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Го ди ну да на по што је 250 кон сул та-
на та, за хва љу ју ћи кре ди ту Свет ске 

бан ке, по че ло да сре ђу је по дат ке ма-
тич не еви ден ци је Фон да ПИО – оба вље-
но је ма ње од по ла по сла; по што је 
ажу ри ра ње ових по да та ка пред у слов 
за бр же и ефи ка сни је до но ше ње свих 
вр ста ре ше ња, што је основ на де лат-
ност Фон да, од сре ди не овог ме се ца 
сви за по сле ни у Фон ду, уз свој ре до-
ван, ра ди ће и овај по сао.

Ово је на ја вио Сло бо дан Здрав ко-
вић, ди рек тор РФ ПИО, на сед ни ци 
Управ ног од бо ра одр жа ној 3. ју на. 

За про је кат кон со ли да ци је на пла те 
и ре фор ме пен зиј ске ад ми ни стра ци је у 
Ср би ји, Свет ска бан ка је одо бри ла за-
јам од 10,5 ми ли о на до ла ра, а мар та 
про шле го ди не ан га жо ва но је на од-
ре ђе но вре ме 250 љу ди на сре ђи ва њу 
ба за ма тич не еви ден ци је, под се тио је 

Здрав ко вић. За го ди ну да на, за њи хо-
ве на кна де по тро ше но је ви ше од че-
ти ри ми ли о на до ла ра, а оба вље но 49 
од сто по сла на уно су по да та ка и 42 про-
цен та на сре ђи ва њу ре ги стра об ве зни-
ка до при но са. По да ци по фи ли ја ла ма 
по ка за ли су да су спољ ни са рад ни ци 
углав ном би ли ан га жо ва ни на уно су 
те ку ћих, а не ста рих при ја ва...

За по сле ни у Фон ду, ко ји ра де на 
дру гим по сло ви ма, већ су об у че ни за 
ажу ри ра ње по да та ка ма тич не еви ден-
ци је. Спро во ђе њем овог по сла, пре ма 
ре чи ма ди рек то ра Здрав ко ви ћа, обез-
бе ди ће се бо ља ис ко ри шће ност свих 
за по сле них, тач ност и по у зда ност уне-
тих по да та ка (за шта за по сле ни има ју 
ве ћи ин те рес од кон сул та на та), као 
и бо ља ис ко ри шће ност пре о ста лог 
кре ди та – за уво ђе ње ин те грал ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма. Све то тре-
ба ло би да ис хо ди скра ћи ва њем вре-
ме на об ра де зах те ва и до но ше њем 
ре ше ња у за кон ском ро ку. 

Чла но ви Управ ног од бо ра по др жа-
ли су ову ме ру, али ни ово га пу та ни-
је из о ста ла рас пра ва о оно ме што је 
ван до ма ша ја Фон да – о не пла ће ним 
до при но си ма. Да има мо тач ну еви ден-
ци ју о по сло дав ци ма ко ји не из ми ру-
ју оба ве зе – ако та кви уоп ште мо гу 
да се на зо ву по сло дав ци ма, лак ше би-
смо им ушли у траг и др жа ву учи ни-

ли од го вор ни јом: јер, ако не ко ни је 
пла ћао до при но се, он да је она кри-
ва што је то до зво ли ла и тре ба то 
да пла ти, не као до та ци ју, већ што 
је до зво ли ла да се ду гу је, сма тра 
Сте ван Вре ба лов, пред став ник Уни је 
по сло да ва ца. Јер, не ра ди се са мо о 
то ме да би не ко, да су му пла ће ни 
сви до при но си, до био по ла про цен та 
ви шу пен зи ју, већ је реч о порт фо ли-
ју Фон да, о ви ше нов ца ко ји би мо-
гао да има и др жи у НБС а ка ма ту 
ко ри сти за ис пла ту пен зи ја, а не да 
ММФ оне мо гу ћа ва њи хо во по ве ћа ње 
за то што би мо ра ло да се по кри ва из 
бу џе та, уве рен је Вре ба лов.

Сла ви ца Са вић, пред став ник Са ве-
за са мо стал них син ди ка та, по др жа ла 
је сре ђи ва ње ства ри у са мом Фон ду, 
али је из не ла уве ре ње да је, код не-
пла ћа ња до при но са, глав ни про блем 
што По ре ска упра ва – не ра ди по сао 
ка ко тре ба да ра ди.

Ме хо Мах му то вић, пред сед ник УО, 
скре нуо је па жњу да се че сто, ка да се 
по ми ње су ма не пла ће них до при но са, 
о то ме го во ри као да та сред ства не-
где сто је а др жа ва не ће да их узме, 
иако су ду жни ци углав ном про па ла 
дру штве на пред у зе ћа ко ја тај но вац 
не ма ју, а не мо гу ни у при ва ти за ци ју 
јер их с тим ду го ви ма ни ко не ће. 

С. Ч. 

УПРАВ НИ ОД БОР ПО ДР ЖАО МЕ РЕ ЗА ЕФИ КА СНИ ЈИ РАД ФОН ДА

Сви на сре ђи ва ње по да та ка
Од сре ди не ме се ца, сви за по сле ни у Фон ду ПИО, уз ре дов на за ду же ња, Од сре ди не ме се ца, сви за по сле ни у Фон ду ПИО, уз ре дов на за ду же ња, 

ра де и на ажу ри ра њу ма тич не еви ден ци јера де и на ажу ри ра њу ма тич не еви ден ци је

Сле де ћи УО –
у Ко сов ској Ми тро ви ци
Фи ли ја ла Фон да ПИО у Ко сов ској 

Ми тро ви ци нај зад ће се усе ли ти у 
но ве про сто ри је, а чла но ви Управ-
ног од бо ра по др жа ће љу де ко ји у 
њој ра де и ти ме што ће, ка ко је од-
лу че но, сле де ћа сед ни ца би ти одр-
жа на упра во у овој фи ли ја ли.
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  ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Пад це на 
и ку пов не мо ћи 

До кра ја овог ме се ца оче ку је се 
по сте пе но опа да ње ин фла ци је и при-
бли жа ва ње до њој гра ни ци ци ља ног 
ра спо на од 7,9 од сто у од но су на 
јун про шле го ди не, ре као је гу вер-
нер На род не бан ке Ср би је Ра до ван 
Је ла шић. 

До кра ја го ди не ин фла ци ја би, по 
Је ла ши ће вим ре чи ма, мо гла знат ни је 
да опад не, нај ви ше због па да це на по-
љо при вред них про из во да и успо ре ног 
ра ста кон тро ли са них це на. 

За мр за ва ње за ра да и пен зи ја до 
кра ја 2010. зна чи ће њи хо во ре ал но 
сма ње ње за око 12 од сто, уко ли ко ин-
фла ци ја бу де по пла ну, а у слу ча ју 
ње ног по ве ћа ња, пад ку пов не мо ћи 
би ће још ве ћи, ре као је Је ла шић. 

Ина че, це не на ма ло у ма ју су би-
ле ви ше за 1,5 од сто у од но су на прет-
ход ни ме сец; од истог ме се ца 2008. 
по ве ћа не су за 10,4, а у од но су на де-
цем бар 2008. за 8,7 про це на та.

Тро шко ви жи во та у ма ју су ви ши 
за 1,6 од сто од април ских, за 8,2 од-
сто у од но су на лањ ски мај, а за 6,8 
од сто у од но су на де цем бар 2008. 

У ма ју нај ве ће по ску пље ње (9,3 од-
сто) бе ле же по љо при вред ни и ин ду-
стриј ски не пре храм бе ни про из во ди (2,3 
од сто) за чи ји раст је „нај за слу жни је” 
по ве ћа ње це на де ри ва та наф те.

Лекари на другој адреси

Нови ди рек тор у Сме де ре ву
Од про шле не де ље ди рек тор 

Фи ли ја ле РФ ПИО Сме де ре во је 
Зо ран Ил кић.

Но ви ди рек тор за вр шио је еко-
ном ски и фа кул тет при ме ње не ин-
фор ма ти ке и ста ти сти ке, ра дио у 

МКС (да нас „Ју-Ес Стил”) као про гра-
мер-ор га ни за тор и у СЕШ „25. мај” 
као про фе сор не ко ли ко пред ме та 
из еко ном ско-ин фор ма тич ке гру пе. 
У Фонд до ла зи са ме ста ди рек то ра 
пред у зе ћа „Иво Ло ла Ри бар”.

Ле кар ска ко ми си ја Фи ли ја ле РФ 
ПИО у Про ку пљу на ла зи се од 1. 
ју на на но вој адре си: у До му здра-
вља, у Ули ци Ћи ри ла и Ме то ди ја 
број 5. Не у слов ни про стор за ме њен 
је од го ва ра ју ћим, а оси гу ра ни ци ма 

су вра та ле кар ске ко ми си је при сту-
пач ни ја јер не мо ра ју ви ше да се 
му че и пе њу на дру ги спрат, че сто 
и на но си ли ма.

– Три но ве, из најм ље не про сто-
ри је на ла зе се у про стра ном хо лу у 

при зе мљу про ку пач ког До ма здра-
вља. Има ју сво ју те ле фон ску ли ни-
ју и ра чу на ре. На сат вре ме на се 
на пре глед по зи ва ју два оси гу ра ни-
ка, а гу жве не ма јер је хол оди ста 
ве лик – ка же Да ни ло Ми лен ко вић, 

ди рек тор Фи ли ја ле у Про ку пљу. 
Ми лен ко вић на по ми ње да су рад-

ни ци оду ше вље ни но вим усло ви ма 
ра да, али да је нај ва жни је што су 
они мак си мал но при ла го ђе ни по-
тре ба ма оси гу ра ни ка.

Иако по сло дав ци ви ше не ће мо-
ћи да пре у зи ма ју мар ки це за ове ру 
здрав стве них књи жи ца сво јих рад-
ни ка без до ка за да су им упла ти ли 
до при нос за здрав стве но оси гу ра-
ње, Ре пу блич ки за вод за здрав стве-
но оси гу ра ње на чи нио је не ко ли ко 
из у зе та ка: де ца на ре дов ном шко-
ло ва њу (до 26. го ди не), мен тал но 
не до вољ но раз ви је не осо бе, оси-

гу ра ни ци и чла но ви њи хо вих по-
ро ди ца ко ји бо лу ју од ди ја бе те са, 
бу бре жне ин су фи ци јен ци је, ра зних 
вр ста пси хо за или кар ци но ма, а ра-
де у фир ма ма ко је не из ми ру ју оба-
ве зе Ре пу блич ком за во ду, мо ћи ће 
да ове ре здрав стве не ле ги ти ма ци-
је у фи ли ја ли, од но сно ис по ста ви 
РЗ ЗО ко ја им је из да ла здрав стве-
ну књи жи цу.

Ове ра и без до при но са

Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 9. 
ју на из ме не За ко на о по ре зу на до-
хо дак гра ђа на ко јим су по ре зи на 
аутор ске хо но ра ре за не ка за ни ма ња 
и ви ше не го упо ла сма ње ни у од но су 
на по ве ћа ње усво је но 8. ма ја. На и ме, 
ва ја ри ма, умет нич ким фо то гра фи ма 

или мод ним кре а то ри ма са да се хо-
но ра ри, пре опо ре зи ва ња, ума њу ју 
за 50 од сто на име тро шко ва за из-
ра ду де ла; сли ка ри ма, но ви на ри ма, 
глум ци ма или пи ја ни сти ма при зна је 
се 43, а естрад ним из во ђа чи ма 34 
про цен та на име тро шко ва. 

Сма ње ни по ре зи на хо но ра ре
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Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла мај ског 
че ка пен зи о не ри ма из ка те-
го ри је за по сле них по че ла је 
10. ју на. 
На шалтерима пошта 

исплата је почела у четвртак, 
11. јуна.

Вој ним и по љо при вред ним 
пен зи о не ри ма пр ви део при на-
дле жно сти за мај по чео је да 
се ис пла ћу је од 5. ју на.

Бив ше за на тли је це ле мај-
ске пен зи је при ми ли су 2. 
ју на.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Не бри ну ти због за мр за ва ња
Пен зи је у Ср би ји не ће се ме ња ти 

до кра ја ове го ди не, са да шња про сеч-
на пен зи ја од око 63 од сто про сеч не 
за ра де вра ти ће се, због сни жа ва ња 
пла та за по сле ни ма у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји од 1. ма ја, на ни во од 66 
про це на та у од но су на про сеч ну за ра-
ду; не тре ба се бри ну ти због из ја ва гу-
вер не ра НБС о за мр за ва њу пен зи ја у 
2010, а у оној ме ру у ко јој се зе мља 
бу де „из вла чи ла” из кри зе и пен зи о не-
ри ма ће би ти бо ље.

Ово је ре као др Јо ван Кр ко ба бић, 
пот пред сед ник вла де и пред сед ник Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је, на недавној 

ре дов ној Го ди шњој скуп шти ни овог 
са ве за. 

У муч ним и те шким раз го во ри ма, 
сви зах те ви Свет ске бан ке и ММФ-а 
да се ок то бар ско по ве ћа ње пен зи ја од 
10 од сто све де на јед но крат но или да 
се пре по ло ви, а пен зи је у 2010. го ди-
ни за мр зну на ни воу пре тог по ве ћа-
ња, ка те го рич ки су од би је ни, ре као је 
још др Кр ко ба бић. 

Скуп шти на Са ве за пен зи о не ра, ко јој 
је пред се да вао Ђу ра Пе рић, јед но гла сно 
је усво ји ла из ве шта је о ра ду и фи нан сиј-
ском по сло ва њу у прет ход ној го ди ни, као 
и фи нан сиј ски план за 2009. го ди ну.

Дуг пут 
од Ско пља

Ма ке дон ски пен зи о не ри ко-
ји жи ве у Ср би ји ово га пу та 
су по при лич но че ка ли сво је 
април ске че ко ве: ис пла та ма-
ке дон ских пен зи ја за април по-
че ла је 1. ју на.

За 3.569 пен зи о не ра на ра-
чу не срп ских ба на ка упла ће но 
је 284.747,42 евра или про сеч-
но око 80 евра по че ку.

Ка ко ја вља Ду шан ка Јар че вић, на-
чел ник фи нан си ја у Фи ли ја ли Бач ка 
Па лан ка, 34 пен зи о не ра от пу то ва ла 
су 11. ју на, ор га ни зо ва ним пре во зом, 
у врд нич ки „Тер мал”. То је пр ва гру-
па од 106 ко ри сни ка са под руч ја ове 
фи ли ја ле ко ји су сте кли пра во на бес-
пла тан опо ра вак, за шта је, ина че, кон-
ку ри са ло 380 пен зи о не ра.

Ове го ди не не до ста ју сред ства за 

ко ри сни ке по љо при вред них пен зи ја. 
Са мо ста ла ца ће ићи се дам – по два 
ин ва лид ска и по ро дич на, а три ста ро-
сна пен зи о не ра. Од 99 пен зи о не ра из 
рад нич ког оси гу ра ња 51 је ста ро сни, 
а по 24 ин ва лид ска и по ро дич на ко-
ри сни ка.

Осим Врд ни ка, за опо ра вак су од-
ре ђе не још Ба ња Ју на ко вић, Ру сан да, 
Ка њи жа и Ива њи ца.

Пен зи о не ри већ у Врд ни ку

Дру га олим пи ја да спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба одр жа ће се од 30. 
сеп тем бра до 4. ок то бра 2009. го ди не 
у Со ко ба њи, под по кро ви тељ ством Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је, а у са рад њи с 
На ци о нал ном фон да ци јом за ху ма ну ста-
рост „Др Ла за Ла за ре вић”, Асо ци ја ци јом 
„Спорт за све ” и СО Со ко ба ња.

– Уче сни ци Олим пи ја де, љу ди ко ји 
су „пре га зи ли” ше сту де це ни ју, екип но 
ће се над ме та ти у ори јен та ци о ном кро-
су, ша ху, стре ља штву, пи ка ду и ри бо-
ло ву. Јед на или ви ше еки па од по пет 

так ми ча ра мо гу да пред ста вља ју др жа-
ву (стра ну или не ку од бив ших ју го сло-
вен ских ре пу бли ка), оп шти ну, ре ги он, 
ор га ни за ци ју ци вил ног дру штва, удру-
же ње гра ђа на, стру ков но или за ви чај но 
удру же ње... – ка же Го ран Бу џак, члан 
Ор га ни за ци о ног од бо ра Дру ге олим пи-
ја де за ду жен за ме ди је.

Сви за ин те ре со ва ни мо гу за до дат-
не ин фор ма ци је да се обра те Са ве зу 
пен зи о не ра Ср би је, од но сно Град ској 
ор га ни за ци ји пен зи о не ра Бе о град на 
те ле фон 011/3237-226.

Дру га олим пи ја да у сеп тем бру 

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

ке 3. ју на упла ће не су мај ске 
пен зи је ко ри сни ци ма ко ји жи-
ве у Ср би ји а рад ни век су, де-
лом или у це ло сти, од ра ди ли 
у Фе де ра ци ји БиХ. 

За 7.101 пен зи о не ра упла-
ће но је укуп но 893.233 евра, 
та ко да про се чан чек из но си 
око 125 евра.

Ус по ри ла
и Под го ри ца

И цр но гор ски пен зи о не ри 
ко ји жи ве у Ср би ји ово га пу-
та су мо ра ли да има ју ви ше 
стр пље ња не го ина че: за ис-
пла ту 1.409 април ских пен зи ја 
из Цр не Го ре је тек 29. ма ја 
на ра чун Ко мер ци јал не бан ке 
упла ће но 314.978 евра, или 
не што ви ше од 220 евра у 
про се ку. 
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Но ви на ри ко ји су не кад хо но рар но 
ра ди ли, а про пу сти ли су да се при-

ја ве за пен зиј ско оси гу ра ње, као и осни-
ва чи рад њи и дру ги пред у зет ни ци који 
су пропустили да пла те про пи са не до-
при но се, до би ли су шан су да уз мно го 
ма њи из да так на кнад но ре гу ли шу тај 
стаж: Управ ни од бор РФ ПИО до нео 
је Од лу ку о на чи ну об ра чу на до при но-
са за ПИО за ова кве оси гу ра ни ке ко-
јом је са да шња упла та за не ка да шњи 
стаж из у зет но сни же на, за но ви на ре, 
ре ци мо, чак три и по пу та у од но су на 
до ско ра шњу. 

На и ме, но ви на ри, уко ли ко се на-
кнад но при ја вљу ју на оси гу ра ње, као 
и оста ли гра ђа ни ко ји су се ба ви ли не-
ком од са мо стал них де лат но сти а нису 
редовно плаћали доприносе, мо ра ју за 
ра ни ји стаж, пре ма За ко ну о до при но си-
ма за со ци јал но оси гу ра ње, да пла ћа ју 
до при но се пре ма пра ви ли ма и „це нов ни-
ку” ко ји ва жи у тре нут ку ка да под но се 
при ја ву. До ско ро, но ви на ри ма је на кнад-
ни до при нос об ра чу на ван на осно ви цу 
јед на ку про сеч ној за ра ди, чи ме је за 
сва ку го ди ну не ка да шњег хо но рар ног 
ста жа ва ља ло пла ти ти око 140.000 ди-
на ра. По ме ну том од лу ком УО РФ ПИО, 
ко ја је сту пи ла на сна гу 18. апри ла ове 
го ди не, пре ци зи ра но је да им се на да-
ље до при но си об ра чу на ва ју на нај ни-
жу осно ви цу ко ја, по за ко ну, из но си 
35 од сто про сеч не за ра де у Ре пу бли-
ци ис пла ће не у прет ход ном квар та лу. 
По што ова осно ви ца са да, од 1. ма ја 
до кра ја ју ла, из но си 14.677 ди на ра, 

до при нос (по сто пи од 22 од сто) ко-
ји на њу ва ља пла ти ти је сте 3.228,94 
ди на ра. Ко же ли да на кнад но упла ти 
це лу го ди ну не ка да шњег ста жа, са да, 
да кле, за то тре ба да при пре ми све га 
– 38.747 ди на ра. 

– Упла том на ве де ног из но са но ви на-
ри, чла но ви удру же ња УНС-а и НУНС-
а, за ко је до са да ни је под не та при ја ва 
оси гу ра ња, од но сно ни је утвр ђе но свој-
ство оси гу ра ни ка у ро ку про пи са ном 
За ко ном о ПИО, мо гу да пла те стаж 
оси гу ра ња за пе ри од од да на ка да су 
по че ли да се ба ве но ви нар ском де лат-
но шћу до 31. де цем бра 2007. го ди не. 
У Фон ду, од но сно фи ли ја ли ко јој при-
па да ју пре ма ме сту пре би ва ли шта, об-
ра чу на ће им до при но се и оба ве сти ти 
их о из но су, ро ку и ра чу ну на ко ји тре-
ба да оба ве упла ту. Уко ли ко, ме ђу тим, 
хо ће на кнад но да упла те стаж за са мо-
стал но оба вља ње но ви нар ске де лат но-
сти по сле 1. ја ну а ра 2008. го ди не – за 
об ра чун и на пла ту до при но са тре ба да 
се обра те По ре ској упра ви – об ја шња-
ва Мир ја на Мир ков, ди рек тор Сек то ра 
за ПИО у Ре пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

На рав но, као и до сад, но ви на ри уз 
зах тев за на кнад но утвр ђи ва ње свој ства 
оси гу ра ни ка тре ба да до ста ве уве ре ње 
Удру же ња но ви на ра (УНС или НУНС) 
да су чла но ви јед ног од њих и да са-
мо стал но оба вља ју но ви нар ску де лат-
ност од од ре ђе ног да ту ма. 

– Иста по год ност, об ра чун до при но-
са на нај ни жу осно ви цу, ва жи и за оста-

ле оси гу ра ни ке са мо стал них де лат но сти 
ко ји се на кнад но при ја вљу ју на оси гу-
ра ње – сем за са мо стал не умет ни ке, 
оста ле рад ни ке у кул ту ри, све ште ни ке 
и вер ске слу жбе ни ке јер се њи ма и до-
сад до при нос об ра чу на вао на дру га чи-
ји на чин, на осно ви цу јед на ку про се ку 
за ра да из последњег квартала прет ход-
не го ди не – до да је Мир ков. 

Са да шње осно ви це, ре ко смо, ва же 
до кра ја ју ла, а за тим ће, за ав густ, 
сеп тем бар и ок то бар, би ти ускла ђе не 
са кре та њем за ра да у овом тро ме сеч-
ју. Су де ћи по зби ва њи ма са пла та ма, 
ва ља оче ки ва ти да ће осно ви це, у ова 
три ме се ца ни же од ва же ћих за фе бру-
ар, март и април, на ста ви ти да па да ју. 
Али, за оне ко ји се дво у ме и пре бро-
ја ва ју да ви де мо гу ли на кнад но да 
упла те не ки ме сец или го ди ну ста жа, 
ово, ипак, не би тре ба ло да бу де глав-
ни ори јен тир. На и ме, ва ља има ти на 
уму да до при но си на нај ни жу осно ви-
цу зна че и нај ни жи ко е фи ци јент за 
об ра чун бу ду ће пен зи је. Па, ко ме је 
нај ва жни је да у књи жи цу упи ше још 
не ки ме сец да би та ко што пре ис пу-
нио услов за пен зи о ни са ње, нек поч-
не да ску пља но вац. Они дру ги, пак, 
ко ји су се, мо жда, у ме ђу вре ме ну за-
по сли ли и го ди на ма ра де уз ре ла тив-
но при стој ну пла ту, тре ба ло би, ипак, 
да раз ми сле: да ли им је ва жни ја ко ја 
го ди на ста жа или ви си на пен зи је ко ју 
ће овом на кнад ном ми ни мал ном упла-
том, не спор но, ума њи ти.

Сла ви ца Че дић 

Уме сто до ско ра шњих око 140.000, са да је уз упла ту не пу них 39.000 ди на ра
мо гу ће озва ни чи ти ра ни је јед но го ди шње ба вље ње но ви нар ством
као са мо стал ном де лат но шћу и то упи са ти у рад ну књи жи цу

ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ НО ВИ НА РА ЗА ПО ВОЉ НИ ЈУ УПЛА ТУ ХО НО РАР НОГ СТА ЖА

Го ди на три пут јеф ти ни ја
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ИЗА ШАЛТЕРА

Уз не ми рен пе си ми стич ким прог но за ма о суд би ни ПИО си сте ма, не ма ли број Уз не ми рен пе си ми стич ким прог но за ма о суд би ни ПИО си сте ма, не ма ли број 
љу ди се ин те ре су је да ли мо же са су пру жни ком да удру жи стаж љу ди се ин те ре су је да ли мо же са су пру жни ком да удру жи стаж 

да би бар јед но од њих до би ло пен зи јуда би бар јед но од њих до би ло пен зи ју

Си стем оба ве зног пен зиј ског оси гу ра-
ња у на шој зе мљи још пред ста вља 

основ ни стуб си гур но сти и по ве ре ња 
гра ђа на, без об зи ра на уче ста ла пе-
си ми стич на пред ви ђа ња број них „уни-
вер зал них” ана ли ти ча ра ко ји ви де чак 
и ње гов пот пу ни крах у ско ри јој бу-
дућ но сти. Стра ни ме ди ји пу ни су ин-
фор ма ци ја о уда ру ре це си је на све 
обла сти жи во та и о про бле ми ма ко ји 
су до дат но оп те ре ти ли и си стем пен-
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња чак и 
у бо га тим зе мља ма Евро пе и све та, 
а тај та лас цр них слут њи та ла са по-
ма ло и у до ма ћим ме ди ји ма.

То је очи то уз не ми ри ло и на ше 
гра ђа не, по себ но оне ко ји се на да ју 
ско ром од ла ску у за слу же ну пен зи ју, 
што се од ра жа ва и у по ве ћа ном при-
ли ву зах те ва за пен зи ју и до пла ту 
ста жа оси гу ра ња кроз члан 15. Про-
те клих не де ља би ло је и гра ђа на ко-
ји су са исеч ци ма из но ви на до ла зи ли 

пред шал те ре Пен-
зиј ског фон да да 
би се рас пи та ли 
да ли ће се пен зи-
је у је ку гло бал не 
еко ном ске кри зе 
дра стич но сни жа-
ва ти и да ли се 
мо же уско ро оче ки-
ва ти по о штра ва ње 
за кон ских усло ва 
за од ла зак у пен-
зи ју.
По сто је ћи за-

кон ски про пи си о 
ПИО већ су пред-
ви де ли по ме ра ње 
ста ро сне гра ни це 
по шест ме се ци за 
сва ку го ди ну, до кра ја 2011. го ди не, 
па не ма ни ка кве по тре бе ни ти за кон-
ског осно ва да оси гу ра ни ци па нич но 
жу ре са рас ки да њем рад ног од но са 

пре вре ме на, ако већ ни су сте-
кли усло ве за пен зи о ни са ње. 
Би ло је, на и ме, ви ше по ку ша-
ја гра ђа на да пре да ју зах тев 
за пен зи ју уна пред, не ко ли ко 
ме се ци пре ис пу ње ња по треб-
них усло ва, што им ни у ком 
слу ча ју ни је од ко ри сти јер та-
кав, пре у ра њен зах тев мо же 
са мо да ис хо ди не га тив ним 
ре ше њем, од но сно да бу де 
од би јен. По сле то га би стран-
ка, ка да стек не услов, по но во 
мо ра ла да под не се зах тев за 
пен зи ју. Ме ђу тим, не ма смет-
њи да се овај зах тев под не се 
не ко ли ко да на пре ро ђен да-
на, под усло вом да је рас ки-
нут рад ни од нос и за кљу че на 
рад на књи жи ца. 

Не се лек тив но чи та ње штам-
пе и гле да ње ра зних ТВ еми-
си ја ве ро ват но је од го вор но 
за још не ка нео бич на, по не-
кад збу њу ју ћа пи та ња стра на-
ка на шал те ри ма Пен зиј ског 
фон да.

Јед но та кво, не рет ко, је сте 
и пи та ње да ли не ко мо же са 

ШТА СВЕ ПИ ТА ЈУ ГРА ЂА НИ КО ЈИ МА СЕ БЛИ ЖИ ВРЕ МЕ ЗА ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ 

Не ма са би ра ња ста жа

су пру жни ком да удру жи (са бе ре) стаж 
оси гу ра ња и да на тај на чин, уз по-
моћ за јед но оства ре ног рад ног ста жа, 
оства ре пра во „бар на јед ну” пен зи ју, 
по што су по је ди нач но вр ло да ле ко од 
ци ља, а про пи си се, ту ма че, ме ња ју и 
по ста ју све ре стрик тив ни ји. 

Иде ја је, мо ра се при зна ти, вр ло 
при влач на, али је и од го вор не дво-
сми слен. То у овом слу ча ју зна чи да 
је стаж оси гу ра ња лич на ка те го ри ја, 
а пра во на пен зи ју лич но пра во ко-
је мо же да се пре не се на дру го ли це 
са мо под усло ви ма про пи са ним за ко-
ном (у кон тек сту ри зи ка смр ти), као 
пра во на по ро дич ну пен зи ју. Ина че, 
у на шем прав ном си сте му не по сто ји 
ни ти је ика да по сто ја ла мо гућ ност са-
би ра ња ста жа два ли ца, ма кар и су-
пру жни ка или нај бли жих срод ни ка, 
да би се сте кла кво та пу ног ста жа 
као усло ва за ста ро сну пен зи ју јед-
ног или обо је оси гу ра ни ка.

Црв сум ње, пот хра њен сло бод ним 
ин тер пре та ци ја ма штам пе, нај бо ље 
ле чи сло во за ко на, а гра ђа ни има ју 
мо гућ ност да се и лич но рас пи та ју и 
про чи та ју штам па не бро шу ре о на чи-
ни ма оства ри ва ња пра ва из пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња ко је мо гу да 
при ба ве у при јем ним са ла ма фи ли ја-
ла Ре пу блич ког фон да ПИО.

С. Мар се нић

Мање недоумица уз брошуре Пензијског фонда

Право место за праву информацију
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У ФИ ЛИ ЈА ЛИ СОМ БОР ПО НО ВО РА ДИ ПР ВО СТЕ ПЕ НИ ОР ГАН ВЕ ШТА ЧЕ ЊА

Фи ли ја ла са три слу жбе

Фи ли ја ла Сом бор, у ко јој 76 за по-
сле них услу жу је око 72.000 оси гу-

ра ни ка и око 40.000 ко ри сни ка пра ва 
из За пад но бач ког окру га, ор га ни за ци-
о но функ ци о ни ше, осим у се ди шту 
Фи ли ја ле у Сом бо ру (Ве нац Сте пе 
Сте па но ви ћа 18), и кроз три слу жбе 
фи ли ја ле – у Апа ти ну (Ули ца анекс 
Бло ка 5), Ку ли (Мар ша ла Ти та 260) 
и Оџа ци ма (Сом бор ска 32).

По ме ну те слу жбе ра ни је су би ле 
фи ли ја ле, а и да нас за по сле ни из 
ових слу жби оба вља ју све по сло ве 
у окви ру ПИО за сво је су гра ђа не: по-
чев од ком пле ти ра ња зах те ва ве за них 
за по дат ке о за ра да ма и ста жу, до но-
ше ња ре ше ња о пра ви ма, па до ис-
пла та при на дле жно сти ко ри сни ци ма 
пра ва. Ме ди цин ско ве шта че ње и фи-
нан сиј ско-књи го вод стве ни по сло ви 
ра де се је дин стве но за све слу жбе 
у се ди шту Фи ли ја ле у Сом бо ру. Ова-
ква ор га ни за ци ја ра да усло ви ла је да 
ско ро по ло ви на за по сле них ра ди ван 
Сом бо ра, па сто га ди рек тор Фи ли ја ле 
Ан ге ли на Ко сић пе ри о дич но (јед ном 
ме сеч но или у два ме се ца) одр жа ва 
са стан ке са ше фо ви ма слу жби и на-
чел ни ци ма из Фи ли ја ле да би ко ор ди-
ни ра ли рад и лак ше пре мо сти ли ову 
„раз у ђе ност” Фи ли ја ле. 

По слов не згра де се ди шта Фи ли ја-
ле у Сом бо ру и слу жби про стор но и 
функ ци о нал но су за до во ља ва ју ће, је ди-

но је по треб но згра ду Слу жбе Фи ли ја-
ле у Оџа ци ма, ста ри ју од 100 го ди на, 
адап ти ра ти да би усло ви ра да и та мо 
би ли ху ма ни ји – и за ко ри сни ке услу-
га и за за по сле не. Сом бор ска фи ли ја-
ла су вла сник је по ме ну тих обје ка та 
по по ла са Фи ли ја лом Ре пу блич ког за-
во да за здрав стве но оси гу ра ње, осим 
код Слу жбе у Ку ли, где је од нос 60 
пре ма 40 по сто у ко рист РЗ ЗО. 

Гра ђа ни и у се ди шту Сом бор ске 
фи ли ја ле и у слу жба ма мо гу сва ко-
днев но да оба ве по сло ве у при јем-
ним кан це ла ри ја ма од 8 до 13 ча со ва, 
а у Ку ли им је на рас по ла га њу и је-
дан шал тер. 

– У овом вре мен ском ин тер ва лу, 
за ин те ре со ва ни гра ђа ни до би ја ју све 
по треб не ин фор ма ци је из де ло кру га 
ра да Фи ли ја ле. Нај пре код за по сле них 
у при јем ним кан це ла ри ја ма, за тим код 
ре фе ре на та ко ји ра де на ком пле ти ра њу 

зах те ва оси гу-
ра ни ка по пи-
та њу по да та ка 
о ста жу и за ра-
да ма и на из ра-
ди ре ше ња, а 
на кра ју и код 
на чел ни ка оде-
ље ња и ди рек-
то ра. Да кле, 
по сто ји про-
ход ност и јав-
ност у ра ду, 
а ја нијед ну 
стран ку ни сам 
вра ти ла ка да 
ми се обра ти-
ла за по моћ. 
Пла ни ра мо да 

у на ред ном пе ри о ду ор га ни зу је мо и 
прав ну по моћ за стран ке – на ја вљу-
је Ан ге ли на Ко сић.

При јем не кан це ла ри је у Сом бо ру 
на ла зе се у при зе мљу згра де, сем Ис-
плат не слу жбе ко ја је тре нут но на 
пр вом спра ту. Ме ђу тим, у пла ну је 
и ње но из ме шта ње у при зе мље, та-
ко да ће стран ка ма услу ге Фон да би-
ти ла ко до ступ не. 

У при зе мљу по слов не згра де, на 
ра дост и ко ри сни ка услу га и за по сле-
них, од фе бру а ра ове го ди не ра ди по-
но во и ин ва лид ска ко ми си ја. До тад, 
па у за у ра ду ин ва лид ске ко ми си је од-
ра зи ла се и на че шће пре ко ра че ње 
ро ко ва при ли ком ре ша ва ња зах те ва 
за оства ри ва ње пра ва из ин ва лид ског 
оси гу ра ња. Ле кар ве штак са да ра ди 
че ти ри да на у не де љи, оце њу је све 
зах те ве за ту ђу не гу и по моћ, као и 
рад ну спо соб ност оси гу ра ни ка са не-
у роп си хи ја триј ском или не у ро ло шком 
ди јаг но зом. Већ има по ка за те ља да 
по нов ни рад пр во сте пе ног ор га на ве-
шта че ња у Сом бо ру има за ре зул тат 
сма ње ње бро ја ин ва лид ских пред ме-
та „на че ка њу”.

Фи ли ја ла Сом бор је пре не ко ли ко 
го ди на кроз пи лот про грам Ди рек ци-
је РФ ПИО ре ши ла про блем тех но ло-
шке опре мље но сти. Сви за по сле ни 
су об у че ни и на рад ном ме сту ко ри-
сте ра чу нар. Ме ђу тим, до успо ра ва ња 
по ступ ка и ка шње ња у до но ше њу ре-
ше ња нај че шће до ла зи код зах те ва 
за оства ри ва ње пра ва по спо ра зу ми-
ма са бив шим ју-ре пу бли ка ма због 
не пот пу них по твр да о ста жу, као и 
код зах те ва оси гу ра ни ка са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред ни ка због 
не пот пу них по да та ка, не у пла ће них до-
при но са, че ка ња на уве ре ња из по-
ре ске упра ве...

Рад ни ци Сом бор ске фи ли ја ле су 
у лањ ској го ди ни при ми ли 17.913 но-
вих зах те ва за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО, а од то га ре ши ли 15.893; ве ћи-
на под не тих зах те ва за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну и по ро дич ну пен-
зи ју ре ше на је у за кон ском ро ку од 
60 да на.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРЕДСТАВЉАМО

Ди рек тор Сом бор ске фи ли ја ле пе ри о дич но одр жа ва са стан ке са ше фо ви ма слу жби 
да би ко ор ди ни ра ли рад и лак ше пре мо сти ли „раз у ђе ност” Фи ли ја ле

Ангелина Косић

Ускоро све службе у приземљу, приступачније грађанима
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По сле де се то го ди шњег ра да у 
при вре ме ном, не а де кват ном и 

тех нич ки не до вољ но опре мље ном по-
слов ном про сто ру, 39 за по сле них у 
Фи ли ја ли у Ко сов ској Ми тро ви ци ко-
нач но ће од 25. ју на по че ти да ра де 
у но вој, на мен ски са гра ђе ној згра ди 
у Ко ла шин ској ули ци број 30.

– До рат них де ша ва ња 1999. 
го ди не Фи ли ја ла се на ла зи ла у ју-
жном де лу, али смо та да мо ра ли 
да пре ђе мо у про сто ри је у дру гом 
де лу гра да што је тре ба ло да бу-
де при вре ме ни сме штај – об ја шња-
ва Ра ду ле Ком пи ро вић, ди рек тор 
ове фи ли ја ле. – А по тра ја ло је до 
2004. го ди не, ка да смо пре шли у из-
најм ље ни по слов ни про стор. Уз ве-
ли ку по моћ и по др шку Ди рек ци је 
РФ ПИО ус пе ли смо да се умре жи-
мо у си стем ПИО и да се ка дров ски 
и тех нич ки оспо со би мо да по ве ре-
не по сло ве оба вља мо ква ли тет но и 
у про пи са ном ро ку. Пре се ље њем у 
но ву, на мен ски са гра ђе ну згра ду си-
гур но ће мо мно ге од ових про бле-

ма оста ви ти за со бом – за до во љан 
је ди рек тор Ком пи ро вић. 

Фи ли ја ла Ко сов ска Ми тро ви ца, 
са ис по ста ва ма у Ле по са ви ћу и Зу-
би ном По то ку, по кри ва и оп шти не 
Ле по са вић, Зве чан, Ср би ца и Ву чи-
трн. За оси гу ра ни ке са ових оп шти на 
до но се се пр во сте пе на ре ше ња из 
обла сти пен зиј ско-ин ва лид ског оси-
гу ра ња. Ад ми ни стра тив не по сло ве и 
оне ве за не за ма тич ну еви ден ци ју 
ова фи ли ја ла ра ди и за оси гу ра ни-
ке из оп шти на При зрен, Су ва Ре ка, 
Ора хо вац, Го ра, Опо ље, Пећ, Кли-
на, Де ча ни, Ђа ко ви ца и Ис ток. Фи-
ли ја ла бри не о 17.800 оси гу ра ни ка 
и око 7.500 ко ри сни ка пен зи ја.

– И до са да смо на сто ја ли да на-
ши оси гу ра ни ци не че ка ју ду го на 
ре ше ња о пен зи о ни са њу та ко да је 
нај ве ћи број њи хо вих зах те ва ре ша-
ван у ро ку од два, два и по ме се ца. 
О то ме све до чи и по да так да је од 
2.000 зах те ва пре да тих код нас про-
шле го ди не са мо 120 оста ло не ре-
ше но, а ве ћи на ре ше ња до не та је 
у за кон ском ро ку. По сле пре се ље-
ња у но ву згра ду где је шал тер ски 
про стор из у зет но до бро опре мљен 
си гу ран сам да ће сви на ши оси гу-
ра ни ци и ко ри сни ци још лак ше и 
бр же за вр ша ва ти по сло ве – уве рен 
је наш са го вор ник.

У Ко сов ско ми тро вач кој фи ли ја-
ли ра ди ле кар ска ко ми си ја, а ле ка-
ри ве шта ци по по тре би до ла зе из 
Бе о гра да и Ни ша.

– Ни у но вој згра ди ни је још 
пот пу но уре ђен при ступ да љу ди у 
ин ва лид ским ко ли ци ма или те шко 
по крет ни ко ји до ла зе на пре глед и 
ве шта че ње мо гу без ика квих смет-
њи да ула зе у згра ду. Али, по што 
је 25. ју на, у част усе ље ња у но ви 
про стор, пред ви ђе на сед ни ца Управ-
ног од бо ра РФ ПИО ов де код нас, 
на да мо се да ће би ти одо брен и на-
ста вак ра до ва ко ји ће то да омо гу-
ће. Ина че, тре нут но на оце ну рад не 

спо соб но сти и до би ја ње ту-
ђе по мо ћи и не ге че ка 473 
љу ди, док 419 че ка на ве-
шта че ње пре ко Цен тра за 
со ци јал ни рад, што та ко ђе 
ра ди еки па од три ле ка ра 
ко ја пре ма утвр ђе ном рас по-
ре ду до ла зи код нас – об ја-
шња ва Ра ду ле Ком пи ро вић, 
ди рек тор Фи ли ја ле Ко сов-
ска Ми тро ви ца.

В. А.

ФИ ЛИ ЈА ЛА КО СОВ СКА МИ ТРО ВИ ЦА – ПО СЛЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ У ОТЕ ЖА НИМ УСЛО ВИ МА

За де се так да на 
у но вој згра ди

Од око 2.000 зах те ва при мље них про шле го ди не, не ре ше них са мо 120;Од око 2.000 зах те ва при мље них про шле го ди не, не ре ше них са мо 120;
ре ше ња углав ном до не та у за кон ском ро куре ше ња углав ном до не та у за кон ском ро ку

Радуле Компировић

Нова зграда у Колашинској улици
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Скром ној све ча но сти у Ди рек ци ји Фон да при су ство ва ло осам де се так зва ни цаСкром ној све ча но сти у Ди рек ци ји Фон да при су ство ва ло осам де се так зва ни ца
из вла де, ми ни стар ста ва, За во да за со ци јал но оси гу ра ње, за по сле нииз вла де, ми ни стар ста ва, За во да за со ци јал но оси гу ра ње, за по сле ни
из Фон да, ко ле ге но ви на ри и са рад ни ци ли стаиз Фон да, ко ле ге но ви на ри и са рад ни ци ли ста

У ЖИЖИ

Подпредседник Владе о предстојећим реформама

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ „ГЛА СА ОСИ ГУ РА НИ КА”

И да ље ин фор ма ти ван
и ак ту е лан

При зна ње ре дак ци ји
Ре дак ци ји ли ста је, по во дом 40 го ди на успе шног ра да, на про сла ви до де ље на 

за хвал ни ца ко ју је Сло бо дан Здрав ко вић, ди рек тор Фон да, уру чио Та тја ни Кр шић, 
но ви на ру са нај ду жим ста жом у ли сту. 

У „Гла су оси гу ра ни ка” да нас ра ди сед мо ро љу ди: Сла ви ца Че дић, глав ни и од го-
вор ни уред ник, Та тја на Кр шић и Ве сна Ана ста си је вић, но ви на ри-уред ни ци; у струч-
ној слу жби су се кре тар ре дак ци је Ве сна Си би но вић и опе ра тор на ра чу на ру Со фи ја 
До ми ни ко вић, а но во сад ски део ре дак ци је чи не Ика Ми тро вић, од го вор ни уред ник 
за Вој во ди ну, и Ми ро слав Мек те ро вић, но ви нар-уред ник.

Ре ор га ни за ци ја Фон да 
ПИО, ре фор ма си сте ма 

пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња на осно ву нај бо љих 
ис ку ста ва европ ских зе ма ља 
и фор ми ра ње Цен трал ног 
ре ги стра, три су нај ва жни-
ја за дат ка у овој обла сти, 
ис та као је др Јо ван Кр ко ба-
бић, пот пред сед ник Вла де 
Ср би је, пред осам де се так 
го сти ју на про сла ви по во-
дом 40-го ди шњи це „Гла са 
оси гу ра ни ка”. 

Зна ча јан ју би леј је дин-
стве них но ви на на овим 
про сто ри ма обе ле жен је 

скром ном, али по се ће ном 
све ча но шћу у хо лу Ди рек-
ци је РФ ПИО у Бе о гра ду. 
По зи ву да се за јед но при-
се ти мо ми ну лих де це ни ја 
и под се ти мо шта нам да ље 
ва ља чи ни ти, ода зва ле су 
се зва ни це из Вла де Ср би-
је, ми ни стар ста ва, За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње, ко-
ле ге но ви на ри и са рад ни ци 
ли ста, као и, на рав но, за по-
сле ни у Фон ду. 

– „Глас оси гу ра ни ка” је 
по след њих 40 го ди на био 
је дан од зна чај них ка на-
ла ко му ни ка ци је са оси гу-
ра ни ци ма и пен зи о не ри ма. 
Ре фор ма ко ја пред сто ји Пен-
зиј ском фон ду да би га учи-
ни ла мо дер ним и ефи ка сним 
апа ра том сва ка ко ће се на 
од ре ђен на чин од ра зи ти и 
на лист, али ће он, уз на-
шу по др шку, си гур но и да-
ље би ти и ин фор ма ти ван и 
ак ту е лан, као и до са да. По-
зи вам вас да што ду же бу-
де те са на шим ли стом, као 

Директор Слободан Здравковић: будите и даље с нама као читаоци, сарадници и саговорници
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ПРО СЛА ВА ПО ЧЕ ЛА СЕД НИ ЦОМ ИЗ ДА ВАЧ КОГ СА ВЕ ТА 

Ис ку сан и спре ман
за да ље про ме не

Обе ле жа ва ње 40-го ди шњи це ли ста 
по че ло је сед ни цом Из да вач ког са ве та 
чи ји су чла но ви, уз че стит ке и по др шку 
до са да шњим про ме на ма, по же ле ли ре-
дак ци ји да на ста ви да уна пре ђу је са др-
жај овог је дин стве ног гла си ла.

– Са 40 го ди на чо век са зри, већ има 
до вољ но зна ња и ис ку ства, али још је 
спре ман на аван ту ре и на про ме не. И 
наш лист мо же да се от при ли ке та ко 
ока рак те ри ше – ре као је др Зо ран Сто-
јиљ ко вић, пред сед ник Из да вач ког са ве-
та, из но се ћи за до вољ ство што „ма ла 
ре дак ци ја, са не ве ли ком мре жом са рад-
ни ка, ипак успе ва да јед ну зна чај ну 
по пу ла ци ју, ко јој је то че сто је ди ни из-
вор ин фор ми са ња, одр жи до вољ но оба-
ве ште ном”. 

Лист, ко ји има шта да ка же че твр-
ти ни ста нов ни штва Ср би је, ти ме има и 
ве ћу од го вор ност да на ста ви да бу де за-
тво рен за по ли ти ку, а отво рен за но ве 
са др жа је и са го вор ни ке ко ји вр хун ски по-
зна ју ову област, ре као је још др Сто јиљ-
ко вић, оче ку ју ћи да лист, у ре фор ма ма 
ко је пред сто је Фон ду, бу де оквир и за 
не го ва ње раз го во ра и ди ску си ја.

– Сва ка ко тре ба по хва ли ти раз у ме ва-
ње ку ће за рад ли ста и не сум њам да 
ће се оно на ста ви ти и уна пре ди ти – на-
гла сио је др Сто јиљ ко вић.

По др шку ли сту – из ко га и сам, као 
од не дав но пр ви чо век Фон да, са зна је 
не ке „за нат ске” де та ље и сти че сли ку 
о ра ду фи ли ја ла, обе ћао је и Сло бо дан 
Здрав ко вић, ди рек тор Ре пу блич ког фон-
да ПИО, на ја вљу ју ћи да ће се ре форм-

ски про це си, ко ји се од ви ја ју на ни воу 
чи та вог Фон да, од ра зи ти и на лист. 

Ма ри ја То до ро вић је по но ви ла „да 
су то је ди не но ви не ко је чи та од пр ве 
до по след ње стра не”, али не „по ду жно-
сти”, већ што има мно го ин те ре сант них 
тек сто ва ко је вре ди про чи та ти, по себ но 
о свет ским ис ку стви ма и оних из ко јих 
се ви ди рад и жи вот пен зи о нер ских ор-
га ни за ци ја.

Бо жи дар Це кић, пред сед ник Са ве-
за ин ва ли да ра да Ср би је, уве рен је да 
би лист, у ко ме мо гу про на ћи оно што 
их за ни ма и они ко ји ра де и они ко ји 
не ра де и они ко ји су у пен зи ји, имао 
чи та о це чак и ка да би се про да вао на 
ки о ску, док је др Та тја на Ра ко њац-Ан-
тић по себ но по др жа ла пре у сме ра ва ње 
са основ них ин фор ма ци ја на ана ли тич-
ке тек сто ве ве за не за пен зиј ско-ин ва-
лид ско оси гу ра ње. По њој, то по ка зу је 
да је еки па оку пље на у „Гла су оси гу ра-
ни ка” из у зет но еду ко ва на, а њен про-
фе си о на ли зам огле да се и у то ме што 
се за др жа ла на ни воу струч но сти и не-
у кљу чи ва ња у по ли тич ка зби ва ња ко-
ја увек има ју до дир ну тач ку са овом, и 
со ци јал но и еко ном ски ја ко осе тљи вом 
про бле ма ти ком. 

Сла ви ца Че дић, глав ни и од го вор ни 
уред ник „Гла са оси гу ра ни ка”, у име ре-
дак ци је за хва ли ла је на ле пим ре чи ма, 
из но се ћи уве ре ње да ће ре дак ци ја ус пе-
ти да и да ље уна пре ђу је лист, уз ве ли ку 
по др шку љу ди у ку ћи уз чи ју је тех нич-
ку, фи нан сиј ску и струч ну по моћ оства-
рен и до са да шњи на пре дак.

чи та о ци, са рад ни ци или са-
го вор ни ци – ре као је Сло бо-
дан Здрав ко вић, ди рек тор 
РФ ПИО, по здра вља ју ћи при-
сут не зва ни це. 

– Сла ви ти ју би леј од 40 
го ди на ни је ма ла ствар. Не-
што што је жи ве ло и тра је 
то ли ко го ди на очи то за слу-
жу је па жњу – на гла сио је 
и пот пред сед ник вла де др 
Јо ван Кр ко ба бић. 

– Жи ви мо у вре ме ну ко-
је од свих нас зах те ва је дан 
дру га чи ји при ступ. Фонд у 
ова квом об ли ку функ ци о ни-
ше од 1992. го ди не, а од 
по чет ка про шле го ди не из-
вр ше на је и кон со ли да ци ја 
ко ја је још ви ше тех нич ка 
не го су штин ска, оче ку је се 
и при па ја ње вој ног фон да. 

Директор у разговору са 
Љубишом Самарџићем

Карикатуриста Драган 
Руменчић прима честитке

За то и пред сто ји озбиљ на 
ре ор га ни за ци ја. Фор ми ра не 
су три екс перт ске гру пе. На 
че лу пр ве на ла зи се ди рек-
тор Фон да ПИО Сло бо дан 
Здрав ко вић и она ће ра ди ти 
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За успе шну ду го го ди шњу са рад њу са на шим ли стом, 
до де ље не су за хвал ни це до пи сни ци ма, са ти ри ча ри ма, ка-
ри ка ту ри сти ма и за по сле ни ма у Фон ду ко ји су ин фор ма-
ци ја ма и об ја шње њи ма до при не ли да „Глас оси гу ра ни ка” 
бу де по у зда но и те мељ но гла си ло о свим пра ви ма и оба-
ве за ма из пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња. 

За хвал ни це су до би ли: 
Гој ко Гој ко вић, Де јан Па та ко вић, Бо ра Оља чић, 

Дра ган Ру мен чић, Ђо ко Ми ло ва но вић, Ми лан ка Иван-
ча јић, Ми о драг Не го ва но вић, Сла во љуб Ко стан ти-
но вић, Да ни ло Ко цић, Бал ша Ра до ва но вић, Са ва 

За ви шић, Жи во рад Дим кић, Сте во Па на ки јев ски, 
Ра до мир Ста ној ко вић, Ра до ји ца Јо ви чић, Ду шан 
Стар че вић, Ра де Ђер го вић, Сло бо дан Ду чић, Ра ди-
во је Јев тић, Го ран Док на, Ми о драг Сто шић, Бра на 
Ни ко лић, Ми о драг Ве лич ко вић, Дра гош Јо ва но вић, 
Ра до мир Гој ко вић, На да Ћу рин, Или ја Ке цо је вић, 
Ра до мир Пе јо вић, Бра ни слав Ра шић, Мир ја на Мир-
ков, Ол га Ан дрић, Иван Ми мић, Мом чи ло Јо ва но-
вић, Ми ли ца Да ни ло вић, Алек сан дра То до ро вић, 
Жељ ко Си мић, Иван То до ро вић, Со ња Киш до бран-
ски, Слав ко Имрић, Ђор ђе На у мов ски, Сло бо дан 
Гам бер, Че до мир Фран цу ски.

За хвал ни це са рад ни ци ма

на ор га ни за ци о ним, ка дров-
ским и тех нич ким про ме на ма 
да би Фонд био у функ ци ји 
бла го вре ме ног и ефи ка сног 
оп слу жи ва ња ко ри сни ка. Би-
ће сма њен број за по сле них, 

ко јих је са да око 4.000 ши-
ром Ср би је, а про ме на ће 
би ти и у свим дру гим до ме-
ни ма, од јав них на бав ки до 
ин ве сти ци ја – на ја вио је др 
Кр ко ба бић.

На дру гом про јек ту, ре-
фор ми пен зиј ског и ин ва-
лид ског си сте ма, ра ди тим 
струч ња ка ко ји пред во ди 
Ра ди на То до вић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству 

за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку, ре као је још пот пред сед-
ник вла де:

– Узе ли смо у раз ма тра-
ње мо де ле пен зиј ског си-
сте ма Не мач ке, Аустри је, 

Презентација минуле четири деценије изазвала велику пажњу
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Те ле гра ми – че стит ке
Дра ги при ја те љи, че сти та ју ћи вам ју би лар ну го ди-

шњи цу – 40 го ди на ра да, же лим да ис так нем да је 
„Глас оси гу ра ни ка” рет ко гла си ло у нас ко је чи та о-
ци ма пру жа ка ко нео п ход не ин фор ма ци ја из ра зних 
обла сти жи во та, та ко и струч на упут ства ко ја мо гу да 
ко ри сте у оства ри ва њу сво јих пра ва из пен зиј ског, ин-
ва лид ског и здрав стве ног оси гу ра ња. Због све га то-
га „Глас оси гу ра ни ка”, ко ји сва ким да ном по ста је све 
ква ли тет ни је и мо дер ни је гла си ло, у пен зи о нер ској 
по пу ла ци ји је не за мен љи во шти во ко је се пре но си са 
јед ног на ве ћи број чи та ла ца. 

За Са вез пен зи о не ра Ср би је и ње го ве чла ни це ве о-
ма је зна чај но што се у „Гла су оси гу ра ни ка” об ја вљу ју 
по да ци и о ра ду пен зи о нер ских ор га ни за ци ја, њи хо-
вим ак тив но сти ма, број ним су сре ти ма и дру же њи ма 
члан ства и раз ме ни ис ку ста ва у ра ду.

На дам се да ће те и убу ду ће још ви ше ула га ти на-
по ре да по ста не у свом ран гу нај бо ље гла си ло у Ср-
би ји. То вам од ср ца же ли ваш ве ли ки по што ва лац 
и са рад ник,

Ђу ро Пе рић, в. д. пред сед ни ка
Са ве за пен зи о не ра Ср би је

При ја те љи ма из Ре дак ци је ис кре не че стит ке за ју би-
леј, за очу ва ни ин те гри тет и до стиг ну ти про фе си о нал-
ни врх, са же ља ма да обе ле жи те још ова квих ју би ле ја, 
же ли ду го го ди шњи са рад ник и пре да ни чи та лац,

Бо жи дар Це кић са по лу ми ли он ским
члан ством Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је

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 вам че стит ке са же љом да и да-
ље, без об зи ра на го ди не, бу де те објек тив ни у ин фор-
ми са њу и ра до чи та ни ме ђу свим ге не ра ци ја ма. 

Још јед ном ис кре не же ље да и не ке бу ду ће ју би ле-
је до че ка мо још бо љи и успе шни ји. 

Ди рек тор Фи ли ја ле За је чар 
Ве ли ка Уро ше вић са за по сле ни ма

  

  

Дејан Патаковић се захвалио 
и афоризмима

Швед ске и Сло ве ни је. Пре-
и спи та ће мо наш си стем и 
на ба зи прин ци па ко ји су 
са др жа ни у пен зиј ском си-
сте му ових зе ма ља, ура ди-
ће мо нај бо љи мо гу ћи мо дел 
за нас ко ји ће би ти ду го тра-
јан и одр жив си стем. Ма да 
је пла ни ра но да се про је кат 
окон ча сре ди ном 2010. го-
ди не, мо гу ће је да то бу де 
и ра ни је, мо жда већ у ја ну-
а ру на ред не го ди не. 

У овом тре нут ку Фонд 
ПИО, по ре чи ма др Кр ко-
ба би ћа, по тра жу је око 150 
ми ли јар ди ди на ра (100 ми-
ли јар ди ду га и око 50 ми-
ли јар ди ка ма та) по осно ву 
не пла ће них до при но са:

– Ду гу ју фи зич ка али и 
прав на ли ца, и то од сто 
хи ља да па до ми ли јар ду 
ди на ра по пред у зе ћу. Има 
ме ђу њи ма и ве ли ких си сте-
ма. Не мо же се ни оче ки-
ва ти да у та квој си ту а ци ји 

Фонд и пен зиј ски си стем 
функ ци о ни шу на нај бо љи 
мо гу ћи на чин. Због то га се 
ра ди и тре ћи про је кат, из ра-
да Цен трал ног ре ги стра на 
чи јем је че лу Ми ли ца Да ни-
ло вић. Цен трал ни ре ги стар 

ће са др жа ти по дат ке о сва-
ком оси гу ра ни ку, о то ме да 
ли пла ћа до при но се или не 
из вр ша ва ову оба ве зу. Сви 
оси гу ра ни ци ће би ти ре ги-
стро ва ни, а ус по ста вље ни 
ме ха ни зам ће омо гу ћа ва ти 
да се оба ви на пла та или да 
се санк ци о ни ше не пла ћа-
ње. Лист ко ји са да про сла-
вља 40 го ди на има за да так 
да о све му то ме ин фор ми-
ше јав ност, да бу де на ше 
око у свет и сли ка ко ју ће 
да ти сва ком пен зи о не ру о 
ње го вом ме сту у том си сте-
му – ре као је др Јо ван Кр-
ко ба бић.

По др шку на по ри ма ре-
дак ци је из ре као је и др Ме-
хо Мах му то вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра РФ ПИО:

– Лист де лу је ин фор ма-
тив но и еду ка тив но на чи та-
о це и ре дак ци ја мак си мал но 
про фе си о нал но оба вља свој 
по сао. У пред сто је ћим ре-
фор ма ма лист ће си гур но 
би ти глав ни из вор ин фор-
ма ци ја за све нас, до сва-
ке ку ће ће мо ћи да стиг не 
ра зу мљи во ту ма че ње све га 
што се то ком ре фор ме до га-
ђа за хва љу ју ћи „Гла су оси-
гу ра ни ка”.
При сут ни су, пра те ћи 

пре зен та ци ју ко ју је при-
пре мио Игор Сто ја но вић, 
ви ши струч ни са рад ник за 
од но се с јав но шћу, а пред-
ста ви ла Је ли ца Ти мо ти је-
вић, ди рек тор Сек то ра за 
од но се с јав но шћу РФ ПИО, 
мо гли да се под се те ка ко 
се од пр вог бро ја до да нас 
„Глас оси гу ра ни ка” раз ви јао, 
ра стао и са зре вао, али и 
ка ко се ме њао цео си стем 

пен зиј ско-ин ва лид ског оси-
гу ра ња што је лист то ком 
че ти ри де це ни је пом но пра-
тио и бе ле жио.
Ве сна Ана ста си је вић 

Директор Здравковић са 
претходницима Милијаном 

Поповићем и Јованом Пејићем

Окупили се председници УО: 
Марија Тодоровић,

 др Мехо Махмутовић 
и др Јован Кркобабић

Аплауз награђенима
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (3)

Гла во бо ље због ви шко ва
По сле сед мо го ди шње при пре ме, 1982. до нет са ве зни за кон, уво ди се од ре ђи ва њеПо сле сед мо го ди шње при пре ме, 1982. до нет са ве зни за кон, уво ди се од ре ђи ва ње
пен зи ја пре ма пла та ма из де сет нај по вољ ни јих го ди на и при пре мапен зи ја пре ма пла та ма из де сет нај по вољ ни јих го ди на и при пре ма
оба ве зно оси гу ра ње зе мљо рад ни каоба ве зно оси гу ра ње зе мљо рад ни ка

У 1982. го ди ни, ко ја је на-
ја вље на као го ди на ве-

ли ких те шко ћа, 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 бе ле жи 
тре ћу го ди ну по сло ва ња с 
гу би ци ма: рас хо ди за ин-
ва лид ске, ста ро сне и по ро-
дич не пен зи је ве ћи су од 

пла ни ра них, број пен зи о не-
ра, уме сто пет, по рас тао је 
за шест од сто, ве ћи су из да-
ци и за на кна де за за по шља-
ва ње и опо ра вак ин ва ли да, 
за ле че ње у ре ха би ли та ци-
о ним цен три ма...

А струч ња ци су прог но зи-
ра ли да ће се, уз по сто је ћу 
сто пу до при но са, гу би ци на-
ста ви ти и сле де ће, 1983. го-
ди не, и да ће из но си ти око 
7,5 ми ли јар ди ди на ра.
Из вр шни од бор Скуп-

шти не Ре пу блич ке СИЗ 
пен зиј ског и ин ва лид ског 

оси гу ра ња рад ни ка до но си 
Про грам ста би ли за ци је. Тра-
жи се на чин за за у ста вља ње 
ве ли ког при ли ва ин ва лид-
ских пен зи о не ра и од лу чу-
је да у 1982, без об зи ра на 
то што се по је ди не ор га ни-
за ци је удру же ног ра да на-
ла зе у те шкој ма те ри јал ној 
си ту а ци ји, не ће би ти осло ба-

ђа ња од оба ве за пла ћа ња 
до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње.

Због те шке ма те ри јал не 
си ту а ци је и пре по ру ке Из вр-
шног ве ћа Скуп шти не Ср би-
је да се за шти ти стан дард 
нај у гро же ни јих де ло ва ста-
нов ни штва, а ме ђу њи ма и 
пен зи о не ра, Ре пу блич ка за-
јед ни ца у мар ту 1982. до-
но си од лу ку о ван ред ном 
по ве ћа њу свих пен зи ја до 
4.690,10 ди на ра (ко ли ки је 
гра нич ни из нос нај ни жег пен-
зиј ског при ма ња) и ис пла ти 

65,66 ди на ра ко ри сни ци ма за-
штит ног до дат ка. Ме сец да-
на ка сни је, сле ди по ве ћа ње 
свих пен зи ја за 7,7 од сто, 
а оне пен зи је ко је су по сле 
те по ви ши це би ле ни же од 
5.042,95 ди на ра по ве ћа не 
су за још 1,4 од сто.

По сле се дам го ди на при-
пре ма и раз ма тра ња, и са мо 
два ме се ца јав не рас пра ве, 
22. апри ла 1982. Скуп шти на 
СФРЈ усво ји ла је са ве зни За-
кон о основ ним пра ви ма из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, с по чет ком при ме не 
од 1. ја ну а ра 1983. го ди не. 

С об зи ром на ва жност 
про пи са, мо жда су би ле ра зу-
мљи ве ви ше го ди шње при пре-
ме, али у Са ве зу пен зи о не ра 
и Из вр шном од бо ру Ре пу-
блич ке СИЗ ПИО би ли су 
из не на ђе ни из у зет но крат-
ким вре ме ном за из ја шња-
ва ње. Да је ускла ђи ва ње 
пен зи ја нај о се тљи ви је пи та-
ње у си сте му пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња по-
ка за ло се и ово га пу та, али 
за кон ни је ис пу нио оче ки ва-
ња по што је пред ви ђао оба-
ве зно ускла ђи ва ње пен зи ја 
са ра стом но ми нал них лич-

Тра је јер вре ди
Наш лист чи там од пр вог бро ја, јер сам се ма ја 1969. го-

ди не за по слио у Ко му нал ном за во ду за со ци јал но оси гу ра ње у 
Ћу при ји и цео рад ни век про вео ра де ћи у обла сти пен зиј ског, 
ин ва лид ског и здрав стве ног оси гу ра ња. 

Ба ве ћи се со ци јал ним оси гу ра њем, „Глас оси гу ра ни ка” ми је 
био од ве ли ке по мо ћи јер сам у ње му мо гао да про чи там тек сто-
ве из до ме на по зи тив ног и упо ред ног пра ва. Јед но став но, учио 
сам из ње га, био ми је струч на пот по ра по што ни је дан дру ги 
лист ни је об ја вљи вао тек сто ве ко ји су се од но си ли на ино стра-
но оси гу ра ње, оси гу ра ње по ме ђу на род ним спо ра зу ми ма, ка ко 
у обла сти ПИО та ко и у обла сти здрав стве ног оси гу ра ња.

Мно го то га би по хвал но мо гло да се на пи ше о на шем ли сту, 
али му је нај ве ће при зна ње што про сла вља ју би леј од 40 го ди-
на. То је знак да ду го тра је, а тра је ду го за то што вре ди. 

Та кав је наш лист. 
Ми ро слав Ми шко вић,
прав ник из Ја го ди не

У 1982. го ди ни про сеч на за ра да би ла је 
11.918 ди на ра, про сеч на пен зи ја 7.127, 
а нај ви ша (85 од сто нај ви шег осно ва)
– 30.728 ди на ра

И онда је било дилема да ли су пензије зарађене
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них до хо да ка у прет ход ној 
го ди ни, а оста ло пре пу стио 
ре пу бли ка ма да утвр де пре-
ма сво јим по тре ба ма и мо-
гућ но сти ма. Ме ђу тим, од 
са ве зног за ко на се упра во 
оче ки ва ло да пре се че „ша-
ре ни ло” у ре пу бли ка ма око 
ускла ђи ва ња пен зи ја, ко је 

је че сто би ло ка мен спо-
ти ца ња. Не за до вољ ни су 
би ли и ин ва ли ди јер су сма-
тра ли да су у за ко ну за не-
ма ре ни, ни су би ли бо љег 
рас по ло же ња ни по љо при-
вред ни ци…

Јед на од зна чај ни јих но-
ви на би ла је бри са ње гу-
сти не ста жа као до дат ног 
усло ва за сти ца ње пра ва 
на пен зи ју и на нов ча ну на-
кна ду за те ле сно оште ће ње, 
а про ме ње но је и до та да-
шње пра ви ло да се пен зи ја 
од ре ђу је пре ма про сеч ном 

лич ном до хот ку из по след-
њих де сет го ди на: за пен-
зиј ски основ по чи ње да се 
узи ма де се то го ди шње раз-
до бље ко је је нај по вољ ни-
је за оси гу ра ни ка, а лич ни 
до хо ци по чи њу да се ва ло-

Пен зи о не ри су те го ди-
не има ли не ко ли ко по ве ћа-
ња пен зи ја, а при ми ли су 
и ре грес од 850 ди на ра. 
На кра ју го ди не, на по след-

Ви ше о
здрав стве ној

 за шти ти
Ве ли ко ми је за до вољ-

ство да вам че сти там ју-
би леј – 40 го ди на од 
осни ва ња. С об зи ром на 
то да сам се за по слио 
знат но пре 1969. го ди не 
и да сам цео рад ни век 
про вео у Ми ни стар ству 
здра вља Ср би је и у Ре пу-
блич кој СИЗ здрав стве не 
за шти те и здрав стве ног 
оси гу ра ња, имао сам мо-
гућ ност да пра тим ча со-
пис од пр вог бро ја па све 
до да нас. 

Док је ча со пис по кри-
вао и област здрав стве не 
за шти те, че сто сам об ја-
вљи вао тек сто ве ко ји су 
у да том тре нут ку би ли 
ак ту ел ни.
Број на по пу ла ци ја 

пен зи о не ра, бу ду ћи да 
су они зна чај ни ко ри сни-
ци здрав стве не за шти те, 
за ин те ре со ва на је за ра-
ци о нал но и ефи ка сно 
функ ци о ни са ње здрав-
стве не слу жбе. Би ло би 
ко ри сно ако део про сто-
ра ча со пи са по све ти те 
здрав стве ној за шти ти пен-
зи о не ра.

Са же љом да ду го тра-
је те и не пре кид но уна пре-
ђу је те рад,

ср да чан по здрав,
Дра ган Мла де но вић, 

ди пло ми ра ни 
еко но ми ста,

Но ви Бе о град

У 1983. го ди ни про сеч на пла та 
из но си ла је 15.161 ди нар, про сеч на 
пен зи ја 9.131, а нај ви ша 37.828 
ди на ра; за штит ни до да так био је 
7.420, а до да так за ту ђу не гу 
и по моћ 6.999 ди на ра

Стална борба за положај пензионера

ри зу ју да би се из бе гли не-
га тив ни ефек ти ин фла ци је 
при ли ком утвр ђи ва ња пен-
зиј ског осно ва.

Оба ве зним пен зиј ским и 
ин ва лид ским оси гу ра њем об-
у хва та ју се и рад ни ци ко ји 
ра де ма ње од по ло ви не пу-
ног рад ног вре ме на, ума ње-
ње ста ро сних пен зи ја код 
пре вре ме ног пен зи о ни са ња 
„оро ча ва” се до на вр ша ва-
ња го ди на жи во та за пу ну 
пен зи ју, док је пра во на 
по ве ћа ње пен зи је по осно-
ву уче шћа у НОР-у да то и 
ко ри сни ци ма пре вре ме не 
пен зи је.

У 1982. го ди ни кон ста-
то ван је по ра жа ва ју ћи по-
да так да је до бро вољ ном 
пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, од 1. ја ну а ра до 
31. ок то бра прет ход не го-
ди не, при сту пи ло са мо 138 
зе мљо рад ни ка, и то, углав-
ном, ста ри јих од 50 го ди на, 
од ко јих се ве ћи на опре де-
ли ла за нај ни жу осно ви цу 
оси гу ра ња.

Те, са да дав не 1982. го ди-
не, ауто пре во зни ци, уго сти-
те љи, так си сти, за на тли је и 
дру ги ко ји су се ба ви ли са-
мо стал ним ра дом оче ки ва ли 
су „свој” пен зиј ски за кон: На-
црт за ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу рад-
них љу ди ко ји са мо стал но 
оба вља ју де лат ност лич ним 
ра дом до ста вљен је на раз-
ма тра ње ве ћи ма Скуп шти-
не Ср би је.М
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ПОВОДИ

њем за се да њу Скуп шти не 
Ре пу блич ке за јед ни це ПИО, 
од лу че но је да се од 1. ја-
ну а ра 1983. го ди не пен зи-
је акон та тив но по ве ћа ју за 
21 од сто у од но су на јун-
ске, да се по ве ћа до да так 
за ту ђу не гу и по моћ (на 
6.101,90), за штит ни до да так 
и нов ча не на кна де за те ле-
сно оште ће ње (на 1.557,70 
ди на ра). 

Ме ђу пр вим од лу ка ма Ре-
пу блич ке за јед ни це у 1983. 
го ди ни би ло је по ве ћа ње 
сто пе до при но са за рад сма-
ње ња гу бит ка: за рад ни ке 
у ван при вре ди сто па је по-
ве ћа на на 13,5 од сто, за 
за по сле не у при вре ди из но-
си ла је 7,35, док су ОУР-и 
пла ћа ли до при нос по сто пи 
од 13,5 од сто.
Ви ше го ди шњи зах те ви 

ру да ра у руд ни ци ма са јам-
ском екс пло а та ци јом до би-

ли су за вр шни цу у од лу ци 
о ускла ђи ва њу пен зи ја ко ју 
је до не ла Скуп шти на Ре пу-
блич ке за јед ни це: ру дар ске 
пен зи је по ве ћа не су од 1. 
ја ну а ра 1983. за 28 од сто, 
па је пен зи ја од, на при мер, 
3.000 ди на ра (а та квих је, 
на жа лост, би ло мно го) по ра-
сла за 1.960 ди на ра.

Јав ност у то вре ме за о-
ку пља На црт за ко на о ПИО 
СР Ср би је, о ко ме је јав на 
рас пра ва би ла бо ље ор га-
ни зо ва на не го по во дом на-
цр та са ве зног за ко на, чи ја 
се при ме на оче ки ва ла од 
1. ју ла 1983.

Пен зи је по чи њу да ка сне 
и то се већ осе ћа са април-
ском ис пла том. Сва ки ди-
нар при хо да усме ра ва се у 
ис пла ту пен зи ја, па и сред-
ства пред ви ђе на за из град-

њу пен зи о нер ских ста но ва и 
опо ра вак и ре кре а ци ју.

Ипак, пен зи је на ста вља-
ју да ра сту: по што је про се-
чан лич ни до хо дак у 1982. 
по рас тао за 26,9 про це на-
та, а пен зи је од 1. ја ну а ра 
1983. за 21 од сто, то је пре-
о ста ло да се пен зи о не ри ма 
ис пла ти дуг од 5,9 од сто, од-
но сно да се за то ли ко по ве-
ћа ју пен зи је од 1. ју ла. Већ 
у ок то бру усле ди ло је но во 
по ве ћа ње пен зи ја за три 
про цен та, што је пред ста-
вља ло пр ви ко рак ка ускла-
ђи ва њу пен зи ја не пре ма 50 
већ пре ма 60 од сто ра ста 
лич них до хо да ка.

У си ту а ци ји угро же но сти 
жи вот ног стан дар да, на ини-
ци ја ти ву Син ди ка та по че ла 
је јав на рас пра ва, у ко ју 
су се укљу чи ли и пен зи о-

не ри, о то ме да се са чи ни 
со ци јал на кар та за сва ког 
оси гу ра ни ка и пен зи о не ра. 
Не до у ми ца у ве зи са тим је 
би ло мно го, а чи ни се да 
су оста ле и до да нас бу ду-

ћи да се од по ку ша ја ни је 
ни од ма кло.

Али, 1984. го ди на по чи-
ње му ка ма дру ге вр сте: због 
ин фла ци је и по ве ћа ња сто-
пе до при но са, про це њу је се 
да ће ви шак при хо да над 
рас хо ди ма пре ма ши ти две 
ми ли јар де ди на ра. Глав на 
пре о ку па ци ја је – шта ура ди-
ти са ви шком? Јер, уко ли ко 
се ви шак не вра ти удру же-

ном ра ду, по За ко ну о при вре-
ме ној за бра ни рас по ла га ња, 
сви ви шко ви иду у де по зит 
На род не бан ке Ју го сла ви је 
до кра ја 1985. го ди не... 

Пр во је сто па до при но-

са из до хот ка сма ње на, уна-
зад, за це лу 1983. го ди ну, 
за тим је раз ма тра но да се 
део ви шка, од 1,7 ми ли јар-
ди, вра ти при вре ди, а оста-
так, 300 ми ли о на, усме ри 
кроз по вра ћај упла ће ног 
до при но са ор га ни за ци ја ма 
из обла сти же ле знич ког са-
о бра ћа ја, као и да се ова 
бе ри ћет ис ко ри сти да пен-
зи је од 1. ју ла (1984) поч ну 
да се ускла ђу ју до из но са 
70 од сто лич них до хо да ка 
(ва ља под се ти ти да је са-
ве зним за ко ном би ло пред-
ви ђе но да се нај ка сни је до 
кра ја 1986. го ди не спро ве-
де ускла ђи ва ње пен зи ја са 
те ку ћим кре та њем лич них 
до хо да ка).

Ма ка ко чуд но зву ча ло, 
мо же се ре ћи да је крај те, 
1984. го ди не до че кан са гла-
во бо љом због ви шка ко ји је 
са про це ње не две, на ра стао 
на 20 ми ли јар ди ди на ра. До-
го во ре но је да се сред ства 
вра те при вре ди, да се сто па 

Се о ба у ПШ
Пре 27 го ди на од лу-

че но је да се ме сеч не 
при на дле жно сти пен зи-
о не ри ма, ко јих је у то 
вре ме би ло око 500.000, 
ви ше не ис пла ћу ју пре-
ко Слу жбе дру штве ног 
књи го вод ства већ пре ко 
По штан ске ште ди о ни це, 
би ло на те ку ће ра чу не 
или на кућ ну адре су.

У 1984. про сеч на за ра да би ла је 21.718 
ди на ра, про сеч на пен зи ја 12.301, нај ни жа 
9.037, а нај ви ша 48.653 ди на ра

Због незнања многи остали без права
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до при но са за ПИО сни зи, да 
се, на пре по ру ку Из вр шног 
ве ћа Скуп шти не Ср би је, пла-
ћа ња до при но са осло бо де 
ор га ни за ци је из обла сти кул-
ту ре, на уч но и стра жи вач ког 
ра да и со ци јал не и здрав стве-
не за шти те. Ка ко се мо гло 
и оче ки ва ти, у та квој си ту-
а ци ји сти гло је око две сто-
ти не зах те ва ор га ни за ци ја и 
уста но ва ко је су од СИЗ-а 
ПИО тра жи ле сред ства као 
по моћ за ис пу ње ње сво јих 
пла но ва, дру ге су зах те ва-
ле по вра ћај до при но са из 
лич них до хо да ка, па чак и 
ка ма ту на сред ства ко ја су 
кроз до при но се упла ти ле 
за ПИО.

За хва љу ју ћи та ко зна-
чај ним сред стви ма на ра чу-
ну Ре пу блич ке за јед ни це, 
у 1984. го ди ни пен зи је су 
шест пу та по ве ћа ва не, ста-
ти стич ки гле да но го то во сва-
ки дру ги ме сец, а по себ но 
ускла ђи ва ње би ло је за бив-
ше рад ни ке МУП-а. Пр во по-
ве ћа ње – 5,67 од сто би ло 
је од 1. ја ну а ра, по том су 
пен зи је у ју ну по ра сле за 
11,5 од сто, док су за штит-
ни до да так и нај ни же ста-
ро сне и ин ва лид ске пен зи је 
по ве ћа не на 10.076 ди на ра. 
У ав гу сту је 65.000 пен зи о-
не ра са нај ни жим пен зи ја-
ма и ко ри сни ка за штит ног 
до дат ка оба ве ште но да ће 
до би ти по се бан до да так од 

си стем пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња до ве ла 
је до то га да је Скуп шти на 
Ср би је при хва ти ла пред лог 
да се за ко ном уве де оба ве-
зност овог оси гу ра ња за све 
зе мљо рад ни ке с на вр ше них 
50 го ди на жи во та. На и ме, 
пре ма та да шњим по да ци-
ма, би ло је оси гу ра но око 
13.000 удру же них зе мљо рад-
ни ка, до бро вољ ним пен зиј-
ским оси гу ра њем би ло је 
об у хва ће но још око 1.000 
не у дру же них, док ни јед но 
ста рач ко до ма ћин ство ни је 
оства ри ло пен зи ју по осно-
ву усту па ња зе мље.

По што, већ дру гу го ди-
ну за ре дом, ни је пре ста ја ла 

на ва ла на ин ва лид ске ко ми-
си је – при че му је, ка ко је 
утвр ђе но, сва ки дру ги оси-
гу ра ник из ла зио на ко ми си-
ју без ика кве осно ве, а сви 
ко ји че ка ју из ла зак пред ко-
ми си ју се де ли су код ку ћа 
и при ма ли лич ни до хо дак – 
пред ла га но је да се уве де 
пла ћа ње тро шко ва за све 
оне ко је ко ми си ја од би је. 
Ме ђу тим, осим раз ми шља-
ња о то ме, ни је се да ље 
од ма кло.
Ми лан ка Иван ча јић

До бар глас се да ле ко чу је 
Мој пр ви текст у „Гла су оси гу ра ни ка” об ја вљен је 

пре ско ро че тр на ест го ди на, тач ни је 24. ав гу ста 1995. 
Од та да сам, с по вре ме ним крат ким пре ки ди ма, стал ни 
са рад ник овог ин фор ма тив ног и за ни мљи вог ли ста, па 
су мо ји Тр сте ни ча ни и Врњ ча ни има ли при ли ку да про-
чи та ју и ин те ре сант не на пи се из свог кра ја. То и да нас 
чи не, мно ги ка жу да је лист ква ли те тан и да об ра ђу је 
ра зно вр сне, за жи вот ва жне те ме, са ве те, али има и ве-
дри је стра ни це са ша ла ма, афо ри зми ма и укр ште ни цом. 
За кон цеп ци ју ли ста имам са мо ре чи хва ле, као и за до-
са да шњу са рад њу. 

Свим чла но ви ма ре дак ци је че сти там 40. ро ђен дан, 
а као што се ка же, „до бар глас се да ле ко чу је” па се и 
„наш Глас” чи та го ди на ма и има све број ни ју чи та лач-
ку пу бли ку. Има мно го оних ко ји би во ле ли да га чи та ју 
али те шко до ла зе до ли ста па мо ле оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра и ин ва ли да да им оста ве по ко ји при-
ме рак. Же лим да лист бу де све бо љи и бо љи и од ср ца 
вам по но во че сти там ова ко зна ча јан ју би леј. На дам се 
да ће мо на ста ви ти успе шну са рад њу. 

Дра ган Ива но вић, 
до пи сник из Дубља код Тр сте ни ка

Нека је са 
срећом

Не ка вам је са сре ћом 
40 го ди на по сто ја ња, а 
ме ни је дра го ако сам бар 
ма ло до при нео да бу де те 
ле пи као што је сте.

Ваш са рад ник,
Ра де Ђер го вић

из Шап ца

Како обесхрабрити тобожње инвалиде

3.000 ди на ра као по моћ 
због ве ли ког ра ста тро шко-
ва жи во та у прет ход них 
шест ме се ци. 

На сед ни ци Скуп шти не 
Ре пу блич ке за јед ни це ини-
ци ра на је из ме на За ко на 

о огра ни ча ва њу за јед нич-
ке по тро шње да би го ди-
шње ускла ђи ва ње пен зи ја, 
са ра стом но ми нал них лич-
них до хо да ка, би ло 70, а 
не 60 од сто. 
У ав гу сту пен зи је ра-

сту 4,2 про цен та, у ок то-
бру 2,62, а у но вем бру – за 
17 од сто.

И за штит ни до да так, ко-
јим се шти те пен зи о не ри с 
при на дле жно сти ма ис под 
нај ни же пен зи је, та ко ђе ра-
сте у истом про цен ту као и 
пен зи је. Овом „по год но шћу” 
ко ри сти ло се не ко ли ко хи-
ља да љу ди, што је озна че-
но за бри ња ва ју ћим, по што 
је под ра зу ме ва ло да ве ли-
ки број пен зи о не ра има ни-
ске пен зи је. Ни шта ма ње 
ни су би ли за бри ња ва ју ћи 
све уче ста ли ји слу ча је ви 
да ко ри сни ци за штит ног до-
дат ка да ју ла жне по дат ке 
о бро ју из др жа ва них чла но-
ва до ма ћин ства и имо ви ни 
ко јом рас по ла жу. 

Ма ла за ин те ре со ва ност 
се ља ка да се „укљу че” у 
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ЗДРАВ ЖИВОТ

Са ла та
Свеж ку пус исе чен на тан ке ре зан-

це, по со љен да омек ша, па при ти снут 
ру ка ма да се одво ји су ви шна со, пре-
ли вен сир ће том и уљем, уз евен ту ал-
но ма ло би бе ра, уоби ча је на је са ла та 
ко ја мо же и да до са ди. За што не про-
ба ти не што но во? Ре ци мо, у исец ка-
них 500 г све жег ку пу са (прет ход но 
по со ље ног и из гње че ног) до да ти: на-
рен да ну ки се лу ја бу ку, ма ло мле ве-
ног би бе ра и де ци ли тар јо гур та; 100 
г про пр же ног и мле ве ног ки ки ри ки-
ја, сир ће, уље и би бер; у осо ље ној 
во ди пет ми ну та ба ри ти две очи шће-
не шар га ре пе, из ва ди ти их па у исту 
во ду спу сти ти ма лу гла ви цу кар фи о-
ла и ка ши ку сир ће та и та ко ђе ба ри-
ти пет ми ну та; шар га ре пу исе ћи на 

шта пи ће или ко лу то ве а кар фи ол на 
цве ти ће и уме ша ти у ку пус уз до да-
так сир ће та и уља. 

Ко во ли да екс пе ри мен ти ше, мо же 
да пра ви и дру ге ком би на ци је. 
Са те сте ни ном
По ла ки ло гра ма бе лог ку пу са, по-

жељ но ки не ског јер је мек ши и бо га-

ти ји ви та ми ни ма, 200 г спа на ћа, 100 
г шар га ре пе, ки се ла ја бу ка и 150 г 
оба ре не те сте ни не од хељ де или ин-
те грал ног бра шна мо же да се пре ли је 
со сом: у 2 дл јо гур та уме ша ти ка ши чи-
цу але ве па при ке, две ка ши чи це уља 
и две ка ши ке за чин ског ли шћа.

А ево још не ких са ла та од по вр ћа 
ко је мо гу да бу ду ком пле тан оброк.

Ке ле ра ба
По ла ки ло гра ма све же мла де ке-

ле ра бе (ако је ста ри ја, оба ри се), по 
100 г пи рин ча, па ра дај за, то фу или 
дру гог си ра и во ћа по из бо ру (цр но 
гро жђе, ма ли не, по мо ран џе и др.) и 
ка ши ка ре на или љу та па при чи ца. 
Сос: ску ва ти 100 г ле бле би ја (љу спи-
це ба ци ти), оце ди ти и са мле ти, од но-
сно из мик са ти. На ка ши ци уља крат ко 

пр жи ти ма њу рен да ну гла ви цу цр ног 
лу ка, до да ти ле бле би је и по ла ко, уз 
стал но ме ша ње, си па ти во ду у ко јој 
су ку ва не док се не до би је густ сос 
и, при кра ју, до да ти две ка ши ке со ја 
со са и ка ши ку пер шу но вог ли ста.

Кром пир
По ла ки ло гра ма кром пи ра оба ре ног 

у љу сци, оце ђе на кон зер ва ту ње ви не 
или 200 г ба ре не ску ше, 150 г ру ко-
ле. Сос: по ла ве зе сит но сец ка ног пер-
шу на, 100 г ки се лих кра ста ва ца, 50 г 
ка па ра, че ти ри усо ље не сар де ле очи-
шће не од ко сти и со ли или 5-6 сар-
ди на из кон зер ве (или од го ва ра ју ћа 
ко ли чи на сар дел па сте), по ве за цр-
ног и бе лог мла дог лу ка или од го ва-
ра ју ћа ко ли чи на у гла ви ца ма, јед на 
цр ве на па при ка пе че на на плот ни и 

очи шће на од се мен ки, по ла ка ши чи-
це би бе ра, по че ти ри ка ши ке уља и 
сир ће та и све из мик са ти.

Па при ка

По ла ки ло гра ма пе че них и очи шће-
них па при ка, 150 г ћу ре ћих пр са у 
цре ву или ба ре но пи ле ће бе ло ме со 
сит но сец ка но, 200 г зе ле не са ла те, 
50 г про пр же них и исец ка них пло до-
ва (орах, пи ста ћи или ки ки ри ки). Сос: 
1,5 дл гу стог ки се лог мле ка, че ти ри 
че на или два стру ка мла дог бе лог лу-
ка, ка ши ка уља и по ла ка ши чи це би-
бе ра и со ли.

Па ра дајз
По ла ки ло гра ма па ра дај за, 200 г 

ди мље ног ло со са или не ке ба ре не ри-
бе, јед но твр до ку ва но бе лан це, 50 
г ма слин ки без ко шти ца и по 100 г 
рот кви ца и кра ста ва ца. Сос: две ка-
ши ке ли сто ва бо сиљ ка, твр до ку ва но 
жу ман це, ка ши ка кли ца, по ла ка ши-

чи це би бе ра, че ти ри ка ши ке ма сли но-
вог уља и две ка ши ке аро ма тич ног 
сир ће та, уму ти ти мик се ром.

Пен зи о нер ка Ко ва 
(У сле де ћем бро ју:
је ла од ку пу са)

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Ку пус – хра на и лек
Чи та ла сам да су ар хе о ло шки на ла зи по твр ди ли да се ку пус ко ри стио још у ка ме но и брон за но до ба, и да нас се 

ко ри сти на це лој пла не ти, а по сто је и дру ге вр сте по ред оних ко је се уз га ја ју у на шој зе мљи. Та ко, ки не ски ку пус 
је мек ши од на шег и бо га ти ји ви та ми ни ма и мо же да се на ба ви на не ким пи ја ца ма и у про дав ни ца ма. Ка жу, ку пус 
је и хра на и лек. Ко ни је чуо да се сок од ку пу са пре по ру чу је они ма ко ји бо лу ју од чи ра на же лу цу или за обло ге 
од ли сто ва ку пу са за упал на ме ста, на ро чи то ко ле на? Због бо гат ства хра њи вих са сто ја ка, ку пус тре ба је сти што че-
шће, на ро чи то свеж. Ако се ку пус ку ва, тре ба на сто ја ти да оста не што си ро ви ји, да се не рас ку ва. 
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Ско ро сам, че до мо је, упа ли ла ра-
дио, да ма ло од мо рим очи од оних 

сли ка по те ле ви зи ји, и клац ка ли ца 
тре ба ју ли опет из бо ри, ’оће л’ би ти 
ил’ не ће; ’оће л’ кре сат бу џет, ’оће-
мо ли на тај Шен ген; ко ји је тај кун 
до био за штит но ком шиј ско др жа вљан-
ство, и ди се де ло оних сто ми ли о на 
евра од НИС-а...

И чу јем на ра ди ју ка ко је је дан 
млад чо век, док тор на у ка, осно вао 
удру же ње, чи ји је циљ да по вра ти 
вред ност и до сто јан ство ра ду.

Се тим се ома, љу би те ба ба, оног 
вре ме на кад је то, у оној на шој ве-
ли кој до мо ви ни, ко ја се та да зва ла 
ФНРЈ, не што и зна чи ло. Био је је-
дан ру дар, Али ја Си ро та но вић, ко ји 
је пре ба ци вао нор ме у том свом по-
слу за ра ђу ју ћи за „леб од се дам ко-
ра”. Био је по што ван и он, и дру ги 
ко ји су ра ди ли удар нич ки. Чак је ње-
го ва сли ка би ла и на нов ча ни ци од 
та да шњих 20.000 ди на ра.

Оста ло је за пи са но да је у ју лу 
1949. го ди не, он са сво јих осам ко-
мо ра та из Руд ни ка мр ког угља Бре-
за, за осам са ти ра да ис ко пао 152 
то не угља, да су пре ба ци ли нор му 
за 215 од сто, и сру ши ли ре корд не-
ког Ру са за 50 то на. Сад ће уско-
ро, 24. ју ла, би ти 60 го ди на од тог 
до га ђа ја.

Овај ру дар је по стао хе рој со ци ја-
ли стич ког ра да и но си лац мно гих од-
ли ко ва ња, ма да се са да при ча да рад 
ни у та да шњем ре жи му ни је био на 
це ни, и да су Ју го сло ве ни до бро жи-
ве ли не за хва љу ју ћи ра ду, не го кре-
ди ти ма са За па да!

Ру дар Си ро та но вић је, ка ко му и 
пре зи ме го во ри, умро у бе ди, баш не-

где пред овај рат, ка да се рас па да ла 
за јед нич ка нам до мо ви на...

Ви диш, де те мо је, шта ти је ста рост. 
Поч нем о том мла дом док то ру на у ка 
из да на шњих да на, а вра тим се у до-
ба сво је мла до сти, кад смо сви би ли 
пу ни иде а ла. Али, док сам га слу ша-
ла ка ко при ча о то ме да ће са сво јим, 
исто мла дим и шко ло ва ним ко ле га ма, 
чи ни ти све да вра ти до сто јан ство ра-
ду, по ми слих ка ко и он има иде а ле, 
об ра до вах се и упла ших исто вре ме но, 
и по мо лих бо гу да не од у ста ну.

Он је, ка же, док је сту ди рао, по-
ла гао све ис пи те на вре ме, а пре ко 
ле та ра дио по ино стран ству – на у чио 
че ти ри стра на је зи ка, и за ра ђи вао за 
да ље шко ло ва ње. То је на ста вио и 
док је учио за ма ги стра, а и док то ра. 
Ни је имао вре ме на да да не и но ћи 
се ди по ка фи ћи ма и псу је др жа ву за 
ово и оно. Из гу био је, при том, мно-
го дру го ва, јер ни је мо гао да их пра-
ти у њи хо вом „раз о ча ра њу”, не го је 
оку пљао вред не мла де љу де са ко ји-
ма је ра дио ра зна ис тра жи ва ња. 

Та ко су они до шли до за кључ ка 
да с ови ма, што вас це ли дан и ноћ 
про во де у соп стве ној до са ди тро ше-
ћи ро ди тељ ску цр ка ви цу баш и не ће 
има ти успе ха, али да ове мла ђе ге-
не ра ци је, основ ци и сред њо школ ци, 
мо гу да при хва те зна ња и ве ро ва ња 
у вред ност ра да.

Ве ру јем, че до мо је, да ће им про-
свет но Ми ни стар ство да ти при ли ку 
да уђу у шко ле, и за ин те ре су ју на-
став ни ке и мла ђа ри ју за сво је иде је 
и про јек те.

Мо же то би ти до бро и да успе! 
Чи та ла сам ја да се пра ве ра зни кам-
по ви у ко је иду ђа ци жељ ни но вих 

зна ња, ко ји ма је оно што уче на ча-
су ма ло и до сад но, ко ји же ле да ис-
тра жу ју при ро ду, по пут оних уче ни ка 
што иду у Пет ни цу. Па мла ди ма те-
ма ти ча ри, фи зи ча ри, про на ла за чи и 
сви ко ји осва ја ју ме да ље на так ми че-
њи ма по све ту, о че му се зна мно го 
ма ње не го о ха љи на ма и ци пе ла ма 
естрад них „зве зда”.

Ето, баш сам не ки дан чу ла од Ми-
ле си не сна је ка ко је хор На то ше ви ће ве 
основ не шко ле осво јио у Че шкој пр во 
ме сто ме ђу хо ро ви ма му зич ких шко ла, 
а ор ке стар пр во ме сто у Ср би ји. Сви 
су се ра до ва ли и при пре ми ли у школ-
ском хо лу ле по дру же ње де це, ро ди те-
ља и на став ни ка. По зва ли су на вре ме 
и но ви на ре, да им ис при ча ју ка ко су, 
ше та ју ћи гра дом, на и шли на пре ле пу 
по зор ни цу у об ли ку шкољ ке, по пе ли 
се и от пе ва ли „Бо же прав де”; ка ко 
су им оку пље ни про ла зни ци апла у зи-
ма из ма ми ли цео кон церт; ка ко су се 
ра до ва ли ка да су чу ли да је њи хо ва, 
шко ла из Ср би је по бе ди ла...

Ни ко од но ви на ра ни је до шао – би-
ло је „ва жни јих” те ма то га да на. 

И сад, пи там се ја, а пи та ла бих 
и тог мла дог док то ра, ка ко да се та 
де чи ца, ко ја су с ра до шћу ве жба ла, 
одва ја ју ћи са те и са те од игре и оба-
ве за, и по сти гла ве ли ке успе хе, за др-
же у уве ре њу да је рад вре дан, и да 
га дру штво по шту је.
Мо жда је по гре шио и ди рек тор 

шко ле што у по зив ни ци за ме ди је 
ни је на пи сао не што у сми слу „да је 
до шло до фи зич ког об ра чу на ро ди-
те ља и на став ни ка”. Он да би до шли 
сви по зва ни. Би ла би то вест за на-
слов ну стра ну.

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Пе сма ко ја 
сла ви рад

Има ли и да на шње вре ме сво је Си ро та но ви ће и ка ко их за др жа тиИма ли и да на шње вре ме сво је Си ро та но ви ће и ка ко их за др жа ти
у уве ре њу да је труд вре дан и да га дру штво по шту јеу уве ре њу да је труд вре дан и да га дру штво по шту је
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Да ли ће Ан ге ла Мер кел по но во 
би ти не мач ка кан це лар ка, или 

ће ме сто пре пу сти ти со ци јал де мо крат-
ском ри ва лу, а са да шњем парт не ру у 
„ве ли кој ко а ли ци ји”, Фран ку Вал те ру 
Штајн ма је ру? По у зда ног од го во ра на 
то пи та ње у овом мо мен ту не ма, али 
се ве о ма до бро зна чи ји ће гла со ви 
би ти од лу чу ју ћи ка да се на би рач ким 
ме сти ма бу де рас пли та ла ова ди ле ма:
гла со ви не мач ких пен зи о не ра.

У нај мно го људ ни јој зе мљи Европ-
ске уни је и нај ја чој европ ској еко но-
ми ји, ути цај „се дих” гла са ча, оних у 
до бу пре ко 60 го ди на, ни кад ни је био 
ја чи не го уочи ових из бо ра. Док се 
члан ство у две пар ти је, Хри шћан ско-
де мо крат ској уни ји (ЦДУ) и Со ци јал-
де мо крат ској пар ти ји (СПД) сма њу је, 
ути цај пен зи о не ра као по ли тич ког 
фак то ра ра сте. 

Нај бо љи до каз за то је кон сен зус 
у ка би не ту Мер ке ло ве по стиг нут про-
шлог ме се ца при ли ком из гла са ва ња 
од лу ке да се, упр кос еко ном ској кри-
зи ко ја је по го ди ла и не мач ку при-
вре ду – пен зи је не сма њу ју, од но сно 
да се обе сна жи пра ви ло ко је је ва жи-
ло де це ни ја ма, а по ко јем су пен зи-
је ра сле или се сма њи ва ле у скла ду 

са ра стом или па дом про сеч них пла-
та. Од лу ка ће би ти при ме њи ва на ка-
ко у овој, та ко и у сле де ћој го ди ни.

За 20,2 ми ли о на пен зи о не ра, че-
твр ти ну ста нов ни штва Не мач ке, ово 
је, раз у ме се, до бро до шло, по го то во 
с об зи ром на чи ње ни цу да је вла да 
пре то га та ко ђе по сти гла са гла сност 
да се пен зи о нер ска при ма ња по ве ћа-
ју за 2,4 од сто у за пад ним по кра ји на-
ма, од но сно за 3,38 од сто у ис точ ним, 
где је не за по сле ност ве ћа. То је би-
ло дру го уза стоп но по ве ћа ње у ми ну-
лих 12 ме се ци.

На из бо ри ма 2005, пен зи о не ри су 
по де ли ли сво је гла со ве из ме ђу ЦДУ 
и СПД, обе пар ти је до би ле су по 35 
од сто и би ле при ну ђе не да се, иако 
су и иде о ло шки и про грам ски ри ва ли, 
удру же. За то ово га пу та ни ко не же-
ли да ри зи ку је и да на љу ти пен зи о-
не ре, јер би сва ка про ме на њи хо вог 
по ли тич ког рас по ло же ња мо гла да 
има зна чај не по сле ди це на не мач кој 
по ли тич кој сце ни.

Пен зи о не ри су, да кле, за шти ће ни, 
што се не би мо гло ре ћи за оне у ак-
тив ном рад ном до бу ко ји због свет ске 
кри зе оста ју без по сла, ра де скра ће-
но рад но вре ме или су при ну ђе ни 

да при хва те ни же пла те. Тра ди ци о-
нал ни бо ну си, као што је екс тра чек 
уочи Бо жи ћа, већ су уки ну ти, као и 
13. пла та ко ја је би ла прак са у мно-
гим кор по ра ци ја ма.

Не мач ки пен зиј ски си стем ина че 
по чи ва на под јед на ком до при но су по-
сло да ва ца и за по сле них ко ји из но си 
по 19,9 од сто од бру то ме сеч не пла-
те. Про шле го ди не, ка да су пла те ра-
сле, др жав не пен зи је су по ве ћа не за 
1,1 од сто. Ове го ди не би, да је пра ви-
ло оста ло на сна зи, мо ра ле да бу ду 
сма ње не, али су ко а ли ци о ни парт не-
ри од лу чи ли да се то у овој, из бор-
ној го ди ни ипак не до го ди.

Та бри га за пен зи о не ре по ста је ра-
зу мљи ви ја кад се де мо граф ски трен-
до ви про јек ту ју на по ли ти ку. Ви ше од 
46 од сто хри шћан ских де мо кра та ко је 
пред во ди Ан ге ла Мер кел ста ри је је од 
60 го ди на, што је, у од но су на 1990, 
по ве ћа ње за 16 од сто. Слич на си ту а-
ци ја је и код со ци јал де мо кра та, где 
је овај удео у струк ту ри пар тиј ског 
члан ства 44 од сто – у овом слу ча ју 
реч је о по ве ћа њу од 20 од сто за по-
след ње без ма ло две де це ни је.
Члан ство у обе ве ли ке пар ти је 

ни је при том са мо оста ри ло не го се 

Уочи са ве зних из бо ра до ко јих је оста ло још пет ме се ци, две нај ве ће пар ти је се удва ра јуУочи са ве зних из бо ра до ко јих је оста ло још пет ме се ци, две нај ве ће пар ти је се удва ра ју
ста ри јим би ра чи ма, не ма ре ћи за ра чун ко ји ће сти ћи су траста ри јим би ра чи ма, не ма ре ћи за ра чун ко ји ће сти ћи су тра

ПЕН ЗИ О НЕ РИ КАО ПО ЛИ ТИЧ КИ ФАК ТОР У НЕ МАЧ КОЈ

Бор ба за гла со ве се дих
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и сма њи ло у ап со лут ним број ка ма. 
Док је 1990. у ре до ви ма ЦДУ би ло 
790.000 оних са пар тиј ским књи жи-
ца ма, да нас их је не што ви ше од по-
ла ми ли о на. Још го ра си ту а ци ја је у 
СПД, ко ји су са ви ше од ми ли он, спа-
ли на са мо 550.000 чла но ва.

Де мо граф ски тренд у Не мач кој је 
сли чан као и у дру гим за пад ним дру-
штви ма. Пре ма оце ни ди рек то ра Бер-
лин ског ин сти ту та за ста нов ни штво 
и раз вој Реј не ра Кин хол ца, зе мља 
је тре нут но „у дру гој рун ди про це-
са ста ре ња”. 

– Ни је про блем са мо у то ме што 
се ра ђа ма ње де це – обра зла же си-
ту а ци ју овај екс перт – већ што не-
ма до вољ но од ра слих ко ји мо гу да 
има ју де цу. 

Не мач ка је за то на пла не тар ној 
ска ли у дру штву зе ма ља са нај ни жим 
по стот ком де це у од но су на укуп но 
ста нов ни штво.

Пре ма про јек ци ја ма по ме ну тог ин-
сти ту та, про пор ци ја Не ма ца у до бу 
пре ко 60 го ди на у сле де ћих 20 го-
ди на ће по ра сти за тре ћи ну, док ће 
уку пан број ста нов ни ка на ста ви ти да 
се сма њу је, што је про цес ко ји је по-
чео 2003. Не мач ка да нас има не што 
ви ше од 80 ми ли о на ду ша, а про јек-
ци је по ка зу ју да ће овај број опа сти 
на око 70 ми ли о на.

По сле ди ца то га би ће ма њак рад не 
сна ге ко ји ће се осе ти ти већ по сле 2010. 
ка да при пад ни ци по сле рат не „беј би-
бум” ге не ра ци је поч ну да се пен зи о ни-
шу. То ће се ви де ти у свим еко ном ским 
по ка за те љи ма, од бру то на ци о нал ног 
про из во да до про дук тив но сти.

На рав но, нај ве ћи удар пре тр пе ће 
си стем со ци јал не си гур но сти, пре све га 
због то га што се он не фи нан си ра из 
штед ње, не го се сво та од око 700 ми-
ли јар ди евра ко ја се го ди шње тро ши 
у ове свр хе при ку пља 40-про цент ним 
опо ре зи ва њем бру то пла та ак тив них 
рад ни ка. Кад се узме у об зир да број 
за по сле них с јед не стра не има тен ден-
ци ју сма њи ва ња, а број пен зи о не ра 
се по ве ћа ва, он да je ја сно да ма њак 
мо же да се на ми ри је ди но ве ћим узи-
ма њем од оних ко ји ра де.

Сва ког Нем ца ко ји је на не кој со-
ци ја ли, пен зиј ској или не кој дру гој, 
да нас из др жа ва ју 2,2 за по сле на рад-
ни ка. Сре ди ном ве ка овај од нос ће 
би ти све ден на 1,3 за по сле них на јед-
ног пен зи о не ра.

За сад је то, ме ђу тим, у дру гом пла-
ну. У пр вом је ка ко до би ти из бо ре. 
По ли ти ча ри су у овом мо мен ту за ин-
те ре со ва ни за гла со ве се дих – а о 
про бле ми ма ће ми сли ти по сле.

Ми лан Бе кин

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

Нај ми ро љу би ви ја зе-
мља у све ту, по не-
дав но об ја вље ном 
„Гло бал ном ин дек су 
ми ра за 2009. го ди-
ну”, је сте – Но ви 
Зе ланд. 
На осно ву 23 

кри те ри ју ма, ме-
ђу ко ји ма су ра то ви 
с дру гим на ци ја ма, уну тра-
шњи су ко би, по што ва ње људ-
ских пра ва, број уби ста ва 
и за тво ре ни ка... ме ђу пр-
вих 10 на ла зи се свих пет 
скан ди нав ских зе ма ља – 
Дан ска (2), Нор ве шка (3), 
Исланд (4), Швед ска (6) и 
Фин ска (9), док Сло ве ни ја, 
нај бо ље пла си ра на ме ђу 
бив шим ју го сло вен ским ре-

пу бли ка ма, де ли 9. ме сто са Фин-
ском; ту су и Аустри ја (5), Ја пан 
(7) и Ка на да (8). 

На 11. ме сту, ре ла-
тив но ви со ко пла-
си ра на, на ла зи 
се Ре пу бли ка 
Че шка, а сле-
де Ир ска, Лук-

сем бург, Пор ту га ли ја 
и Бел ги ја. Хр ват ска је 

49, Бо сна и Хер це го ви на 
50, Ср би ја је за у зе ла 78, 
Ма ке до ни ја 88, док је Цр-
на Го ра на 91. ме сту. Ве-
ли ка Бри та ни ја се на шла 
на 35. ме сту, а ве ли ка 
свет ска си ла, САД, за у зе-
ла је 83. ме сто. На са мом 

за че љу на ла зи се, већ тре-
ћу го ди ну за ре дом, Ирак.

Вла ди мир Лап тев, шеф ло кал не упра ве обла сти Но гинск, 50 ки ло-
ме та ра ис точ но од Мо скве, из дао је ди рек ти ву ко јом се функ ци о не-
ри ма за бра њу је упо тре ба из ра за „еко ном ска кри за” у јав но сти. 

Уко ли ко не ки функ ци о нер на мер но по ме не кри зу, мо же до би ти 
от каз, а ако му се омак не, мо же оста ти без на гра де. 

– Ми смо ов де ство ри ли све усло ве за нор ма лан рад, а ипак има 
љу ди (у ло кал ним пред у зе ћи ма) ко ји от пу шта ју за по сле не, сма њу ју 
обим по сла – из ја вио је Лап тев ли сту „Ко мер сант”. – Под из го во ром 
фи нан сиј ске кри зе, они од би ја ју да из вр ша ва ју сво је оба ве зе. Кри за 
је у њи хо вој гла ви, не у еко но ми ји. 

Лап тев је ре као да не сма тра да но ва ди рек ти ва кр ши пра во функ-
ци о не ра на сло бо ду из ра жа ва ња, по ње му то је исто као „кад за по сле-
ним же на ма за бра ни те да на по сао до ла зе у ми ни сук ња ма”.

Ни реч о кри зи

Ми ро љу би ви Но ви Зе ланд

Мрач на тр го ви на ор га ни ма, ко-
ја се нај че шће до во ди у ве зу 
са си ро ма шним зе мља ма, пр-
ви пут је сти гла и у за пад-
ну Евро пу, пи ше бри тан ски 
лист „Сан деј тајмс” – шпан-
ски огла си „бу бре зи на про-
да ју” по ја ви ли су се 
на ин тер не ту, док 
мно ги Шпан ци по-
ку ша ва ју да са ста-
ве крај с кра јем 
у зе мљи с нај ви-
шом сто пом не-
за по сле но сти у 
Евро пи.

Лист на во ди при ме ре пре-
за ду же них оче ва у 
ра ним че тр де се тим 

го ди на ма ко ји су об-
ја ви ли оглас о про да-
ји бу бре га по це ни 
од 20.000 до 180.000 

евра. 
Шпан ска по ли ци ја је по-

кре ну ла ис тра гу о овој све 
ра ши ре ни јој прак си, ма-
да пред став ник удру же-

ња шпан ских 
по тро ша ча 

ка же да у 
усло ви ма еко-
ном ске кри зе 
ни ко не мо же 
да спре чи љу-

де да по се жу за ра зним 
на чи ни ма пре жи вља-
ва ња.

Шпан ци про да ју ор га не
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ПО ЛА ВЕ КА (СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ) ШКО ЛЕ „МИ ЛАН ПЕ ТРО ВИЋ” У НО ВОМ СА ДУ 

По др шка за свет ра да
Јед на од ре пре зен та тив-них уста но ва ко је бри ну 
о обра зо ва њу де це са по-
себ ним по тре ба ма, Шко ла 
за основ но и сред ње обра-
зо ва ње „Ми лан Пе тро вић” у 
Но вом Са ду не дав но је про-
сла ви ла по ла ве ка ра да. 

Да нас се у шко ли у раз-
ли чи тим про гра ми ма – на 
срп ском, сло вач ком и ма-
ђар ском је зи ку, вас пи та ва-
ју, обра зу ју, про фе си о нал но 
оспо со бља ва ју, рад но ан га-
жу ју и уво де у по сао де ца, 

мла ди и од ра сле осо бе са 
ин ва ли ди те том. О 1.200 ђа-
ка ста ра се 370 струч ња ка 
у пет на ест обје ка та у гра ду 
и ве ли ком бро ју дис ло ци ра-
них пред школ ских, основ но-

школ ских и сред њо школ ских 
оде ље ња, као и у Днев ном 
бо рав ку и Рад ном цен тру, 
а уз по др шку Сер ви сног и 
Услу жног цен тра.

Сер ви сни цен тар, на стао 
да би се што ши ре пру жи-
ла по др шка де ци са смет-
ња ма у раз во ју и њи хо вим 
ро ди те љи ма, пру жа аси стен-
ци ју и пре воз ко ри сни ка, тре-
нинг жи вот них ве шти на... 
али и по др шку струч ња ци-
ма ко ји се ба ве овом ка-
те го ри јом ста нов ни штва у 

обла сти прав не, здрав стве-
не и со ци јал не за шти те, ре-
ха би ли та ци је, обра зо ва ња и 
за по шља ва ња.
Уз по моћ По кра јин ског 

се кре та ри ја та за рад, за по-

шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, гра да Но вог Са да 
и На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, при шко ли је 
осно ван и Услу жни цен тар 
за по др шку за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том ко-
ји пру жа ин фор ма ци је о ко-
ри сни ци ма ко ји тра же по сао 
и о по сло дав ци ма ко ји же ле 
да за по сле ова кве осо бе, оба-
вља пре ква ли фи ка ци ју осо ба 
са хен ди ке пом за по зна тог 
по сло дав ца, има про гра ме 
по др шке на рад ном ме сту 
осо ба ма са ин ва ли ди те том и 
по сло дав ци ма, а спро во ди и 
обу ку љу ди ко ји же ле да ра-
де са де цом са смет ња ма у 
раз во ју и ин ва ли ди ма.

У Рад ном цен тру ко ри сни-
ци су ан га жо ва ни у 12 рад них 
по го на, где уз аси стен ци ју 
ин струк то ра из ра ђу ју уни кат-
не про из во де, чи јом про да-
јом, као и пру жа њем дру гих 
услу га гра ђа ни ма, оства ру ју 
при хо де. Осно ва ни су рад ни 
по го ни за тка ње, ши ве ње и 
вез, услу ге пра ња и пе гла-
ња ве ша, из ра ду грн ча ри је, 
при ку пља ње и сор ти ра ње се-
кун дар них си ро ви на, про из-
вод њу цве ћа, по вр ћа, во ћа и 
аро ма тич ног би ља, про из вод-
њу гљи ва, услу ге фо то ко пи-
ра ња, књи го ве зач ку до ра ду 
и из ра ду па пир не га лан те-
ри је, за нат ску про из вод њу 
са пу на, па ко ва ње, про из вод-

њу ди дак тич ког ма те ри ја ла 
и из ра ду пред ме та од ре ци-
кли ра ног па пи ра.

– Об ра до ва ли смо се 
усва ја њу За ко на 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, бу ду ћи да смо 
га већ ду го че ка ли. За кон ће 
сва ка ко по мо ћи да се ве ћи 
број љу ди са хен ди ке пом за-
по сли и укљу чи у жи вот не 
то ко ве. До бро је што по сто-
ји оба ве зност да се они за-
по шља ва ју, а по себ но смо 
за до вољ ни што је За кон пред-
ви део по сто ја ње рад них цен-
та ра, јер смо ми наш рад ни 
цен тар у шко ли осно ва ли још 
2006. го ди не. За кон нам са-
да по ма же да ис тра је мо на 
пу ту ко ји смо ра ни је за по че-
ли – ка же мр Сла ви ца Мар-
ко вић, ди рек тор шко ле.
Ми ро слав Мек те ро вић

НА ЛИЦУ МЕСТА

Мр Славица Марковић

У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ ПРЕД СТА ВЉЕ НО РЕ ШЕ ЊЕ
ПР ВОГ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА

Дом на ви ди ков цу
У Сме де рев ској Па лан ци 

је пред ста вље но идеј но ре-
ше ње бу ду ћег ге рон то ло шког 
цен тра ко ји ће се гра ди ти 
на про план ку из над бол ни це 
„Сте фан Ви со ки” ода кле пу ца 
по глед на део гра да и за та-
ла са ну До њу Ја се ни цу. 

Пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Сла во љуб Ђу рић 
на ја вио је осни ва ње по себ-
ног пред у зе ћа за оства ре ње 
овог по ду хва та. Као мо гу-
ћи и за ин те ре со ва ни ин ве-
сти то ри по ми њу се ло кал на 
са мо у пра ва и Оп шта бол ни-

ца, уз уче шће при ват ног ка-
пи та ла.

Ар хи тек та Аврам Кр стић, 
аутор идеј ног ре ше ња, ре као 
је да ће бу ду ћи ге рон то ло-
шки цен тар, пр ви те вр сте 
у овом гра ду, у бли зу 3.500 
ква драт них ме та ра ко ри сног Будући центар и       
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Го ди шња ре кре а тив на ма ни фе-ста ци ја у при ро ди ко ри сни-
ка днев них цен та ра и клу бо ва 
за ста ри је и до мо ва Ге рон то ло-
шког цен тра Бе о град одр жа на 
је пр ве не де ље ју на на те ре ни-
ма СРЦ „Пи о нир ски град”. Под 
на зи вом „3, 2, 1 – кре ни” ма ни-
фе ста ци ја је оку пи ла 250 так ми-
ча ра ко ји су од ме ра ва ли сна ге 
у ди сци пли на ма: пи ка до, ал ке, 
пло чи це, за бав на шта фе та (иза 
ко је се скри ва пре но ше ње ја је та 
у ка ши чи ци) и, од ове го ди не 
пр ви пут – ори јен ти ринг. 

Ре кре а тив ци ма тре ћег до ба 
сре ћу и до бре ре зул та те по же-
ле ла је на отва ра њу Ми ли ца 
Ла за ре вић, пред сед ни ца Про-
грам ског од бо ра бе о град ских ге-
рон то ло шких клу бо ва, а проф. 
Ду шан Ми тић, де кан Фа кул те та 
спор та и фи зич ког вас пи та ња, 
ис та као је зна чај ре кре а тив них 
ак тив но сти за здра во ста ре ње. 
Уз по моћ сту де на та истог фа кул-
те та ре а ли зо ван је фо то-са фа-

ри – пе шач ки ре ли ко ји је имао 
за циљ тим ско ори јен та ци о но 
сна ла же ње у че му су уче сни-
ци по ка за ли пу но ин вен тив но-
сти и ду ха. Сту ден ти су би ли 
за ду же ни и за де мон стри ра ње 
при ла го ђе них ве жби ис те за ња, 
об ли ко ва ња и ди са ња. Као го-
сти уче ство ва ли су у так ми че-
њу и ко ри сни ци Ге рон то ло шког 
цен тра Мла де но вац и чла но ви 
ХХУ „Хлеб жи во та”. 

По стиг ну ти ре зул та ти: за бав-
на шта фе та – 1. ХХУ „Хлеб жи-
во та”, 2. Клуб „Ста ри град 1”, 
3. Клуб „Вој во да Сте па”; пи ка-
до – 1. Клуб „Обре но вац”, 2. 
Клуб „Ла за ре вац”, 3. Клуб „Мла-
де но вац”; ал ке – 1. Клуб „Ла за-
ре вац”, 2. Клуб „Сав ски ве нац 
3”, 3. Клуб „Со пот”; пло чи це – 
1. Клуб „Ста ри град 1”, 2. Клуб 
„Ла за ре вац”, 3. Клуб „Па ли лу ла”; 
фо то-са фа ри – 1. Клуб „Обре но-
вац”, 2. Клуб „Сав ски ве нац 2”, 
3. Клуб „Драп шин”.

Ве ра Ви те зо вић

НАЈ СТА РИ ЈИ БЕ О ГРА ЂА НИ ОД МЕ РИ ЛИ
СНА ГЕ У ПРИ РО ДИ

Здрав дух – 
здра во ста ре ње

про сто ра има ти ше зде се так со ба 
и не ко ли ко апарт ма на. Зда ње је 
про јек то ва но у шу ма диј ско-мо-
рав ском сти лу, а за ње го ву из-
град њу ко ри сти ће се ис кљу чиво 
при род ни ма те ри ја ли.

– По ред стам бе ног де ла, ге-
рон то ло шки цен тар ће има ти 
и ТВ са ле, фри зер ске са ло не, 
про стор за кул тур не и дру ге 
ак тив но сти – ре као је на пред-
ста вља њу идеј ног ре ше ња ар-
хи тек та Кр стић. – Све је та ко 
ис пла ни ра но да бу ду ћи ко ри-
сни ци има ју од го ва ра ју ћу за-

ме ну за про стор у ко ме су до 
та да жи ве ли.

Сре ди ном ме се ца од бор ни ци 
Скуп шти не оп шти не тре ба ло би да 
до не су од лу ку о осни ва њу фир ме 
ко ја ће во ди ти ње го ву из град њу. 
При ли ком пред ста вља ња идеј ног 
ре ше ња по ме ну та је мо гућ ност 
да се део со ба про да за ин те ре-
со ва ним по је дин ци ма, за шта су 
на ро чи то за ин те ре со ва ни га стар-
бај те ри из овог кра ја ко ји у то ме 
ви де шан су да збри ну вре ме шне 
чла но ве сво јих по ро ди ца. 

Д. Ја ној лић                   аутор архитекта Аврам Крстић



ХРОНИКА

Дра го мир Ла за ре вић, сли кар из Бе-
о гра да, за ве штао је На род ном му-

зе ју у Сме де рев ској Па лан ци вред ну 
збир ку умет нич ких де ла са бли зу 140 
сли ка, цр те жа и скулп ту ра. Нај ве ћи 
део по клон-збир ке чи не ра до ви да ро-
дав ца, али ту су и де ла ње го вих при-
ја те ља Мом чи ла Ан то но ви ћа, Дра ге 
Лу бар де, Ми ло ша Ба ји ћа, Бо жи да ра 
Ко ва че ви ћа, Сла во љу ба Бо го је ви ћа, 
Мо ме Мар ко ви ћа, Ми ли це Ди нић, Оли-
ве ре Чо ха џић...

Ла за ре вић је ро ђен пре 88 го ди-
на у Бе ге чу, али је од је да на е сте го-
ди не жи вео у Сме де рев ској Па лан ци. 
За тај град га ве зу ју ле пе успо ме не: 
ту се пр ви пут срео са ли ков ним ства-
ра о ци ма и упо знао жи вот ну са пут ни-
цу Ра дој ку са ко јом је, ка ко ис ти че, 
већ 56 го ди на у срећ ном бра ку у ко-
ме су до би ли си на Бра ни сла ва.

Ка же да му је би ло са мо 15 го ди на 
кад је на аеро дро му Ру ди не по сма трао 
аеро ми тинг и ди вио се акро ба ци ја ма 
пи ло та због ко јих је 1940. го ди не за-
вр шио Вој ну шко лу ва зду хо плов ства. 
Био је пи лот пр ве еска дри ле Тре ћег 
ло вач ког пу ка, ко ји је 1944. ушао у 
са став 236. Со вјет ске ло вач ке ди ви-
зи је, па до 1952. пи лот ЈАТ-а, ка да 

се од ре као ле тач ке ка ри је ре и упло-
вио у умет нич ке во де.

Обра зо вао се у ате ље и ма афир-
ми са них ли ков них ства ра ла ца као 
што су Јеф та Пе рић, Иван Ра до вић, 
Алек сан дар Ку мрић, Ми лан Че тић и 
дру ги. Го ди не 1966. по стао је члан 

УЛУС-а, а не ко вре ме је био и ње гов 
пред сед ник.

Дра го мир Ла за ре вић да нас жи ви у 
Бе о гра ду. За се бе ка же да је „бе о град-
ски Па лан ча нин, од но сно па ла нач ки Бе о-
гра ђа нин”. У по зним је го ди на ма и ни је 
мо гао да при су ству је отва ра њу из ло-
жбе у На род ном му зе ју у Сме де рев ској 
Па лан ци, где је пр ви пут пред ста вљен 
ње гов ле гат во ље ном гра ду.

„Овим по кло ном же лим да се оду-
жим гра ду у ко ме сам од ра стао”, на-
вео је у пи сму ко је је упу тио На род ном 
му зе ју. „У том гра ду сам се пр ви пут 
обри јао, обу као ду гач ке пан та ло не и 
за гр лио де вој ку. Сви мо ји сно ви за-
че ли су се у гра ду на Ја се ни ци. По-
клон-збир ком умет нич ких де ла ја сам 
се на не ки на чин вра тио у Сме де рев-
ску Па лан ку. Хва ла јој што ме на овај 
на чин при ма.”

Ле гат Дра го ми ра Ла за ре ви ћа био 
је из ло жен у Га ле ри ји На род ног му зе-
ја у Сме де рев ској Па лан ци, а по став-
ка је, ка ко је на ја вио умет ни ков син 
Бра ни слав ко ји је у име по ро ди це при-
су ство вао отва ра њу из ло жбе, по вре ме-
но ме ња на та ко што су при до да ва ни 
и не ки цр те жи из ле га та.

Дра го љуб Ја ној лић
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НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ГЕСТ СЛИ КА РА ДРА ГО МИ РА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА

Ле гат во ље ном гра ду
Бе о град ски пен зи о нер ме сту у ко ме је про вео де тињ ство и мла дост 
за ве штао око 140 сли ка, цр те жа и скулп ту ра

НЕО БИЧ НО ОТ КРИ ЋЕ ДР ВО СЕ ЧЕ ИЗ НО ВЕ ВА РО ШИ

Крст у ср цу бо ра
У ср цу ста бла бе лог бо-

ра, ко ји је не дав но у пла ни-
ни Бо са ње код Но ве Ва ро ши 
мо тор ном те сте ром обо рио 
на зе мљу, др во се ча Слав-
ко Ма ри но вић (53) про на-
шао је као дле том уре зан 
крст, пра вил них ли ни ја и 
иви ца. 

Крст око ко га се део го-
до ва раз ви ја у об ли ку ћи ри-
лич ног сло ва „С”, на ла зио 
се у бо ру од се че ном усред 
ве ли ке шу ме на пре во ју ко-
ји ме шта ни обли жњих се ла 

од пам ти ве ка зо ву Кр ста та 
омо ри ка.

Бор по се чен на Кр ста тој 
омо ри ци, преч ни ка на па њу 
35 сан ти ме та ра и ви си не 25 
ме та ра, пре ма бро ју го до ва 
стар је око 45 го ди на. По-
са ђен је, нај ве ро ват ни је, у 
јед ној од ак ци ја по шу мља ва-
ња Бо са ња на ко јој шу ма ри 
и др во се че по след њих не де-
ља про ре ђу ју ста бла.

– Пр во ни сам мо гао да 
ве ру јем очи ма, ума ло ми мо-
тор на те сте ра ни је ис па ла 

из ру ку. Ка да сам се ма ло 
при брао, по љу био сам крст 
на па њу и ста блу, а он да 
по звао ко ле ге Стан ка Бо јо-
ви ћа и Љу бин ка Бан ду ку 
да и они по гле да ју шта је 
све бож ја си ла у ста њу да 
ура ди и ство ри. Ма да ду го 
ра дим овај по сао, ова кво 
не што још ни сам ви део – 
ка же др во се ча Слав ко Ма-
ри но вић, вла сник пред у зе ћа 
за се чу гра ђе „Ма рин” из 
Но ве Ва ро ши.

Ж. Ду ла но вићДр во се ча Слав ко Ма ри но вић

Драгомир Лазаревић аутопортрет
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Да у ло шем и по не чег до-
брог има, по ка зу је слу чај 

Ми ре Јо вић из Ту ри је ко ју 
је у вре ме санк ци ја му ка на-
те ра ла да поч не да пра ви 
на род не но шње. Та ко са да 
и ме сто Ту ри ја код Ку че ва, 

по пут Лон до на, Ри ма и Па-
ри за, има кре а то ра по ко ме 
је нада ле ко по зна то.

Ми ра је руч ни рад, као 
и све ње не дру га ри це, са-
вла да ла још са пет на ест 
го ди на. У вре ме ње не мла-
до сти ни је се мо гло за ми-
сли ти да де вој ка за уда ју 
то не зна.

– На рав но, ни сам би ла 
пре срећ на што мо рам то 
да ра дим. Ко ја де вој чи ца 
тог уз ра ста не би ви ше во-
ле ла да се за ба вља не го 
да ве зе, ши је или се ди за 
раз бо јем и тка? Али, ни сам 
сме ла да се ус про ти вим мај-
ци. Да нас сам јој због то га 
за хвал на. Но шње хра не мо-
ју по ро ди цу – ка же искре-
но Ми ра.

Не ка да је би ло мно го јед-
но став ни је ра ди ти на род не 

но шње. Ср ме, гај та на, сук на, 
ши фо на, со мо та, шљо ки ца 
и ђин ђу ва би ло је у из о би-
љу, а же не су са ме пра ви ле 
чо ју. Са да ни ти има ва ља-
о ни ца, ни ти ишта од тог 
ма те ри ја ла у Ср би ји ви ше 

мо же да се на ђе. А срп ска 
и вла шка но шња, ко је се 
но се у Хо мо љу и ко је она 
из ра ђу је, из у зет но су бо га-

те, тре ба им до ста укра са, 
па је Ми ра че сто при ну ђе-
на да се сна ла зи.

– Со мот ми ре дов но до но-
се при ја те љи и му ште ри је из 
Бе ча, а по оста ло идем са ма 
у Тур ску. Го ди на ма већ пре-
ва љу јем по хи ља ду ки ло ме-
та ра до Ис тан бу ла и на зад, 
ву ку ћи пу не тор бе. Мо рам, 
али ни је ми ни те шко. Стал-
но ме пи та ју у се лу ка ко ми 
не до са ди, а ја од го ва рам 
исти ну – да во лим то што 
ра дим – уве ра ва нас на ша 
са го вор ни ца.

О ње ном ела ну нај бо ље 
го во ре са ме но шње. Пе дант-
но уре ђе не, јед на леп ша од 
дру ге. Не ко ли ко лу та ка опре-
мље но је од гла ве до пе те, 
а још го ми ла што му шких, 
што жен ских но шњи по ре-
ђа но по кре ве ту. Де во јач ки 
ком плет је сло је вит. Пр во 
иде ши фон ска под сук ња са 
чип ком и ве зе на ко шу ља од 
ши фо на или ко но пље, око 
стру ка тка ни ца од ву не, па 
он да пр слук и тка на ву не на 
сук ња, пре ко ње ке це ља ве-
зе на на со мо ту или ју ти. На 
гла ву се ста вља ма ра ма од 

пу пли на или ши фо на, бе ла 
или жу та, а на но ге обу ва-
ју пле те не ву не не ча ра пе 
са ве зом.

Све то Ми ра и ње на вред-
на сна ха На та, а по вре ме но 
и уну ка Алек сан дра, ура де 
са ме.

– За јед но пле те мо, ве-
зе мо, кро ји мо, ши је мо, тка-
мо, па и на бо ре на сук њи 
пли си ра мо руч но јер со мот 
на сук ња ма не сме да се 
„ку ва”. Са мо кад стиг не ве-
ли ка на руџ би на, у по моћ 
по зи ва мо ком ши ни це. Јед-
на се да за раз бој, дру га на 
мо то ви лу упре да ср му, тре-
ћа ши је на ста рој „син ге-
ри ци”, а че твр та ве зе. Ми 
смо уигра ни тим. За пет да-
на на пра ви мо пр слук, а за 
два де сет ком плет но оде ло 
– ве ли Ми ра.
Љу би ша На ста си је вић

У ПО СЕ ТИ ЈЕ ДИ НОЈ ЖЕ НИ У ХО МО ЉУ КО ЈА ШИ ЈЕ НА РОД НУ НО ШЊУ

Је лек за пет да на
Од пет на е сте го ди не Ми ра Јо вић из Ту ри је код Ку че ва ве зе и тка,Од пет на е сте го ди не Ми ра Јо вић из Ту ри је код Ку че ва ве зе и тка,

а по след њих го ди на ове ру ко тво ри не су јој и је ди ни из вор при хо даа по след њих го ди на ове ру ко тво ри не су јој и је ди ни из вор при хо да

НА ТУР НИ РУ У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ

Ву лин опет пр ви
По бед ник дру гог Ме мо ри јал ног ша хов ског тур ни ра 

осо ба са ин ва ли ди те том „Зо ран Са ве љић”, ор га ни зо ва-
ног у знак се ћа ња на пр вог се кре та ра оп штин ских ор-
га ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих и глу вих и на глу вих 
из Ве ли ке Пла не, по но во је Ми ло рад Ву лин, сле по ли-
це из Бе о гра да. По ред пре ла зног, ње му је при пао и 
пе хар у трај но вла сни штво, као и 4.000 ди на ра. Дру ги 
је био Ду шан Алек сић из Ве ли ке Пла не, тре ћи Вла дан 
Пе тро вић из Бе о гра да. 

Уче ство ва ло је 18 ша хи ста из Бе о гра да, Сме де ре-
ва, Но вог Са да, Сме де рев ске Па лан ке и Ве ли ке Пла не. 
На кра ју, су пру га Зо ра на Са ве љи ћа, др Бо жи ца Са ве-
љић нај бо љим ша хи сти ма уру чи ла је пе ха ре, ди пло ме 
и скром не нов ча не на гра де.  Сл. Ко стан ти но вић
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У оп шти ни Љу бо ви ја, ко ја се успо-ре но раз ви ја ла због не ре ше ног пи-
та ња из град ње елек тра на на Дри ни, 
нај ве ћи до хо дак оства ру је се од по-
љо при вред не про из вод ње. Ми ну лих 
го ди на по диг ну то је ви ше од 500 хек-
та ра план та жа ма ли не и око сто хек-
та ра за са да ку пи не. За пет хлад ња ча 
у Љу бо ви ји, До њој Љу бо ви ји, Узов ни-
ци, Врх по љу и Др ла ча ма те по вр ши-
не под ја го ди ча стим во ћем су са свим 
до вољ не, па се сва ке го ди не ускла-
ди шти ви ше од 6.000 то на ма ли не и 
ку пи не од лич ног ква ли те та. 

Ипак, по тен ци ја ли за во ћар ску и 
сто чар ску про из вод њу у овом де лу 
Ма чван ског окру га ни су ни из бли за 
ис ко ри шће ни. А се ла у овој под рињ-
ској оп шти ни све ви ше ста ре. Од 
16.800 ста нов ни ка у оп шти ни Љу бо-
ви ја, ви ше од по ло ви не Азбу ков ча-
на пре ва ли ло је ше сту де це ни ју па 
од њих ма ло шта мо же да се оче ку-
је. Мла ди се нај че шће опре де љу ју за 
сред ње шко ле и за на те и рет ко се ко 
вра ћа у за ви чај.

– Са мном је остао син Ми ло мир. 
Има мо до вољ но об ра ди ве зе мље, али 

шта вре ди ка да се ма ло шта ис пла-
ти. За ми сли те, про шле го ди не ку пи на 
је пла ћа на осам ди на ра за ки ло грам. 
Мно ги во ћа ри ни су је ни бра ли. Ма-
ли на је до бро пла ћа на, по 160 ди на-
ра. А и омла ди на не же ли мно го да 
ра ди, па је и то про блем ви ше – ка-
же Сла во љуб Јан ко вић (69), по љо при-
вред ник из Бер ло ви на. 

Зе мљо рад нич ке за дру ге су про па-
ле, по љо при вред них струч ња ка као 
и да не ма, ло кал не вла сти ни су ни-
шта ура ди ле за раз вој за дру гар ства, 
а аграр ни бу џет је скро ман и ове го-
ди не ће рас по ла га ти са око шест ми-
ли о на ди на ра.

Или ја Је ре мић из Бер ло ви на има 
си на је дин ца Ми ло ша ко ји се оти-
снуо у свет. Ра ди у Не мач кој. Или ја, 
ко ји има 70 го ди на, и ње го ва су пру-
га Ма ра не мо гу да об ра де ни тре ћи-
ну зе мље:

– Уло жио сам до ста у во ћар ску 
про из вод њу, од то га бих мо гао да 
оства рим до бру за ра ду, али се пи-
там ко ме да про дам бре скве, кај си-
је, ја бу ке...

Иг њат Пу ца ре вић (74), по љо при-

вред ник из Узов ни це, по све тио се 
про из вод њи ра ног по вр ћа:

– Ка да би смо има ли за дру гу ко ја 
би от ку пљи ва ла тр жи шне ви шко ве 
по вр ћа и во ћа, ста ње би би ло мно-
го бо ље – ка же Иг њат.

До азбу ко вач ких се ла је те шко до-
ћи, ма ло је до брих пу те ва, о ас фал-
ту да и не го во ри мо, здрав стве не 
ам бу лан те рет ко по се ћу ју ле ка ри, ма-
да је све ви ше бо ле сних, а да би се 
до шло из Гор њих Ко ша ља до Љу бо-
ви је тре ба нај ма ње сат во жње ауто-
мо би лом.

За ба ва мла ди ћа и де во ја ка сво ди 
се на рет ка пре ла и си је ла, а „Су сре-
ти се ла” се ви ше не ор га ни зу ју, ма-
да је та ма ни фе ста ци ја би ла ве о ма 
ко ри сна.

Рад ни ци ко ји су на пу сти ли пред у-
зе ћа, уз от прем ни ну, ни су мно го за ин-
те ре со ва ни за по вра так на се ло, иако 
их ро ди те љи жељ но оче ку ју.

Ипак, по сто ји на да у бо љи жи вот. 
Овај крај оби лу је при род ним ле по та-
ма, па ће мно га се о ска до ма ћин ства 
на ћи ин те рес у се о ском ту ри зму.

Ми о драг Не го ва но вић

Ту ри зам Ту ри зам 
ми ли ји од ми ли ји од 
бра здебра зде

СЕ ЛА У ОП ШТИ НИ 
ЉУ БО ВИ ЈА СВЕ 

СТА РИ ЈА

СКУП ШТИ НА ООГН СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Но ви ман да т
Јо ва но ви ћу

На Из бор ној скуп шти ни Оп штин ске ор га ни за ци је глу вих 
и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке до са да шњи пред сед ник 
Ми ло рад Јо ва но вић по но во је иза бран на ову функ ци ју, а 
но ви ман дат по ве рен је по но во и за ме ни ку пред сед ни ка Го-
ра ну Ву ји чи ћу. 

Скуп шти на је пред ло жи ла да Ми ло сав Јо ва но вић и у на-
ред не че ти ри го ди не бу де пред сед ник Са ве за глу вих и на-
глу вих Ср би је. Се кре тар Оп штин ске ор га ни за ци је глу вих и 
на глу вих Сме де рев ске Па лан ке Сла во љуб Ко стан ти но вић иза-
бран је за де ле га та ове ор га ни за ци је у Скуп шти ни Са ве за 
глу вих и на глу вих Ср би је.

Сл. Ко стан ти но вић



Бо жи дар – Бо жо Ра дој ло вић (88) из 
Цр не Тра ве одав но је у пен зи ји, али се 
до бро се ћа све га што му се у жи во ту до га-
ђа ло, а на ро чи то тра ге ди је из дав не 1944. 
го ди не ка да су, 26. ма ја, бу гар ски фа ши-
сти уби ли 65 ра ње них бо ра ца, а са мо је 
он остао жив:

– Ра њен и бо ле стан, на ла зио сам се 
ис под јед не ве ли ке сте не, па ме Бу га ри 
ни су ви де ли, и то ми је спа сло жи вот – 
при се ћа се.

У знак се ћа ња на рат не дру го ве, Бо-
жи дар је на ме сту не чу ве ног ма са кра, на 
сре до кра ћи пу та Те го шни ца–Цр на Тра ва, 
по ди гао спо мен-обе леж је, са гра дио спо мен-
че сму и уре дио чи тав про стор. Сам је све 
фи нан си рао и уло жио чак два ми ли о на ди-
на ра, јер је та ко хтео да се оду жи при ја-
те љи ма ко јих ви ше не ма.

– Овај ком плекс по кла њам СО Цр на 
Тра ва да га не гу је, ако хо ће, јер су су сти-
гле го ди не, а одав но ме ни но ге не слу-

же – ка же Бо жи дар, је дан од нај ста ри јих 
пен зи о не ра цр но трав ског кра ја.

Д. Ко цић

Ра до мир – Ра ца Гру јић, ин-
же њер те ле ко му ни ка ци-

је у пен зи ји, већ 30 го ди на 
је ве зан за Ша хов ски клуб 
„Бо ра Ко стић” у Вр шцу. Бра-
нио је бо је тог спорт ског 
ко лек ти ва, функ ци о нер је 
у ње му, а нај ду же је био 
се кре тар. Овај мај стор ски 
кан ди дат и ме ђу на род ни 
ша хов ски су ди ја учи нио је 
мно го и ван вр шач ког ша-
хов ског клу ба.

– Где год сам ра дио, по-
пу ла ри сао сам древ ну игру 
на 64 цр но-бе ла по ља – у 
по шти, СУП-у, и са да у Удру-
же њу пен зи о не ра оп шти не 
Вр шац чи ји сам пот пред сед-
ник – на по ми ње Ра до мир 
Гру јић.

За хва љу ју ћи и ње му, ша-
хов ска сек ци ја вр шач ког 
Удру же ња је у вр ху до са-
да шњих так ми че ња ве те ра-
на ра да свих осам оп шти на 
у ју жном Ба на ту. Тур ни ри, 
за ко је је да та ини ци ја ти-

ва пре де це ни ју баш у Вр-
шцу, одр жа ва ју се два пу та 
го ди шње – у про ле ће и је-
сен, на из ме нич но у сва кој 
оп шти ни по утвр ђе ном рас-
по ре ду.

– Же ли мо да ово ша хов-
ско над ме та ње пен зи о нер-
ских еки па про ши ри мо и у 
се вер ном и сред њем Ба на ту, 
па да та мо шње пр во пла си ра-
не еки пе од ме ре сна ге са пр-
ва ком ју жног Ба на та да би 
се до био по бед ник Ба на та. 
По нај бо ља еки па из Сре ма 
и Бач ке игра ле би тро меч 
са нај у спе шни јом из Ба на-
та, па би смо са зна ли ко ја 
је пен зи о нер ска ша хов ска 
еки па нај бо ља у Вој во ди ни. 
За што да се не ор га ни зу је 
и су срет нај бо љих еки па из 
свих ре ги о на на ни воу Ср-
би је – из но си Ра ца за ми сао 
ко ја га за о ку пља већ го ди-
на ма, о ко јој је раз го ва рао 
и са Ми ла ном Не на ди ћем, 
пред сед ни ком Са ве за пен-

зи о не ра Вој во ди не, уз то 
и мај стор ским кан ди да том.

Ша хов ска сек ци ја вр шач-
ких пен зи о не ра оку пља око 
30 чла но ва, а по ред Гру ји ћа, 
нај че шће на че ти ри та бле на-
сту па ју и Бог дан Ми ло шев, 
Ми лан Пе тров, Јо ва Ко ва-
чев и Ра до ван Не дељ ко вић. 

Ле пе ре зул та те оства ри ли 
су уче ству ју ћи на рад нич-
ким спорт ским игра ма. За ни-
мљи во је да су ша хов ска и 
пи ка до сек ци ја у са ста ву Кул-
тур но-умет нич ког дру штва 
„Пен зи о нер” вр шач ког пен-
зи о нер ског Удру же ња.

С. За ви шић
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ХРОНИКА

ВР ШАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕР ЗА ЉУ БЉЕ НИК У ШАХ

Да се одмере најбољи

Бо жи дар от кри ва спо мен-обе леж је
стра да лим дру го ви ма

ДА НИ ЛОВ ГРАД

На гра да
на шем

са рад ни ку
Ра де Ђер го вић, ду го го ди шњи 

са рад ник „Гла са оси гу ра ни ка”, 
до био је кра јем ма ја пр ву на гра-
ду на Ме ђу на род ном фе сти ва лу 
ху мо ра, са ти ре и ка ри ка ту ре ко-
ји је ове го ди не одр жан у Да ни-
лов гра ду у Цр ној Го ри. 

Вла ди слав Вла хо вић из Под-
го ри це на гра ђен је за нај бо љу 
књи гу на пи са ну из ме ђу два фе-
сти ва ла, док је Са во Мар ти но-
вић из Бе о гра да до био на гра ду 
за жи вот но де ло на по љу кул-
ту ре и са ти ре. 

Спе ци јал ни гост ве че ри у да-
ни лов град ском Кул тур ном цен-
тру, где су уру че на при зна ња, 
био је по зна ти глу мац Ми лан – 
Ла не Гу то вић.

Т. К. 

ЦР НА ТРА ВА 

По ди гао спо мен-парк

Радомир Грујић отвара такмичење
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ТО ПЛИ ЦА

Ма ње за ин те ре со ва них 
Ове го ди не на бес пла тан опо ра вак у срп ске ба ње, ко-

ји омо гу ћу је Ре пу блич ки фонд ПИО, из че ти ри оп шти не 
То плич ког окру га оти ћи ће 148 пен зи о не ра – ни је дан од-
сто укуп но еви ден ти ра них не што ви ше од 16.000 у овом 
кра ју.

На кон курс за бањ ски опо ра вак при ја ви ло се 836 пен-
зи о не ра: нај ви ше из оп шти не Про ку пље 402 (ме ста за 
87), Кур шу мли ја 250 (ићи ће 27), Бла це 104 и Жи то ра ђа 
80 (за по 17 ме ста). 

Упа дљи во је да је ове го ди не знат но ма ње за ин те ре-
со ва них. Про шле го ди не, на и ме, за бес пла тан опо ра вак 
у ба ња ма са мо из Про ку пља кон ку ри са ло је око 900 пен-
зи о не ра. 

Ж. Д.

РУ МА

Кон церт „Не ве на”
Удру же ње за не го ва ње на род не тра ди ци је „Не вен” из 

Ру ме одр жа ло је 6. ју на го ди шњи кон церт на ко јем су се, 
по ред до ма ћи на, пред ста ви ли и фол клор ни ан сам бли ве-
те ра на КУД „Бран ко Ра ди че вић” из Срем ске Ми тро ви це и 
КУД „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња” из Бу ков ца.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Сва ки тре ћи у ба њу
За од ла зак на опо ра вак и ре ха би ли та ци ју у не ко од 

бањ ских ле чи ли шта о тро шку Фон да ПИО кон ку ри са ло је 
216, а по зи ти ван од го вор до би ло 68 кња же вач ких пен зи-
о не ра.

– Ме ђу пен зи о не ри ма ко ји ће ове го ди не бес плат но у 
ба њу нај ви ше је бив ших за по сле них (28 ста ро сних, 20 ин-
ва лид ских и 16 по ро дич них), по је дан ста ро сни, по ро дич-
ни и ин ва лид ски пен зи о нер са мо стал них де лат но сти, а код 
по љо при вред них пен зи о не ра ба њу је до био са мо је дан – 
ка же Ми о драг Мар ко вић, се кре тар Оп штин ске ор га ни за ци-
је пен зи о не ра Кња же вац.

Из оп шти не Кња же вац, ко ја има 11.428 пен зи о не ра 
(3.677 ста ро сних, 2.570 ин ва лид ских, 2.130 по ро дич них, 
2.800 по љо при вред них и 251 пен зи о не ра са мо стал не де-
лат но сти), про шле го ди не бес плат но бањ ско ле че ње је ко-
ри сти ло 78 пен зи о не ра.

Д. Ђор ђе вић

СУ БО ТИ ЦА

Пен зи о не ри у Дво ру
Пен зи о не ри из су бо тич ког Удру же ња про ве ли су, по чет-

ком ју на, је дан ди ван дан у Бе о гра ду. По се ти ли су двор ски 
ком плекс Ка ра ђор ђе ви ћа на Де ди њу, Храм Све тог Са ве на 
Вра ча ру и Храм Све те тро ји це у Си ми ној ули ци, а од мор 
и при год но по слу же ње упри ли че но је у ка фе те ри ји Про-
те стант ске, од но сно Еван ге ли стич ке цр кве.

Ова по се та усле ди ла је на по зив Хри шћан ско-ху ма ни-
тар ног удру же ња „Хлеб жи во та” из Бе о гра да, чи ји су чла-
но ви про шле го ди не би ли го сти Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра Су бо ти це.

И. М.

Успо ме на са Де ди ња

„Не вен”, ко ји по сто ји од 2006. го ди не, оку пља пен зи-
о не ре и вр хун ске игра че са ви ше де це ниј ским ис ку ством. 
На го ди шњем кон цер ту, Ру мља ни су се пред ста ви ли срп-
ским игра ма и пе сма ма, спле том ига ра из Ме то хи је и бу-
ње вач ким из око ли не Су бо ти це. Ко ре о граф и умет нич ки 
ру ко во ди лац „Не ве на” је Бо ри слав Чор та но вач ки, ко ји и 
игра са рум ским ве те ра ни ма. Бе ћар це су ка зи ва ли Ја сми-
на и Не над Вук ма но вић.

Г. Ву ка ши но вић



ЛА ПО ВО

Про ду жен ман дат
На скуп шти ни Удру же ња пен зи о ни са них же ле зни ча ра 

Ла по во, ко јој је при су ство ва ло 58 чла но ва, до са да шњем 
пред сед ни ку Удру же ња Ми ро сла ву Ни ко ли ћу про ду жен је 
ман дат на пред лог кан ди да ци о не ко ми си је. За се кре та ра 
Удру же ња иза бран је Ми ћа Јо ва но вић.

У Ла по ву има око 1.000 пен зи о ни са них же ле зни ча ра, 
али је у стру ков но удру же ње учла ње но са мо 200. Је дан 
број због ма лих пен зи ја ни је у мо гућ но сти да пла ћа чла-
на ри ну, а има и оних ко ји не же ле да бу ду чла но ви ни-
јед не ор га ни за ци је.

Љ. Јо ва но вић
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ША БАЦ

Из лет у То по лу
Чла но ви Основ не ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Шап ца 

бо ра ви ли су не дав но у То по ли. Иако је це лог да на ки ши-
ло, план из ле та је у пот пу но сти ис пу њен. 

Око 280 чла но ва и сим па ти зе ра Оп штин ског од бо ра 
зре ња нин ске ор га ни за ци је Син ди ка та пен зи о не ра „Не за ви-
сност” про сла ви ло је 28. ма ја Спа сов дан, сла ву ове син-
ди кал не асо ци ја ци је. 

Слав ски об ред у Ве ли кој са ли МЗ „Зе ле но по ље” у Зре-
ња ни ну оба вио је про то је реј Ди ми три је, ку ма сла ве би ла 
је На да Ши јач ки, а дра ги го сти Зре ња ни на ца би ле су ко ле-
ге из Сур чи на и Ку че ва. Че сти та ју ћи при сут ни ма пра зник, 
Ми ло рад Му чи ба бић, пот пред сед ник Из вр шног од бо ра Ре-
пу блич ког од бо ра и пред сед ник Оп штин ског од бо ра Сур-
чин, одао је до ма ћи ни ма и при зна ње за до са да шњи рад 
„као нај бо љој оп штин ској ор га ни за ци ји у Ср би ји”.

ЗРЕ ЊА НИН

Про сла ви ли Спа сов дан

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Де сан ки у по хо де
Вој ни пен зи о не ри из Срем ске Ми тро ви це ор га ни зо ва ли 

су, кра јем ма ја, јед но днев ни из лет до Ба ње Вруј ци и ма-
на сти ра Ка о на. На том пу ту не за о би ла зна је би ла и Бран-
ко ви на, крај у ко ме је ро ђе на и ра сла ве ли ка пе сни ки ња 
Де сан ка Мак си мо вић, ко јој су ода ли по што ва ње.

Пред сед ни ку Је лен ку Кра јо ва ну и зре ња нин ском од-
бо ру, као нај ма сов ни јем у Ср би ји, при па ла је част да на-
ред не го ди не бу ду до ма ћи ни сла ве Син ди ка та пен зи о не ра 
„Не за ви сност” на ре пу блич ком ни воу.

М. Мек те ро вић

На гро бу ве ли ке пе сни ки ње

Пен зи о не ри су по се ти ли и се ло Стру га о ник, род но ме-
сто вој во де Жи во ји на Ми ши ћа.

П. До бић

Из лет ни ци су, из ме ђу оста лог, об и шли за ду жбин ску 
Цр кву све тог Ђор ђа на Оплен цу, у ко јој су са хра ње на 22 
чла на ди на сти је Ка ра ђор ђе вић, од кра ља Пе тра I, кти то ра 
цр кве, и Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа, пр вог вла да ра об но вље не 
Ср би је и ро до на чел ни ка ди на сти је, до кра ља Ју го сла ви је 
Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа.

Об и шли су и цр кве ну ку ћу, на ме ње ну па ро ху цр кве, у 
ко ју се пр ви усе лио краљ Пе тар да би мо гао да над гле да 
ра до ве на цр кви, за то и про зва ну „Пе тро вом ку ћом”, кра-
ље ве по дру ме, остат ке Ка ра ђор ђе вог гра да...  

Д. Ми ја то вић

Мало се седело

Протојереј Димитрије, Јеленко Крајован и Нада Шијачки

Расположење упркос киши
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Фи ли ја ле
Фон да ПИО

БАЧ КА ПА ЛАН КА (оп шти не 
Бач ка Па лан ка, Бач), Жар ка 
Зре ња ни на 72, 
тел.: 021/7551-500
Ис по ста ва: Бач

КИ КИН ДА (оп шти не Ки кин-
да, Чо ка, Но ви Кне же вац), 
До си те је ва 33, 
тел.: 0230/21-050
Ис по ста ве: Чо ка, Но ви Кне-
же вац

ВР ШАЦ (оп шти не Вр шац, Бе-
ла Цр ква, План ди ште), Ђу ре 
Јак ши ћа 1,
тел.: 013/839-728
Ис по ста ве: Бе ла Цр ква, План-
ди ште

КО СОВ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 
(оп шти не Ко сов ска Ми тро ви-
ца, Зу бин По ток, Ле по са вић, 
Зве чан, Ср би ца, Ву чи трн), Ца-
ра Ла за ра 1, 
тел.: 028/420-012
Ис по ста ве: Ле по са вић, Зу бин 
По ток, Ср би ца, Ву чи трн

ПРИ ШТИ НА, Бу ле вар умет-
но сти 10, Но ви Бе о град, 
тел.: 011/2017-425

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

Ру же за Ре дак ци ју
По што већ го ди ну да на, као пен зи о не ри, ре дов но чи-

та мо „Глас оси гу ра ни ка”, же ле ли смо да вам за ју би леј, 
осим че стит ке за ду го го ди шњи рад са да шњих но ви на ра 
и оних ко ји су ства ра ли лист, по ша ље мо и цве ће из на-
шег дво ри шта. По што жи ви мо у Но вом Са ду ни смо си-
гур ни да не би из гу би ло ле по ту и све жи ну, па вам за то 
ша ље мо цео ру жин грм. По здра вља мо вас са же љом да 
и да ље бу де те оми ље ни пен зи о нер ски лист.

Дра га и Пре драг Бла го је вић

За „Глас оси гу ра ни ка”
на шег до брог са рад ни ка.
Че сти там ју би леј ва ма,

че тр де сет го ди на са на ма!
Че ти ри де це ни је 
ни је вре ме ве ли ко,
же лим пен зи о не ри ма
пен зи ју то ли ко, 
да ис пу ни мо

не ис пу ње ну же љу:
у срећ ном, до бром
жи во ту и ве се љу.

Да не бу де ве ли ка бу на,
сла ви ће мо

че тр на е стог ју на,
за све до са да

не ис пу ње не же ље,
ба ци мо та да бри гу

на ве се ље.
Дра го мир Жи ва но вић

Све тло по љац,
Со пот

Че сти там вам ју би леј, 40 
го ди на из ла же ња ли ста. Чи-
тао сам лист и пре пен зи о ни-
са ња 1986. го ди не, а ни са да 
не про пу штам број.

Уред но до би јам лист ко ји 
је мно го по бољ шан у по след-
ње вре ме.

Же лим вам да и да ље успе-
шно ра ди те јер су чи та о ци за-
до вољ ни са др жа јем.

С дру гар ским по здра вом, 
Ди ми три је 

Ди ми три је вић, 
дипл. пе да гог у пен зи ји,

Сви лај нац

Од 14. фе бру а ра 2006. сам 
ста ро сни пен зи о нер. Од та да 
ре дов но чи там „Глас оси гу ра-
ни ка”, по што ра ни је ни сам 
имао при ли ку да до ђем до 
на шег гла си ла. У ње му про-
на ла зим мно го ин те ре сант-
них тек сто ва. При ми те мо је 
че стит ке за ова ко зна ча јан 
ју би леј.

Све ти слав Стој ко вић, 
Сме де ре во

  

Са по себ ним по што ва њем упу ћу јем Вам че стит ку по-
во дом 14. ју на, да на ка да је пре 40 го ди на иза шао пр-
ви број углед ног гла си ла „Глас оси гу ра ни ка” са же љом 
да на ста ви те, као и до са да, успе шно ин фор ми са ње сво-
јих број них чи та ла ца.

Ко ри стим ову при ли ку да пред ло жим да наш лист 
убу ду ће ви ше па жње по све ти исто риј ским до га ђа ји ма 
из про шло сти Ср би је.

С по што ва њем, Ко ста Жи вић, Бе о град

Са ве ли ким за до вољ ством че сти там 40 го ди на из ла-
же ња и же лим пу но сре ће у бу ду ћем ра ду.

Мо гу ре ћи да, иако сам у ду бо ким го ди на ма (ро ђен 
1927.го ди не), увек ра до оче ку јем свој лист и са ве ли-
ким за до вољ ством га чи там.

Ста но је Ве лич ко вић, Ле ба не
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Пензијски стаж
Основ за при зна ва ње би ло ког пра ва из пен зиј ског и 

ин ва лид ског оси гу ра ња је сте пен зиј ски стаж. Пре ма ак-
ту ел ном За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
пен зиј ски стаж чи не стаж оси гу ра ња и по се бан стаж. 
По са да шњим про пи си ма, у пен зиј ски стаж се при зна је 
и стаж при знат по про пи си ма ко ји су би ли на сна зи до 
да на сту па ња на сна гу ва же ћег за ко на.

У стаж оси гу ра ња ра чу на се вре ме ко је је оси гу ра-
ник про вео на ра ду и за ко је је пла ћен до при нос за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. То мо же да бу де стаж у 
ефек тив ном тра ја њу и стаж са уве ћа ним тра ја њем. Стаж 
оси гу ра ња у ефек тив ном тра ја њу у јед ној ка лен дар ској 
го ди ни мо же да из но си нај ви ше 12 ме се ци.

У стаж са уве ћа ним тра ја њем ра чу на се вре ме про ве-
де но у ра ду на на ро чи то те шким, опа сним и за здра вље 
штет ним по сло ви ма, од но сно на по сло ви ма ко ји по сле од-
ре ђе них го ди на жи во та не мо гу успе шно да се оба вља ју. 
Сте пен уве ћа ња ста жа је раз ли чит и за ви си од те жи не 
по сла, а мо же из но си ти нај ви ше 50 од сто, тј. да се сва-
ких 12 ме се ци ра да на тим по сло ви ма ра чу на као 18 ме-
се ци. За стаж са уве ћа ним тра ја њем пла ћа се по се бан 
до при нос про пи сан За ко ном о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње.

У по се бан стаж ра чу на се стаж ко ји се при зна је же ни 
оси гу ра ни ку ко ја је ро ди ла тре ће де те, у тра ја њу од две го-
ди не.  У по се бан стаж се ра чу на и вре ме про ве де но на ра-
ти шту по про пи си ма ко ји су би ли на сна зи до 10. 4. 2003. 
го ди не. Овај стаж се при зна је у дво стру ком тра ја њу, или, 
под од ре ђе ним усло ви ма, у јед но стру ком тра ја њу.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Дра га на Н.: До са да сам 
пла ћа ла са мо стал но до при но-
се по осно ву чла на 15. У ме-
ђу вре ме ну сам се за по сли ла 
по уго во ру о де лу. Ин те ре су-
је ме да ли тре ба и да ље да 
упла ћу јем са мо стал но до при-
но се за ПИО или је то оба ве-
за по сло дав ца?

Од го вор: До при но се по 
чл. 15 За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра ња мо гу 
да упла ћу ју са мо ли ца ко ја се 

на ла зе ван оси гу ра ња, а има ју 
пре би ва ли ште у Ре пу бли ци Ср-
би ји. Ка ко је и рад по уго во ру 
о де лу вр ста оси гу ра ња, не ма 
мо гућ но сти да се ово оси гу ра-
ње ду пли ра са оси гу ра њем по 
чл. 15 За ко на о ПИО, па не мој-
те упла ћи ва ти до при но се док 
се на ла зи те у оси гу ра њу по 
уго во ру о де лу. По сле пре стан-
ка овог оси гу ра ња, ако же ли те 
да на ста ви те упла ту до при но-
са по чл. 15 За ко на, под не си-
те нов зах тев.

Оси гу ра ње по уго во ру о де лу

Пра во на сра змер ну пен зи ју
Ј. К. – Бо ље вац: У ок то-

бру пу ним 60 го ди на. Имам 
16 го ди на ста жа оства ре них 
у БиХ и јед ну го ди ну (1992–
1993) у Ср би ји. Др жа вља нин 
сам Ср би је и же ле ла бих да 
оства рим пен зи ју у овој ре пу-
бли ци. Да ли мо гу, и ка ко, да 
оства рим ово пра во?

Од го вор: Са 60 го ди на 
жи во та и нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња мо же те да 
оства ри те пра во на ста ро сну 
пен зи ју у Ср би ји по про пи си-
ма из ПИО. Ме ђу тим, у Ср-
би ји би сте до би ли са мо део 
пен зи је за го ди ну да на ста-
жа ко ји сте ов де на вр ши ли, 
под прет по став ком да има те 

нај ма ње ту го ди ну да на ко ју 
сте на ве ли, јер је то услов 
за оства ри ва ње пра ва на 
део пен зи је по спо ра зу му 
о со ци јал ном оси гу ра њу са 
дру гим др жа ва ма пот пи сни-
ца ма, па и са БиХ. 

Оно што је за Вас не по вољ-
но је сте што по про пи си ма из 
БиХ Ви не ис пу ња ва те услов 
за пен зи ју, тј. не ма те 65 го-
ди на жи во та ни ти 20 го ди на 
ста жа оси гу ра ња, или 25 го-
ди на пен зиј ског ста жа.

Ако би сте оства ри ли пра-
во у Ср би ји, под усло вом да 
оста не те ов де са пре би ва ли-
штем, мо гли би сте да оства-
ри те пра во на нај ни жи из нос 
пен зи је.

Б. Љ. – Кра гу је вац: Имам 
25 го ди на, ван ред ни сам сту-
дент и ра дим пре ко сту дент-
ске за дру ге на при вре ме ним 
и по вре ме ним по сло ви ма. Ин-
те ре су је ме да ли је за дру га 
оба ве зна да ми упла ти по ре-
зе и до при но се иако не мам 
26 го ди на, с об зи ром на то да 
имам уред но ове рен уго вор 
о ра ду на при вре ме ним и по-
вре ме ним по сло ви ма?

Од го вор: Рад пре ко сту-
дент ске за дру ге за сту ден те 
до 26. го ди не жи во та не обез-

бе ђу је ста тус оси гу ра ни ка, тј. 
за то вре ме Вам се не мо же 
при зна ти рад ни стаж. 

Они ко ји не ма ју ста тус сту-
ден та, а ра де пре ко омла дин-
ске или сту дент ске за дру ге 
на при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма су оси гу ра ни-
ци и за њих се пла ћа ју сви 
до при но си и по ре зи, под но си 
при ја ва на оси гу ра ње, као и 
МУН обра сци. Исто се од но-
си и на ли ца ста ри ја од 26 
го ди на жи во та, без об зи ра 
на то да ли има ју ста тус сту-
ден та или не.

Рад пре ко сту дент ске за дру ге

Д. Ј. – Мла де но вац: Пре-
ки нуо сам рад ни од нос ра ди 
слу же ња вој ног ро ка (1971), 
на кон че га сам на ста вио са ра-
дом на истом рад ном ме сту. 
Да ли пе ри од ко ји сам про-
вео на од слу же њу вој ног ро-
ка ула зи у рад ни стаж?

Од го вор: Вре ме слу же ња 
вој ног ро ка не мо же да се при-
зна у пен зиј ски стаж. 

За вре ме слу же ња вој ног 
ро ка оси гу ра ник ко ји је у рад-
ном од но су од ја вљу је се са 
оси гу ра ња и ми ру ју му пра ва 
из рад ног од но са до по врат-
ка из вој ске, ка да се по но во 
при ја вљу је на оси гу ра ње и 
на ста вља оси гу ра ње. 

По про пи си ма из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња до априла 2003. го ди не 
ни је би ло мо гу ће на би ло 

ко ји на чин вре ме слу же ња 
вој ног ро ка ре гу ли са ти као 
стаж оси гу ра ња.

По про пи си ма од апри-
ла 2003. го ди не, ли це ко је 
је на слу же њу вој ног ро ка 
мо же за то вре ме са мо, по 
чла ну 15 За ко на о ПИО, да 
упла ћу је до при нос за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, и на тај на чин ово 
вре ме ре гу ли ше као стаж 
оси гу ра ња.

Упла та до при но са по чл. 15 
За ко на о ПИО, ме ђу тим, не мо-
же да се оства ри ре тро ак тив-
но за не ки про те кли пе ри од, 
већ нај ви ше 30 да на уна зад 
од под не тог зах те ва. 

То зна чи да ни слу же ње 
вој ног ро ка не мо же да се ре-
гу ли ше на кнад ном упла том, 
већ са мо у тре нут ку слу же-
ња вој ног ро ка.

Вој ни рок и стаж
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: стражар, правило, Анкаран, р, елиса, 
тета, ил, Ава, е, д, ка, исто, ресто, растрал, ас, рало, д, бодеж, 
ошишати, сати, ао, лф, та, н, артисти, Ван, коц, анти, ва.

Мо лим за реч
И 2010. го ди не пен зи је ће би ти за мр зну те. А пла-

ни ра ју се и мно го број не но ве олак ши це за бо љи жи-
вот пен зи о не ра.
Бри не ме ова ком пју те ри за ци ја. По че ли су и 

на род да хра не по да ци ма.
Сви ку ка ју. На ша ма ско та уско ро ће би ти ку ка ви ца.

Де јан Па та ко вић

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

РАТ БУРА 
И  ЕНГЛЕЗА 
(1899-1902)

ИМЕ РАНИЈЕ 
ПЕВАЧИЦЕ 
ПЈАФ

ВРСТА ЛИРСКЕ 
ПЕСМЕ

ОКРУГЛИ 
СТАКЛЕНАЦ БАРУШТИНА ИНДИГО 

БИЉКА РЕКА У СРБИЈИ

БЕСКОНАЧНОСТ

ДУЖА ДОЛИНА 
ИЗМЕЂУ 
БРЕГОВА

УПАЛА 
СЛУЗНИЦЕ 
НОСА

ОДРЕЗАК МЕСА, 
БИФТЕК (ЕНГ.)

ОЗНАКА 
ЛЕСКОВЦА

ПЛАНИНА У 
БОСНИ

ОЗНАКА ЗА 
КАРАТ

КАТРАН, СМОЛА

НАУКА О 
ВЕЛИЧИНАМА

СИМБОЛ АЗОТА

ПУСТИЊСКА 
ЖИВОТИЊА

ИМЕНИЦА 
(СКР.)

ИМЕ БОКСЕРА 
МАРЈАНА

ПОВОРКА 
КАМИЛА (МН.)

ВОДЕНИ 
ЉУСКАР

ДОЗИВАЊЕ 
МАЧКЕ

ДРЖАВА У 
АФРИЦИ

ПУСТИЊА 
У ЧИЛЕУ

ТЛО, 
ЗЕМЉИШТЕ 

(МН.)
МУШКО ИМЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГЛАВНИ ГРАД 
ФИЛИПИНА

СТАНОВНИЦА 
КУБЕ

СПЕЦИЈАЛИТЕТ 
ОД РИБЉИХ 

ИКРИ

КРАЂА, 
ПРОНЕВЕРА

СИМБОЛ 
СУМПОРА

ПОЛУОСТРВО
У ЕГИПТУ

ПОЗОРНИЦА

СИМБОЛ 
СЕЛЕНА

ИМЕ НЕМ. 
ДРЖАВНИКА 
БРАНТА

ДРВО ЗА 
БРОДОГРАДЊУ

НЕМАЧКИ 
ФИЗИЧАР 
ВИЛХЕЛМ

НЕМАЧКИ 
ПИСАЦ ТОМАС

СИМБОЛ 
НАТРИЈУМА

МАЛО, 
НАЈМАЊЕ

ДРШКА НА 
ВИОЛИНИ

СИМБОЛ 
КАЛИЈУМА

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ОЗНАКА ЗА 
ВОЛТ

ШИРОКА И 
ДУГА УЛИЦА 

(МН.)

Без огре бо ти на
Ако нас је зик мо же по се ћи, за што по ли ти ча ри 

про ла зе без огре бо ти на.
Џа бе зво ни мо на вра та Евро пе. Ви де нас кроз шпи-

јун ку.
Зо ран Бог да но вић

Опа сно без ку ца ња
Ка да су сви за ко ни на сна зи, он да од лу чу је ви-

си на ми та.
Опа сно је ула зи ти у су шти ну по ли тич ке ства ри без ку-

ца ња.
Жи во јин Ден чић

Тре ћа ди мен зи ја
На сво ме не бу и га вра но ви су пе ва чи це.
На ша бу дућ ност је тре ћа ди мен зи ја јед но смер не ули-

це.
Пе ко Ла ли чић

Б
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(Х)умор не
ми сли

Об ра чун с тај ку ни ма 
ни је хи тан. Има ју па ра 
за сто го ди на!

Има мо кул тур не по сле-
ни ке, а јед ног да на има ће-
мо и кул тур не по сла ни ке. 
Бу дућ ност је бес кра јан по-
јам!
Чо век ко ји ни шта ни-

је ра дио ис под жи та 
бр зо је сти гао ис под 
жи та. Сла ва му!

До бро је што бен зин 
по ску пљу је сва ки час по-
ма ло. На гло по ску пље ње 
уз не ми ри ло би во за че!
По што смо на род 

нај па мет ни ји, ула га-
ње у на у ку и обра зо-
ва ње би ло би ра си па ње 
нов ца!

Ви то мир
Те о фи ло вић 

РЕ КЛИ СУ...

О ТАЈ НИ
Ни јед ну тај ну не ће те бо-
ље са чу ва ти од оне ко ју 
сва ко на га ђа. 

Џор џ Бернард Шо
 
Ак о кажеш неку тајну 
свом пријатељу, води 
рачуна да и он има свог 
пријатеља. 
Мустафа Исмет Инени

Троје може чувати тај ну са-
мо ако дво је од њих ви ше 
ни је ме ђу жи ви ма. 
Бен џа мин Френ клин

За кле ла се зе мља ра ју да 
се тај не све са зна ју.

На род на из ре ка

За ра зум на пи та ња не ма 
тај ни. За не ра зум на пи та-
ња све је тај на.

Лав Ни ко ла је вич
Тол стој 

Же на без тај ни је исто што 
и цвет без ми ри са. 

Са ра Бер нар 
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Маневрисање
Из хи ги јен ских раз ло га на ро ду су узе ли и цр но ис под 

но ка та.
Не ки љу ди има ју чи сту са вест са мо за хва љу ју ћи 

ло шем пам ће њу.
Чим их је до вео на глав ни ко ло сек, од мах су га из ма не-

ври са ли.
Зо ран Чу кић


