зи ју. Ме ђу тим, 
они ко ји ма не до ста је, при-
ме ра ра ди, ме сец-два ста жа 
оси гу ра ња да би оства ри-
ли пра во на пен зи ју, не ће 
по гре ши ти ако се опре де-
ле и за нај ни жу осно ви цу, 
јер та ко не зна тан пе ри од 
не мо же да угро зи укуп но 
ста ње у об ра чу ну бу ду ће 
пен зи је.

Ни је ре дак слу чај да 
не за по сле ни ко ји упла ћу-
ју до при но се по чла ну 15 
у ме ђу вре ме ну за сну ју рад-
ни од нос или обез бе де се-
би за ра ду по осно ву уго во ра 
о де лу или аутор ском уго во-
ру, а да при том на ста ве са 
са мо стал ном упла том, ра чу-
на ју ћи да „све иде у исти 
кош”, од но сно да ће им до-
при но си по оба осно ва по-
ве ћа ти пен зи ју.

На жа лост, та ко при влач-
на иде ја ни је при ме ре на 
при ро ди две раз ли чи те вр-
сте оси гу ра ња – оба ве зног 

и до бро вољ ног. Оба ве зно 
оси гу ра ње је „ста ри је” од 
до бро вољ ног, а то зна чи 
да ће на зах тев стран ке, 
или по слу жбе ној ду жно-
сти, оси гу ра ње по чла ну 
15 ауто мат ски пре ста ти за 
вре ме док је на сна зи при-
ја ва по осно ву оба ве зног 
оси гу ра ња. Фонд ре дов но 
пра ти и кон тро ли ше про-
ме не ко је су ре ги стро ва не 
на ли стин гу, али мно го је 
ко ри сни је да стран ка са ма 
под не се зах тев за пре ста-
нак свој ства оси гу ра ни ка 
по чла ну 15 ка да за сну-

је рад ни од нос или поч-
не да оба вља са мо стал ну 
де лат ност (или де лат ност 
по уго во ру о де лу). На тај 
на чин из бе га ва се, по ред 
оста лог, и пи та ње по вра-
ћа ја не пра вил но упла ћи-
ва них до при но са.

По пре стан ку за по сле ња 
и ре гу ли са њу од ја ве, мо гу-
ће је по нов но укљу че ње у 
оси гу ра ње по чла ну 15. Бит-
но је са мо во ди ти ра чу на 
да не до ђе до пре кла па ња 
оба ве зног и до бро вољ ног 
оси гу ра ња.

С. Мар се нић

Зграда Економско-
трговинске школе

у Кикинди

И МЛА ДИ КИ КИН ЂА НИ УЧЕ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО

Ис ку ства од вр шња ка 
из Нор ве шке

Уче ни ци Еко ном ско-тр го вин ске шко ле у Ки кин ди при-
дру жи ће се оства ри ва њу про јек та „Омла дин ско пред у зет-
ни штво”: осно ва ће осам пред у зе ћа са по пет за по сле них, 
а би знис пла но ве пре да ће Аген ци ји за раз вој ма лих и 
сред њих пред у зе ћа ко ја ће им одо бри ти по чет ни ка пи-
тал. Пре кра ја на ред не школ ске го ди не би ће ана ли зи-
ран рад свих ђач ких пред у зе ћа, а успе шни ће до би ти 
сер ти фи ка те ко ји ће им до не ти по вољ не кре ди те за 
отва ра ње ствар них при ват них фир ми.

С об зи ром на то да овај про је кат Ми ни стар ство за 
спорт и омла ди ну спро во ди уз по др шку Вла де Ре пу бли-
ке Нор ве шке, уче ни ци из те зе мље пре но си ће ис ку ства 
вр шња ци ма у Ки кин ди ко ја је по бра тим са нор ве шким 
гра дом Нар вик.  С. З.
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (2)

Ван ред на по ве ћа ња
и бу џет ске ин јек ци је

Кра јем осам де се тих уво ди се пен зиј ско оси гу ра ње зе мљо рад ни ка, по чи ње рас ко рак из ме ђу Кра јем осам де се тих уво ди се пен зиј ско оси гу ра ње зе мљо рад ни ка, по чи ње рас ко рак из ме ђу 
при хо да и рас хо да СИЗ-а, а пен зи је по ла ко гу бе тр ку са тро шко ви ма жи во тапри хо да и рас хо да СИЗ-а, а пен зи је по ла ко гу бе тр ку са тро шко ви ма жи во та

По во дом ва шег ју би ле ја 
– 40 го ди на из ла же ња „Гла-
са оси гу ра ни ка”, ша ље мо, у 
име ин ва ли да ра да Вој во ди-
не, че стит ке, а же ли мо да 
и да ље бу де те лист ко ји ће 
се не стр пљи во че ка ти и ра-
до чи та ти.

Мо жда се „та ло же њем” го-
ди на из би стри укус и ис кри ста-
ли ше став пре ма сред стви ма 
ин фор ми са ња и тек сто ви ма ко-
је об ја вљу ју, по го то во ако су 
те ме окре ну те чи та лач кој пу-
бли ци. Тек, „Глас оси гу ра ни-
ка” ушао нам је под ко жу!

Све на ше оп штин ске ор-
га ни за ци је ре дов но до би ја ју 
лист, а чла но ви га чи та ју по 
прин ци пу „од ру ке до ру ке”. 
За до вољ ни су и нај и збир љи ви-
ји – лист је пун ра зно вр сних 
ру бри ка, ша ро ли ких те ма и 
ин фор ма ци ја свих вр ста.

Осим ин фор ма ци ја у ве зи 
са Ре пу блич ким фон дом ПИО, 

са зна је мо и о но ви на ма и за-
кон ским про пи си ма из ви ше 
обла сти: рад них од но са, за по-
шља ва ња, здрав ства и со ци-
јал не по ли ти ке уоп ште. 

Са да, кад је ко нач но до нет 
За кон о про фе си о нал ној ре ха-
би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, во-
ле ли би смо да про чи та мо да 
има по сла не са мо за ин ва ли-
де, не го и за све не за по сле не, 
да је су зби је на си ва еко но ми-
ја, да сви пла ћа ју до при но се 
и пу не ка су Фон да ПИО; да 
су пен зи је ре дов не, и да се 
од њих ле по жи ви...

О тим мо гућ но сти ма про го-
во ре ва ши ху мо ри сти, реч ју 
или ка ри ка ту ром, па се и на сме-
је мо, бар на кра ју. А он да, све 
до сле де ћег бро ја, ко ји увек с 
ра до шћу иш че ку је мо, пре при-
ча ва мо ша ле и афо ри зме о на-
шем „до бром” жи во ту.

За то же ли мо да нас и да-

ље ин фор ми ше те и раз га љу-
је те, и да још ви ше пи ше те 
о ак тив но сти ма на ших ор га-
ни за ци ја.

С по што ва њем за уло же-
ни труд и рад не ко ли ко ге-
не ра ци ја но ви на ра, 

Ста на Сви ла ров, 
пред сед ник 

СИР Вој во ди не

Го ди не би стре укус

Су де ћи по вре ме пло ву 
кроз по жу те ле стра ни це 

та да шњих при ме ра ка „Гла са 
оси гу ра ни ка”, дру га по ло ви-
на осме де це ни је про шлог 
ве ка про ти ца ла је у зна ку 

ге и њи хо ве ор га ни за ци је 
удру же ног ра да.

По чет ком де цем бра 1977. 
го ди не, по сле дво го ди шње 
рас пра ве, усво јен је Ста тут 
Ре пу блич ке СИЗ пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
из у зет но ва жан до ку ме нат 
ко ји је, у по ре ђе њу с до та да-
шњим, пред ви ђао мно го број-
не но ви не и по год но сти за 
пен зи о не ре, по себ но за ин-
ва ли де ра да. Од 1. ја ну а ра 
1978. го ди не, пре ма но вом 
ста ту ту, пен зиј ске при на дле-
жно сти ће се сва ке го ди не 

У 1980. го ди ни нај ни жа пен зи ја из но си ла 
је 3.153,10 ди на ра, ко ли ко и за јам че ни 
лич ни до хо дак на ни воу Ре пу бли ке

ке по тре бе” у Скуп шти ни 
Ср би је, али је и он да би ло 
– ре ба лан са. Та ко су де ле-
га ти у ре пу блич ком пар ла-
мен ту одо бри ли да у 1977. 
за оп шту и за јед нич ку по-

тро шњу бу де из дво је но не 
пр во бит них 14,8, већ 17,3 
од сто ви ше не го што је по-
тро ше но у 1976. То је омо-
гу ћи ло по ве ћа ње пен зи ја 
од 1. ју ла за 6,85 про це-
на та. Али, на ста вље но је 
и по ве ћа ње бро ја пен зи о-
не ра: због 3,6 про це на та 

ви ше ко ри сни ка, 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 од ја-
ну а ра до сеп тем бра 1977. 
има ла је за 25,6 од сто ве ће 
рас хо де не го у истом раз до-
бљу прет ход не го ди не. 

Те, 1977. го ди не, уве ли ко 
се рас пра вља ло о бу ду ћем 
за ко ну ко јим би се па о ри-
ма, уко ли ко про ве ду пет 
го ди на у свој ству удру же-
них зе мљо рад ни ка, омо гу-
ћи ло да оства ре пра во на 
ста ро сну пен зи ју. Оси гу ра-
ње за удру же не зе мљо рад-
ни ке, пре ма пред ло же ном 
за ко ну, тре ба ло би да пла-
ћа ју зе мљо рад нич ке за дру-

У те ме љи ма
ба ња 

Тих го ди на, од ко јих 
нас де ле го то во три де це-
ни је, пен зи о нер ски ди нар 
био је угра ђен у из град-
њу и опре ма ње мно гих 
ре ха би ли та ци о них цен-
та ра, од ко јих се не ки 
да нас нео прав да но сво ја-
та ју од оних ко ји на њих 
не ма ју ни ка кво пра во. У 
Кња жев цу је сре ди ном ју-
на 1981. из гра ђен и дом 
за сме штај 150 ста рих и 
из не мо глих ли ца, а у Ни-
шкој ба њи су се жа ли ли 
да ни 235 по сто је ћих по-
сте ља ни је до вољ но за 
све за ин те ре со ва не. 

Две го ди не на кон зе-
мљо тре са у Цр ној Го ри 
(15. април 1979) по моћ 
је и да ље сти за ла, па та-
ко Ре пу блич ки СИЗ пен-
зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња Ср би је за бол-
ни це у Ри сну и Ко то ру, 
За вод „Вр мац” и дру ге 
по ру ше не објек те со ли-
дар но да је 101.405.949 
ди на ра.

„са мо у прав ног и дру штве-
ног до го ва ра ња”: би ло је 
то вре ме ка да су се из да ци 
за ван при вре ду, па и пен-
зиј ско и дру га оси гу ра ња, 
сва ке го ди не утвр ђи ва ли 
„Дру штве ним до го во ри ма 
о ви си ни сред ста ва за оп-
ште, дру штве не и за јед нич-
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Чи та лац од 
пр вог бро ја
Про чи тао сам у ли сту да 

про сла вља те ва жан ју би леј 
– 40 го ди на из ла же ња. Наш 
оми ље ни лист чи там од пр-
вог бро ја. Ка да сам пен зи-
о ни сан као ин ва лид 1968. 
го ди не, укљу чио сам се у 
ор га ни за ци ју пен зи о не ра у 
Ли пља ну – При шти на. Био 
сам пот пред сед ник ка да се 
лист по ја вио, но ви не су чи-
та не од ру ке до ру ке.

По сле пре се ље ња у Кра-
ље во, укљу чио сам се и 
ра дио у оп штин ској ор га ни-
за ци ји ин ва ли да Кра ље ва, 
во дио сам, из мо је стру ке, 
фи нан си је; био сам ак ти-
ван од 1977. до 2007. го-
ди не, ка да сам се те шко 
раз бо лео и пре стао да ра-
дим. За ор га ни за ци ју сам 
при мао по 50 при ме ра ка 
оми ље ног ли ста „Глас оси-
гу ра ни ка” и де лио их пен-
зи о не ри ма. 

Ја сам лист не кад до-
био, не кад не, па сам се 
обра тио ва ма; ве ли ко хва-
ла, иза шли сте ми у су срет, 
лист ре дов но при мам и чи-
там и по ви ше пу та до сле-
де ћег бро ја.

Же лим вам успех и здра-
вље, про сла ву по же љи, 
ста рим рад ни ци ма здра-
вље и ма ње ле ко ва, а мла-
ди ма очу ва ње те ко ви на и 
во ље за рад, тре ба ће им.

Ро ђен сам 1926. го ди-
не, уче сник НОР-а од 1942, 
пен зи о ни сан 1968, уче сник 
на мно гим ак ци ја ма, удар-
ник.
Мно го сре ће и успе-

ха.
Ра до ван Илић, 

Кра ље во

по ве ћа ва ти и пре ма ра сту 
тро шко ва жи во та и ре ал-
них лич них до хо да ка у прет-
ход ној го ди ни (до тад су се 

пен зи је по ве ћа ва ле пре ма 
ра сту тро шко ва жи во та и 
са мо пре ма јед ној тре ћи ни 
ра ста за ра да), на ин си сти-
ра ње Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је пред ви ђе но је оба-
ве зно ускла ђи ва ње пен зи ја 
и то ком го ди не, а за др жа но 
је и ускла ђи ва ње ста рих и 
но вих пен зи ја. 

Од 1977. го ди не ин ва-
лид ске пен зи је, до тад од ре-
ђи ва не у ви си ни 45 од сто 
пен зиј ског осно ва за му шкар-
це или 55 од сто за же не, 
по чи њу да се об ра чу на ва-
ју у ви си ни 65 од сто пен зиј-
ског осно ва за му шкар це и 
70 од сто за же не, под усло-
вом да има ју до 20 го ди на 
пен зиј ског ста жа; за сва ку 

го ди ну „ви шка” ста жа, овај 
про це нат се по ве ћа вао за 
два од сто пен зиј ског осно-
ва. Ста ту том је уки нут ин сти-
тут при вре ме не ин ва лид ске 
пен зи је, ко ја се сти ца ла на 
осно ву дру ге и тре ће ка-
те го ри је ин ва лид но сти (а 
од ре ђи ва ла та ко што се 
ин ва лид ска пен зи ја ума њи-
ва ла за 10 или 20 од сто, 
за ви сно од ду жи не при зна-

тог пен зиј ског ста жа, док 
је ово ума ње ње пре ста ја-
ло кад би му шка рац на вр-
шио 60 а же на 55 го ди на 
жи во та).

На ред не го ди не, 1978, 
у ма ју, Из вр шно ве ће Скуп-
шти не Ср би је усво ји ло је 
На црт за ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу 
зе мљо рад ни ка и упу ти ло 
га на рас пра ву. Био је то 
по след њи про пис ко јим би 
се си сте мом пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња об у-
хва ти ле све ка те го ри је ста-
нов ни штва. 

Сре ди ном го ди не по че-
ла је да ра ди Ре пу блич ка 
кон фе рен ци ја Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је: до сре ди-

не на ред не, 1979. го ди не, 
ви ше од 20.000 пен зи о не ра 
иза бра но је и де ле ги ра но у 
ор га не дру штве но-по ли тич-
ких и дру штве них ор га ни за-
ци ја да бра ни „бо је” сво јих 
са пат ни ка. 

Ју на 1978, на ужем под-
руч ју Ср би је, про сеч на пен-
зи ја без за штит ног до дат ка 
из но си ла је 2.940 ди на ра, 
усле ди ло је по ве ћа ње од 
пет од сто до про се ка од 
3.087 ди на ра, а нај ви ша 
пен зи ја би ла је 17.391 ди-
нар; те го ди не за по сле ни 
су у про се ку за ра ђи ва ли 
58.380 ди на ра, од но сно про-
сеч на ме сеч на пла та би ла 
је 4.865 ди на ра.

При вре ме но је у 1978. 
сто пи ра на од лу ка о до ку-
пу ста жа. За вре ме ње ног 
де ве то ме сеч ног ва же ња на 
ужем под руч ју Ср би је под-
не то је 500 зах те ва, а 200 

(Не)же ље ни ис ход
И по ред ме ра Скуп шти не Ре пу блич ког СИЗ-а за 

убр за ње по ступ ка до но ше ња ре ше ња ин ва лид ских ко-
ми си ја – из о стао је же ље ни ис ход. На и ме, из да на у 
дан при сти зао је огро ман број зах те ва, па су у 1981. 
го ди ни пр во сте пе не ин ва лид ске ко ми си је за вр ши ле 
73.645 пред ме та, а пре не ле у 1982. го ди ну – 17.548, 
док су дру го сте пе не ин ва лид ске ко ми си је об ра ди ле 
16.529, а пре не ле 5.913 пред ме та. Иако је у 1980. го-
ди ни би ло пред ви ђе но по ве ћа ње бро ја пен зи о не ра за 
5,5 од сто, за бе ле же но је да је са мо ин ва лид ских пен-
зи о не ра би ло ви ше за 16 од сто.

Пензионери су се и тада опорављали о трошку Фонда

И на је зи ку
 на род но сти 
Го ди на ма с по себ ном 

па жњом чи там „Глас оси гу-
ра ни ка” јер сам и про фе си-
о нал но за ин те ре со ва на да 
пра тим зби ва ња у сфе ри 
оси гу ра ња и оства ри ва ња 
пра ва. Те ме су ин те ре сант-
не и ак ту ел не, струч ни на-
пи си су те мељ ни и мно го 
по ма жу но ви на ри ма ко ји 
пра те ту област. Ја сам је-
дан од њих.

Пре пен зи о ни са ња би-
ла сам уред ник пен зи о-
нер ске кон такт еми си је 
Ра дио Но вог Са да на ма-
ђар ском је зи ку. Са да сам 
спољ ни са рад ник нај чи-
та ни јег не дељ ног ли ста 
Családi kör – „По ро дич ни 
круг” на ма ђар ском је зи-
ку, где се та ко ђе ба вим 
пен зи о нер ским те ма ма. 
Мо је ис ку ство пот кре пљу-
је чи ње ни цу да на ши оси-
гу ра ни ци и пен зи о не ри 
сла бо по зна ју, или уоп-
ште не по зна ју пра ва из 
пен зиј ског оси гу ра ња, и 
че сто не зна ју ко ме да се 
обра те за са ве те и од го-
во ре на пи та ња ко ја их 
ин те ре су ју.

Знам да је не по пу лар-
но у овим кри зним вре-
ме ни ма до дат но тра жи ти 
не што што из и ску је ве ће 
из дат ке за Фонд ПИО, али 
сам убе ђе на да би се ис-
пла ти ло ре зи ми ра ти нај ва-
жни је ин фор ма ци је „Гла са 
оси гу ра ни ка” и као до да-
так об ја ви ти на је зи ци ма 
на ци о нал них за јед ни ца 
(ко ји су у слу жбе ној упо-
тре би).

Маг да Та кач,
 но ви нар
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ПОВОДИ

Ге не ра ци је оси гу ра ни ка 
и ко ри сни ка пен зи ја го ди на-
ма су по треб не ин фор ма ци је 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња до би ја ле чи та ју ћи 
„Глас оси гу ра ни ка”. У ових 

40 го ди на раз ви јао се и си-
стем пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња – ме ња ли су 
се за ко ни и под за кон ска ак та, 
су о ча ва ла струч на ми шље ња 
о пи та њи ма у овој обла сти, 
а стра ни це „Гла са оси гу ра-
ни ка” би ле су отво ре не и за 
дру га чи ја ви ђе ња.

Ин фор ми са ње оси гу ра ни-
ка о усло ви ма за оства ри ва-
ње пра ва из ПИО ве о ма је 
зна чај но као пра ви сер вис 
за гра ђа не; на пи си о со ци јал-
но-ма те ри јал ном по ло жа ју, 
као и за пи си о ак тив но сти-
ма пен зи о нер ских ор га ни за-
ци ја под сти чу пен зи о не ре на 
уче ство ва ње у дру штве ном 
жи во ту. Ти раж од 20.000 при-
ме ра ка омо гу ћа ва да „Глас 
оси гу ра ни ка” бу де при су тан 
у мно гим пред у зе ћи ма, уста-
но ва ма и дру гим ор га ни за ци-

ја ма, свим ор га ни за ци ја ма 
пен зи о не ра и ин ва ли да ра-
да и оста лим ху ма ни тар ним 
удру же њи ма. У клу бо ви ма 
ши ром Ср би је лист је при хва-
ћен и ра до чи тан.

То ком про те клог пе ри о да 
„Глас оси гу ра ни ка” се раз ви-
јао и уса вр ша вао. С по што-
ва њем се се ћа мо и мно гих 
но ви на ра и са рад ни ка „Јав но-
сти”, ко ја је би ла гла си ло Пен-
зиј ског фон да Вој во ди не пре 
об је ди ња ва ња са „Гла сом оси-
гу ра ни ка”, то јест са Ре пу блич-
ким фон дом ПИО, а са да шњој 
Ре дак ци ји че сти та мо ју би леј 
же ле ћи да у све сло же ни јим 
дру штве но-еко ном ским усло-
ви ма на ста ви успе шан рад и 
у на ред ном пе ри о ду.

Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за 

пен зи о не ра Вој во ди не

Свуда присутан и читан

оси гу ра ни ка ус пе ло је да до-
ку пи стаж, нај че шће да би 
та ко сте кли пра ва на ста ро-
сну пен зи ју. 

пен зи ју оства ре пре ма пен-
зиј ском осно ву из прет ход-
них пет го ди на оси гу ра ња, 
од но сно по след њих 12 ме-
се ци уко ли ко је то за њих 
би ло по вољ ни је. 

Нај по вољ ни јих 
де сет го ди на
Ка да су се спре ма ли за 

од ла зак у пен зи ју, 1980. 
и 1981. го ди не, оси гу ра-
ни ци су има ли пра во на 
из бор да им се пен зиј-
ски основ об ра чу на ва из 
за ра да 10 по след њих го-
ди на ра да или из нај по-
вољ ни јег 10-го ди шњег 
пе ри о да. Мно ги су се од-
лу чи ва ли за ра чу ни цу на 
осно ву про се ка лич них 
до хо да ка оства ре них у 
би ло ко јих уза стоп них 
10 го ди на, бу ду ћи да је 
та ко об ра чу на та ви си на 
пен зи ја, че сто, би ла по-
вољ ни ја. 

Али, Ре пу блич ка за јед ни-
ца је и та да му чи ла му ку 
због не у пла ће них до при но-
са и у 1978. по че ла је да на 
адре се свих ду жни ка упу ћу је 
опо ме не пред уту же ње.

Ипак, кра јем де цем бра 
1978. пред ло же но је да се 
од 1. ја ну а ра на ред не го ди-
не сни зи сто па до при но са 
ор га ни за ци ја ма удру же ног 
ра да са 7,62 на се дам од-
сто. Од лу че но је и да Ре пу-

У 1980. го ди ни број за по сле них се по ве-
ћао за три од сто а број ко ри сни ка пен зи-
ја за ви ше од 10 од сто

При ли ком од ре ђи ва ња за-
штит ног до дат ка у 1978. ви-
ше се ни је узи мао у об зир 
део пен зи је ко ју при ма су-
пру жник до гра нич ног из но-

са (ко ји је из но сио 2.176,90 
ди на ра).

Ма те ри јал но обез бе ђе-
ње исте го ди не при па да ло 

је удо ви ци до ње ног за по-
сле ња а нај ду же две го ди-
не по сле смр ти су пру га и 
ни је мо гло би ти ви ше од 
за јам че ног лич ног до хот ка 

у Ре пу бли ци (на ово су пр-
вен стве но има ле пра во удо-
ви це ло ши јег ма те ри јал ног 
ста ња).

Због те шког еко ном ског 
ста ња у руд ни ци ма угља 
с под зем ном екс пло а та ци-
јом, Скуп шти на Ре пу блич ког 
СИЗ-а пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња по ме ну те го-
ди не ве ћи ну њих осло бо ди ла 
је пла ћа ња до при но са. Рад-
ни ци ма у руд ни ци ма угља 
омо гу ће но је да пра во на 

Стална рубрика
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Са рад ник 
од по чет ка

„Глас оси гу ра ни ка” 
пра тим од по ја вљи ва ња, 
а пр ви свој при лог у овом 
гла си лу об ја вио сам 1970. 
го ди не и од та да ре дов но 
са ра ђу јем. Ра ни је ак тив-
ни је, а у по след ње вре-
ме мо ји при ло зи ма ње 
на ла зе ме ста. Не знам за 
раз лог, ма да се тру дим 
да по ред ра да пен зи о нер-
ских ор га ни за ци ја пи шем 
и о дру гим обла сти ма за 
ко је сма трам да су у ве зи 
са пен зиј ским и ин ва лид-
ским оси гу ра њем.

Об ја вљи вао сам при-
ло ге из два де се так оп-
штин ских ор га ни за ци ја 
пен зи о не ра са под руч ја 
за пад не Ср би је и Шу ма-
ди је.

Су де ћи по са да шњим 
ауто ри ма тек сто ва ко је 
лист об ја вљу је, сма трам 
да сам нај ста ри ји до пи-
сник. 

При ли ком обе ле жа ва-
ња три де се то го ди шњи це 
из ла же ња „Гла са оси гу-
ра ни ка” уру че но ми је 
при зна ње у ви ду за хвал-
ни це. 
Уз све че стит ке по-

во дом 40-го ди шњи це 
ли ста, ср дач но вас по-
здра вљам. 

Ђо ко Ми ло ва но вић,
до пи сник из Ужи ца

Да се да ље чу је 
Те шко да се у Ср би ји мо же на ћи ијед но пред у зе ће 

ко је не штам па сво је но ви не, али „Глас оси гу ра ни ка” 
је ме ђу рет ким ли сто ви ма ко ји са свим оправ да ва ју 
свр ху. И ма да је очи глед но да би по не ко шти во као 
ве о ма ко ри сно мо гао на ћи би ло ко ји од 2,4 ми ли о на 
оси гу ра ни ка или пак 1,6 ми ли о на пен зи о не ра, ма ње 
је по зна то да овај ма га зин по ма же и на ма – но ви на-
ри ма из дру гих ре дак ци ја.

Та ко је „Глас оси гу ра ни ка” не из бе жан „ре кви зит” и 
на мом рад ном сто лу у „Ве чер њим но во сти ма”. У днев-
ном ли сту ко ји се про да је у 200.000 при ме ра ка чи тав 
је дан оби ман сег мент по све ћен је те ма ма из оси гу ра-
ња и пен зи о нер ског ста жа. Ско ро да не ма да на да не 
иза ђе ба рем вест на ме ње на циљ ној гру пи од чак че ти-
ри ми ли о на бив ших и са да шњих рад ни ка. И ма ка ко 
де ло ва ло да је у овом сек то ру све ско ро по зна то и ре-
че но, упра во ми овај лист (а за си гур но и сек тор ским 
ко ле га ма из дру гих ре дак ци ја) по ка же су прот но. Сво-
јим на сло ви ма сва ке две не де ље отва ра са свим дру га-
чи је ви ди ке и ну ди те ме ко је као ве о ма ва жне мо гу 
да пре по зна ју сви чи та о ци. Те шко да има бро ја из ко-
јег ма кар јед на те ма ни је ис ко ри шће на и пла си ра на 
у „Но во сти ма”. И то не са мо из ру бри ка „По во ди”, „У 
жи жи”, „Пред ста вља мо”... већ и из оних „сит них” ве-
сти и ин фор ма ци ја, као што су „Из ме ђу два бро ја”. У 
њи ма се по ми њу про бле ми за јед нич ки сто ти на ма, па и 
хи ља да ма рад ни ка и пен зи о не ра, а са мим тим су иде-
ал но се ме за раз ра ду ко ју по том „Но во сти” гро мо гла-
сно на ја вљу ју на сво јим на слов ним стра на ма.

И за то ми слим да ти раж од 20.000 при ме ра ка и ино-
ва ци је у пре ло му, уво ђе ње пу ног ко ло ра, по ве ћа ни обим 
на 36 стра на... – ни су до вољ ни. Лист, чи ји је из да вач 
„фир ма” ко ја има нај ве ћи број ко ри сни ка у Ср би ји и 
нај ра зу ђе ни ју мре жу „по слов ни ца”, за слу жу је и нај у-
шмин ка ни ји ма га зин. Ма га зин ко ји ће се и есте ти ком, 
а не са мо ин фор ма ци јом, удва ра ти чи та о ци ма. 

За то че сти там то ли ко тра ја ње и ис тра ја ва ње, а осни-
ва чу же лим да „Гла су оси гу ра ни ка” да ру је из глед ка-
кав за слу жу је.

Би ља на Стје ља, но ви нар „Ве чер њих но во сти”

блич ка за јед ни ца убу ду ће 
сно си од 40 до 60 од сто 
тро шко ва сме шта ја ин ва-

лид не де це у уста но ва ма 
ин тер нат ског ти па, као и 
да у 1979. го ди ни и оси гу-

ра ни ци ко ји се на ла зе на 
не пла ће ном од су ству до 30 
да на, али и они ко ји из др-
жа ва ју за твор ску ка зну до 
истог ро ка, пла ћа ју до при-
нос за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње.

На ста вља се са за по че-
том де цен тра ли за ци јом сред-
ста ва Ре пу блич ке за јед ни це 
и њи хо вим пре но ше њем 
основ ним за јед ни ца ма (у 
сре зо ви ма и оп шти на ма) уз 
уве ра ва ње да то не ће угро-
зи ти ис пла ту пен зи ја. 

Број ко ри сни ка пра ва на 
до да так за ту ђу не гу и по-
моћ по ве ћан је у 1978. го-
ди ни за 51,4 од сто, а због 
по ве ћа ња бро ја зах те ва за 
из ла зак пред ин ва лид ске ко-
ми си је за 13,3 од сто, пред-
ло же но је да се у 1979. 
го ди ни по ве ћа број ових 
ко ми си ја.
Због то га што је у 

1978. За јед ни ца оства ри-
ла при хо де из над пла ни ра-
них, при вре ди је вра ће но 
834.136.131 ди нар. 

Али, до ла зи вре ме но-
вих еко ном ских не во ља ко-
је су се, на ро чи то у 1980. 
и 1981. го ди ни, од ра зи ле и 
на фи нан сиј ско по сло ва ње 
за јед ни ца пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, а по себ-
но на ма те ри јал ни по ло жај 
пен зи о не ра. За гра ђа не Ср-
би је, 1980. го ди на оста ће 
упам ће на као го ди на штед-
ње, а ни сле де ћа ни је би ла 
мно го бо ља. У Ре пу блич кој 

СИЗ пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња до го ва ра ју 
се ме ре штед ње у свим ви-
до ви ма по тро шње – по чев 
од ин ве сти ци о них ула га ња 
до по тро шње у слу жба ма За-
јед ни це, уз на гла сак да штед-

Слу шам глас ра зу ма, а чи-
там „Глас оси гу ра ни ка”.

Ја сам стра нач ка лич-
ност. Про чи там све стра-
не „Гла са оси гу ра ни ка”.

Сва ке две не де ље окре ћем 
но ви лист. Но вог „Гла са оси-
гу ра ни ка”.

Нео ба ве штен сам ових да-
на. Још ни сам на ба вио но ви 
број „Гла са оси гу ра ни ка”.

Оси гу рај те се! Про чи тај те 
но ви „Глас оси гу ра ни ка”.

Де јан Па та ко вић

Мо лим за (ју би лар ну) реч
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ња не сме да се од ра зи на 
за ко ном га ран то ва на пра ва 
оси гу ра ни ка. По чи ње прак-
са ко ја ће по ста ти „усуд” на-
ред них де це ни ја: „рас ко рак” 
из ме ђу рас хо да и при хо да. 
Та ко су, на при мер, при хо-
ди за јед ни ца у 1980. го ди-

ни пла ни ра ни у из но су од 
25 ми ли јар ди и 177 ми ли о-
на ди на ра, ма да су ра чу ни-
це го во ри ле да ће рас хо ди 
би ти ве ћи за 935 ми ли о на 
ди на ра и из но си ће 26 ми ли-
јар ди и 13 ми ли о на ди на ра. 
Сте за ња ка и ша би ло је и у 

здрав ству (за 425 ми ли о на 
ди на ра), а нај ви ше се осе-
ти ло кроз сма ње ње сред-
ста ва на ме ње них из град њи 
кли нич ких цен та ра у Бе о гра-
ду и Ни шу. 

У 1980. го ди ни пен зиј ска 
при ма ња ре ал но су опа ла за 

ПОВОДИ

Осим љу ди ко ји су би ли 
кре а тив ци и чи ни ли је згро 
„Гла са оси гу ра ни ка”, по сто-
ја ла је и ад ми ни стра ци ја ли-
ста (то се та да та ко зва ло), 
ко ја је би ла у њи хо вој сен ци, 
али је, та ко ђе, на сво јим пле-
ћи ма но си ла те рет осо бен за 
све по чет ке, ста са ва ња, од-
ра ста ња... Њу су чи ни ли: До-
бри ла Гу гић, Вла ста Ву чи нић, 
Ра то мир Сто ја но вић, Мла ђен 
Ме дић, Ми о мир Та сић, Бо сиљ-
ка Пан тић, Гор да на Ми лу ти-
но вић, Ра дој ка Ђор ђе вић и 
Ра до мир Гој ко вић.

До бри ла Гу гић је би ла се-
кре тар Ре дак ци је али, на не-
ки на чин, и њен сто жер. На 
ње на вра та ку ца ли су сви кад 
год им не што за фа ли, а уме-
ла је сва ког, и то с мно го па-
жње, да са слу ша, уте ши...

Да нас је До бри ла Гу гић 
пен зи о нер, а нај ра ди је се се-
ћа пр вих да на у „Гла су оси-

гу ра ни ка” у ко јем је про ве ла 
цео свој три де се то го ди шњи 
рад ни век.

– Би ло је то не ко дру го вре-
ме. Ра ди ло се, чи ни ми се, с 
мно го ве ћим ен ту зи ја змом и 
с ви ше љу ба ви, по сто ја ла су 
при ја тељ ства... Сви смо се ме-
ђу соб но по ма га ли и ни смо се 
ли би ли ни ка квог по сла. Ни шта 
нам ни је би ло те шко, а по сла 
је би ло при лич но. Мно го то га 
ни смо зна ли, учи ли смо у хо-
ду. Има ли смо по др шку Ду шка 
Мак си мо ви ћа, пр вог глав ног 
уред ни ка, у сва ком тре нут ку, 
он је био чо век пун оп ти ми-
зма и огром не енер ги је ко ју 
је не пре ста но иси ја вао, што је 
на ма, за по сле ни ма, и те ка ко 
зна чи ло. Ре пу блич ка за јед ни-
ца со ци јал ног оси гу ра ња рад-
ни ка пла ћа ла је штам па ње 
ли ста и до ни ра ла по ло ви ну на-
ших пла та, док смо дру гу по-
ло ви ну за ра ђи ва ли та ко што 

смо штам па ли пу бли ка ци је и 
при руч ни ке из со ци јал ног оси-
гу ра ња, ор га ни зо ва ли струч не 
са стан ке и са ве то ва ња и пу-
ни ли вла сти ти бу џет. Ауто ри 
струч них пу бли ка ци ја нај че-
шће су би ли Ду шко Мак си мо-
вић и Гој ко Гој ко вић – се ћа 
се До бри ла.

Стожер из сенке

ви ше од осам, а лич ни до хо-
ци за се дам од сто. У раз до-
бљу од ја ну а ра до ав гу ста 
1981. го ди не на ста вље но је 
још убр за ни је по ве ћа ње це-
на и тро шко ва жи во та: це-
не су би ле ви ше за 48, а 
тро шко ви жи во та за 24 про-
цен та, а пен зиј ска при ма ња 
у истом пе ри о ду по ве ћа на 
су у про се ку за све га 23 од-
сто и ре ал но опа ла за око 
14 про це на та. 

Да би се спре чи ло да ље 
по гор ша ње ма те ри јал ног по-
ло жа ја пен зи о не ра са нај ни-
жим пен зи ја ма, сре ди ном 
1981. го ди не (1. ју ла) пен-
зи је су ван ред но по ве ћа не 
у свим за јед ни ца ма: у Бо-
сни и Хер це го ви ни – 14,4 
од сто, у Цр ној Го ри – осам, 
у Хр ват ској – се дам, у Ср би-
ји без по кра ји на – 10,85, у 
Вој во ди ни – 13,5, на Ко со-
ву и Ме то хи ји – 7,5, у Сло-
ве ни ји 18,8, а у Ма ке до ни ји 
за осам од сто. 

И та да, као и са да, не до-
ста так по треб них сред ста ва 
био је основ ни раз лог што 
по ве ћа ње пен зи ја ни је пра-
ти ло кре та ње тро шко ва жи-
во та и но ми нал них лич них 
до хо да ка, ка ко је то би ло 
уре ђе но Са ве зним за ко ном. 
А да се са ис те ком 1981. 

Дру штве на бра зда
Ис ход је о(бес)хра бру ју ћи, мо гло је да се ка же го-

ди ну да на по сле до но ше ња За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу зе мљо рад ни ка (усво јен 1979) 
ко јим је уве де но до бро вољ но пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње и пен зи о ни са ње ста рач ких до ма ћин ста ва. 
Ова „дру штве на бра зда” за зе мљо рад ни ке зна чи ла је 
да они мо гу сте ћи пра во на пен зи ју уко ли ко се опре де-
ле да нај ма ње пет го ди на пла ћа ју до при но се по сто пи 
од 17 од сто на осно ви цу иза бра ну из ме ђу, нај ма ње, 
30 од сто и, нај ви ше, јед ног и по про сеч ног лич ног до-
хот ка у Ср би ји, оства ре ног у прет ход ној го ди ни.

Ста рач ка до ма ћин ства су пен зиј ски чек мо гла од мах 
да до би ју – уз услов да пре не су у дру штве ну сво ји ну 
по љо при вред но зе мљи ште и сред ства ра да, осим окућ-
ни це од нај ви ше по ла хек та ра. Ви си на пен зи ја об ра чу-
на ва ла им се та ко што се до го во ре на це на зе мљи шта 
и ка ма те де ли ла на 120 ме се ци, али је до го во ре но да 
не мо же би ти ни жа од 600 ди на ра. Оче ки ва ло се да 
ће на тај на чин нај ве ћи део од 140.000 ста рач ких до-
ма ћин ста ва у Ср би ји обез бе ди ти мир ну ста рост. Али, 
мно ги су то схва ти ли као „ма мац” да се осло бо де зе-
мље, па се при ја вио мно го ма њи број од оче ки ва ног. 
Не ки ни су мо гли да на ђу куп ца за зе мљу јер је би ла 
не плод на и уда ље на... Ипак, ма ли од зив оста ре лих 
па о ра нај ви ше се ту ма чио чи ње ни цом да ве ћи на ни-
је би ла до бро ин фор ми са на о све му ово ме. 

Дугогодишњи сарадник био и Бане Вукашиновић
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го ди не не на зи ре крај те-
шко ћа ма, све сни су би ли 
и чла но ви Из вр шног од бо-
ра Скуп шти не Ре пу блич ког 

СИЗ-а пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња ка да су, ок-
то бра 1981, за кљу чи ли да 
ће у пред сто је ћој 1982. би-

Све бо љи 
с го ди на ма
По во дом ве ли ког и зна-

чај ног ју би ле ја на шег и 
ва шег „Гла са оси гу ра ни-
ка”, од ср ца уредници и 
свим ко ле га ма у ре дак-
ци ји че сти там 40. ро ђен-
дан. Без об зи ра на го ди не, 
„Глас оси гу ра ни ка” (чи ји 
сам са рад ник ви ше од 15 
го ди на, мла ђи је од ме не 
че ти ри го ди не, а ро ђе ни 
смо исто га да на, 14. ју на) 
из гле да од лич но, из ван ре-
дан је, и у Сме де рев ској 
Па лан ци је до ста чи тан, 
и то не са мо ме ђу љу ди-
ма тре ћег до ба, већ га 
чи та и мла ђа по пу ла ци-
ја. С ве ли ком па жњом се 
че ка из ла зак сва ког но-
вог бро ја, ко ји је од на-
слов не стра не па до кра ја 
тек сту ал но и тех нич ки из-
ван ред но ура ђен и са мо 
та ко на ста ви те.

Још јед ном од ср ца че-
сти там ју би леј, са же љом 
да лист још ду го тра је, 
да бу де још бо љи и још 
чи та ни ји.

С по што ва њем,
Сла во љуб 

Ко стан ти но вић,
са рад ник из 

Сме де рев ске Па лан ке

Да сти же до сва ког до ма
„Глас оси гу ра ни ка”, ко ји је са да већ по себ на ен ци-

кло пе ди ја вре ме на, да нас је, као и де те ро ђе но пре 40 
го ди на, са зрео, ин фор ма ти ван, еду ка ти ван, пре пун ин-
фор ма ци ја, чла на ка о на шим здрав стве ним и пен зиј-
ским не во ља ма, али и о истим про бле ми ма и те ма ма 
у ком ши лу ку и ши ром Евро пе и света. 

Ње гов за да так све ви ше је да ин фор ми ше, по ја сни, 
од го во ри на мно га пи та ња ко ја гра ђа ни по ста вља ју и 
ко ја их му че. У не ку ру ку, „Глас оси гу ра ни ка” до ђе им 
као „дра га Са ве та”, али и ва жан из лог у свет со ци ја ле 
ко јој, на жа лост, ве ћи на по ста је ре дов на кли јен те ла.

На ђе се у ње му про сто ра и за то плу људ ску при чу 
о жи во ту пен зи о не ра, пат ња ма ин ва ли да, ле по та ма 
на ших ба ња. По се бан „за чин” су за ни мљи во сти из жи-
во та ста рих. По хва ле се сви под ви зи пен зи о не ра, њи-
хо ве ве ште ру ке, аван ту ре, да би им, на кра ју, кроз 
при чу сво је уну ке Ике, ба ка ис при ча ла за што је све 
да нас та ко ка ко је сте. 

Да кле, има у овом че тр де се то го ди шња ку мно го за-
ни мљи вог, му дрог, про ми шље ног и ва жног. Тре ба га 
са мо чи та ти. Мно ги но ви на ри да нас зна ју да ће сва ког 
1. и 15. у ме се цу има ти мно го но вих те ма. Че сто се до-
га ђа да је „Глас оси гу ра ни ка” оба ве ште ни ји од свих 
дру гих, да се пр во у ње му об ја ве ва жне ин фор ма ци је 
из пен зиј ског и здрав стве ног оси гу ра ња.

На рав но, не зна чи да се не тре ба још „до те ри ва-
ти”. „Глас оси гу ра ни ка” да нас, мо жда ви ше не го ика-
да, има оба ве зу да по мог не гра ђа ни ма да без лу та ња 
од шал те ра до шал те ра, од слу жбе ни ка до слу жбе ни-
ка, на јед ном ме сту до би ју све бит не ин фор ма ци је. На-
и ме, пра ва из здрав стве ног и пен зиј ског оси гу ра ња су 
за обич ног чо ве ка то ли ко „за ку ку ље на” да мно ги чак 
и не зна ју да има ју не ка пра ва. Упра во тај во дич кроз 
пра ва ста рих, за по сле них, не за по сле них, ин ва ли да, тре-
ба да бу де оно што „Глас оси гу ра ни ка” два пу та ме сеч-
но ну ди. Да би то и по сти гао он мо ра би ти до сту пан 
ве ћем бро ју љу ди па би би ло до бро да сти же до сва-
ког до ма, па и до оних ко ји се да нас сма тра ју мла ђи-
ма, јер ће вр ло бр зо и они би ти „па ци јен ти” шал те ра 
и ра зних слу жбе ни ка у по тра зи за сво јим пра ви ма. 

Љу бин ка Ма ле ше вић, но ви нар

ти још те же, јер ће би ти 
ма ње сред ста ва ко ји ма не-
ће мо ћи да по кри ју све по-
тре бе, с об зи ром на то да 
се оче ку је ин фла ци ја до 
25 од сто. 

Ипак, на зах тев Из вр шног 
ве ћа Ср би је а ра ди по кри ва-
ња рас хо да над при хо ди ма 

Ре пу блич ког СИЗ-а пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, по-
чет ком 1982. сти же „ин јек ци-
ја” од 600 ми ли о на ди на ра 
из ви шко ва при хо да бу џе та 
дру штве но-по ли тич ких за јед-
ни ца и са мо у прав них ин те ре-
сних за јед ни ца, оства ре них 
у 1980. го ди ни.

И ма да пен зи је гу бе тр-
ку са тро шко ви ма жи во та, 
мно ги не раз ми шља ју о то-
ме већ ка ко да ис ко ри сте 
по вољ но сти но вог ста ту та 
За јед ни це ве за не за ин ва лид-
ске пен зи је: нео че ки ва но је 
ве ли ки при лив зах те ва оси-
гу ра ни ка за од ла зак у ову 
вр сту пен зи ја, ме ђу њи ма 
и ве ли ког бро ја нео прав да-
них зах те ва – са мо у пр вих 
де сет ме се ци 1981. го ди не, 
у 16.214 зах те ва ни је би ло 
утвр ђе но ни јед но пра во из 

пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, а ни је би ло рет-
ко да су на Ко ми си ју из ла-
зи ла и мла ђа ли ца „ко ја 
не ма ју ни по тре бан стаж 
за пен зи ју, ни ти су по ми-
шље њу ор ди ни ра ју ћег ле ка-
ра не спо соб на за рад”.

Та тја на Кр шић
Ми лан ка Иван ча јић

Најстарији суграђани су се увек лепо дружили



ЗДРАВ ЖИВОТ

25 г ин те грал ног или ме ког бе лог бра-
шна, пре ли ти са три де ци ли тра мле ка 
и, кад про кљу ча, до да ти 200 г по сног 
мла дог си ра; уз стал но ме ша ње са че-
ка ти да се сир ото пи, па уба ци ти ли-
сти ће од 150 г гор гон зо ле или дру гог 
твр дог си ра и на ти хој ва три ме ша ти 
док се и овај сир не ото пи (во де ћи 
ра чу на да не про кљу ча) и по су ти са 
по ла ка ши чи це бе лог би бе ра и на врх 
но жа со ли. Овај сос мо же да се ко ри-
сти и за пре ли ва ње дру гих вр ста са-
ла та или ба ре не те сте ни не.

Гра шак
По ла ки ло-

гра ма гра шка, 
три ки се ла кра-
став чи ћа или 
два све жа сред-
ње ве ли чи не, 
200 г кром пи ра 
ску ва ног у љу сци и бе лан ца од че ти-
ри ку ва на ја је та пре ли ти со сом: че ти-
ри па си ра на твр до ба ре на жу ман це та, 
ка ши чи ца сен фа, по ла ка ши чи це ше-
ће ра, сок од јед ног ли му на и три ка-
ши ке јо гур та или ки се ле па вла ке.

Кар фи ол
По ла ки ло гра ма кар фи о ла, по 100 

грама пра зи лу ка и кру шке (или на ки-
се ле ја бу ке), две ка ши ке кли ца и две 
ка ши ке мле ве них ора ха пре ли ти со-
сом од па при ка: 5-6 ду гих љу тих цр-
ве них па при ка, пет круп них зре лих и 
ољу ште них па ра дај за, ма ла гла ви ца 
цр ног лу ка и ве за мла дог бе лог лу ка 
или 5-6 че но ва бе лог лу ка, по ла ве зе 
пер шу на, три ка ши ке ма сли но вог или 
дру гог уља и по по ла ка ши чи це би бе-
ра, со ли и ше ће ра, из мик са ти.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. МАЈ 2009.22

До да ци
Пре по ру чу је 

се да се, кад год 
је мо гу ће, у са-
ла ту (по пор ци ји 
те жи не 200-250 
грама, што се по 
же љи мо же по ве ћа ти или сма њи ти) 
до да ка ши чи ца све жих или де хи дри-
ра них кли ца (има их у про дав ни ца ма 
здра ве хра не и ве ћим са мо по слу га ма) 
или про пр же ног су са ма, ка ши ка про пр-
же ног и усит ње ног ора ха, ба де ма, се-
мен ки бун де ве или сун цо кре та, чи ме 
ће са ла та би ти обо га ће на ва жним са-
стој ци ма ко је ови пло до ви има ју; ко-
ри сна је и јед на љу та па при чи ца.

За чи ња ва ње
Иде ја је 

да се са ла-
та за чи ни 
не ким хлад-
ним или 
то плим со-
сом, а ко ме 
то не од го-
ва ра, мо же 

да ко ри сти уоби ча је ну ме ша ви ну уља и 
сир ће та. Ме ђу тим, ако се са ла та стал-
но за чи ња ва на исти на чин (ме ша ви-
ном сун цо кре то вог уља и сир ће та), 
мо же по ста ти до сад но. Ко ри сно је да 
се пре ли ви за са ла те че шће ме ња ју, на 
при мер, по пор ци ји, уме сто сун цо кре-
то вог, узе ти ка ши чи цу ма сли но вог или 
уља од се мен ки гро жђа, или спе ци јал-
не ме ша ви не уља за са ла ту (ре ци мо, 
ма сли но во и бун де ви но); уме сто уља, 
мо гу ће је ко ри сти ти јо гурт, али из бе га-
ва ти ки се лу па вла ку и ма јо нез. 

Та ко ђе, уме сто ал ко хол ног сир ће-
та, по пор ци ји си па ти ка ши ку ли му на, 

ја бу ко вог или бал за-
ми ко сир ће та. 

Сва ко мо же да на пра ви ма ле за-
ли хе аро ма тич ног сир ће та та ко што 
ће у бо чи це од со ко ва или ми не рал-
не во де си па ти око де ци ли тар сир-
ће та па у јед ну бо чи цу до да ти две 
ка ши ке сец ка ног ли ста бо сиљ ка, у 
дру гу ми ро ђи је итд., и на кон не ко ли-
ко да на аро ма тич но сир ће мо же да 
се ко ри сти. 

Ме ша ви на уља и сир ће та мо же 
да се обо га ти са ма ло сен фа и/или 
би бе ра. 

По си па ње 
Сва ка са ла та мо же да се по спе 

сец ка ним за чин ским ли шћем по из бо-
ру (пер шун, це лер, ми ро ђи ја, мај чи на 
ду ши ца и др.) и то се у ре цеп ти ма 
по себ но не на во ди. За чин ско ли шће, 
као и све же по вр ће, на ро чи то па ра-
дајз и зе ле ну са ла ту, тре ба сец ка ти 
и до да ва ти у је ло не по сред но пред 
слу же ње јер се деј ством ки се о ни ка 
из ва зду ха уни шта ва ви та мин Це и 
не ки дру ги ко ри сни са стој ци. 

Ре цеп ти ко ји се ов де да ју тре ба да 
по слу же као ин спи ра ци ја и за дру га-
чи је ком би на ци је. Ко ли чин ски, на ме-
ње ни су за че ти ри пор ци је, с тим што 
основ не на мир ни це тре ба 500 гра ма, 
а оста лих у на ве де ној те жи ни.

Бо ра ни ја
По ла ки ло гра-

ма бо ра ни је, по 
100 г ку ку ру за 
ше ћер ца, шар-
га ре пе, ко ре на 
пер шу на или па шка на та и пи рин ча пре-
ли ти со сом од си ра ко ји се при пре ма 
на сле де ћи на чин: на 20 г бу те ра или 
две ка ши ке уља је дан ми нут пр жи ти 

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Са ла та као глав ни оброк 
На ви кли смо да је са ла та до да так уз је ло од по вр ћа и/или 

ме са, али она мо же да бу де и глав ни оброк – ако у њој јед но 
по вр ће бу де глав но, а до да ју му се, све же или ба ре но, не ко 
дру го по вр ће и на мир ни це ко ји ма се обез бе ђу ју бе лан че ви не, 
угље ни хи дра ти и оста ли нео п ход ни са стој ци. 

Све на мир ни це се ко ри сте све же, сем оних ко је мо ра ју да 
се ку ва ју (гра шак, кром пир, пи ри нач, те сте ни на, ри ба) или је 
по жељ но да се крат ко оба ре (бо ра ни ја, кар фи ол, спа наћ). По-
је ди не на мир ни це мо ра ју да се усит не, на при мер шар га ре па 
и ја бу ка се круп но на рен да ју, па при ка се исе че на шта пи ће, 
ку пус на тан ке ре зан це итд., и то се не ће на во ди ти у ре цеп ти-
ма јер је сви ма по зна то.
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До не се не ки дан, че до мо је, онај наш 
кум Сте ва но ви не и ту ри ми под 

нос да чи там, ма да сам му ми ли он пу-
та ка за ла да о по ли ти ки ви ше не ћу ни 
да чи там, ни да ди ва ним. Ал’, ре че он 
да ни су на ши у пи та њу, не го ком шиј-
ски, и да је, кан да, овај баш искрен. 
Што обе ћа, то ће ис пу ни ти.

Ко би, љу би те ба ба, одо лео а да 
не про чи та и та кво чу до. Има ла сам 
шта и ви де ти. На ве ли кој ре клам ној 
сли ки за из бо ре ле по пи ше: „Ме ни 
све – ва ма ни шта”, а још има и дру-
ги нат пис: „Ва ма ће би ти исто, а ме-
ни бо ље!”

’Оће чо век да бу де на чел ник у 
сво јој си ро ма шној оп шти ни, где већ 
го ди на ма вла да ју не ки што су на ро-
ду обе ћа ва ли бла го ста ње, а тр па ли 
у сво је џе по ве. 

И да ви диш, че до мо је, шта пи шу 
– сме ја ли су му се на ску по ви ма кад 
је го во рио овим ре чи ма: „Не за ни ма 
ме оп ште до бро, ула зим у по ли ти ку 
ис кљу чи во због лич не ко ри сти. Кан-
ди ду јем се да бих имао слу жбе ну кар-
ти цу и стан у Спли ту!” 

Још кад је на ја вио да ће, кад бу-
де на чел ник, ре ши ти про блем фуд бал-
ског игра ли шта та ко што ће про да ти 
сво ју њи ву оп шти ни за ве ли ки но вац, 
а он дак на њој па ра ма по ре ских об-
ве зни ка из гра ди ти те рен, до шло ми 
да пла чем. Па то је наш па тент, али 
ће га опет дру ги об на ро до ва ти! Али, 
мо ра да на ши кан ди да ти ћу те о то ме 
због ула ска у Евро пу, и због де мо кра-
ти је. Је сте кум Сте ва не што спо ми њао 
лу ку и зе мљи ште око ње, ал’ ваљ да 
то ни је у ин те ре су др жа ве да се о 
то ме при ча јав но. На род ко на род, 

увек не што шу шка и при ча о ства ри-
ма у ко је се не раз у ме, и та ко угро-
жа ва др жав ни ин те рес!

Да се вра тим ја на оног из дру ге 
др жа ве што је, ма да ни је имао у сво-
јој кам па њи струч ња ке за мар ке тинг, 
а ни по др шку вла сти, ипак ушао у дру-
ги круг. Па ако и не са гра ди игра ли-
ште на сво јој њи ви о тро шку на ро да, 
то јест, ако ипак не по бе ди, раз га-
лио је сво је сим па ти зе ре ко је ина че 
на зи ва ов чи ца ма, и по ка зао да се и 
у овом по пу лар ном за ни ма њу зва ном 
по ли ти чар, мо же би ти искрен.

До ђе утом и Ми ле са са сво јом ша-
мли цом и се де у лад оне на ше ста ре 
ли пе ко ја са мо што ни је про цве та-
ла, па по че да отва ра не ку ку вер ту 
и ва ди из ње ли сти ће. Оши ну је кум 
Сте ва по гле дом јер је осе тио да је с 
по ли тич ким ди ва ном го то во. А Ми ле-
са при у пи та да л’ би јој не ко знао 
про ту ма чит здрав стве не на ла зе. Сва-
шта јој док тор на пи сао и за бра нио 
због при ти ска и ма сно ће. Те не сме 
ово, а мо ра оно; да на ро чи то во ди 
ра чу на о ис хра ни, а и да се не је ди 
ни око че га. Још јој је са ве то вао да 
је де ла ку хра ну, да че шће иде у ба-
шту не го у пу шни цу; да се ма не и 
ме са и сла ни не, не го да је де ви ше 
ве ге та ри јан ски.

Кум Сте ва, кад чу ту реч ве ге та ри-
јан ски, пре ки де Ми ле си но вај ка ње, и 
по са ве то ва је да чим они из Уни је мет-
ну Ср би ју на бе лу ли сту без ви за, ома 
на пра ви па сош и оде на тре нинг за 
ве ге та ри јан ца у не ки гра дић крај Бри-
се ла, у Бел ги ји. Чуо је он да су та мо 
вла сти уве ле да се јед ном не дељ но је-
де по ве ге та ри јан ски. При мер су да ли 

чла но ви град ске вла де ко ји иду у те 
ре сто ра не на биљ ну ис хра ну, а то ће 
уско ро би ти уве де но и у шко ле.

И сад су они, европ ски љу ди, као, 
уве ли не што по себ но! Не ма ју пој ма 
ко ли ко је Ср би ја, за хва љу ју ћи сво јим, 
на ро чи то град ским пен зи о не ри ма и 
дру гој си ро ти њи, у том здра вом жи-
во ту од ма кла ис пред њих. Па то што 
Бел ги јан ци јед ном не дељ но не ће је-
сти ме со и ни је не ки до мет да би о 
то ме пи са ле но ви не, јер оста лим да-
ни ма кр ка ју шта ’оће. Пу не им рад ње 
све га го то вог, по лу го то вог, кон зер ви-
ра ног, смр зну тог... А пу ни и бу ђе ла ри, 
ко што и при ли чи гра ђа ни ма европ-
ске пре сто ни це.

Ди су до ма ћи но ви на ри да им по-
ша љу чла нак о на шим здра вим на ви-
ка ма! Ве ћи на ов да шњих пен зи о не ра 
већ го ди на ма пре зи ре ме со. Кад га 
на ре да ју у ве три на ма – од шниц ли, 
биф те ка, ро збрат ни, кар мо на дли, гру-
ди, ре ба ра и оста лих фе ла, у то не 
би наш про се чан пен зи о нер, а она ве-
ћи на ис под про се ка по го то во, ни по-
гле да о! Јер мо жда тим жи во ти ња ма 
од ко јих је ме со ни су до вољ но по што-
ва на пра ва, мо жда ни су ни при ме ти-
ле сво је ге нет ске мо ди фи ка ци је, а и 
на чин на ко ји су уби је не си гур но ни-
је по за ко ни ма Евро пе. И за то на ши 
пен зи о не ри у ве ћи ни слу ча је ва окре-
ћу гла ву од тих ве три на.

Е, сад, че до мо је, омак не се и њи-
ма јед ном не дељ но да ку пе по две-
ста, три ста гра ма не чег ме сног, тек 
да ком ши је не по ми сле ка ко се пра ве 
ва жни јер су у тој ве ге та ри јан ској мо-
ди да ле ко ис пред Евро пља на.

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Узе ше нам
па тен те

Ка ко је из бор ни кан ди дат јед не су сед не нам др жа веКа ко је из бор ни кан ди дат јед не су сед не нам др жа ве
по ка зао да се и у по пу лар ном за ни ма њу зва ном по ка зао да се и у по пу лар ном за ни ма њу зва ном 

по ли ти чар мо же би ти искренпо ли ти чар мо же би ти искрен
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НА ПО МО ЛУ ПЕН ЗИ О НЕР СКА КРИ ЗА И У НАЈ МНО ГО ЉУД НИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ СВЕ ТА

Оглед на чи нов ни ци ма
У при пре ми за до ла зе ћи та лас ста рих, Ки ни пред сто ји но ви „ду ги марш” – пре ма 
ре фор ма ма ко је су ове го ди не по че ле „пи лот” про гра мом у пет по кра ји на

Ки на ни је ге о граф ски нај-
ве ћа зе мља на све ту, 

али де мо граф ски је сте. Са 
1.330.598.800 ста нов ни ка 
(пре ма та ко зва ном по пу ла-
ци о ном ча сов ни ку, на дан 
25. ма ја ове го ди не), она 
је нај мно го људ ни ја – прак-
тич но сва ки пе ти ста нов-
ник пла не те да нас је Ки нез 
(не ра чу на ју ћи ки не ску ди-
ја спо ру).

Са овим, по чет ним ве-
ли ким бро јем, ве ли ки су и 
сви оста ли. Па и онај ко ји 
се од но си на на шу те му, 
пен зи о нер ску.

Ки на, до не дав но сма тра-
на де мо граф ски мла дом на-
ци јом, то на и ме ви ше ни је. 
Пре ма кри те ри ју ми ма ко је 
при ме њу ју Ује ди ње не на ци-
је, јед но дру штво по ста је 
„ста ро” ка да број оних са 
65 или ви ше го ди на пре ђе 
се дам од сто укуп ног бро-
ја ста нов ни ка. Ки на је тај 
праг већ пре шла, ма да је 
те шко утвр ди ти тач но ка-
да – не где из ме ђу 2000. и 
2005, пре ма про це на ма ста-
ти сти ча ра. 

Не где до го ди не, број Ки-
не за ко ји за вр ша ва ју или су 
за вр ши ли рад ни век (оних 
ста ри јих од 60), до сти ћи ће 
175 ми ли о на, или бли зу 13 
од сто ста нов ни ка. 

Из др жа ва них
дво стру ко ви ше

По сма тра но из ма ло дру-
га чи јег угла, ста ти сти ка ка же 
да је 2005. би ло 16 ста ри јих 
Ки не за на сва ких сто ти ну 
за по сле них. Али већ 2025, 
број оних ко је тре ба из др-
жа ва ти по пе ће се на 32 на 
сва ких сто ко ји ра де, а про-
јек ци је ве ле да ће сре ди ном 
ве ка би ти чак 430 ми ли о на 
Ки не за ста ри јих од 60 го ди-
на, од то га чак 103 ми ли о на 
оних са ви ше од 80.

Ка ко ће они би ти со ци јал-
но за шти ће ни? Ки не ски др-
жав ни пен зиј ски си стем са да 
по кри ва са мо ма ли део укуп-
не рад не сна ге, док је при-
ват ни пен зиј ски си стем још 
у ко лев ци. Све у све му, од 
укуп ног бро ја ки не ских рад-
ни ка ко ји су за вр ши ли ка ри-
је ру, не ку вр сту фор мал не 

пен зи је при ма 215 ми ли о на у 
гра до ви ма и око 50 ми ли о на 
у се ли ма. Ки не зи су, исти на, 
по зна ти као ве ли ке ште ди ше, 
али, упр кос то ме, са мо ма ли 
број њих успе ва да при ште-
ди до вољ но за ста ро до ба. 
Због то га ће у до глед ној бу-
дућ но сти ве ћи на за ви си ти 
од тра ди ци о нал ног ослон ца 
– од сво је де це. Али, по што 
се и Ки на мо дер ни зу је, и тај 
си стем би ва из ло жен све ве-
ћем стре су.

То све зна чи са мо јед но 
– да, ако се Ки на бла го вре-
ме но не при пре ми за до ла-
зе ћи та лас ста рих, пред сто ји 
јој пен зи о нер ска кри за џи-
нов ских про пор ци ја. Не из-
бе жан је, да кле, но ви „ду ги 
марш” – пре ма пен зиј ским 
ре фор ма ма.

Да се на то ми сли и у Пе-
кин гу, све до чи од лу ка, до не та 
још по чет ком ове го ди не, да 
се за поч не са „пи лот” ре фор-
мом у пет по кра ји на. Овај про-
грам ће об у хва ти ти за по сле не 
у др жав ним ин сти ту ци ја ма. 
Што се ти че уни вер зал не со-
ци јал не за шти те ста рих, она 

је са да у над ле жно сти ло кал-
них вла сти, док се у Пе кин гу 
та ко ђе спре ма и пи лот про-
грам све о бу хват не за шти те 
ста рих, ко ји ће, за по че так, 
об у хва ти ти са мо де сет од сто 
ки не ских оп шти на.

Све ово не под ра зу ме-
ва да и до сад ни је би ло др-
жав ног пен зиј ског си сте ма 
– про блем је у то ме што је 
он био не а де ква тан и не-
до вољ но све о бу хва тан, уз, 
раз у ме се, уоби ча је ни јаз из-
ме ђу оног што је нор ми ра но 
и што је по сти за но.

Не узда ју се 
у др жа ву 

Пр ви ве ћи ре форм ски ко ра-
ци пред у зе ти су са по чет ком 
ки не ских еко ном ских ре фор-
ми, пре 30 го ди на, ка да је 
си стем пен зиј ских фон до ва 
ко ји су фи нан си ра ла др жав-
на пред у зе ћа по чео да пре-
ра ста у цен трал ни др жав ни 
пен зиј ски си стем. По чет ком 
де ве де се тих ово ме по чи њу 
да се при до да ју и при ват ни 
ра чу ни. У 2000. ство рен је 
На ци о нал ни фонд со ци јал не 
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си гур но сти, да би 2004. био 
уве ден и до дат ни стуб ко ји је 
под ра зу ме вао и по себ не упла-
те на ни воу пред у зе ћа.

На ци о нал ни фонд со ци-
јал не си гур но сти да нас као 
глав ни за да так има да пре-
мо сти јаз из ме ђу ре сур са 
пен зиј ског си сте ма и по ме-
ну тих бу ду ћих зах те ва ко ји 
ће про ис те ћи из де мо граф-
ских про ме на. Овај фонд је 
за то ак ти ван играч ка ко на 
ки не ским, та ко и на стра ним 
бер за ма. Укуп на сво та ко јом 
упра вља овај фонд тре нут-
но је не што ве ћа од 70 ми-
ли јар ди до ла ра!

Ка ко на ове си стем ске ме-
ре ре а гу ју са ми Ки не зи? Пре ма 
ис тра жи ва њу ко је је спро вео 
„Чај на јут деј ли” (днев ник за 
омла ди ну), њих осмо ро од 
сва ких де сет ни су баш оп ти-
ми сти: они сма њу ју лич ну по-
тро шњи и по ве ћа ва ју штед њу 
јер не ве ру ју да ће им др жа-

ва би ти од по мо ћи кад се 
пен зи о ни шу и оста ре. 

Иако је и да ље гло бал на 
еко ном ска ло ко мо ти ва, ко ју 
је свет ска кри за по го ди ла ма-
ње не го ве ли ке за пад не еко-
но ми је, Ки на се су о ча ва са 
ве ли ким иза зо ви ма ко ји би 
мо гли да бу ду дра ма тич ни 
упра во због ње них ве ли ких 
бро је ва. Због то га се мо же 
ре ћи да ова ве ли ка зе мља 
у со ци јал ном по гле ду ула зи 
у је дан де ли ка тан пе ри од, са 
не баш ма лим ри зи ци ма да 
он бу де и кри ти чан.

Ми лан Бе кин

Исто риј ски шок
У свим пен зиј ским фон-

до ви ма све та да нас се 
на ла зи сво та од 20 би-
ли о на (хи ља да ми ли јар-
ди) до ла ра, што је чак 
по ло ви на гло бал ног бру-
то про из во да, али са мо 
пе ти на ме ђу на род ног тр-
жи шта ка пи та ла.
Љу ди ста ри ји од 60 

го ди на да нас чи не 10 од-
сто укуп ног свет ског ста-
нов ни штва, а пред ви ђа 
се да ће их до 2030. би-
ти 17 од сто. 

Екс пер ти твр де да је у 
то ку нај ве ћа де мо граф ска 
тран сфор ма ци ја у исто ри-
ји чо ве чан ства.

По нај но ви јем из ве шта-
ју ОЕЦД-а, Дан ска је, ме ђу 
140 др жа ва у све ту, зе мља 
чи ји се ста нов ни ци осе ћа-
ју нај срећ ни јим! 

У ре до сле ду ис пи ти ва-
них зе ма ља, ни во сре ће је, 
оче ки ва но, и да ље нај ви ши 
ме ђу ста нов ни ци ма се вер-
ног де ла Евро пе: Дан ска и 
Фин ска, а при дру жи ла им 
се и Хо лан ди ја, на шле су 
се на вр ху ли сте нај срећ-
ни јих зе ма ља. 

Ме ђу пр вих 100 др жа-
ва за до вољ них ста нов ни ка, 
са мо су три ван европ ских 
гра ни ца: САД, Но ви Зе ланд 
и Ка на да. 

За ни мљи во је да се САД, 
не ка да шња обе ћа на зе мља, 
ни је на шла ни ме ђу пр вих 
де сет. 

Кри те ри јум у овом ран ги-
ра њу био је осе ћај жи вот ног 
за до вољ ства, а као од го вор 
на то пи та ње ОЕЦД је ко ри-
стио по дат ке свет ске ан ке-
те ко ју је спро вео „Га луп” 
у 140 зе ма ља све та.

У сва кој зе мљи у ан ке-
ти је уче ство ва ло нај ма ње 
1.000 ис пи та ни ка ста ри јих 
од 15 го ди на, а ре зул та ти 
су бо до ва ни на ле стви ци 
од 1 до 100.

Др жа ве се вер не Евро пе 
има ле су сјај не ре зул та те 

нај ви ше због њи хо ве здра-
ве еко но ми је. Ипак, чи ни 
се да бо гат ство ни је кључ-
ни раз лог сре ће, већ су 
за то за слу жне по ро ди це 
и дру штве не мре же ко ји-
ма су љу ди окру же ни, као 
и рав но те жа из ме ђу ра да 
и при ват ног жи во та. Иако 
скан ди нав ске зе мље има ју 
нај ви ши при ход по гла ви 
ста нов ни ка, про сеч на рад-
на не де ља та мо не тра је 
ду же од 37 са ти, а осе ћа-
ју сре ће до при но си и ни-
ска не за по сле ност ко ја је 
у Дан ској два од сто, у Нор-
ве шкој 2,6, а у Хо лан ди ји 
4,5 про це на та.

Пен зи о не ри јед ног 
квар та у ис точ ном Лон-
до ну ко ји се пла ше да би 
мо гли да бу ду опљач ка-
ни по сле по ди за ња нов ца 
из бан ке, мо гу да тра же 
по ли циј ску прат њу до ку-
ће, са оп шти ла је лон дон-
ска по ли ци ја. 
По сте ри, по ста вље-

ни у бли зи ни ба на ка и 
по шта, об ја шња ва ју ста-
нов ни ци ма че твр ти да мо-
гу те ле фо ном да за ка жу 
прат њу по ли цај ца у ци ви-
лу од бан ке до ку ће. У 

по зи ву се на во ди да 
по ли ца јац пра ти пен-
зи о не ра „на си гур ној 
раз да љи ни” да не би 
при ву као па жњу. 

– Би ло је не ко ли ко 
ин ци де на та у ко ји ма 
су ста ри ји љу ди би ли 
на пад ну ти по сле по-
ди за ња нов ца и ова 
ини ци ја ти ва, ко ја се 
оства ру је већ пет ме-
се ци, део је уоби ча је-
них ду жно сти на шег 
ти ма – об ја шње но је 
у по ли ци ји.

С по ли цај цем по пен зи ју

Пре ра не и пре ви со ке тем пе ра ту ре у 
на шем су сед ству већ су за зво ни ле на уз-
бу ну: у За гре бу су Цен тар за ге рон то-
ло ги ју и Ми ни стар ство здрав ства 
и со ци јал не бри ге пре не ко ли-
ко да на об ја ви ли по себ не 
ме ре за за шти ту здра вља 
ста ри јих осо ба, по себ но 
обо ле лих од хро нич них 
и кар ди о ва ску лар них бо-
ле сти. 

Ста ри ји, на ро чи то ср ча-
ни бо ле сни ци и ди ја бе ти ча-
ри, та ко су по са ве то ва ни да 
ују тро и уве че што ви ше бо ра-
ве у при ро ди, да се ни ка ко не 
из ла жу сун цу од 10 до 17 са ти, а 
да при ли ком из ла ска гла ву за шти те ше ши-
ром, ма ра мом или ка пом; пре по ру че но је 

оба ве зно узи ма ње до два ли тра теч но сти 
днев но и из бе га ва ње пр же них, по хо ва них, 

слат ких, сла них и за чи ње них је ла; нео-
п ход на је, на ве де но је, че шћа кон-
тро ла крв ног при ти ска, а сва ка 
по ја ва гла во бо ље, муч ни не, 
вр то гла ви це и де хи дра ци је 
про гла ше не су зна ком уз бу-
не због ко јег ста ри ји мо ра ју 
хит но да се ја ве свом по ро-
дич ном ле ка ру или нај бли-
жој хит ној по мо ћи.
По ро ди ци и при ја те љи ма 

са ве ту је се да че шће кон так ти-
ра ју ста ри је, и по не ко ли ко пу-

та днев но, а ови ма, пак, да увек 
код се бе има ју основ не по дат ке – име 

и пре зи ме, го ди ну ро ђе ња, адре су ста но ва-
ња и број те ле фо на кон такт осо бе.

Уз бу на због вру ћи на

Дан ци нај срећ ни ји



Пен зи о нер Љу бо мир Пу-
ца ре вић има 96 го ди-

на и жи ви у се лу Узов ни ци 
код Љу бо ви је. Има ли са вет 
шта тре ба љу ди да ра де да 
би до че ка ли ду бо ку ста рост 
здра ви, чи ли и у сва ко до ба 
рас по ло же ни као он?

– Ни сам ти ја ви чан да 
ле по го во рим за но ви не. По-
го то ву за наш „Глас оси гу ра-
ни ка”. Искре но, за дуг жи вот, 
ко ли ко ја знам, не по сто ји 
је дан ре цепт. Ја ни кад ни-
сам би рао је ло. Док сам био 
мла ђи во лео сам да по пи јем 
по не ко ли ко ча ши ца до бре 
шљи во ви це. Дру ги ал ко хол, 
сем по ко је ча ше цр ног ви-
на, ни сам пио. Жи вео сам 
без мр жње. Добро ду шност 
ме и чу ва. Ро ђен сам 14. ма-
ја 1914. го ди не, у ко ша ри. 
Би ла је на пра вље на од бу-
ко вих, се ки ром те са них да-
са ка, пре кри ве на сла мом од 
ра жи и ов са. Има ла је две 
про сто ри је, у јед ној је мо ја 
мај ка Је ла за тва ра ла ов це 
и ко зе, а дру га је слу жи ла 
за ста но ва ње... Ка ко знам 
за се бе, ра дио сам фи зич-
ке по сло ве и ни шта ми ни-
је би ло те шко. На слу же ње 

вој ске оти шао сам 7. ма ја 
1935, био сам у кра ље вој 
гар ди, у ко њи ци, у ка сар ни 
на Топ чи де ру у Бе о гра ду 18 
ме се ци. Још пам тим да је 
мо ја са бља има ла ре ги стар-
ски број 503, а на пу шци је 
био 11.171. Ко ман ди ру че те 
би ло је име Че до мир Јо ва-
но вић. По чи ну је био ка-
пе тан – до ка зу је Љу бо мир 
мен тал ну ви тал ност.

Осе ћа се, ка же, као да 
је тек пре ва лио ше зде се ту. 
Исти на, ма ло сла би је чу је, 
има и на о ча ре ко је му слу-
же за чи та ње. Код ле ка ра 
је био због пре хла де пре 
осам го ди на. Не во ли да бу-
де бес по слен. Увек не што 

ра ди, у бли зи ни ку ће има 
ба шту у ко јој уз га ја ра зно 
по вр ће за се бе. Има и ма-
лу план та жу ма ли на.

– Во лим да одем у шу-
му. Сва ке го ди не без ичи је 
по мо ћи се би обез бе дим ог-
рев, др ва исе чем на сит не 
ко ма де и сло жим их ис под 
стре је по моћ не згра де, па 
сам то ком зи ме без бри жан 
– ве ли Љу бо мир.

Иако сам, ка же да жи-
ви до бро. 

– Ра дио сам 12 го ди на у 
Шум ском га здин ству „Бо ра-
ња” из Ло зни це, као се кач 
др ве та, 15 го ди на у руд ни ку 
оло ва и цин ка „Ве ли ки Мај-
дан” код Љу бо ви је био сам 
ко пач ру де. Са 27 го ди на 
рад ног ста жа оти шао сам у 
ин ва лид ску пен зи ју 1971. го-
ди не. Пен зи ја ми је 24.000 
ди на ра. Са свим до вољ но за 
жи вот и да пла ћам по рез на 
имо ви ну ко ју имам. Уред но 
пла ћам стру ју и те ле фон. Те-
ле ви зор не мам, ра дио не слу-
шам. Кад сам бес по слен, у 
дво ри шту се дим, од ма рам се. 
Во лим да чи там и књи ге. Али 
са мо штам па не ћи ри ли цом. 
Про чи тао сам их до ста, „Срп-

ску три ло ги ју” осам, а „Хај дук 
Стан ка” 10 пу та. Ком ши је до-
ђу да ма ло по при ча мо и по-
пи је мо по ка фу и ра ки ји цу. 
Нај че шће на вра те Ра ден ко 
и Ми о драг Пу ца ре вић. Че сто 
и ја одем код њих. Бо га ми, 
вре ди има ти ова кве ком ши-
је – при ча ста ри на. 

Има, ка же, ше сто ро де це, 
три кћер ке и три си на. 

– Кћер ке су уда те и жи ве 
у Љу бо ви ји. Си но ви су у Бе-
о гра ду, има ју кров над гла-
вом. И сред ства за жи вот. 
Кћер ке ме оби ла зе че сто. До-
ђу, при пре ме ми хра ну и по-
спре ме ку ћу. Пре сре ћан сам 
што сам до жи вео да имам де-
се то ро пра у ну ча ди. Про шле 
го ди не мо ја кћер ка Ко са на 
уда ва ла је кћер ку Ми ла ду. 
Био сам на свад би и за и грао 
у сва тов ском ко лу. И за пе вао 
сам. Од у век сам ужи вао да 
се ве се лим. Пре жи вео сам 
сва шта. Би ло је до брог и ло-
шег. И, ето, као што ви ди-
те, до жи вео сам да бу дем и 
нај ста ри ји ак ци о нар у азбу-
ко вач ком кра ју па и ши ре 
– са бла гим осме хом ка же 
Љу бо мир Пу ца ре вић.

Ва на Ћи ши ли
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ХРОНИКА

НАЈ СТА РИ ЈИ АК ЦИ О НАР У АЗБУ КО ВИ ЦИ ЧИО И ЗА ДО ВО ЉАН

Добро ду шност ме чу ва
До че као де се то ро пра у ну ча ди и да ла не за и гра уну ци у сва тов ском ко лу

Не дав но је у Жа ба ри ма Ра сим 
Ља јић, ми ни стар за рад и со ци јал ну 
за шти ту, отво рио но ви цен тар за ло-
кал не услу ге со ци јал не за шти те који 
ће пру жа ти услу ге ста рим, из не мо-
глим и уса мље ним осо ба ма. Жа ба ри 
су, ина че, ме ђу пр ви ма у Ср би ји, у 
са рад њи са ресорним Ми ни стар ством, 
за по че ли про је кат за шти те ста рих ли-
ца у се о ским на се љи ма уз по моћ ге-
рон то-до ма ћи ца. 

– За до вољ ство ми је што мо гу да 
пред ста вим но ви мо дел ко ји пред ста-

вља ви ши стан дард у обла сти за шти-
те ста рих ли ца у Ср би ји. Су о ча ва мо 
се са чи ње ни цом да ве ли ки број ста-
рих жи ве са ми у уда ље ним се о ским 
под руч ји ма и за то је про је кат „По моћ 
у ку ћи” са ге рон то-до ма ћи ца ма од по-
себ не ва жно сти. У скла ду са мо гућ но-
сти ма ко је су због еко ном ске кри зе 
до ста ли ми ти ра не, на сто ја ће мо да овај 
про је кат раз ви ја мо и по мог не мо сва-
кој је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве да 
у њој за жи ви и раз ви ја се – ре као је 
Ља јић.                          С. Е.

У ЖА БА РИ МА НО ВИ ЦЕН ТАР ЗА УСЛУ ГЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 

Да ста ри ма бу де лак ше



Ни ве ћег ме ста ни го рих 
усло ва за пен зи о не ре. Од 
два де се так хи ља да ста нов-
ни ка Но ве Па зо ве ви ше од 
3.000 су пен зи о не ри. Шта 
они ра де кад ни шта не ра-
де?

Јед ни по ма жу по том ци-
ма, дру ги бри ну о уну ци-
ма, тре ћи ше та ју, че твр ти 
се оку пља ју у цен тру гра да 
и рас пра вља ју о до ма ћим и 
свет ским те ма ма, а нај ма њи 
број се са ста је у тзв. до му 
пен зи о не ра.

Јер, њи хов „дом” је јед-
на згра ди ца бив ше гра ђе-
вин ске опе ра ти ве ко ја има 
кан це ла ри ју са два рас кли-
ма та на сто ла за оп слу жи ва-
ње пен зи о нер ских же ља и 
про бле ма.

Пред сед ник Ме сне ор га-
ни за ци је Ми ле на Стај чић, 
ко ја „за се да” сва ко днев но 
у кан це ла ри ји у ко јој је до-

ско ра био пен зи о нер ски би-
фе, са до ми на ма, ша хом и 
по не ким ли стом, зна да не 
мо же да се по хва ли усло ви-
ма за рад, жи вот и оку пља-
ње сво јих ко ле га.

– За и ста је сра мо та у ка-
квим усло ви ма ра ди Удру же-
ње пен зи о не ра Но ве Па зо ве. 
Пре де се так го ди на, при уво-
ђе њу но вог са мо до при но са, 
пред ви ђе на је из град ња до-
ма пен зи о не ра. Све се на то-
ме за вр ши ло, јер увек су се 
по ја вљи ва ла пре ча по сла, па 
за пен зи о не ре ни је би ло нов-
ца ни вре ме на – об ја шња-
ва Ми ле на Стај чић.

Пен зи о не ри су го ди на ма 
у Но вој Па зо ви игра ли нај зна-
чај ни ју уло гу у дру штве ном 
жи во ту, би ли су но си о ци 
свих ак ци ја, уче сни ци у ху-
ма ни тар ним ак тив но сти ма. 
А и са да би се при хва ти ли 
по сла, да има ју где.

– И по ред не до стат ка соп-
стве ног про сто ра, ор га ни зу-
је мо по се те исто риј ским и 
кул тур ним ме сти ма, одр жа-
ва мо дру гар ске су сре те уз 
му зи ку и игру у Ло вач ком 
до му. Ме ђу пен зи о не ри ма 
има љу ди ра зних стру ка ко-
ји су спрем ни лич ним ра дом 
да уче ству ју у из град њи до-
ма пен зи о не ра. На рав но, 
нај пре би ме сна за јед ни ца 

и оп шти на Ста ра Па зо ва 
тре ба ло да нам обез бе де 
ло ка ци ју. Но вој Па зо ви је 
по тре бан је дан дру штве ни 
дом за сме штај и оку пља ње 
ви ше ор га ни за ци ја и клу бо-
ва, за све стран дру штве ни 
и кул тур ни жи вот, не са мо 
пен зи о не ра већ и мла дих и 
свих гра ђа на – за ла же се 
Ми ле на Стај чић.

Ј. Ву ко вић
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Нај ве ћи део рад ног ве ка Ти хо мир 
Ра ди во је вић је про вео као све ште ник у 
ку тле шкој цр кви, не да ле ко од Ле сков-
ца, а по сле ње го вог пен зи о ни са ња ту 
ду жност пре у зео је мла ди све ште ник 
Ду шко Ка пла ре вић из Бла ца. 

– Ла не смо се до го во ри ли са Цр-
кве ним од бо ром да фор ми ра мо би бли-
о те ку при цр кви у Ку тле шу за по тре бе 
уче ни ка су сед не основ не шко ле, ђа ка 
осмо го ди шње шко ле из Бре стов ца и 
вер ни ка из Шар лин ца, Ку тле ша, Ли-
по ви це и дру гих окол них се ла. Већ 
смо при ку пи ли око 4.500 књи га, а нај-
ви ше нам је по мо гла Ма ти ца срп ска 

из Но вог Са да, ко ја нам је да ро ва ла 
сто ти ну књи га. По ме нуо бих Кул тур ни 
цен тар из Ле сков ца, На род ну би бли о-
те ку, На род ни му зеј, али и мно го број-
не пи сце из Ле сков ца и око ли не ко ји 
су се та ко ђе ода зва ли на шем по зи ву. 
Ви ше од сто ти ну књи га до би ли смо 
од Све ти го ре, Ми тро по ли је цр но гор-
ско-при мор ске, Ве чер ње но во сти су 
нам по сла ле еди ци ју „Ми ле ни јум”, а 
„Би се ре срп ске књи жев но сти” до би-
ли смо од По ли ти ке – ка же отац Ра-
ди во је вић.

Та ко су у би бли о те ци по пу лар не 
књи ге за де цу и од ра сле, али и де-

ла вер ске са др жи не и пу бли ка ци је из 
исто ри је, по љо при вре де, здрав ства и 
дру гих обла сти. Ак ци ја при ку пља ња 
књи га, ка же Ра ди во је вић, би ће на ста-
вље на и на ред них го ди на.

– Пр во рад но ме сто ми је био ма на-
стир Све ти Јо ван у Ја шу њи, до 1973. 
го ди не. Та да до ла зим у ку тле шку па-
ро хи ју где је био чу ве ни све ште ник 
поп Бо ра Ста ни сав чић, ро дом из Ле-
сков ца. Ту, у ку тле шкој па ро хи ји, за-
вр шио сам рад ни век по сле ви ше од 
50 го ди на слу жбе – по но си то го во ри 
отац Ти хо мир Ра ди во је вић.

Да ни ло Ко цић

МИ СИ ЈА ПЕН ЗИ О НИ СА НОГ ЛЕ СКО ВАЧ КОГ 
СВЕ ШТЕ НИ КА

Књи ге
за се о ску
цр кву

ПЕН ЗИ О НЕ РИ НО ВЕ ПА ЗО ВЕ БЕЗ СВОГ ДО МА

Увек не што пре че

Такозвани дом пензионера
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У САВЕЗУ СЛЕПИХ СРБИЈЕ

 Ка жи, али ле по
Так ми че ње сле пих и сла бо ви дих у ре ци то ва њу, под 

на зи вом „Ка жи, али ле по”, одр жа но је по тре ћи пут у 
Бе о гра ду, у би бли о те ци Са ве за сле пих Ср би је. Пр во ме-
сто у ка те го ри ји мла дих до 16 го ди на осво јио је Сте фан 
Сте ва но вић, уче ник осмог раз ре да шко ле „Вељ ко Ра ма-
да но вић” из Зе му на, дру го Ана Јо ви чић, уче ни ца ше стог 
раз ре да исте шко ле, а тре ће Ми лан Ми тро вић, осно вац 
из По жа рев ца. 

Жи ри у са ста ву мр Ран ко Бу рић, Сло бо дан ка Ма тић 
и глу ми ца Та ма ра Вуч ко вић-Ма ној ло вић про гла сио је по-
бед ни ке и у ка те го ри ји ста ри јих, у ко јој су се так ми чи ли 
сле пи из Бе о гра да, Ужи ца, Зре ња ни на, Пи ро та, За је ча ра, 

„НОЋ МУ ЗЕ ЈА” У КИ КИН ДИ

Мај сто ри ста рих за на та
Ки кин да је је дан од 41 гра да у Ср би ји ко ји су 16. ма-

ја ор га ни зо ва ли „Ноћ му зе ја”, а Ки кинд ски на род ни му-
зеј при ре дио је про грам ко ји је при ка зао на за ни мљив 
на чин раз вој овог вој во ђан ског гра да у 19. и 20. ве ку. 
Дво ве ков ни вре ме плов је при ву као ви ше од три хи ља-
де по се ти ла ца, над ма шив ши бро јем при ред бе одр жа не 
две прет ход не го ди не.

У згра ди Ку ри је, исто риј ског спо ме ни ка, где је сме штен 
На род ни му зеј, из ло же ни су пред ме ти и уве ћа не ста ре 
раз глед ни це гра да ко ји је у свом име ну но сио атри бут 
„Ве ли ка” (Ки кин да), од но сно на ма ђар ском је зи ку Nagy 
и на не мач ком Gross. 

У дво ри шту тог зда ња пред ста ви ли су се мај сто ри 
ста рих за на та.

С. За ви шић

Пан че ва, Но вог Са да и дру гих ме ста: Дра ган По по вић, 
књи жев ник из Ужи ца, осво јио је пр во, Ми ли ца Жив ко-
вић, сту дент ки ња из Бе о гра да, дру го, а Бу дим ка То шић, 
пе сни ки ња из Ужи ца, тре ће ме сто.  М. И. 

Ис пред ка за на за пе че ње ра ки је

У ре но ви ра ном по зо ри-
шту у Шап цу сре ди ном ма-
ја одр жа ни су тре ћи да ни 
мо де – „Fas hion day SPRING 
2009”, ко је је ис ко ри сти ла 
и ткач ка ра ди о ни ца „По ве-
смо” ша бач ке Ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да да при ка же 
но ве ра до ве.

Пред ста вље ни су мо де-
ли ко ји мо гу да се но се 
у сва ко днев ном жи во ту: 
ла га не лет ње ха љи не од 
бе лог плат на укра ше не 
чип ком, ве зом, по руп чи ћи-
ма, пан та ло не са де та љи-
ма ве за, ту ни ке, ха љи не 
као ство ре не за ма тур ске 
све ча но сти... 

Нај ве ћи апла уз на ре-
ви ји иза зва ле су две де-
вој чи це об у че не у на род ну 
но шњу Ма чве, али и сти-
ли зо ва ни мо дел ха љи не за 
бу ду ћу не ве сту.

Ма не кен ке су би ле ве о-
ма рас по ло же не, чак и ка-
да су мо ра ле да се у бр зом 
тем пу пре свла че за дру гу 
по став ку. Пред сед ни ца Ор-
га ни за ци је ин ва ли да ра да 
Ми ра Сав ко вић у за вр шној 
сце ни по де ли ла је ру же мла-
дим ма не кен ка ма и по бра-
ла ве ли ки апла уз ко ји је 
био до каз да је ова ре ви-
ја на и шла на по др шку при-
сут них. Д. Мијатовић

ША БАЧ КЕ ТКА ЉЕ ПРЕД СТА ВИ ЛЕ НО ВЕ МО ДЕ ЛЕ

Вез на мод ној пи сти
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СУР ЧИН

Тур нир у ша ху и пи ка ду
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Сур чин одр жа ло је 

тур нир у ша ху и пи ка ду за ста ри ја ли ца под на зи вом „Жи-
ви мо за јед но”. По кро ви тељ је би ла со цио-ху ма ни тар на ор-
га ни за ци ја „Ла ста ви ца” с ко јом удру же ње, уз обо стра ну 
ко рист, са ра ђу је го ди ну да на. 

Пре по чет ка ма ни фе ста ци је др Кла ра Ву ко вић, са рад-
ник „Ла ста ви це”, одр жа ла је пре да ва ње о бо ле сти ма ко сти-
ју – осте о по ро зи и ар три ти су, ко је је пе де се так чла но ва 

удру же ња пен зи о не ра па жљи во са слу ша ло и на кра ју по-
ста вља ло пи та ња на ту те му.

Ор га ни за тор так ми че ња у ша ху, уз уче шће де сет чла-
но ва, био је Вла ди мир Ман чић, а у пи ка ду, са два де сет 
так ми ча ра, Бо ри сав Си мић.

По бед ни ци у ша ху су Ђор ђе Алек сић из Беч ме на, Не-
дељ ко Га јић и Сло бо дан Га ври ло вић из До ба но ва ца. Нај бо-
љи у пи ка ду су Ми о драг Рат ко вић из До ба но ва ца, Ду шан 
Ален пи јев ски и Је ли ца Бо ра но вић из Беч ме на. 

Ат мос фе ра је би ла при јат на, уз так ми че ња и дру же-
ње, а по бед ни ци су до би ли при год не сим бо лич не по кло-
не од „Ла ста ви це”.

Ми о драг Рат ко вић 

БА ЊА КО ВИ ЉА ЧА

Оду ше вље ни Сло вен ци 
Сре ди ном ма ја у Спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци-

ју у Ба њи Ко ви ља чи бо ра ви ла је гру па од 30 пен зи о не ра 
из сло ве нач ког гра ди ћа Зре че не да ле ко од Це ља. У сед мо-
днев ном бо рав ку упо зна ли су и ле по те ло знич ког кра ја и 
по се ти ли не ко ли ко зна ме ни то сти, ку ћу Ву ка Ка ра џи ћа у Тр-
ши ћу, ма на стир Тро но шу, би ли на пла ни ни Гу че ву и ше та-
ли оба лом пла хо ви те и ле пе Дри не.

– Оду ше вље ни смо ле по том Ба ње Ко ви ља че и ње ном око-
ли ном – ка же Мај да Дре сник, пен зи о нер из Зре че. – У ба њи 
смо ле по при мље ни, би ли смо по ча шће ни нај леп шим срп ским 

спе ци ја ли те ти ма... У то ку го ди не ће мо у Ко ви ља чу по сла ти 
још не ко ли ко гру па пен зи о не ра из Зре че, а о ње ним ле по-
та ма при ча ће мо и пен зи о не ри ма су сед ног Це ља, уда ље ног 
са мо 25 ки ло ме та ра, па ће сва ка ко и ме ђу њи ма би ти оних 
ко ји ће по же ле ти да по се те под рињ ску ле по ти цу.

В. Ћи ши ла

БЕ О ГРАД

Кон курс „Злат ни стих”
Сед ми фе сти вал ства ра ла штва ста ри јих „Злат но до ба 2009” 

у ор га ни за ци ји клу бо ва Ге рон то ло шког цен тра Бе о град рас пи-
су је по ет ски кон курс на ме њен они ма ко ји ма су го ди не упра-
во ин спи ра ци ја и при ли ка за но ве ри ме жи во та. 

Пра во уче шћа има ју сви ста ри 60 и ви ше го ди на са пре-
би ва ли штем у Бе о гра ду, уз услов да ни су чла но ви Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је; те ма кон кур са је сло бод на; до ста вља ју 
се до три нео бја вље не пе сме (у три при мер ка) нај ду же до 
25 сти хо ва ко је се пот пи су ју ши фром (у јед ној ко вер ти се 
ша љу све пе сме под истом ши фром); ре ше ње ши фре (са по-
да ци ма: име и пре зи ме, го ди на ро ђе ња, адре са и број те ле-
фо на) до ста вља се у по себ ној, за тво ре ној ко вер ти. 

Ра до ви се ша љу по штом до 1. сеп тем бра 2009. на адре-
су: Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, ПЈ „Днев ни цен три и 
клу бо ви”, Ма ри је Бур саћ 49, 11080 Зе мун, са на зна ком „За 
по ет ски кон курс”.

Нај бо ље ра до ве жи ри ће на гра ди ти за вре ме тра ја ња Фе-
сти ва ла (од 23. до 25. сеп тем бра), а ода бра не пе сме би ће 
и об ја вље не у ча со пи су „Злат но до ба” Ге рон то ло шког цен-
тра Бе о град.

Ве ра Ви те зо вић

ДЕ БРЦ

Ме ди ци на ри у клу бо ви ма
У Клу бу пен зи о не ра у Де бр цу здрав стве но осо бље из 

овог ме ста и Вла ди ми ра ца че сто нај ста ри ји ма пру жа бес-
плат не услу ге: пред у сре тљи ве ме ди цин ске се стре ме ре 
крв ни при ти сак и кон тро ли шу про це нат ше ће ра у кр ви, 
а оч ни ле ка ри вид. Пре ма ре чи ма др Сла во љу ба М. Са ви-
ћа, ди рек то ра До ма здра вља у Вла ди мир ци ма, ме ди цин ско 
осо бље ће и убу ду ће пру жа ти бес плат не услу ге пен зи о не-
ри ма и у дру гим ме сти ма ове оп шти не.  З. Ђ.

Детаљ из бање



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. МАЈ 2009.30

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

МРА МО РАК

По ве ре ње због ре зул та та
Јед на од нај бо љих ме сних ор га ни за ци ја ОУП Ко вин је, 

су де ћи по че тво ро го ди шњим ре зул та ти ма и оно ме што је 
из ре че но на не дав но одр жа ној из бор ној скуп шти ни, она 
у Мра мор ку. 

Осим по у зда ног снаб де ва ња огре вом и на мир ни ца ма, 
ис так ну то је и ве ли ко за ла га ње чла но ва Из вр шног од бо ра 
и пред сед ни ка Ду ша на Ро ман ди ћа око адап та ци је за пу ште-
ног про сто ра, ко ји им је за рад усту пи ла Ме сна за јед ни-
ца, као и опре ма ња на ме шта јем и ин вен та ром.

Због то га су чла но ви Скуп шти не од лу чи ли да не ме ња-
ју ру ко вод ство ни у на ред не че ти ри го ди не.

Љу би ша Ки ја но вић

СВР ЉИГ 

По но во школ ско зво но 
Ве ли ки број пен зи о не ра свр љи шке ОШ „До бри ла Стам-

бо лић”, ко ја по кри ва чи та во под руч је оп шти не, по тра ди-
ци ји је при су ство вао све ча но сти по во дом 20. ма ја, да на 
шко ле. 

Пен зи о не ри ма, про свет ним и по моћ ним рад ни ци ма шко-
ле, овај су срет увек оста не у ле пом се ћа њу јер је то при-
ли ка да се по но во оку пе, да се ви де и, што је нај ва жни је, 
да чу ју школ ско зво но и ве се лу деч ју гра ју. 

– Ме ни је по себ но дра го да уче ни ци на ше шко ле и 
да ље бе ле же до бре успе хе и да ве ли ки број на ста вља 
успе шно шко ло ва ње – ка же Кра си мир Ра ди во је вић, ду го-
го ди шњи пен зи о нер ове шко ле.

Д. Пет ко вић

КУ ПУ СИ НА 

Ве ли ки „Мај ски бал”
У окви ру пла на ак тив но сти за 2009, Ме сна ор га ни за ци ја 

ин ва ли да ра да из Ку пу си не не дав но је ор га ни зо ва ла „Мај ски 
бал”. У ве ли кој са ли основ не шко ле оку пи ло се бли зу три 
сто ти не уче сни ка – чла но ва ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из 
Бач ке Па лан ке, Те ме ри на, Жа бља, Цр вен ке и Апа ти на, као 
и ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Ку ле, Оџа ка, Сом бо ра, Си ри га, 
Ка ра ву ко ва и Апа ти на. Ку пу син ци су уго сти ли и пред став ни-
ке ор га ни за ци је „Са ми” из Сом бо ра и Бач ке Па лан ке.

Весна Дујмовић и Ратко Богић, председник ОО ИР Апатин

Пред сед ник МО Ку пу си на Ве сна Дуј мо вић по де ли ла је, 
осим ра до сти су сре та ња са го сти ма, и ви ше за хвал ни ца, 
уз обе ћа ње да ће слич них су сре та у овом ба што ван ском 
кра ју би ти још. „Мај ски бал” је, уз ве че ру, том бо лу и, на-
рав но, плес, по тра јао до ду бо ко у ноћ.

Зо ран Бо гић

АЛЕК СИ НАЦ

Бри га о члан ству 
У Алек син цу је одр жа на Го ди шња скуп шти на Оп штин ске 

ор га ни за ци је пен зи о не ра на ко јој је, по ред оста лог, усво јен 
из ве штај о ра ду у 2008. и план ак тив но сти за ову го ди ну.

Пред сед ник Ор га ни за ци је Ми ро слав Здрав ко вић ис та као 
је да је зна чај на па жња по све ће на ор га ни за ци о ном и ка дров-
ском ја ча њу ме сних ор га ни за ци ја. 

– Мо же мо да се по хва ли мо да смо ла не оси гу ра ли око 
4.000 чла но ва, бли зу 50 од сто укуп ног бро ја пен зи о не ра у 
алек си нач кој оп шти ни. На шим пен зи о не ри ма смо ис по ру чи ли 
1.336 то на угља, ко ји је био јеф ти ни ји за две-три хи ља де ди-
на ра не го на сто ва ри шти ма – на гла сио је Здрав ко вић. 

Ис по ру че но је и 650 па ке та сред ста ва за хи ги је ну по ни-
жим це на ма, не по крет ним чла но ви ма по де ље но је 165 па-
ке та основ них на мир ни ца, а о тро шку Фон да ПИО ба ње је 

ко ри стио 81 пен зи о нер. Ор га ни зо ва но је не ко ли ко из ле та у 
ко ји ма је уче ство ва ло 996 чла но ва. 

По ре чи ма Здрав ко ви ћа, оства ре на је до бра са рад ња са 
Скуп шти ном оп шти не, Ге рон то ло шким цен тром „Је ле нац”, 
Цен тром за со ци јал ни рад, Цр ве ним кр стом и дру гим ин-
сти ту ци ја ма, али и са пен зи о не ри ма из Сур ду ли це, Вла со-
тин ца, Вра ња, Про ку пља, Ле сков ца, Кур шу мли је, Пи ро та, 
Кра гу јев ца... 

С. Илић

Мирослав Здравковић



ПРО КУ ПЉЕ

При зна ње да ва о ци ма 
Од око 900 да ва ла ца, ко ли-

ко го ди на ма да је крв у оп шти-
ни Про ку пље, јед на тре ћи на 
су при пад ни ци тре ћег до ба – 
пен зи о не ри. Не дав но, по во дом 
Да на да ва ла ца кр ви, мно ги пен-
зи о не ри до би ли су при зна ња 
ОО Цр ве ног кр ста. 

Укуп но 15 нај бо љих да ва ла-
ца до сад је 902 пу та да ло крв. 
Пред ња че Ми о драг Стан ко вић 
и Ми ли во је Об ра до вић, да ва о-
ци по 112 пу та, али и још по 
де се так пу та за хит не по тре бе 
што, ме ђу тим, ни је еви ден ти-
ра но. Дра го це ном теч но шћу нај-
че шће су по мо гли у не во љи и Пре драг Пан тић (98 пу та), 
Зо ран Ћир чић, Ми лан Ко џу ло вић (75) и дру ги. Ме ђу да ва-
о ци ма су и пред став ни це леп шег по ла, по пут Се ке Иса и-
ло вић (49), Ја вор ке Пет ко вић (41 пут да ла крв)...

– Зна мо да смо мно ги ма по мо гли и на ста ви ће мо док 
нам здра вље то бу де омо гу ћа ва ло – ка жу Стан ко вић и 
Об ра до вић. 

Се кре тар ОО Цр ве ног кр ста Ду ши ца Ди нић за хва ли ла 
је свим да ва о ци ма по же лев ши им до бро здра вље и да још 
ду го жи ве, по себ но пен зи о не ри ко ји су ме ђу нај рев но сни-
јим да ва о ци ма кр ви.  Ж. Дим кић
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Миодраг Станковић

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

По се та при ја те ља
Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра По жа рев-

ца, њих 120, пред во ђе ни пред сед ни ком Мо ми ром Пе ја но-
ви ћем, као и пен зи о не ри Гор њег Ми ла нов ца не дав но су 
по се ти ли Сме де рев ску Па лан ку. Го сти су, по ред оби ла ска 

цен тра гра да на Ја се ни ци, па ла нач ке цр кве и цр кве Све-
та Пет ка, по се ти ли и из ле ти ште Ки се љак и град ско је зе-
ро Ку дреч. 

У по врат ку су пен зи о не ри По жа рев ца и Гор њег Ми ла-
нов ца об и шли и ма на стир Ко по рин код Ве ли ке Пла не.

Ина че, ка ко нас је оба ве стио Сло бо дан Б. Пан тић, пред-
сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, град на Ја се ни ци уско ро ће 
по се ти ти и пен зи о не ри из Па ра ћи на. Ак тив же на Оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке у ју ну 
ће ор га ни зо ва ти за ба ву ко јој ће при су ство ва ти пен зи о не ри 
из По жа рев ца, Кра гу јев ца, Па ра ћи на и Мла де нов ца.

Сл. Ко стан ти но вић

МАЈ ДАН ПЕК 

Ма на сти ри ма у по хо де
Ру дар ска ра до зна лост и же ља за са зна њем од ве ли су, 

не дав но, че тр де сет мај дан печ ких пен зи о не ра у по хо де ма-
на сти ри ма ис точ не Ср би је. 

У ор га ни за ци ји Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Мај дан-
пек, ова гру па вре ме шних пре га ла ца – ко ја је сти ца ла 
хлеб са се дам ко ра и би ла ли ше на мно го че га – об и шла 
је ма на сти ре Ви тов ни цу, Ним ник и Гор њак, а пре дах ну-
ла у че ти нар ској шу ми на Вре лу Мла ве, тој ту ри стич кој 
атрак ци ји Жа гу би це.

– Све ми то ни је би ло да ле ко, али се ни је има ло вре ме на 
– за до вољ но нам при ча Алек сан дар Пе тро вић, пред сед ник 
Удру же ња, а с њим су са гла сни и сви ње го ви са пут ни ци. 
– Са да ви дим да је и ра ни је тре ба ло на ћи вре ме на за упо-
зна ва ње са исто риј ским и кул тур ним бо гат ством ово га кра-
ја и Ср би је, па ће мо у про грам ра да да увр сти мо ви ше 
ова квих из ле та да би смо у ал бум ста рач ких ле по та уне ли 
и ове, на ко је као на род мо же мо да се по но си мо.

П. Ла ли чић

У при су ству при ја те ља из брат ског Вра ња, из Кру шев-
ца, Сме де рев ске Па лан ке и оп шти на Бра ни чев ског окру-
га – Жа ба ра, Пе тров ца и Ве ли ког Гра ди шта, Оп штин ска 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра По жа рев ца обе ле жи ла је 66. ро-
ђен дан. У име Са ве за пен зи о не ра Ср би је, све ча но сти је 
при су ство вао се кре тар Рај ко Ја рић.

Пен зи о нер ска ор га ни за ци ја осно ва на је 2. ма ја 1943. го-
ди не да би се пен зи о не ри ма, у усло ви ма рат не не ма шти не 
и фа ши стич ке оку па ци је, обез бе ди ле основ не на мир ни це 
за пре жи вља ва ње. Прин ци пе са мо по мо ћи, со ли дар но сти 
и уза јам но сти за др жа ла је до да на шњих да на. 

– У По жа рев цу жи ви око 15.000 пен зи о не ра од ко јих 
је око 6.000 учла ње но у на шу ор га ни за ци је. Ра зним ак-
ци ја ма као што су ор га ни зо ва но снаб де ва ње угљем и жи-
вот ним на мир ни ца ма, обез бе ђи ва ње бес плат них ле ко ва и 
ауто бу ског пре во за, оби ла зак бањ ских ле чи ли шта и исто-
риј ских ме ста, на сто ји мо да жи вот на ших чла но ва учи ни мо 
лак шим и леп шим – ре као је, по ред оста лог, на све ча но-
сти, мр Ми ро слав Сте па но вић.  С. Е.

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Прославили ро ђен дан
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Фи ли ја ле
Фон да ПИО

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА (оп-
шти не Срем ска Ми тро ви ца, 
Ириг, Ру ма, Пе ћин ци, Ста ра Па-
зо ва, Ин ђи ја, Шид), Све тог Ди-
ми три ја 4, тел.: 022/600-200
Слу жба Фи ли ја ле: Ста ра Па-
зо ва
Ис по ста ве: Ру ма и Шид

ЗРЕ ЊА НИН (оп шти не Зре ња-
нин, Но ви Бе чеј, Но ва Цр ња, 
Жи ти ште, Се чањ), Кра ља Алек-
сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа 2а, 
тел.: 023/519-500
Оче ку је се отва ра ње ис по ста-
ва: Но ва Цр ња, Но ви Бе чеј, 
Се чањ, Жи ти ште

СУ БО ТИ ЦА (оп шти не Су бо ти-
ца, Бач ка То по ла, Ма ли Иђош), 
Трг сло бо де 3,
тел.: 024/580-200
Слу жба Фи ли ја ле: Бач ка То-
по ла
Ис по ста ва: Ма ли Иђош

ПАН ЧЕ ВО (оп шти не Пан че-
во, Ко вин, Али бу нар, Ко ва чи-
ца, Опо во), Вој во де Пут ни ка 
6, тел.: 013/345-922
Ис по ста ве: Ко вин, Али бу нар 
и Ко ва чи ца

СОМ БОР (оп шти не Сом бор, 
Апа тин, Ку ла, Оџа ци), Сте пе 
Сте па но ви ћа 18,
тел.: 025/22-351
Слу жба Фи ли ја ле: Апа тин, Ку-
ла и Оџа ци 

СЕН ТА (оп шти не Сен та, Ка-
њи жа и Ада), Ка ра ђор ђе ва 7, 
тел.: 024/815-313
Ис по ста ве: Ка њи жа и Ада

ВР БАС (оп шти не Вр бас, Бе-
чеј, Ср бо бран), Мар ша ла Ти-
та 78а, тел.: 021/704-080
Слу жба Фи ли ја ле: Бе чеј
Ис по ста ва: Ср бо бран.

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

Се ља ци не рав но прав ни 
и у смр ти

Ре до ван сам чи та лац ва шег ли ста и имам све по хва-
ле на са др жај, али ово вам пи шем због ин фор ма ци је из 
јед ног од прет ход них бро је ва ко ја је код ме не иза зва ла 
ве ли ко не рас по ло же ње, а то су по греб ни тро шко ви за 
пре ми ну ле пен зи о не ре: ако је не ко умро а ко ри сник је 
рад нич ке пен зи је ње го ви на след ни ци има ју на док на ду 
чак ско ро три пу та ве ћу од на док на де на след ни ка зе-
мљо рад нич ког пен зи о не ра. 

Ре ћи ће те да су по љо при вред ни пен зи о не ри мно го 
ма ње го ди на упла ћи ва ли пен зиј ски до при нос (сход но то-
ме и има ју ми ни мал не пен зи је ко је им је два сти жу са мо 
за ле ко ве), а сви зна мо да ни је дав но би ла 1986. го ди-
на ка да је пр ви пут уве де но пла ћа ње до при но са за зе-
мљо рад нич ке пен зи је. 

Та ко ђе пи там, ко је од се ља ка до био де о ни це у фир-
ма ма ко је су при ва ти зо ва не, а ис кљу чи во су у те фир-
ме пла си ра ли сво је про из во де (у мом Алек сан дров цу је 
при ва ти зо ва на „Ви но Жу па”, да ли је не ком у др жа ви 
па ло на па мет да не ку де о ни цу да не ком по љо при вред-
ни ку ко ји је цео рад ни век пла си рао свој про из вод у 

то пред у зе ће по це на ма ко је му ни ко ни кад ни је га ран-
то вао; у слич ној су си ту а ци ји би ли се ља ци ко ји су про-
из во ди ли ду ван, а да не по ми ње мо ка ко су на гра ђе ни 
сви ко ји су ра ди ли у ду ван ској ин ду стри ји).

Ма ли ми ли он ства ри, као стам бе ни кре ди ти, по тро-
шач ки кре ди ти, пла ће ни го ди шњи од мо ри, пла ће но од-
су ство за умр лог чла на, би ли су не при сту пач ни се ља ку 
у од но су на рад ни ка, па да ли мо ра ју и у по след њем 
ча су жи во та и кад оду на онај бож ји свет да бу ду дис-
кри ми ни са ни?

Да ли по греб рад нич ког пен зи о не ра тре ба да ли чи 
на до сто јан ствен по греб, а по греб зе мљо рад нич ког пен-
зи о не ра на јад и бе ду?

Да ли не ко ко је цео жи вот ко пао, ри љао, но сио пум-
пу на ле ђи ма, гле дао у не бо од че га му за ви си ле ти на 
и оп ста нак, да ли не ко ко пла че као ма ло де те ка да му 
град уби је ле ти ну ко ја је до шла до уста, ни је у овој др-
жа ви рав но пра ван члан овог дру штва ни ка да уми ре?

У име свих по ро ди ца зе мљо рад нич ких пен зи о не ра по-
здра вљам вас и мо лим да об ја ви те ово мо је пи смо.

Ми ли ца Бе крић,
Алек сан дро вац

Ти хо по ску пље ње
Знам да не ма те ни ка квог 

ути ца ја на то, али не мам ко-
га дру гог да пи там: ка ко је 
мо гу ће да ов де за све ва же 
не ка за мр за ва ња, сма ње ња и 
штед ња, сем за – РТС? 

Ниг де на ја ви ли, ни об ја ви-
ли, са мо – на ра чу ну за стру ју 
ви дим из нос за ТВ прет пла ту 
по ве ћан! Пен зи је су за мр зну-
те, пла те се сма њу ју, од ла жу 
се и не ка по ску пље ња... Ка ква 
је то РТС „др жа ва у др жа ви”, 
има ли не ко ко њи ма одо бра-
ва или не ова ква по ску пље ња 
или су они не за ви сни ји од су-
до ва и На род не бан ке Ср би је 
и са мо узму, пре ко стру јо ме-
ра, ко ли ко им тре ба? 

Сви ће ћу та ти и по сле овог 
мог пи сма, али бар да се зна 
да смо, и по ред овог „пре-
ћу та ног” по ску пље ња, ви де-
ли шта су ура ди ли и да се 
на да мо да ће не ко, моћ ни ји 
од нас пен зи о не ра и вас но-
ви на ра, ре а го ва ти.

Г. Пан те лић, Ниш
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Спортски стаж
Вр хун ски спор ти сти – ре пре зен та тив ци, или они ко ји 

су се так ми чи ли у пр вој ли ги, у екип ним спор то ви ма, мо-
гу вре ме ба вље ња спор том да ре гу ли шу као стаж упла том 
до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. 

Спорт ски стаж не мо же да се при зна пре за вр шет ка 
сред ње шко ле. Уко ли ко је спор ти ста на ста вио шко ло ва-
ње на фа кул те ту или ви шој шко ли, то се не сма тра пре-
пре ком за при зна ва ње спорт ског ста жа. 

За при зна ва ње спорт ског ста жа нео п ход но је, уз зах-
тев, под не ти сле де ћа до ку мен та: све до чан ство о за вр-
ше ној сред њој шко ли, по твр ду да је спор ти ста као члан 
од ре ђе ног клу ба у од ре ђе ном пе ри о ду играо за тај клуб, 
или ви ше клу бо ва. 

По ред то га, по треб на је и по твр да од го ва ра ју ћег спорт-
ског са ве за – фуд бал ског, ру ко мет ног, бок сер ског, ша хов-
ског, атлет ског итд. да је спор ти ста био члан тог са ве за 
у истом пе ри о ду. И, на кра ју, по твр да Спорт ског са ве за 
Ср би је да се тај спор ти ста так ми чио у од ре ђе ном спор ту, 
да је био ре пре зен та ти вац, вр хун ски спор ти ста или да се 
так ми чио у пр вој ли ги. На рав но, нео п ход но је да сви под-
но си о ци зах те ва при ло же рад ну књи жи цу и лич ну кар ту, 
а му шкар ци и до каз о слу же њу вој ног ро ка. 

За ба вље ње спор том у пе ри о ду до пр вог ју ла 1983. 
го ди не, до но си се ре ше ње о при зна ва њу свој ства оси гу-
ра ни ка за вре ме ба вље ња спорт ском де лат но шћу, а по 
Уго во ру о спро во ђе њу ПИО спор ти ста (Слу жбе ни гла сник 
Р. Ср би је бр. 50/79).

Од 1. 7. 1983. го ди не ба вље ње спорт ском де лат но шћу 
тре ти ра но је као са мо стал на де лат ност, а спор ти сти су 
би ли оси гу ра ни ци та да шњег СИЗ-а ПИО са мо стал них де-
лат но сти и об ве зни ци до при но са; ко на кнад но ре гу ли ше 
ба вље ње спор том у пе ри о ду по сле овог да ту ма, сте ћи ће, 
упла том до при но са, свој ство оси гу ра ни ка са мо стал не де-
лат но сти, а за то не ће би ти до но ше но по себ но ре ше ње. 

И да нас су спор ти сти оси гу ра ни ци са мо стал них де лат-
но сти и мо гу на исти на чин да ре гу ли шу спорт ски стаж 
у над ле жној фи ли ја ли ПИО.

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

Ми о драг За јић – Врб ни ца: 
Уче сник сам ра та од 1944. го-
ди не. Од 1980. сам у пен зи ји 
ка да ми је ис пла ће но уве ћа-
ње од 30 од сто на име уче-
шћа у ра ту од 1944. го ди не 
у из но су од сто хи ља да та да-
шњих ди на ра, уна зад за пе ри-
од од де сет го ди на. Од та да 
ми се то уве ћа ње од 30 од-
сто ви ше не ис пла ћу је. Ин те-
ре су је ме ко ме да се обра тим 
да бих на ста вио да ко ри стим 
то пра во.

Од го вор: Уче сни ци НОБ-
а од 1944. го ди не при ли ком 
од ла ска у пен зи ју има ли су 
пра во на уве ћа ну пен зи ју за 
30 од сто, уз на по ме ну да ова-
ко од ре ђе на пен зи ја не мо же 
би ти ви ша од 85 од сто пен-
зиј ског осно ва. 

Ка да сте 1980. го ди не пен-
зи о ни са ни, Ва ма је пен зи ја 
од ре ђе на са овим уве ћа њем 
на име уче шћа у НОБ-у од 
1944. го ди не. 
Та да је утвр ђен је дин-

ствен из нос пен зи је са овим 
по ве ћа њем па се та ко од ре-
ђе на пен зи ја на да ље ре дов-
но ускла ђи ва ла до да на шњег 
да на.
Не ма за кон ског осно ва 

ни ти мо гућ но сти да Вам се 
утвр ђе но по ве ћа ње ис пла-
ти јед но крат но, а по сле то-
га уки не. 

Да би сте би ли си гур ни да 
ли Вам је пен зи ја пра вил но 
утвр ђе на и да ли се пра вил-
но ис пла ћу је, под не си те зах-
тев за про ве ру ових чи ње ни ца 
и да Вам се по но во од ре ди 
ускла ђе ни из нос пен зи је.

Уве ћа ње за уче шће у НОБ-у

Пра во на по ро дич ну пен зи ју
Бра ни слав Бу нић – Под вис: 

Су пру га ми је пре ми ну ла 2. 
11. 2002. го ди не, са не што ви-
ше од 25 го ди на рад ног ста-
жа. Та да сам био у рад ном 
од но су, си но ви та ко ђе. Ме-
ни је рад ни од нос пре стао 
26. 12. 2006. го ди не као тех-
но ло шком ви шку. До 26. 12. 
2008. при мао сам на кна ду 
од На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње. Од би јен сам за 
ин ва лид ску пен зи ју иако сам 
бо ле стан. Ин те ре су је ме да 
ли имам пра во на по ро дич ну 
пен зи ју јер 25. 9. 2009. го ди-
не пу ним 58 го ди на жи во та.

Од го вор: Чи ње ни ца да у 
мо мен ту смр ти су пру ге ни ко од 
чла но ва по ро ди це ни је оства-
рио пра во на по ро дич ну пен-

зи ју бар до Ва ше 54. го ди не 
жи во та, оне мо гу ћа ва Вас да 
са да оства ри те то пра во.

За кон ски услов је да удо-
вац у тре нут ку смр ти брач ног 
дру га 2002. го ди не има нај-
ма ње 53 го ди не жи во та, а у 
2009. го ди ни, због по ди за ња 
ста ро сне гра ни це, 54 го ди не, 
или да је у мо мен ту пре стан-
ка пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју не ког од де це на вр шио 54 
го ди не жи во та. Сле де ће, 2010, 
ова гра ни ца се по ме ра за шест 
ме се ци па ће би ти по треб но 
54 го ди не и шест ме се ци, да 
би 2011. ко нач но би ло по треб-
но 55 го ди на жи во та. 

Ви не ис пу ња ва те на ве де-
не за кон ске усло ве да би сте 
оства ри ли пра во на по ро дич-
ну пен зи ју.

Н. Н. – Бе о град: Ро ђе на сам 
1934. го ди не. У пен зи ју сам 
оти шла 1990. са 34 го ди не, се-
дам ме се ци и се дам да на рад-
ног ста жа. У пен зиј ски основ 
ми ни је ушло се дам ме се ци 
и се дам да на, та ко да ми је 
при зна то 84 од сто пен зиј ског 
осно ва. Од 1986. го ди не до пен-
зи о ни са ња би ла сам ужи ва лац 
II ка те го ри је ин ва лид но сти, 
до би ја ла сам пун лич ни до хо-
дак. Да ли са да мо гу да упла-
тим до при нос за пе ри од ко ји 
ми не до ста је до 35 го ди на ста-
жа? Ако бих се запослила да 
ли би ми био при знат ста тус 
ин ва ли да II ка те го ри је?

Од го вор: Схва та мо Ва шу 
же љу да за о кру жи те стаж на 
35 го ди на и оства ри те пра во 
на пу ну ста ро сну пен зи ју. Али, 
чак и под прет по став ком да Вас 
не ко при ми у рад ни од нос са 
75 го ди на, не ма ни ка кву оба-

ве зу и да Вам про ду жи ста тус 
ин ва ли да ра да дру ге ка те го ри-
је, по ком осно ву сте оства ри-
ли пра во 1990. Ово по го то во 
сто га што од 1997. го ди не пра-
ва по осно ву дру ге ка те го ри је 
ин ва лид но сти ви ше не по сто-
је, осим као сте че но пра во за 
оне ко ји су и по сле 1997. го-
ди не на ста ви ли да ра де по ла 
рад ног вре ме на. По За ко ну о 
ПИО од 2003, ин ва ли ди ра да 
II ка те го ри је и зва нич но гу-
бе ова пра ва сти ца њем усло-
ва за ста ро сну пен зи ју. 

Осим прет ход но на ве де-
них про бле ма, да би сте сте-
кли услов за пре ра чун пен зи је 
мо ра ли би сте да оства ри те 
стаж од нај ма ње го ди ну да-
на по са да шњим про пи си ма, 
а не пет ме се ци ко ли ко Ва ма 
не до ста је до 35 го ди на рад-
ног ста жа.

За о кру жи ва ње ста жа
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: платина, Ратомир, оморика, санитар, 
Ина, Ида, дш, кр, б, стадо, аа, тек, налити, рана, ећ, аба, оле, 
желатин, кимоно, Јута, ас, Атина, т, ракета, е, атари.

Гла со ри зми
Ма фи ја је у опа сно сти. Власт се све ви ше ин фил-

три ра у њи хо ве ре до ве.
Свет ски пен зи о не ри су из тзв. бе би-бум ге не-

ра ци је. На ши из бе би-бућ ге не ра ци је.
Ге не ра циј ске раз ли ке су дра стич не. Јед ни за ра ђу-

ју, јед ни тро ше...
Дра ги Пет ко вић

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ВОЂА РОБОВА У 
СТАРОМ РИМУ

БОДЉА НА ГРАНИ 
ДРВЕТА

ПРОЈЕКТИЛ 
НА ПОГОН

ПЛАНИНА КОД 
БЕОГРАДА

ОЦЕЊИВАЧКИ 
ОДБОР

РЕЧНИ РИБАР 
(МН.)

ФУДБАЛЕР 
КРИСТИЈАНО

ВОЈНИК НА 
СТРАЖИ

ПРОПИС, 
НАРЕДБА

ЛЕТОВАЛИШТЕ У 
ИСТРИ

ОЗНАКА РЕОМИРА

ПРОПЕЛЕР 
АВИОНА

НАША ГЛУМИЦА

ТЕТКА ОДМИЛА

СИМБОЛ 
ИЛИНИЈУМА

УЗВИШЕНИ 
ПОДИЈУМ

ИМЕ РАНИЈЕ 
ГЛУМИЦЕ 
ГАРДНЕР

ОЗНАКА 
ЕНЕРГИЈЕ

ПОТРОШИТИ

ОЗНАКА ДИНАРА

ЖЕНСКА ХАЉИНА

ПРЕДЛОГ: ПРЕМА

ЈЕДНАКО

СИМБОЛ 
АЈНШТАЈНИЈУМА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПРЕОСТАЛИ ДЕО

ЖЕНСКО ИМЕ

РАДИОНИЦА 
ЗА ПРЕГЛЕД 
ЛОКОМОТИВА

СПРАВА ЗА 
ПРАВЉЕЊЕ 

НОТНИХ ЛИНИЈА

ПРВАК, 
ШАМПИОН

ДРВЕНИ ПЛУГ

СРЖ, СУШТИНА

ОЗНАКА НЕМАЧКЕ

ШИЉАТИ НОЖ

МИРИСАВА 
БИЉКА

МАШИНИЦОМ 
СКИНУТИ КОСУ 
СА ГЛАВЕ

ЧАСОВИ

АУТОНОМНА 
ОБЛАСТ

АТЛЕТСКИ 
СПОРТКИ КЛУБ 

(СКР.)

13. И 25. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

СИМБОЛ 
ТАНТАЛА

СКРАЋЕНИЦА 
ЈЕДНОГ 

ЕКСПЛОЗИВА

СИМБОЛ АЗОТА

ТОВЉЕЊЕ СТОКЕ

ГЛУМЦИ У 
ЦИРКУСУ

СЛАНО ЈЕЗЕРО У 
ТУРСКОЈ

ЗАШИЉЕНО 
ДЕБЛО

ОЗНАКА ИТАЛИЈЕ

СТАРИ СЛОВЕНИ ОЗНАКА ВАЉЕВА

Ве за не им ру ке
Ко руп ци ја је са мо јед на, све оста ло су ни јан се.
Ин те ли ген ци ји су ве за не ру ке, а ви ше се, бо га-

ми, не слу жи ни гла вом.
Да бих оп стао све сам рас про дао, остао ми је у сво ји-

ни још је ди но страх.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

На ве ли ка зво на
Ми смо увек има ли са мо је дан пут, за то смо и сти-

гли дов де.
Ко ула зи на ма ла вра та, не уда ра на ве ли ка зво-

на.
Ни шта ни је та ко до бро да га ми не мо же мо упро па-

сти ти.
Ми лан Ђур ко вић 
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Ле ко ви те ми сли
Кад не ма јеф ти ног бра-
шна, мо ра да се ра ди ис-
под жи та!

Мо ра мо да се сви вра ти-
мо ра ду. Са мо, као да су 
мно ги за бо ра ви ли пут.

Би стри увек ло ве у мут-
ном.

Чвр ста му је во ља, а о 
са мо во љи да и не го во-
ри мо!

Ду шан Стар че вић

Нов чић за сре ћу
На пу ту тран зи ци је цве-
та ју – ка тан ци.

Ба цио сам нов чић у фон-
та ну, за сре ћу оно ме ко 
га про на ђе.

Ову кри зу смо до че ка ли 
као и прет ход не – на ко-
ле ни ма.
Жи ван С. Фи ли по вић

РЕ КЛИ СУ...

О МИ ШЉЕ ЊУ
Од два раз ли чи та ми шље-
ња увек по бе ђу је оно буч-
ни је.

Јо зеф Ча пек

Ми слим мно го то га што ни-
ка да не ћу има ти хра бро-
сти да ка жем, али ни кад 
не ћу ре ћи не што што не 
ми слим.

Има ну ел Кант

Ни шта не мо же то ли ко по-
ве ћа ти ду шев ни мир као 
то кад чо век не ма соп стве-
но ми шље ње.

Ге орг Лих тен берг

Ми шље ње бо ли. Бо ли оног 
ко ји ми сли, бо ли оне про тив 
ко јих мо ра да се ми сли.

То мас Ма са рик

По не кад је по треб но ви ше 
сме ло сти да се из ме ни вла-
сти то ми шље ње не го да му 
чо век оста не ве ран.

Фри дрих Хе бел
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Зад њи воз
Вла да бри не о ста ри ма, под мла ђу је ста ра обе ћа ња.
На ма ни шта не сме да про мак не. Ухва ти ће мо зад њи 
воз.
Иду ћи тр бу хом за кру хом, за ра дио је – га стри тис.

Зо ран  Бог да но вић


