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СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО У КО СОВ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

По др шка и да ља
по моћ фи ли ја ли 

Нео п ход но ин си сти ра ње да др жа ва ефи ка сни је ре ша ва пи та ње рад ни каНео п ход но ин си сти ра ње да др жа ва ефи ка сни је ре ша ва пи та ње рад ни ка
ко ји ма цео стаж ни је по кри вен до при но си ма, ре као Оли вер Ива но вић, ко ји ма цео стаж ни је по кри вен до при но си ма, ре као Оли вер Ива но вић, 

др жав ни се кре тар за Ко со во и Ме то хи ју др жав ни се кре тар за Ко со во и Ме то хи ју 

АКТУЕЛНО

Фи ли ја ла у Ко сов ској Ми-
тро ви ци, ко ја се пре 

не ко ли ко да на усе ли ла у 
но во и згра ђе не про сто ри је, 
упр кос де це ни ји „из бе гли-
штва” из ју жног де ла гра да 
и до ско ра шњем ра ду у те-
сном за ку пље ном про сто ру, 
до бро и ефи ка сно функ ци о-
ни ше, оце ни ли су чла но ви 
Управ ног од бо ра Ре пу блич-

ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње на 
сед ни ци одр жа ној 25. ју на 
у про сто ри ја ма Ми ни стар-
ства за КиМ у Ко сов ској Ми-
тро ви ци. 

Са да шњих 39 за по сле них 
успе шно оп слу жу је 17.800 
оси гу ра ни ка и 8.500 пен зи-
о не ра у Ми тро ви ци, Ле по-
са ви ћу, Зу би ном По то ку, 

Зве ча ну, Ср би ци и Ву чи тр-
ну, а ад ми ни стра тив не по-
сло ве и ма тич ну еви ден ци ју 
во ди и за оп шти не 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. 

У то ку ове го ди не Фи ли-
ја ла је при ми ла 2.000 зах те-
ва за оства ри ва ње ра зних 
пра ва, ве ћи на је ре ше на у 
ро ку од два до два и по 
ме се ца, а не ре ше но је још 
120 зах те ва. Тре нут но, на 
ве шта че ње ле ка ра че ка 473, 
а по за мол ни ца ма цен та ра 
за со ци јал ни рад још 419 
осо ба, и, пре ма ре чи ма ди-
рек то ра Ра ду ла Ком пи ро ви-
ћа, у но вој згра ди, ко ја се 

де ли са РЗ ЗО, за сад је не-
ре ше но је ди но где ће ле кар-
ска ко ми си ја, ко ја тре ба да 
ве шта чи за цео Ко смет, оба-
вља ти по сао. За ре ша ва ње 
овог про бле ма Ком пи ро вић 
оче ку је по моћ и ло кал не са-
мо у пра ве и, ако је по ре чи-
ма Раденка Недељковића, 
на чел ни ка Ко сов ско ми тро-
вач ког окру га, ова по моћ 
не ће из о ста ти.

За по сле ни у Фи ли ја ли, чу-
ло се још на сед ни ци, мо гу 
да се по хва ле да су за вр ши-
ли ске ни ра ње свих 21.000 
пред ме та, а мла дој и, ка ко 
је ре че но, агил ној еки пи за 
још ве ћу ефи ка сност по мо-
ћи ће и чи ње ни ца да су у 

Ком пју тер за шко лар це
Чла но ви УО од ре кли су се днев ни ца за пут у Ко-

сов ску Ми тро ви цу и том су мом је ку пљен ра чу нар за 
Основ ну шко лу „Јо ван Цви јић” у Зу би ном По то ку, ре-
као је Ме хо Мах му то вић. 

Ра чу нар је у Зу би ном По то ку уру чен ди рек то ру 
шко ле. 

Горан Богдановић, Мехо Махмутовић, Слободан Здравковић, Оливер Ивановић и чланови УО



но вим про сто ри ја ма ком пју-
тер ски по ве за ни са цен тра-
лом у Бе о гра ду.

И Ме хо Мах му то вић, пред-
сед ник Управ ног од бо ра, и 
Сло бо дан Здрав ко вић, ди рек-
тор Ре пу блич ког фон да ПИО, 
обе ћа ли су да љу по др шку за-
по сле ни ма и на ста вак опре-
ма ња ове фи ли ја ле. 

Оли вер Ива но вић, др жав-
ни се кре тар за КиМ, ре као 
је да је и ов де нај ве ћи про-
блем што има до ста за по-
сле них ко ји ма све го ди не 

ста жа ни су по кри ве не до-
при но си ма.

– Не ма ве ће тра у ме не го 
ка да чо век по след њег да на 
ра да схва ти да има де сет го-
ди на „ру пу” у ста жу – ре као 
је Ива но вић, оче ку ју ћи од чла-
но ва Управ ног од бо ра да ути-
чу на др жа ву да ефи ка сни је 
ре ша ва тај про блем. 

Чла но ви Управ ног од бо-
ра об и шли су за тим но ве 
про сто ри је Фи ли ја ле у Ко ла-
шин ској ули ци број 30.    

С. Ч.
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АКТУЕЛНО

Сле де ћа сед ни ца у Су бо ти ци
Чла но ви УО по др жа ли су прак су да сед ни це одр жа-

ва ју у фи ли ја ла ма чи ме се сти че не по сред ни ји увид у 
њи хов рад, па ће сле де ћи Управ ни од бор би ти одр жан 
у Су бо ти ци, од лу че но је у Ко сов ској Ми тро ви ци.

Зграда филијале у Колашинској 30

Задовољство новим простором На услузи странкама

Срце везе са Дирекцијом



У Ср би ји је од по чет ка го ди не ор га-ни зо ва но 70 штрај ко ва, а у овом 
тре нут ку је у то ку 21 об у ста ва ра да. 
У про те сти ма је уче ство ва ло ви ше од 
20.000 за по сле них, а тре нут но штрај ку је 
3.000 љу ди. У То по ли су рад ни ци за тво-
ри ли ди рек то ра и још не ко ли ко ру ко-
во ди ла ца због дуговања запосленима 
око 700.000 евра и не пу шта ју их из 
фа бри ке док не до би ју пла ту, ре као је 
Љу би сав Ор бо вић, пред сед ник Са ве за 
са мо стал них син ди ка та Ср би је, на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној по след-
њег рад ног да на про шле не де ље.

– Бло ка да фа бри ка, штрај ко ви гла-
ђу, са мо по вре ђи ва ње и на ја ве ма сов-
ног са мо по вре ђи ва ња по сле ди ца су 
ло ше при ва ти за ци је ве ли ког бро ја 
пред у зе ћа. Ди рект на ште та од та кве 
про да је фир ми су ма ле или ни ка кве 
пла те, не пла ће ни до при но си за пен зиј-
ско-ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра-
ње, због че га ће већ са да, сре ди ном 
го ди не, око 70.000 љу ди оста ти без 
ове ре не здрав стве не књи жи це, зна чи 
без мо гућ но сти да се ле че у до мо ви-
ма здра вља и бол ни ца ма. За то је по-
след њи час да се це ло куп на јав ност 
и Вла да Ре пу бли ке Ср би је упо зо ре 
да та лас со ци јал них не ми ра ко ји је 
за хва тио зе мљу пре ти да од је се ни 
пре ра сте у не што мно го ве ће. Сма тра-
мо да је крај ње вре ме да ови озбиљ-
ни про бле ми поч ну да се ре ша ва ју 
стра те шким по те зи ма др жа ве и вла-
де – упо зо рио је Љу би сав Ор бо вић 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре.

Од ок то бра про шле до апри ла ове 
го ди не без по сла је, пре ма не зва нич-
ним по да ци ма, оста ло 58.000 љу ди. 
Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње, на њи хо вој еви ден-
ци ји је лањ ског ок то бра би ло 717.405 
не за по сле них, да би до ма ја тај број 
на ра стао на 767.547. Тач ну еви ден ци-
ју о то ме ко ли ко са да ствар но љу ди 
оста је без по сла ни ко не во ди, али 
пре ма не ким из во ри ма ме сеч но чак 
10.000 ли ца до би је от каз.

Око 1.000 пред у зе ћа до кра ја ове 
го ди не тре ба да бу де при ва ти зо ва но. 
Упу ће ни твр де да ће се за око 400 
њих на ћи куп ци, док ће оста ла у сте-
чај или ли кви да ци ју. То зна чи да ће 
се и рад ни ци из тих фир ми при дру жи-
ти ар ми ји не за по сле них. А ту је већ 
ве ли ки број мла дих љу ди, чак 47 од-
сто, ви ше од по ло ви не је мла ђе од 
40 го ди на, а пе ти на је по сао из гу би-
ла у по след њих го ди ну да на. Ве ли ки 

је број и оних ко ји су на та ко зва ном 
пла ће ном од су ству, што све до чи о то-
ме да је по сла све ма ње. 

За по сле них је, пре ма зва нич ној 
еви ден ци ји, све га 1,9 ми ли о на, што 

је за зе мљу од бли зу осам ми ли о на 
ста нов ни ка не ве ро ват но ма ло. Ме ђу 
они ма ко ји ра де мно гима по сло да вац 
не пла ћа до при но се за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње че га су не ки све-
сни, док мно ги то са зна ју у тре нут ку 
ка да ми сле да су ис пу ни ли услов за 
пен зи ју, а ис по ста ви се да им го ди не 
од ра ђе ног ста жа уоп ште ни су по кри-
ве не до при но си ма, та ко да о пен зи о-
ни са њу мо гу са мо да ма шта ју. То што 
Фонд за ПИО има по тра жи ва ња од 
150 ми ли јар ди ди на ра на осно ву не-
пла ће них до при но са (100 ми ли јар ди 
глав ног ду га и 50 ми ли јар ди ка ма та) 
као да ни ког озбиљ но ни је уз др ма ло, 
на ро чи то не По ре ску упра ву у чи јој 
је над ле жно сти кон тро ла и на пла та 
ових по тра жи ва ња.

Свет ска или не ка дру га, очи то је да 
на ма у Ср би ји кри за не пре кид но ку ца 
на вра та. До те ме ре смо на ви кли да 
оп ста је мо у кри зним, да про сто ни ко 
ви ше и не ве ру је да уме мо да жи ви мо 
у не ким дру гим, нор мал ним вре ме ни ма. 
Те ши мо се ви це ви ма ти па да „у на шој 
зе мљи ни шта не успе ва, па не ће ни та 
свет ска кри за”, из ја ва ма да са мо ми као 
на ци ја уме мо да оп ста не мо у те шким 

усло ви ма док би се дру ги одав но пре-
да ли, али ипак са ма њом или ве ћом 
зеб њом ослу шку је мо на ја ве да нам нај-
го ре тек пред сто ји од је се ни. 

В. Ана ста си је вић
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АКТУЕЛНО

СА ВЕЗ СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА СР БИ ЈЕ УПО ЗО РА ВА

Штрај ко ви тра же
по те зе вла де

Та лас со ци јал них не ми ра ко ји је за хва тио зе мљу по сле ди цаТа лас со ци јал них не ми ра ко ји је за хва тио зе мљу по сле ди ца
ло ше при ва ти за ци је ве ли ког бро ја пред у зе ћало ше при ва ти за ци је ве ли ког бро ја пред у зе ћа

Љубисав Орбовић
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Ду жнич ко-
по ве ри лач ко 
клуп ко
За кон не оба ве зу је Аген ци ју за 

при вред не ре ги стре да, при ли ком ре-
ги стра ци је но вих пред у зе ћа, про ве ра-
ва да ли је не ко већ вла сник дру ге 
фир ме и да ли она или њен вла сник 
не ком не што ду гу ју, и ко ли ко. Сва ко 
ко уз зах тев за ре ги стра ци ју фир ме 
при ло жи од го ва ра ју ћу до ку мен та ци-
ју (осни вач ки акт ове рен у су ду или 
оп шти ни, до каз о упла ти ми ни мал ног 
осни вач ког ка пи та ла – 250 евра, до-
каз о иден ти те ту осни ва ча и ове рен 
пот пис ди рек то ра) до би ће по зи ти ван 
од го вор. На овај на чин на ша др жа ва, 
уко ли ко већ ни је, мо же по ста ти пра-
ви рај за ду жни ке.

Да би по че ло да се од мо та ва ду-
жнич ко-по ве ри лач ко клуп ко, пре ма 
ми шље њу ве ћи не еко ном ских зна ла-
ца, ва ља ло би при вред ни те рен очи-
сти ти од не ли квид них и не сол вент них 
и до след но и ефи ка сни је спро во ди ти 
За кон о сте ча ју. Пре ма ана ли зи Свет-
ске бан ке за 2008, у Бе о гра ду је за 
окон ча ње сте чај ног по ступ ка јед ног 
пред у зе ћа по треб но 2,7 го ди на, при 
че му по ве ри о ци на ми ре тек 25,4 од сто 
по тра жи ва ња, док тро шко ви сте ча ја 
по је ду 23 од сто сте чај не ма се.

Ина че, пре ма по да ци ма Аген ци-
је за при вред не ре ги стре, у Ср би-
ји је кра јем ју на би ло ре ги стро ва но 
108.290 при вред них дру шта ва и 222.452 
пред у зет ни ка.

Бан ке за бо ра ви ле па о ре
Пре ма зва нич ним по да ци ма 

Ми ни стар ства по љо при вре де, од 
22 бан ке ко је су с Ми ни стар ством 
пот пи са ле уго вор о суб вен ци о ни-
са њу крат ко роч них и ду го роч них 
кре ди та по љо при вре ди, 13 до сад 
ни су одо бри ле ни је дан кре дит. 
Ме ђу бан ка ма ко је не ма ју пла-
сма не у по љо при вре ди, чак ни 
на овај на чин ко ји под ра зу ме ва 
суб вен ци ју ка ма те ко ју да је др-
жа ва, на ла зе се и нај ве ће фи нан-
сиј ске ку ће. 

Отуд се мно ги пи та ју – да ли 
фор мал но уче шће ба на ка у овом 
по слу за њих зна чи са мо ства ра-
ње до бре ме диј ске сли ке да су 

оне вољ не да фи нан сиј ски по мог-
ну, ето, и па о ре. 

Ме ђу бан ка ма ко је ни су пла си-
ра ле ни је дан кре дит у по љо при вре-
ду на шла се и „Агро бан ка”. Пре ма 
ре чи ма Би ља не Ву ји чић, из вр шног 
ди рек то ра, ова бан ка не од у ста-
је од кре ди ти ра ња по љо при вре де 
већ је у то ме би ла спре че на због 
по сло ва на до би ја њу сер ти фи ка та 
ИСО стан дар да.

Бан ке су до сад одо бри ле 1.491 
крат ко роч ни кре дит, 117 са ду жим 
ро ком от пла те, а укуп но је пла си-
ра но око 400 ми ли о на ди на ра. С 
об зи ром на по тре бе агра ра, ово је 
ма ло нов ца. 

У при су ству Све то за-
ра Чи пли ћа, ре пу блич-
ког ми ни стра за људ ска 
и ма њин ска пра ва, сре-
ди ном ју на у По жа рев-
цу је ам ба са дор Ја па на 
То шио Цу но за ки отво-
рио Ром ски еду ка тив-
ни цен тар. Обје кат је 
из гра ђен до на ци јом ја-

пан ске вла де од 60.000 
евра, док је ло кал на 
са мо у пра ва, по ред 
оста лог, обез бе ди ла 
бес плат не при кључ ке 
на во до вод, ка на ли за-
ци ју, елек тро и то пло-
вод ну мре жу. 

Уго вор о до на ци ји 
ја пан ске вла де Удру-

же њу Ро ма Бра ни чев-
ског окру га пот пи сан 
је ју на про шле го ди-
не. Ја пан је, ина че, до 
са да, на име еко ном-
ске по мо ћи Ср би ји, 
по кло нио око две ста 
ми ли о на евра и ре а-
ли зо вао 109 раз вој-
них про је ка та, а ово 
је пр ва до на ци ја По-
жа рев цу. 

У Еду ка тив ном цен-
тру Ро ма оба вља ће се 
при пре ма ром ске де це 
за по ла зак у шко лу, 
обра зо ва ће се од ра-
сли и де ца без за вр-
ше не основ не и сред ње 
шко ле, ор га ни зо ва ће се 
ра ди о ни це, се ми на ри, 
кур се ви за рад на ра чу-
на ри ма... а пот кро вље 
згра де би ће адап ти ра-
но за деч ји вр тић.

Еду ка тив ни цен тар за Ро ме

Ипак сте чај „Ви ско зе” 
Тр го вин ски суд у Ва ље ву по кре нуо је сте чај ни по сту пак у Хол динг ком-

па ни ји „Ви ско за” из Ло зни це, од но сно у ње них шест за ви сних пред у зе ћа: 
„Це лу ло зи”, „Цел влак ну”, „Цен тро фа ну”, „Кор ду”, „Стан дар ду” и „Кру пањ-
ки” из Круп ња. Сте чај је по кре нут на пред лог Фон да за раз вој Ср би је, по 
на ло гу Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја.

Ло знич ка ком па ни ја је, ина че, по чет ком го ди не до би ла 161 ми ли он 
ди на ра за по след њи круг со ци јал ног про гра ма за 379 рад ни ка. Не ки од 
њих ни су узе ли от прем ни не (или су оста ли у фир ми или су сте кли усло-
ве да се при ја ве На ци о нал ној слу жби за за по шља ва ње две го ди не пред 
пен зи о ни са ње), па је фир ма вра ти ла др жа ви 8,7 ми ли о на ди на ра.

Са свечаности у Пожаревцу



7ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. ЈУН 2009.

Ис пла та 
Ис пла та дру гог 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 
24. ју на. Истог да на кре ну ла 
је ис пла та и ко ри сни ца ма ко-
ји жи ве у бив шим ју го сло вен-
ским ре пу бли ка ма. 

Дру ги део при на дле жно сти 
за мај по љо при вред ним пен зи-
о не ри ма ис пла ћи ван је од 20, 
а вој ним од 22. ју на. 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Про тив зло ста вља ња ста рих
У пе так (26. ју на) обе ле жен је Ме ђу-

на род ни дан бор бе про тив на си ља над 
ста рим осо ба ма, пе ти пут за ре дом. За-
ми сао свих ак ци ја и ма ни фе ста ци ја ор-
га ни зо ва них тим по во дом био је да се, 
по ди за њем све сти, спре чи на си ље над 
љу ди ма у по зним го ди на ма. Овој гло бал-
ној ак ци ји при дру жи ла се и на ша зе мља 
ко ја се по бро ју оста ре лих на ла зи на 
10. ме сту у све ту, ор га ни зу ју ћи три би-
ну на сло вље ну „Мој свет... твој свет... 

наш свет... свет без зло ста вља ња ста-
рих”. Пре ма по да ци ма Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, од че ти ри до шест 
од сто ста рих у све ту би ло је из ло же но 
на си љу, док је код нас мај ско ис тра жи-
ва ње Цр ве ног кр ста Ср би је и ор га ни за-
ци је „Ху ма нас” по ка за ло да чак 32 од сто 
ста ри јих од 60 го ди на тр пи не ки об лик 
на си ља, од вер бал ног и фи зич ког, до 
за не ма ри ва ња и при нуд ног пре пи си ва-
ња имо ви не на след ни ци ма.

За ра де ни же 
4,7 процената

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у ма ју 2009. го ди не из-
но си 43.183 ди на ра, са оп штио 
је Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку, што је но ми нал но 4,7, а 
ре ал но 6,2 од сто ни же од про-
се ка ис пла ће ног у апри лу. 
Не то за ра да, без по ре за 

и до при но са, у ма ју из но си 
31.086 ди на ра и но ми нал но је 
ни жа 4,6, а ре ал но 6,1 од сто 
од април ске не то пла те.

Удру же ње по сло да ва ца уста но ва 
со ци јал не за шти те ста рих и од ра слих 
ли ца Вој во ди не до де ли ло је го ди шњу 
на гра ду за 2008. ди рек то ру Ге рон то ло-
шког цен тра у Ки кин ди Ми ле ни Ра да-
нов. Њен рад и успе хе у оства ри ва њу 

со ци јал не за шти те оста ре лих ли ца за па-
зи ла је струч на ко ми си ја ко ју са чи ња-
ва ју ње не ко ле ге по про фе си ји.

– При зна ње ми је тим дра же и пред-
ста вља под стрек за но ва прег ну ћа – ис-
ти че сла во до бит ни ца Ра да нов.

На гра да Ми ле ни Ра да нов

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

ват ске пен зи о не ри ма ко ји жи ве 
у Ср би ји ис пла та при на дле жно-
сти за мај по че ла је 15. ју на. 
За 30.766 ко ри сни ка пен зи ја 
за ра ђе них у овој др жа ви Ко-
мер ци јал ној бан ци је упла ће-
но 6,142 ми ли о на евра, па је 
чек из За гре ба у про се ку „те-
жак” око 200 евра.

Це не ви ше 
1,5 од сто

Це не на ма ло ро бе и услу га 
у ма ју 2009. у про се ку су ви ше 
за 1,5 од сто у од но су на прет-
ход ни ме сец (це не ро бе ви ше 
су за 2,0 а услу га за 0,3 про-
цен та). У од но су на исти ме сец 
2008, це не на ма ло су ви ше 
за 10,4, а у од но су на де цем-
бар за 8,7 про це на та.

Исто вре ме но, тро шко ви жи-
во та у ма ју 2009. у од но су на 
април у про се ку су ви ши за 1,6 
од сто, у од но су на исти ме сец 
2008. го ди не по ве ћа ни су за 
8,2 од сто, а у од но су на де цем-
бар за 6,8 про це на та.

Ми ле на Ра да нов (са свим де сно) са ра ђу је и са глу ми цом 
ху ма ни тар ком Бран ком Ве се ли но вић
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ПАД ЗА РА ДА УЗ НЕ МИ РИО И ПЕН ЗИ О НЕ РЕ 

Ви ше оси гу ра ни ка,
ка са пра зни ја

У ЖИЖИ

Не до во љан при лив у бу џет и све бли жи по нов ни до ла зак ми си је ММФ-а 
ак ту е ли зо ва ли тврд ње о нео п ход но сти сма ње ња пен зи ја, о бо љој 
на пла ти до при но са ни ко и не при ча

Ко вер те за по сле них у Ср-
би ји опет су, у ма ју, би-

ле та ње не го прет ход ног 
ме се ца. Ти ме су и пен зиј-
ски до при но си би ли ма њи, 
а и по ре зи у бу џе ту. Већ то, 
уз, и на да ље, про тив реч не 
из ја ве до ма ћих и иних зва-
нич ни ка, би ло би до вољ но 
да се пен зи о не ри уз не ми ре, 
све и да ав гу стов ски су срет 
са ми си јом ММФ-а ни је све 
бли жи...

Исти на је да је пот пред-
сед ник вла де и ми ни стар 
еко но ми је Мла ђан Дин кић, 
пре не де љу да на на ску пу у 
Бе о град ској бан кар ској ака-
де ми ји, из ја вио да „др жа ва 
не ће сма њи ва ти пла те и 
пен зи је, ни ти по ве ћа ва ти 
по рез на до да ту вред ност”; 
због мањ ка бу џет ских при хо-
да, по ве ћа ће се, на ја вљу је 
Дин кић, бу џет ски де фи цит 
и сма њи ва ти др жав на ад ми-
ни стра ци ја. 

Али, Вла ди мир Гли го ров, 
са рад ник Беч ког ин сти ту та 
за еко ном ска ис тра жи ва ња, 
уве рен је да ће ис пла та пен-
зи ја, све јед но, уско ро би ти 
под зна ком пи та ња јер, јед-
но став но, не ће би ти нов-
ца за то. 

– Пен зи је мо ра ју стра да-
ти бар де ли мич но ако се не 
по зај ми сав но вац од ММФ-а 
јер су ин ве сти ци је већ стра-
да ле. Не ма ту мно го из бо ра 
– ис ти че Гли го ров.

А су де ћи по гла сно го вор-
ни ци ма ММФ-а, не ма мно-
го из бо ра ни ако се до би је 
дру га тран ша зај ма од овог 
свет ског кре ди то ра. Та ко је 
Бог дан Ли со во лик, стал ни 
пред став ник кан це ла ри је 

ММФ-а у Ср би ји, за „Блиц” 
из ја вио да су и без кри зе 
из да ци за пен зи је у Ср би ји, 
ме ре но про цен ти ма БДП-а, 
мно го ве ћи не го у дру гим 
зе мља ма у ре ги о ну, што је, 
по ње му, јед на од ве ли ких 
бри га ка да је реч о одр жи во-
сти фи скал не по ли ти ке. 

– Сто га би пред мет па-
жљи ве ана ли зе и де ба те 
тре ба ло да бу де ко ли ке пен-
зи је Ср би ја мо же се би да 
при у шти – на ја вио је Ли-
со во лик. 

По ње му, „сма њи ва ње 
пен зи ја би пред ста вља ло 
не сум њи во при хва тљив ко-
рак”, док и мно ги еко но ми-
сти гла сно, по ме ди ји ма, 
сум ња ју да ће на ме ра Мла-
ђа на Дин ки ћа би ти при хва-
тљи ва и ММФ-у. Не бој ша 
Са вић, ре ци мо, сма тра не-
при хва тљи вим уве ћа ње де-
фи ци та јер „то зна чи да ље 
за ду жи ва ње др жа ве, од но-
сно да ље пре ба ци ва ње те-

ре та на бу ду ће ге не ра ци је”, 
сум ња да би сма њи ва ње бро-
ја за по сле них у ад ми ни стра-
ци ји мо гло да се спро ве де 
до вољ но бр зо, а је ди но ду-
го роч но одр жи вим ре ше њем 

сма тра „сма ње ње јав не по-
тро шње кроз сма ње ње пла-
та и пен зи ја”.

Исто ми шље ник о то ме да 
је „на пра вље на гре шка што 
су пен зи је про шле го ди не 
уоп ште (ван ред но) по ве ћа-
не”, гу вер нер НБС Ра до ван 
Је ла шић та ко ђе сма тра да 
би нај бо ље (нај лак ше, сва-
ка ко), иако не по пу лар но, би-
ло сма ње ње пла та и пен зи ја 
јер, ка же, Ср би ја и да ље 
тро ши из над сво јих мо гућ-
но сти. Гу вер нер, још, на во-
ди да је из лаз мо гућ и у 
бо љој на пла ти пен зиј ских 
до при но са – али и то са мо 
уз гред и да би се од мах по-
но во „ба цио” на ар гу мен те 
за сма ње ње пен зи ја. 

Пен зиј ски си стем пре те-
жак је не са мо др жа ви не го 
и удру же ним по сло дав ци ма: 
Сте ван Авра мо вић, пред сед-
ник Уни је по сло да ва ца, упо-

Ко ли ко мо же
На ја ва пред став ни ка ММФ-а да би тре ба ло из ра чу-

на ти ко ли ке пен зи је Ср би ја се би мо же да при у шти, 
„ми ри ше” на ис ку ство кроз ко је су већ про шли пен-
зи о не ри у Ре пу бли ци Срп ској: та мо су ис пла ћи ва не 
оно ли ке пен зи је ко ли ко је би ло нов ца у ка си Фон да 
ПИО, па су ду го би ле де се ти не про це на та ни же не го 
што су об ра чу на ва не у пен зиј ским ре ше њи ма; тек у 
мар ту про шле го ди не ка са Фон да ПИО РС на пу ни ла 
се то ли ко да су нај ста ри ји мо гли да при ме пен зи је у 
ви си ни об ра чу на тих у ре ше њи ма. 

Ка да би ов де Фонд ПИО остао без бу џет ске до та ци-
је, ове го ди не би, по фи нан сиј ском пла ну, од до при но-
са при хо до вао 237,8 ми ли јар ди, а још 24,7 ми ли јар ди 
из бу џе та за пен зи је пред ви ђе не по себ ним про пи си-
ма и за ис пла ту ми ни мал них, за ко ном га ран то ва них 
пен зи ја; би ло би то све га 56,87 од сто од 461,6 ми ли-
јар ди по треб них за ре дов ну ис пла ту за мр зну тих пен-
зи ја у овој го ди ни.

Шта ли ће бити
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зо рио је на по тре бу хит не 
ре фор ме пен зиј ског си сте-
ма јер, ка же он, за при вре-
ду је ве ли ко оп те ре ће ње да 
1.974.430 за по сле них (пре-
ма по да ци ма за мај 2009), 
из др жа ва 1.591.000 пен зи-
о не ра. 

А ниг де се, ваљ да, као 
баш у пен зиј ском си сте му 
не ви ди ко ли ко су број ке 
ро ви те и ко ли ко је њи хо-
вом (зло)упо тре бом мо гу ће 
до ка зи ва ти све што се хо ће. 
Пен зи је су, па дом пла та, по-
ра сле до 67 од сто про сеч не 
за ра де, чи ме нај ста ри ји, на-
рав но, мо гу да се „обри шу” 
кад кре ну на пи ја цу или у 
пла ћа ње ра чу на; од ок то-
бра, ка да су пен зи је за мр-
зну те, па до кра ја го ди не 
пред ви ђа се да ће при ма ња 
нај ста ри јих би ти ре ал но ума-
ње на за чак 12 про це на та 
– из ра чу нао је Ми лан Не на-
дић, пред сед ник Са ве за пен-
зи о не ра Вој во ди не и члан 
Управ ног од бо ра РФ ПИО, 
за „Ве чер ње но во сти”.

Бу џет ски де фи цит за пет 
ме се ци до сти гао је 44 ми ли-
јар де ди на ра, а је ди но 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, 
упор но под се ћа да се Фон-
ду ПИО ду гу је чак 90 ми ли-
јар ди не пла ће них до при но са 

(чак и да се за бо ра ве де се-
ти не ми ли јар ди до спе лих 
ка ма та на те ду го ве). Ако 
се зна да је пар ла мент ове 
др жа ве до нео за кон у ко ме 
пи ше да ни ко не мо же би-
ти осло бо ђен оба ве зе пла-
ћа ња пен зиј ског до при но са, 
је ди ни за кљу чак је да и ов-
де, уз мно ге дру ге обла сти, 
др жа ва по ка зу је пот пу ну не-
спрем ност да ра ди свој по-
сао и спро во ди соп стве не 
за ко не. Чак и да је исти-
на да по ло ви на те су ме не 
мо же да се на пла ти јер су 
ду жни ци ли кви ди ра ни, при-
ва ти зо ва ни (уз др жав ну ве-
ли ко ду шност да ду го ве не 
пре не се но вим вла сни ци ма) 
или у по ступ ку „шмин ка ња” 
за бу ду ћу про да ју (то ком 
ко га им др жа ва та ко ђе гле-
да кроз пр сте кад су оба ве-
зе у пи та њу) – опет оста је 
дуг ко ји је ве ћи од це ло-
куп ног ово го ди шњег мањ-
ка у бу џе ту. 

У не ким дру гим, ор га ни-
зо ва ним и прав ним др жа ва-
ма, по сло дав ци ма не па да 
на па мет да не пла ћа ју до-
при но се за упо сле не, ка зне 
су, ка жу упу ће ни, ри го ро зне, 
а по не где чак др жа ва, ако 
се по сло да вац не по пра ви, 
пре у зи ма це лу фир му, све 
са имо ви ном, ка сом и за по-
сле ни ма (су де ћи по то ме 
ко ли ко на ша др жа ва ду гу је 
се ља ци ма, пу та ри ма, до ба-
вља чи ма... чи ни се да смо 
срећ ни што ова квог ре цеп-
та не ма код нас). 

А ка ко се пла ћа ју до при-
но си и ових да на, мо же се 
ви де ти и по бро ју оси гу ра-
ни ка ко је је „из бро јао” Фонд 
ПИО: у на шој еви ден ци ји ни-
је 1,97 ми ли о на за по сле них 
већ чак – ви ше од 2,7 ми-
ли о на оних ко ји би тре ба ло 
сва ког ме се ца сво јим упла-
та ма да обез бе де сред ства 
за ис пла ту пен зи ја. 

Ови по да ци го во ре да 

је од нос оних ко ји би тре-
ба ло да пла ћа ју до при но се 
и оних ко ји ма се ис пла ћу ју 
пен зи је ипак бо љи не го што 
зва нич ни ци „ма шу” ка да им 
за тре ба да ту ма че за што је 
у Ср би ји те же не го игде у 
ре ги о ну, па и у Евро пи, јед-
на ко по го ђе ним еко ном ском 
кри зом: 1,75 оси гу ра ни ка 
пре ма јед ном пен зи о не ру. 
Са мо у ка те го ри ји за по сле-
них, 1,69 са да шњих рад ни-
ка тре ба ло би да из два ја 
до при но се за ис пла ту пен-
зи ја сва ког од бив ших ко ле-
га; 6,44 пред у зет ни ка сво јим 

до при но си ма тре ба ло би да 
фи нан си ра ис пла ту сва ке од 
пен зи ја уми ро вље них за на-
тли ја, адво ка та, так си ста... 
док су се је ди но код зе мљо-
рад ни ка опа сно при бли жи-
ли ак тив ни оси гу ра ни ци и 
пен зи о ни са ни па о ри – од-
нос је 1,05:1. 

Али, еви ден ци ја је јед но, 
а пла ћа ње, очи то, не што са-
сма дру го. Као и по да ци: и 
за њих ва жи она „авај чи-
ње ни ца ма ако се не укла-
па ју у оно што хо ће мо да 
до ка же мо”. 

Сла ви ца Че дић 

Осло нац 
на пен зи је 
До ма ћин ства у Ср би ји 

све ви ше пре жи вља ва ју 
за хва љу ју ћи пен зи ја ма 
сво јих ста ри јих чла но ва: 
тра ди ци о нал на тро ме сеч-
на ан ке та Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку о 
по тро шњи до ма ћин ста ва 
по ка за ла је да је удео 
пен зи ја у при хо ди ма по-
ро ди ца по рас тао на 33,4 
од сто, док је удео пла та 
50,70 про це на та. 

Ма ње, али мно го
Рас хо ди за не то пен зи је 2007. го ди не из но си ли су 

258 ми ли јар ди ди на ра, или 10,4 од сто БДП-а. Рас хо ди 
за пен зи је су ме ђу нај ви ши ма, али и да ље ис под про-
се ка за ЕУ (11,9 од сто), из ра чу на ла је ла не Гор да на 
Мат ко вић, бив ши ми ни стар за рад.

БЕОГРАД 719.461 110.154 11.114 840.729
БОР 41.351 3.897 8.184 53.432
ВАЉЕВО 41.136 6.521 15.118 62.775
ВРАЊЕ 48.994 5.267 12.756 67.017
ЗАЈЕЧАР 29.362 3.876 4.842 38.080
КРАГУЈЕВАЦ 82.494 10.846 10.668 104.008
КРАЉЕВО 47.531 7.395 4.940 59.866
НОВИ ПАЗАР 28.371 5.153 8.544 42.068
КРУШЕВАЦ 65.354 8.195 15.089 88.638
 ЛЕСКОВАЦ 49.052 6.682 12.595 68.329
 НИШ  104.554 14.582 9.385 128.521
ПИРОТ 28.067 2.628 3.030 33.725
ПРОКУПЉЕ 19.351 2.500 3.400 25.251
ПОЖАРЕВАЦ 43.015 6.201 16.206 65.422
СМЕДЕРЕВО 51.480 7.129 9.483 68.092
УЖИЦЕ 70.478 11.021 11.740 93.239
ЋУПРИЈА 62.565 7.736 10.954 81.255
ЧАЧАК 60.491 9.429 6.688 76.608
ШАБАЦ 67.932 11.169 24.279 103.380
Ц. СРБИЈА 1.661.039 240.381 199.015 2.100.435
БАЧКА ПАЛАНКА 17.026 2.414 2.144 21.584
ВРБАС 23.619 3.756 2.442 29.817
ВРШАЦ 19.386 3.050 2.499 24.935
ЗРЕЊАНИН 45.147 6.760 3.037 54.944
КИКИНДА 20.513 2.538 1.204 24.255
НОВИ САД 158.924 27.339 4.446 190.709
ПАНЧЕВО 50.637 11.136 4.636 66.409
СЕНТА 16.490 2.375 1.790 20.655
СР. МИТРОВИЦА 68.215 13.639 5.996 87.850
СОМБОР 42.347 7.407 3.468 53.222
СУБОТИЦА 54.141 7.312 2.658 64.111
ВОЈВОДИНА 516.445 87.726 34.320 638.491
К. И МЕТОХИЈА 28.005 434 50 28.489
У К У П Н О 2.205.489 328.541 233.385 2.767.415
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За на бав ку са вре ме них по ма га ла, пре све га ди ги тал них уре ђа ја за чи та ње, нео п ход на За на бав ку са вре ме них по ма га ла, пре све га ди ги тал них уре ђа ја за чи та ње, нео п ход на 
про ме на за ко на, па је крај ње не из ве сно ка да би то мо гло да се до го ди про ме на за ко на, па је крај ње не из ве сно ка да би то мо гло да се до го ди 

ПОВОДИ

СЛЕ ПИ И СЛА БО ВИ ДИ НА ПРА ГУ 21. ВЕ КА

Не до во љан са мо бе ли штап 

У Ср би ји има око 12.000 
сле пих и сла бо ви дих ко ји 

ко ри сте по ма га ла до би је на 
на осно ву пра ва у си сте му 
здрав стве ног или пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
а ко ја им олак ша ва ју сва-
ко днев ни рад и жи вље ње. 
Ме ђу тим, мно га од тих ти-
фло тех нич ких сред ста ва су 
већ за ста ре ла и тре ба ло би 
их за ме ни ти но вим са вре-
ме ним по ма га ли ма као, на 
при мер, че тво ро ка нал ни ре-
про дук тор (ка се то фон) но-
вим ди ги тал ним уре ђа јем 
за чи та ње звуч них за пи са 
(књи га и ча со пи са), а по сто-
је ћи „асор ти ман” спе ци фич-
них по ма га ла, ко ја иду на 
те рет др жа ве, про ши ри ти и 
дру гим сред стви ма, ко ја се 
да нас ко ри сте у све ту.

У Хр ват ској, на при мер, 
сле па ли ца има ју пра во на 
ме рач ше ће ра у кр ви, при ла-
го ђен осо ба ма са оште ће ним 
ви дом, у Не мач кој до би ја ју 
уре ђај за пре по зна ва ње бо-
ја, у не ким дру гим зе мља ма 
– го вор ни апа рат за ме ре ње 
при ти ска, ва гу ко ја из го ва-
ра те ле сну те жи ну, а по сто-
ји и уре ђај за до ма ћин ство 

ко ји пре по зна је и упо зо ра-
ва ка да је ча ша или шо ља 
до вољ но на пу ње на. 

Овом про бле му, ко ји је 
већ ду же ак ту е лан, би ла је 
по све ће на и не дав на три би-
на под на зи вом „По ма га ла 
за сле пе и сла бо ви де на пра-
гу 21. ве ка”, одр жа на у ор-
га ни за ци ји Са ве за сле пих и 
сла бо ви дих Ср би је.  
У си сте му здрав стве не 

за шти те, по про пи си ма о 
здрав стве ном оси гу ра њу, бо-
рач ко-ин ва лид ској за шти ти 
и со ци јал ном оси гу ра њу вој-
них оси гу ра ни ка, оси гу ра ни-
ци има ју пра во на бе ли штап, 
сат за сле пе, Бра је ву пи са ћу 
ма ши ну, че тво ро ка нал ни ре-

про дук тор (ка се то фон), там-
не на о ча ре, ул тра звуч ни 
штап (за ли це ко је је сле-
по и глу во), а од пре го-
ди ну да на ђа ци и сту ден ти 
има ју и пра во на го вор ни 
софт вер за ком пју те ре. Овај 
софт вер мо гу да до би ју и 
не за по сле ни и пен зи о не ри 
под усло вом да до ка жу да 
им је нео п хо дан за оба вља-
ње од ре ђе ног по сла.

Два ти фло тех нич ка по ма-
га ла – че тво ро ка нал ни ре-
про дук тор и Бра је ва пи са ћа 
ма ши на мо гу да се до би ју 
пре ко Фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
а то пра во мо гу да оства-
ре за по сле ни оси гу ра ни ци 

ко ји су сле пи и сле па де-
ца за по сле них оси гу ра ни ка. 
Оси гу ра ни ци се опре де љу ју 
где ће да оства ре пра во на 
нео п ход но по ма га ло, пре-
ко Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње или 
пре ко Фон да ПИО, али ни је 
до зво ље но да на „обе стра-
не” под но се зах тев. 

Обе уста но ве по ка зу ју из-
у зет но раз у ме ва ње за по тре-
бе и зах те ве Са ве за сле пих, 
за ино ви ра ње и про ши ре ње 
ли сте ти фло тех нич ких по ма-
га ла, али по што од лу чи ва-
ње о то ме ни је у њи хо вом 
до ме ну, упу ћу ју их на Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке. Ода кле је, пак, 
сти гао од го вор ко ји не ука-
зу је да ће ова пи та ња би-
ти бр зо ре ше на. 

На и ме, пре ма ре чи ма Дра-
ги ше Дроб ња ка, се кре та ра 
у Са ве зу сле пих и сла бо ви-
дих Ср би је, у Ми ни стар ству 
та ко ђе по ка зу ју раз у ме ва ње, 
али на во де да је по треб но 
про ме ни ти За кон о ПИО и 
Пра вил ник о ти фло тех нич-
ким по ма га ли ма (у окви ру 
За ко на о здрав стве ном оси-
гу ра њу) да би се „уве ла” но-
ва по ма га ла. Има ју ћи у ви ду 
бр зи ну до но ше ња до пу на за-
ко на код нас, на ово је мо-
гу ће и по ду же че ка ти.

Ми лан ка Иван ча јић 

– Све сни смо кри зе у ко јој се на ла зи на-
ша зе мља и за то не ин си сти ра мо на оно-
ме што је не ре ал но – об ја шња ва Дра ги ша 
Дроб њак. – За са да, же ли мо да уме сто че-
тво ро ка нал ног ре про дук то ра, ко ји је те жак 
и за ста рео, до би је мо ди ги тал но по ма га ло за 
чи та ње звуч них за пи са – књи га и но ви на, 
што би умно го ме по мо гло обра зо ва њу, про-
фе си о нал ном ра ду и, уоп ште, са мо стал ном 
жи во ту сле пог ли ца. Це на им је слич на, с 
тим што је ди ги тал ни уре ђај мно го лак ши и 
јед но став ни ји – ка да се јед ном не што сни ми 
ди ги тал но, то по сле мо же на ви ше на чи на 
да се ре про ду ку је и пре но си. На USB или на 
мо бил ни те ле фон мо же да ста не по не ко ли-

ко књи га. Пре три го ди не по че ли смо пре во-
ђе ње око 5.000 књи га из на ше би бли о те ке 
„Др Бу ди мир Јо ва но вић” са звуч них ка се та 
на ди ги тал ни об лик (CD) и за то је нео п ход-
но да на ши чла но ви има ју ди ги тал не уре ђа-
је. Цео по сту пак је јед но став ни ји ка да књи гу 
из би бли о те ке пре ба ци те на CD и по ша ље-
те ко ри сни ку и он тај CD не мо ра да вра-
ћа, за раз ли ку од ка се те ко ју мо ра да па ку је 
и ша ље по штом би бли о те ци. По ред то га, у 
бу дућ но сти би нам мно го зна чио и го вор ни 
софт вер Ан Ри дер, не дав но пред ста вљен на 
го вор ном пор та лу сај та РТ Вој во ди не, ко ји 
омо гу ћа ва да се на сај ту про чи та же ље на 
вест или би ло шта дру го.

„Ди ги та лац” уме сто ре про дук то ра 

Са трибине у Савезу слепих Србије
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Де те ко је оста не без ро ди те ља на-
ла зи се под по себ ном за шти том и 

За кон о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу-
ра њу обез бе ђу је му ко ри шће ње пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју. Ово пра во 
де те ту при па да до на вр ше них 15 го-
ди на жи во та, а ако по сле то га на ста-
ви ре дов но шко ло ва ње има пра во да 
при ма по ро дич ну пен зи ју и до за вр-
шет ка шко ло ва ња, али нај доц ни је до 
на вр ше них 20, 23, од но сно 26 го ди-
на жи во та (у за ви сно сти од то га да 
ли по ха ђа сред њу, ви шу шко лу или 
фа кул тет).

Ма ње је по зна то да де те, уко ли-
ко се до го ди да му пре ми не и дру ги 
ро ди тељ, има пра во и на по ро дич ну 
пен зи ју по смр ти тог ро ди те ља. За-
ко ном је де фи ни са но ка да ово пра-
во мо же да се оства ри уз услов да 
је пре ми ну ли ро ди тељ из др жа вао де-
те, од но сно ка да пра во на по ро дич-
ну пен зи ју за ви си и од ви си не пр ве 
пен зи је. Али, уко ли ко де те има ма ње 
од 15 го ди на, под ра зу ме ва се да га 
је пре ми ну ли ро ди тељ из др жа вао до 
тре нут ка смр ти, па му се, без об зи-
ра на ви си ну пр ве пен зи је, утвр ђу је 
пра во и на дру гу пен зи ју. Исто пра-
во мо гу да оства ре и де ца на ре дов-
ном шко ло ва њу, уз по твр ду шко ле, 
од но сно фа кул те та на ко ме сту ди ра-
ју. Обе пен зи је са би ра ју се, од но сно 
сли ва ју у јед ну је дин стве ну по ро дич-
ну пен зи ју за ко ју је про пи са но са мо 
да не мо же да пре ђе ли мит, од но сно 
нај ви ши из нос пен зи је у прет ход ном 
квар та лу.

Пра во на са бра не по ро дич не пен-
зи је по осно ву оба ро ди те ља има ју 
и од ра сла де ца ко ја су трај но не спо-
соб на за рад, уко ли ко су ста тус ин ва-
лид ног де те та сте кла пре на вр ше них 
15 го ди на жи во та. 

Чи ње ни ца из др жа ва ња, од но сно ви-
си на при хо да, при ли ком оце не пра ва 
на по ро дич ну пен зи ју по смр ти дру-
гог ро ди те ља узи ма се у об зир за де-

цу пре ко на ве де ног уз ра ста, ста ри ју 
од 26, од но сно 27 го ди на (као и за 
дру ге чла но ве по ро ди це ко ји ма при-
па да за кон ско пра во на по ро дич ну 
пен зи ју). У та квим слу ча је ви ма, ка да 
је из др жа ва ње услов за сти ца ње пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју, пре ма од-
ред би чла на 32 За ко на сма тра се да 
је умр ли ко ри сник пра ва на пен зи ју 
из др жа вао чла на по ро ди це ако укуп-
ни ме сеч ни при хо ди чла на по ро ди це 
(у овом слу ча ју де те та) не пре ла зе 
из нос нај ни же пен зи је у прет ход ном 
квар та лу. 
По што је ста вом 2 истог чла на 

(32) За ко на о ПИО пре ци зи ра но да 
се као при хо ди чла на по ро ди це не ра-
чу на ју до да так на де цу, ро ди тељ ски 
до да так, нов ча на на кна да по осно ву 
по мо ћи и не ге или те ле сног оште ће-
ња, при ма ња по осно ву на гра да, от-
прем ни на због од ла ска у пен зи ју, као 
ни нов ча на при ма ња по осно ву уче-
нич ког и сту дент ског стан дар да, то 
про из и ла зи да по ро дич на пен зи ја де-
те та по јед ном ро ди те љу ипак пред-
ста вља при ход (ме сеч ни) ко ји ће се 
узе ти као услов за сти ца ње пра ва на 
по ро дич ну пен зи ју по дру гом ро ди те-
љу. То кон крет но зна чи да де те ко-
је већ при ма по ро дич ну пен зи ју по 
јед ном ро ди те љу, мо же да оства ри 
пра во и на пен зи ју по смр ти дру гог 

ро ди те ља са мо ако пен зи ја ко ју при-
ма не пре ма шу је из нос нај ни же пен зи-
је у прет ход ном квар та лу (ко ја са да, 
од ок то бар ског за мр за ва ња пен зи ја, 
из но си 11.088 ди на ра).

Уко ли ко се до го ди те о рет ски мо-
гу ћа си ту а ци ја да из нос по ро дич не 
пен зи је по јед ном ро ди те љу бу де 
исто ве тан са из но сом нај ни же пен зи-
је у прет ход ном квар та лу, де те ту ће 
се при зна ти пра во на по ро дич ну пен-
зи ју и по дру гом ро ди те љу, у скла ду 
са од ред бом чла на 32. 

С об зи ром на сло же ност ове про-
бле ма ти ке и чи ње ни цу да пра во на 
по ро дич ну пен зи ју по ва же ћим про-
пи си ма при па да и дру гим чла но ви ма 
уже и ши ре по ро ди це, у на ред ном 
бро ју освр ну ће мо се и на те ка те го-
ри је ко ри сни ка. 

С. Мар се нић

ПО СЕБ НА ЗА ШТИ ТА ДЕ ЦЕ КО ЈА ОСТА НУ БЕЗ ОБА РО ДИ ТЕ ЉА

Пра во на две
по ро дич не пен зи је 

Ова мо гућ ност је пред ви ђе на за ма ли ша не до 15 го ди на и за ста ри је уко ли ко Ова мо гућ ност је пред ви ђе на за ма ли ша не до 15 го ди на и за ста ри је уко ли ко 
су на ре дов ном шко ло ва њу, као и за од ра сле трај но не спо соб не за рад су на ре дов ном шко ло ва њу, као и за од ра сле трај но не спо соб не за рад 

ако су обо ле ли пре на вр ше них 15 го ди на ста ро сти ако су обо ле ли пре на вр ше них 15 го ди на ста ро сти 

Оба ве зно ста ра тељ ство
Уз до ка зе о смр ти и дру гог ро-

ди те ља (умр ли ца) и, ако се ра ди о 
де ци ста ри јој од 15 го ди на, ре дов-
ном шко ло ва њу, уз зах тев за утвр-
ђи ва ње пра ва и на дру гу пен зи ју 
нео п ход но је до ста ви ти и ре ше ње 
о то ме ко је, на да ље, при вре ме ни 
ста ра лац ма ли ша ну ко ји оста не без 
оба ро ди те ља. Од лу ку о то ме, па и 
ре ше ње, до но си цен тар за со ци јал-
ни рад над ле жан пре ма ме сту пре-
би ва ли шта де те та. 

ИЗА ШАЛТЕРА
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ПРЕДСТАВЉАМО

Фи ли ја ла Бач ка Па лан ка 
спа да у ред ма њих фи-

ли ја ла, ка ко у Вој во ди ни, та-
ко и у Ре пу блич ком фон ду 
ПИО. Гра ђа ни оп шти на Бач-
ка Па лан ка и Бач, ко је се 
на ла зе на ле вој оба ли Ду на-
ва (при род на гра ни ца са Ре-
пу бли ком Хр ват ском), мо гу 
да оства ру ју пра ва из ПИО 
у згра ди Фи ли ја ле у цен тру 
Бач ке Па лан ке, Жар ка Зре-
ња ни на 72, и у Ис по ста ви 
Бач – Трг Зо ра на Ђин ђи ћа 
2 у Ба чу. 

Око 27.000 оси гу ра ни ка 
и 17.000 ко ри сни ка пра ва из 
ове две оп шти не услу жу је 30 
за по сле них. Ге о граф ски по-
ло жај Фи ли ја ле усло вио је и 
да но ви зах те ви за оства ри-
ва ње пра ва по спо ра зу ми ма 
са бив шим ју го сло вен ским 
ре пу бли ка ма – углав ном из 
Хр ват ске и БиХ, бу ду за сту-
пље ни ји не го у дру гим фи ли-
ја ла ма. Ти ме су из ра же ни ји 
и про бле ми ве за ни за ре-
ша ва ње та квих зах те ва јер 
че сто не до ста ју по твр де о 
та мо шњем ста жу, а њи хо во 
при ба вља ње је и нај че шћи 
узрок про ду жа ва ња ро ка за 
до но ше ње ре ше ња. Та ко-
ђе, у ве ћем оби му ра де се 
и пре ра чу ни пен зи ја за љу-
де ко ји су ра ни је ра ди ли у 
овим ре пу бли ка ма.  

Пре ма ре чи ма Ми ли це 
Рац ков, ди рек то ра Бач ко-
па ла нач ке фи ли ја ле, нај те-
жи пе ри од у ра ду Фи ли ја ле 
окон чан је у фе бру а ру ове 
го ди не ка да је по сле шест 
ме се ци ра да ре кон стру и са-
на по слов на згра да у Бач-
кој Па лан ци. 

– Усло ви за рад у Фи-
ли ја ли би ли су оте жа ни то-
ком ре но ви ра ња згра де и за 
стран ке и за на ше рад ни ке, 
али сви су, и то ком из во ђе-
ња ве ли ких гра ђе вин ских 
ра до ва, ре дов но оба вља ли 
по сао. Об но ви ли смо елек-
тро ин ста ла ци је, окре чи ли 
рад ни про стор, адап ти ра ли 
смо и пре гра ди ли не ко ли ко 
кан це ла ри ја и, на кра ју, тех-
нич ки при јем објек та ура ђен 
је по чет ком фе бру а ра. Са да 
ра ди мо у ско ро иде ал ним 
усло ви ма, јер сва ки рад ник 
има пер со нал ни ра чу нар на 
рад ном ме сту, а по треб но је 
још са мо об но ви ти кан це ла-
риј ски на ме штај – об ја шња-
ва Ми ли ца Рац ков.

Згра ду у се ди шту Фи ли ја-
ле Фонд ПИО де ли по по ла 
са РЗ ЗО, а грун тов но и ка та-
стар ски ре ше ни су и сви имо-
вин ско прав ни од но си из ме ђу 
ове две јав не слу жбе.  

У Фи ли ја ли се са стран-
ка ма ра ди на два шал те ра 

од 8 до 13 ча со ва. У при-
зе мљу је при јем зах те ва, а 
на дру гом спра ту је шал тер 
ис пла те пен зи ја. Ре фе рен ти 
Ма тич не еви ден ци је стран-
ке при ма ју по не дељ ком, сре-
дом и пет ком, да би има ли 
до вољ но вре ме на и за об ра-
ду при сти глих зах те ва, али 
ако до ђу и дру гих да на, а 
по себ но из не ког уда ље ног 
ме ста, бу ду и услу же не. У 
Ис плат ној слу жби ра ди се 
нон-стоп са стран ка ма. У 
при зе мљу је ре фе рент ко ји 
пру жа прав ну по моћ гра ђа-
ни ма, а због лак шег фи зич-
ког при сту па, у при зе мљу се 
оба вља и ле кар ско ве шта че-
ње. Ле ка ри из Но вог Са да 
до ла зе и ра де оце не за ту-
ђу не гу и по моћ и те ле сно 
оште ће ње, док се зах те ви 
за оце ну рад не спо соб но сти 
са овог под руч ја ша љу на 
об ра ду у Ди рек ци ју По кра-
јин ског фон да.

Ис по ста ва Фи ли ја ле у Ба-
чу је још кра јем де ве де се-
тих елек трон ски по ве за на 
са Ди рек ци јом у Но вом Са-
ду. Од лич но функ ци о ни ше. 
Ми ли ца Рац ков сма тра да је 
то пра ви на чин да се Фонд 
при бли жи ко ри сни ци ма услу-
га. Ре ци мо, и пред сед ник оп-
шти не Бач је у ви ше на вра та 
јав но са оп штио да су у ло-
кал ној са мо у пра ви из у зет но 
за до вољ ни ра дом Фон да. У 

Ис по ста ви ра ди је дан за по-
сле ни са сред њом струч ном 
спре мом ко ји при ма зах те ве, 
из да је уве ре ња за ви зе, пен-
зи о не ри ма ове ра ва кре ди-
те, при ма све под не ске из 
обла сти МЕ (М-1, М-2...). Оп-
шти на Бач је спе ци фич на и 
по то ме што има ви ше по-
љо при вред них оси гу ра ни ка 
и ко ри сни ка не го ве ћа Бач-
ка Па лан ка, па је рад ник у 
Ис по ста ви у Ба чу по себ но 
об у чен да, на кон кон со ли да-
ци је, пру жа и овим љу ди ма 
све по треб не ин фор ма ци је 
о пра ви ма.  

По што се у по дру му згра-
де у Бач кој Па лан ци пре 
ви ше го ди на по ја ви ла под-
зем на во да, Бач ко па ла нач-
ка фи ли ја ла „ку бу ри” и са 
ар хив ским про сто ром. Јед-
но вре ме ак тив ни пред ме-
ти су чу ва ни у за тво ре ним 
пла ка ри ма у ход ни ци ма, а 
по сле ре кон струк ци је ар хив-
ски де по је сме штен у по себ-
ној кан це ла ри ји на тре ћем 
спра ту. Ру ко вод ство Фи ли-
ја ле сма тра да би бо ље ре-
ше ње би ло ка да би се од 
РЗ ЗО за ку пи ла јед на кан це-
ла ри ја за ту на ме ну, јер они 
има ју сло бод них.

Ми лан Па јић, на чел ник 
Оде ље ња за ПИО, ка же да 
се ве ћи на под не тих зах те-
ва у Фи ли ја ли ура ди у за-
кон ском ро ку, осим ка да се 
код по љо при вред ни ка утвр-
ђу је свој ство оси гу ра ни ка, 
као и код по ме ну тих си ту а-
ци ја са оси гу ра ни ци ма из 
бив ших ре пу бли ка. 

Ду шан ка Јар че вић, на-
чел ник Оде ље ња оп штих и 
фи нан сиј ских по сло ва, за до-
вољ на је, јер су ус пе ли да 
90 од сто слу ча је ва по тра жи-
ва ња од стра на ка успе шно 
ре ше у по ступ ку ван суд ског 
по рав на ња. 
Ми ро слав Мек те ро вић

ФИ ЛИ ЈА ЛА БАЧ КА ПА ЛАН КА – ЗА ВР ШЕ НА ОБ НО ВА ЗГРА ДЕ

Ви ше по сла због гра ни це
У је ку гра ђе вин ских ра до ва, све слу жбе ре дов но су ра ди ле

Ми ли ца Рац ков



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. ЈУН 2009. 13

Од пр вог ја ну ар ског да на про шле 
го ди не Ша бач ка фи ли ја ла, на 

адре си Вој во де Ми ши ћа 9, нај зад је 
до би ла ста тус „ве ли ке фи ли ја ле” ко-
ји и за слу жу је сход но те ри то ри јал ном 
про сто ру и бро ју оси гу ра ни ка и ко ри-
сни ка пра ва ко ји по кри ва. Фи ли ја ла 
Ша бац у са ста ву има Слу жбу у Ло-
зни ци и пет ис по ста ва: у Бо га ти ћу, 
Вла ди мир ци ма, Ко це ље ви, Круп њу, 
Ма лом Звор ни ку и Љу бо ви ји.

– По сле кон со ли да ци је фон до ва 
број љу ди ко ји оства ру ју пра-
ва из пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња у на шој фи ли ја ли 
знат но је по ве ћан с об зи ром 
на чи ње ни цу да је ма чван ски 
крај по знат по по љо при вре-
ди, па су ови оси гу ра ни ци 
и ко ри сни ци пра ва пре шли 
у на шу над ле жност – ка же 
за наш лист Сла ви ца Те шић, 
ди рек тор Фи ли ја ле Ша бац. – 
По што је од 2005. го ди не у 
над ле жност фи ли ја ле пре не-
то и ре ша ва ње по зах те ви-
ма за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО по ме ђу на род ним уго во-
ри ма са бив шим ре пу бли ка-
ма СФРЈ, број при мље них и 
ре ше них зах те ва је већ та да ду пли-
ран. То ме тре ба до да ти и 17.000 ре-
ше них зах те ва за „по ве зи ва ње” ста жа 
и око 25.000 по љо при вред ни ка ко ји 
су са да у на шој над ле жно сти, та ко 
да је са свим ја сно због че га је Ша-
бач ка фи ли ја ла пре ра сла у „ве ли ку”, 
од но сно због че га је отво ре на Слу-
жба у Ло зни ци. 

Са да ова фи ли ја ла бро ји 85 за-
по сле них – 52 ра ди у Шап цу, а 33 
у Ло зни ци:

– Мо рам да ка жем да је до 2008, 
иако је број зах те ва и ре ше ња ду пли-
ран, чи тав по сао оба вљао исти број 
за по сле них. Ка да су по сле об је ди ња-

ва ња на ма „при па ли” са мо стал ци, а 
на ро чи то ве ли ки број по љо при вред ни-
ка, број оси гу ра ни ка пре шао сто хи ља-
да (тач но 103.380), а број ко ри сни ка 
до сти гао 56.366, мо ра ло је не што да 
се пре ду зме. Та ко је по чет ком 2008. 
отво ре на Слу жба фи ли ја ле у Ло зни ци, 
ко ја збри ња ва не што ма ње од по ло-
ви не овог бро ја оси гу ра ни ка, 41.253, 
и око тре ћи ну ко ри сни ка, 19.838, а 
тек у дру гој по ло ви ни го ди не при мље-
ни су но ви рад ни ци за ову слу жбу. 

Они су до сеп тем бра до ла зи ли у Ша-
бац на обу ку, са да са мо стал но ра де 
у Ло зни ци, али ша бач ке ко ле ге че сто 
„уско че” да по мог ну. Иако се сви у 
но вој слу жби мак си мал но ан га жу ју и 
тру де да све ура де нај бо ље мо гу ће, 
још има по тре бе за кон сул та ци ја ма 
са ис ку сни јим ко ле га ма. Пра ве ефек-
те ра да но во фор ми ра не слу жбе оче-
ку је мо тек у не ком на ред ном пе ри о ду 
– на гла ша ва на ша са го вор ни ца.

Про шле го ди не је Ша бач кој фи-
ли ја ли под не то 21.000 зах те ва за 
оства ри ва ње ра зних пра ва из пен зиј-
ско-ин ва лид ског оси гу ра ња, а ре ше-
но је 13.000:

– Број ке тре ба по сма тра ти у кон-
тек сту све га што сам већ ре кла, а оно 
што је ве о ма ва жно је сте да смо ква-
ли тет ра да одр жа ли на ве о ма ви со ком 
ни воу. О то ме све до че и ре зул та ти 
ре ви зи је (из Ди рек ци је) оба вље не по-
чет ком ју на, ка да је оспо ре но ма ње 
од два од сто пре гле да них ре ше ња до-
не тих у на шој фи ли ја ли – на гла ша ва 
Сла ви ца Те шић.
Нај ве ћи про блем, по ред мањ ка 

за по сле них, и у овој фи ли ја ли је по-
слов ни про стор. Згра ду ко-
ри сте за јед но са За во дом за 
здрав стве но оси гу ра ње (ко-
ји је вла сник и ко ри сти ве ћи 
део). У фи ли ја ли не по сто ји 
шал тер са ла, већ гра ђа ни у 
пи сар ни ци пре да ју зах те ве и 
оба вља ју дру ге по сло ве:

– То и не би био ве ли-
ки про блем, јер сма трам да 
је мно го ху ма ни је да љу ди 
уђу у про сто ри ју не го да сто-
је иза шал те ра, са мо ка да 
би би ло ви ше од тре нут но 
че тво ро за по сле них. У ло-
знич кој слу жби је си сте ма ти-
зо ва но пет рад них ме ста у 
пи сар ни ци, а ма њи је обим 

по сла. Не до вољ но је љу ди и у оде-
ље њу за оства ри ва ње пра ва из ПИО: 
пет ви ших струч них са рад ни ка, два 
кон тро ло ра и де вет ви ших струч них 
са рад ни ка за по сло ве ма тич не еви-
ден ци је. Исти број за по сле них био 
је и 2002. го ди не ка да је би ло упо-
ла ма ње зах те ва, а да и не го во рим 
о то ме да смо са да ско ро сви ан га жо-
ва ни и на ажу ри ра њу по да та ка ма тич-
не еви ден ци је. То та ко ђе успе мо да 
оба ви мо, по сле под не и су бо том, та-
ко да ре до ван по сао не тр пи – об ја-
шња ва за наш лист Сла ви ца Те шић, 
ди рек тор Фи ли ја ле Ша бац.

В. Ана ста си је вић

Иако је за по след њих пет го ди на број оси гу ра ни ка и ко ри сни ка Иако је за по след њих пет го ди на број оси гу ра ни ка и ко ри сни ка 
знат но по ве ћан, за др жан ква ли тет ра дазнат но по ве ћан, за др жан ква ли тет ра да

ФИ ЛИ ЈА ЛА ША БАЦ – КО НАЧ НО
 СТА ТУС „ВЕ ЛИ КЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ”

Ду пли ран
број зах те ва
и ре ше ња

Славица Тешић: консултације са сарадницима
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (4)

Пен зи о не ри по ста ју
си ро ти ми ли о не ри

У де цем бру 1985. го ди не нај ни жа
пен зи ја би ла је 24.733 ди на ра, а до да так 
за ту ђу не гу и по моћ 20.940 ди на ра

Сре ди на де ве те де це ни-
је про шлог ве ка, из са-

да шње пер спек ти ве, за и ста 
из гле да не ве ро ват но бе ри-
ћет на за пен зи о не ре: пен зи-
је су 1985. го ди не у ја ну а ру 
по ве ћа не за 3,3 од сто, по-
том је усле ди ла април ска 
по ви ши ца од 15 од сто, па 
јун ско 13-про цент но по ве ћа-
ње, у сеп тем бру не што ма-
ње – 8,7 од сто...

Иако се у дру гој по ло ви ни де ве те де це ни је про шлог ве ка пен зи је по ве ћа ва ју
и по шест пу та го ди шње, па, 1989, и за не ве ро ват них 1.843 од сто, 
гу би се бит ка с ин фла ци јом

сре ди ном 1985. фи нан сиј ски 
план За јед ни це је „ино ви-
ран” и утвр ђен у из но су од 
180 ми ли јар ди ди на ра.

И на ред не, 1986. го ди не, 
об ра чун ске слу жбе су има-
ле пу не ру ке по сла: пен зи је 
су седам пу та по ве ћа ва не. 
Прво за 18,2 одсто, затим у 
јануару за 15,4 од сто (нај-
ни жа ста ро сна и ин ва лид-
ска пен зи ја би ла је 28.542, 

Че ти ри ме се ца ка сни је, у ју-
ну, но во по ве ћа ње од 15 од-
сто, сеп тем бар ски чек био 
је де бљи за 8,1 од сто, у ок-
то бру је усле ди ла по ви ши-
ца од осам про це на та, да 
би кра јем но вем бра би ла 
до не та по след ња од лу ка о 
но вом по ве ћа њу...

Те, 1986. го ди не, нај зад 
је уве де но оба ве зно пен зиј-

ско оси гу ра ње и за зе мљо-
рад ни ке, чи ме је ста вље на 
тач ка на ви ше го ди шње рас-
пра ве о то ме. По ред оп штих 
усло ва као и код рад нич ког 
оси гу ра ња (ду жи не рад ног 
ста жа, пра ва на на кна ду за 
ту ђу не гу и по моћ, итд.), 
за зе мљо рад ни ке ни је би ло 
пред ви ђе но пра во на пре-
вре ме ну ста ро сну пен зи ју и 

Има ло се, мо гло се: до не-
те су од лу ке да се сред стви-
ма та да шњих оси гу ра ни ка 
уче ству је у то пли фи ка ци ји 
цен та ра за ре ха би ли та ци ју, 
у из град њи до ма за де цу у 
Ба о ши ћи ма и подизању цен-
та ра у по гра нич ним под руч-
ји ма у ци љу за у ста вља ња 
еми гра ци је... Због ових ула-
га ња, као и због по ве ћа ња 
из но са за ис пла ту пен зи ја, 

а про сеч на – 35.935 ди на-
ра); но ва ра дост за пен-
зи о не ре усле ди ла је већ 
сле де ћег ме се ца, у фе бру-
а ру, ка да је до не та од лу-
ка о по ве ћа њу пен зи ја за 
још 8,9 про це на та, по сле 
че га је нај ни жи из нос ста-
ро сне пен зи је по рас тао на 
31.086 ди на ра, а нај ви ши 
из нос од ко га се од ре ђу је 
пен зи ја на 196.812 ди на ра. 

Године 1986. пензије седам пута повећаване



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. ЈУН 2009. 15

Успех за све
ко ле ге

Че сти там вам ју би леј 
ва шег и мог ли ста ко ји, 
по ред днев не штам пе, ре-
дов но чи там. Да кле, 40 
го ди на ни је ма ло, што 
је успех за све ва ше ко-
ле ге – осни ва че, као и 
вас ко ји сте по бољ ша ли 
лист да бу де ак ту ел ни ји 
и чи та ни ји. 

Же лим вам пу но здра-
вља и успе ха у да љем 
ра ду.

С по што ва њем,
Пе тар Кне же вић, 

Бе о град

Ју би ле ји су, сло жи ће те 
се, ве ли ка ствар.
Го ди шњи це се сла ве 

са де цом у по ро ди ци, у ве-
ли ким ко лек ти ви ма, у ме-
ди ји ма, ме ђу сло бод ним 
љу ди ма.

Ка да се сла ви 40 го ди на 
ра да у јед ном ча со пи су, ко-
ји го ди на ма во ди ра чу на о 
нај ста ри јој по пу ла ци ји ко-
рект но и озбиљ но из ве шта-
ва ју ћи о свим до га ђа ји ма 
ве за ним за на ше нај ста ри-
је су гра ђа не, он да мо ра-
мо да кон ста ту је мо да је 
„Глас оси гу ра ни ка” нај бо-

љи друг свим љу ди ма „тре-
ћег до ба”.

Син ди кат пен зи о не ра Ср-
би је „Не за ви сност” упу ћу је 
че стит ке ко лек ти ву „Гла са 
оси гу ра ни ка” са же љом да 
на ста ви и уна пре ди све ак-
тив но сти од ко ри сти за на-
ше пен зи о не ре, као и за 
све оста ле чи та о це. 

Ве ли ки по здрав од ви-
ше од 60.000 на ших чла-
но ва.

Пред сед ник 
Син ди ка та пензионера 

„Независност”
инж. Пе тар Ми тро вић 

Наш нај бо љи друг

пра во на осно ву сма ње не 
рад не спо соб но сти, та ко зва-
не дру ге и тре ће ка те го ри је 
ин ва лид но сти. Али, кад на-
вр ше 60, же не, а 65 го ди на 
му шкар ци, па о ри су уз са-
мо 15 го ди на ста жа мо гли 
да оства ре пра во на ста ро-
сну пен зи ју. Да би по мо гла 
оста ре лим се ља ци ма, др жа-

по кло ни ма – јер се упра во 
и овим, по кло ње ним, до при-
но си ма не по кри ве ним го ди-
на ма ста жа ту ма чи што су 
зе мљо рад нич ке пен зи је из-
у зет но ни ске).

Што се ти че „са мо ста-
ла ца”, де ле га ти Скуп шти-
не СИЗ-а до не ли су од лу ку 

да се ре тро ак тив но, од 1. 
ја ну а ра 1986, пен зи је по ве-
ћа ју за 15 од сто и да нај ни-
жа ста ро сна и ин ва лид ска 
пен зи ја за ову ка те го ри ју 
оси гу ра ни ка из но си 38.350 
(уме сто 33.350) ди на ра. 

Те, 1986. го ди не, усво је на 
је и стам бе на ранг-ли ста са 
име ни ма 2.573 пен зи о не ра 
ко ји су оче ки ва ли кров над 
гла вом, а ис пла ће но је и по 
5.000 ди на ра ре гре са свим 
ко ри сни ци ма пен зи ја.

По што оси гу ра ни ци ни су 
по су ста ја ли у по ку ша ји ма 
да оства ре пра во на ин ва-
лид ску пен зи ју, због че га су 
ко ми си је има ле пу не ру ке 
по сла, за 100 од сто по ве ћа-
на је на кна да ле ка ри ма у 
ин ва лид ским ко ми си ја због 
по ве ћа ног оби ма ра да.

Ле ка ри су ра ди ли све ви-
ше, а Ср би ја, ван по кра ји-
на, у 1987. го ди ни има ла је 
ви ше ин ва лид ских не го ста-

ро сних пен зи о не ра! На јед-
ног ста ро сног би ло је 1,18 
ин ва лид ских пен зи о не ра. 
По себ но за бри ња ва ју ће је 
би ло и то што је у пр вих 
де вет ме се ци од укуп ног 
бро ја под не тих зах те ва за 
оства ри ва ње не ког од пра-
ва, 66,98 од сто би ло – за 
оце ну рад не спо соб но сти. 
„Док се код нас не раз би је 
за блу да да се ра ни јим пен-
зи о ни са њем мо же ре ши ти 
про блем не за по сле но сти, до-
тле не ће би ти ни мо гућ но-
сти за ре ал но утвр ђи ва ње 
усло ва за пен зи ју и оства-
ри ва ње објек ти ви зи ра ног и 
ре ал ног при ли ва пен зи о не-
ра”, пи са ло је у јед ном од 
та да шњих бро је ва „Гла са 
оси гу ра ни ка”.

Ра чу ни су по че ли да сти-
жу: го то во ни јед на ис пла та 
пен зи ја ни је про те кла без 
кре ди та, по зај ми ца, не из ве-
сно сти до по след њег тре нут-
ка, а би ло је и ка шње ња у 

ва им је по ну ди ла „на по-
клон” до де сет го ди на тзв. 
со ли дар ног ста жа: ко би 
упла ћи вао оси гу ра ње, ре-
ци мо, пет го ди на, а имао 
је по треб не го ди не ста ро-
сти (60, од но сно 65 го ди на 
жи во та), од др жа ве би до-
био још де сет со ли дар них 

го ди на и – ста ро сну пен зи-
ју; ко ме је до тра же не ста-
ро сти пред сто ја ло, ре ци мо, 
се дам го ди на и он то ли ко 
упла ћи вао пен зиј ски до при-
нос, мо гао је да ра чу на још 
на „др жав них” осам и, та-
ко ђе, на оства ри ва ње пра-
ва на пен зи ју (уз по твр ду 
ста ре из ре ке о да нај ским 

У 1987. око 10 од сто бе о град ских
пен зи о не ра при ма ло је из ме ђу 100.000 
и 120.000 ди на ра, док је нај ви ша
пен зи ја (за бор це са Пар ти зан ском
спо ме ни цом) из но си ла 473.000 ди на ра

Ни то није помогло да пољопривредници масовније уплаћују пензијски стаж
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ис пла ти, об у ста вља ња за-
по че тих ис пла та, чак и ус-
кра ћи ва ња јед не ме сеч не 
пен зи је. Би ло је очи глед но 
да до при но си не обез бе ђу ју 
при хо де до вољ не за по кри ће 
свих рас хо да За јед ни це, па 
је већ у ма ју, на сед ни ци Из-
вр шног од бо ра, про це ње но 
да до кра ја 1987. тре ба обез-
бе ди ти још 147 ми ли јар ди 
динара. Уме сто ви ше ме сеч-
не прак се га ше ња по жа ра 
крат ко роч ним кре ди ти ма са 
ви со ким ка ма та ма, на ја вље-
но је по нов но „за хва та ње” 
у при вре ду кроз по ве ћа не 
сто пе до при но са у про се ку 
за 14,5 од сто, што је по ста-
ло Гор ди јев чвор – ко ме и 
ко ли ку сто пу „од ре за ти” (с 
об зи ром на то да су та да 
од ре ђи ва не раз ли чи те сто-
пе до при но са за раз ли чи те 
гра не при вре де и де лат но-
сти у ван при вре ди). 

И по ред свих фи нан сиј-
ских те шко ћа, пен зи је су 

Ру дар ски срећ но
Пр ви при ме рак ли ста до био сам као де ле гат Скуп-

шти не со ци јал ног оси гу ра ња ре ги о на Ша бац. Сви де-
ле га ти су до би ли пр ви број ли ста. Би ло је ле то, 16. 
или 17. јун 1969. го ди не. Од та да сам ре до ван чи та-
лац на шег и ва шег ли ста. Пр вих го ди на лист је из ла-
зио на ма њем бро ју стра на и у ма њем ти ра жу али је, 
као и да нас, об ра ђи вао све те ме из рад нич ког, ин ва-
лид ског и зе мљо рад нич ког оси гу ра ња. У по чет ку сам 
био и до пи сник са те ре на. Нај ви ше сам пи сао о про-
бле ми ма у руд ни ку За ја ча. 

Да нас је лист са др жај ни ји, а у по след ње вре ме и 
мно го леп ши. 

Ја сам за сво јих 35 го ди на ра да у руд ни ку ви ше хи-
ља да пу та из го во рио ру дар ски по здрав „срећ но”. Ва-
шем ко лек ти ву по кла њам хи ља ду пу та „срећ но”.

Срећ ни би ли и до че ка ли сто го ди шњи цу на шег ли-
ста.

По здрав од 
Жи во ји на Ву чи ће ви ћа, Ло зни ца

се то та да на зи ва ло), до не-
ли од лу ку о при ме ни је дин-
стве не сто пе до при но са од 
12,06 од сто ко ја ће се „за-
хва та ти” из до хот ка ор га ни-
за ци ја, без об зи ра на то да 
ли су у при вре ди или ван 
при вре де. 

„Зуб” ин фла ци је, ко ји 
је уве ли ко на чео пен зи о-
нер ски стан дард упр кос ре-
дов ном по ве ћа њу пен зи ја 
у скла ду са ра стом лич них 
до хо да ка, усло вио је и мно-
го број не рас пра ве на те му 
ка ко по мо ћи пен зи о не ри ма. 
Те, са да дав не 1988. го ди-
не, уз ја ну ар ску раз ли ку, у 
фе бру а ру су ис пла ће не пен-
зи је уве ћа не за 30 од сто, 
у мар ту за 8,32, у ју ну је 
усле ди ло тре ће по ве ћа ње 
за 14,5 про це на та, а у ју лу 
се ко ри сни ци пен зи ја уве ра-
ва ју да не ма раз ло га за уз-
не ми ре ност и да ће им се 
при на дле жно сти ре дов но 
ис пла ћи ва ти. 

бар ско по ве ћа ње од 4,33 
од сто и 10 од сто уз но вем-
бар ски чек. Ме ђу тим, ка ко 
је у ка си Пен зиј ске за јед-
ни це не до ста ја ло око 86 
ми ли јар ди ди на ра, на ста-
ви ло се са узи ма њем кре-
ди та и по зај ми ца.

На ред не, 1989. и 1990. 
би ле су, мо гло би се ре ћи 
са ове вре мен ске уда ље но-
сти, по след ње две го ди не 
жи во та у не ким нор мал ним 
усло ви ма. Иако је ин фла ци-
ја узи ма ла све ви ше ма ха, 
за ра де и пен зи је су пра ти ле 
њен раст та ко да стан дард 
још ни је по чео стр мо гла во 
да па да. У ја ну а ру 1989. 
го ди не наш лист на ја вљу-

је по ви ши це пен зи ја у Ср-
би ји од 70 од сто. До ду ше, 
и та да је већ би ло го во ра 
да је то ма ло у од но су на 
раст за ра да и да би ре ал но 
по ве ћа ње мо ра ло да из но-
си 140 од сто (јер су пла те 
по ра сле за 200 од сто). На-
во ди се, та ко ђе, да се и у 
дру гим ре пу бли ка ма раст 
пен зи ја кре ће из ме ђу 50 
(Сло ве ни ја) и 74 од сто (Хр-
ват ска). 

У фе бру а ру пен зи је су и 
по ве ћа не за 70 про це на та, 
та ко да је нај ни жа из но си ла 
412.294 ди на ра, а нај ви ша 
је пре ма ши ла два ми ли о на 
ди на ра. На ста вље но је и са 
ауто ма ти змом у ускла ђи ва-
њу пен зи ја – сва ког ме се ца 
оне су по ве ћа ва не у скла ду 
са ра стом пла та. Ин фла ци ја 
је ипак узи ма ла да нак, па је 
фи нан сиј ским пла ном СИЗ-а 
те 1989. го ди не би ло пред-
ви ђе но 30 ми ли јар ди ди на ра 
за ис пла ту јед но крат не по мо-
ћи за нај у гро же ни је ка те го-
ри је пен зи о не ра и још три 
ми ли јар де за ван ред не ин тер-
вент не по мо ћи нај ста ри ји ма. 
Ова су ма је омо гу ћа ва ла да 
око 150.000 пен зи о не ра до-
би је по 220.000 ди на ра јед-
но крат не по мо ћи. Они ма са 
ни ским при ма њи ма (240.000 
пен зи о не ра има ло је ма ње 
од 450.000 ди на ра) и по ред 
ве ли ког по ве ћа ња по чет ком 
го ди не та јед но крат на по моћ 
ни је мо гла мно го да по мог-

У Ср би ји је у 1988. го ди ни би ло 
око 530.000 пен зи о не ра. Нај ни жа
пен зи ја из но си ла је 226.660, 
а нај ви ша 1.435.577 ди на ра

не ко ли ко пу та по ве ћа ва не 
– од 3,85, пре ко 8,78 и 6,96 
про це на та, до то га да су у 
апри лу пен зи о не ри при ми-
ли, са свим по ве ћа њи ма и 
ускла ђи ва њи ма, го то во још 
јед ну и по пен зи ју. У без на-
де жној тр ци са ин фла ци јом, 
пен зи о не ри са нај ви шим пен-
зи ја ма по ста ју ми ли о не ри: 
на њи хо вим че ко ви ма ис пи-
су ју се ше сто ци фре не, све 
ма ње вред не су ме...

Са но вим сто па ма до при-
но са уве ћа ним у про се ку за 
12,96 про це на та (уме сто на-
ја вље них 14,5 од сто) ушло 
се у 1988. го ди ну. На ме ра 
је би ла да се ова ко по ве-
ћа ним сто па ма, бар у пр ва 
три ме се ца, ели ми ни шу по-
зај ми це за ис пла ту пен зи ја, 
уз оче ки ва ња да ће се пра-
ви ефек ти ви де ти тек сре-
ди ном го ди не. Али, ка ко се 
си ту а ци ја ни је мно го из ме-
ни ла, кра јем го ди не де ле га-
ти Скуп шти не За јед ни це су, 
и по ред про ти вље ња не ких 
по ли тич ких струк ту ра (ка ко 

Јул ском на ја вом да ће 
се од 1. сеп тем бра ис пла-
ти ти по ви ши ца и раз ли-
ка од 21,4 од сто, по че ла 
је да се ре а ли зу је од лу ка 
да се пен зи је ускла ђу ју 
са ра стом за ра да сва ког 
ме се ца. Сле ди ло је ок то-

Кад год је тешко, почне прича о високим пензијама
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Због ве ли ке ин фла ци је и 
ва же ћих за кон ских про пи са 
по ко ји ма се за об ра чун пен-
зи је узи ма ло и шест или ви-
ше ме се ци у го ди ни у ко јој 
оси гу ра ник од ла зи у пен зи ју, 
те го ди не су у не рав но пра-
ван по ло жај до ве де ни они 
ко ји су се пен зи о ни са ли у 
пр вој и дру гој по ло ви ни го-
ди не, па су и ко е фи ци јен ти 
на осно ву ко јих се об ра чу на-
ва ла пен зи ја та ко ђе не ко ли-
ко пу та по ве ћа ва ни. Пен зи је 
су и да ље ра сле, па су кра-
јем го ди не нај ни же до сти за ле 
че ти ри ми ли о на, а нај ви ше 
око 20 ми ли о на ди на ра. Та-
да је већ по че ло да се раз-
ми шља о ис пла ти пен зи ја у 
два де ла, али и о њи хо вом 
за мр за ва њу. 

Те 1989. го ди не отво ре на 
је и те ма о пре ла ску СИЗ-а 
у фонд, али је још до ста „во-

Зре ли ји и леп ши
Ис кре не че стит ке по во-

дом зна чај ног ју би ле ја.
Го ди не вам ни шта не 

мо гу, зре ли ји сте и леп-
ши.

Ср ђан Јо ва но вић

ја ди на ра – 10.000 по ста ло 
је је дан ди нар, а од нос ди-
нар-мар ка био је 1:7 и у 
сва ком тре нут ку у би ло ко-
јој бан ци мо гле су по овом 
кур су да се мар ке за ме не 
за ди на ре и обр ну то.

Пен зи о не ри су, ка ко то 
већ би ва, опет би ли жр тве 
ста би ли за ци је: већ пр вих 
ме се ци 1990. по че ло је ка-
шње ње у ис пла ти пен зи ја, 
за мр зну те су пла те, а ти-
ме и пен зи је ко је су де ли-
ле њи хо ву суд би ну. Та ко 
у гла си ли ма по ста је глав-
на вест ин фор ма ци ја о да-
ту му ка да ће око 600.000 
та да шњих пен зи о не ра до би-
ти при на дле жно сти. От при-
ли ке у то вре ме по чи ње и 
за го ва ра ње да се пре ђе на 
ис пла ту на те ку ћи ра чун, 
уме сто да се пен зи је при-
ма ју „на ру ке”.

У пр вој по ло ви ни те 1990. 
го ди не до ста се рас пра вља ло 
о пред сто је ћој из ме ни За ко-
на о ПИО, али и о тран сфор-
ма ци ји СИЗ-а у фонд. Чак 
је био утвр ђен и рок – крај 
мар та те го ди не да фон до-
ви и про функ ци о ни шу, али 
се то ипак ни је до го ди ло 
све до 1992. го ди не. 

За кон о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ПИО об-
ја вљен је у „Слу жбе ном 
гла сни ку” 31. ју ла 1990. 
го ди не. Оце њен је као акт 
ко ји је по оби му до нео мно-
го про ме на (за кон из 1982. 
имао је 110 чла но ва, а про-
ме ње на су 44, да кле ви-
ше од тре ћи не од ред би), 
али, оце њи ва ли су струч-
ња ци, без мно го су штин-
ских про ме на. Нај зна чај ни ја 
но ви на би ла је у то ме да 
се пла те у го ди ни ра да у 
ко јој се оства ру је пра во 
на пен зи ју ви ше не узи ма-
ју у пен зиј ски основ, већ 
при ма ња из прет ход не ка-
лен дар ске го ди не пре од ла-
ска у пен зи ју. Кон крет но, 
уко ли ко је оси гу ра ник од-
ла зио у пен зи ју 1990, па 
ма кар и по след њег де цем-
бар ског да на те го ди не, за 
пен зиј ски основ су му узи-
ма на при ма ња за кључ но 
са 1989. го ди ном. Ово се 
ту ма чи ло до та да шњом не-
рав но прав но шћу оних ко ји 
су се пен зи о ни са ли пре и 
по сле 1. ју ла. 

Та да је за ко ном утвр ђе-
но и ускла ђи ва ње пен зи ја 
два пу та го ди шње, 1. ја ну-
а ра и 1. ју ла, пре ма про ме-
на ма пла та у прет ход них 
шест ме се ци, а ван ових да-
ту ма уко ли ко раст или пад 
пла та пре ма ше пет од сто. 
По о штре ни су и кри те ри ју-
ми за од ла зак у ин ва лид-
ску пен зи ју – њу су мо гли 
да до би ју са мо оси гу ра ни-
ци код ко јих је до шло до 
пот пу ног гу бит ка рад не спо-
соб но сти, док су они са 
пре о ста лом рад ном спо соб-
но шћу пре ква ли фи ка ци јом 
или до ква ли фи ка ци јом мо-
ра ли да бу ду оспо со бље ни 
за оба вља ње њи ма од го-
ва ра ју ћег по сла. Још јед-
на ва жна но ви на би ла је 
да се од ре ђи ва ње по сло ва 

сле де ћу го ди ну ући са 60.000 
но вих ко ри сни ка ме ђу ко ји-
ма је нај ви ше ин ва лид ских 
пен зи о не ра. Ни ске и не ре-
дов не за ра де, ло ша си ту а-
ци ја у при вре ди те ра ли су 
мно ге за по сле не да на би-
ло ко ји на чин по ку ша ју да 
уђу у си гур ни ју (сма тра ли 
су та да) пен зи о нер ску лу ку. 
Број ке су го во ри ле да ме ђу 
588.178 пен зи о не ра нај ви ше 
има ин ва лид ских – 260.062, 
од но сно 35.000 ви ше не го 
ста ро сних, 204.400, док је 
по ро дич них 143.716. 
Го ди не ко је су до шле 

по ка за ле су да ис хи тре но 
пен зи о ни са ње и ни је би ла 
нај бо ља од лу ка, по го то во 
ка да је ин фла ци ја до сти гла 
енорм не раз ме ре и ка да је 
вред ност ди на ра па да ла не-
ко ли ко пу та на дан.

Ми лан ка Иван ча јић
 Ве сна Ана ста си је вић

не – бу ду ћи да је по тро шач-
ка кор па ко шта ла 750.000 
ди на ра. 

Већ у ма ју те го ди не сти-
гло је још јед но по ве ћа ње 
од 25,47 од сто, па су са уве-
ћа њем и раз ли ком пен зи о не-
ри при ми ли по две пен зи је; 
нај ни жа пен зи ја је из но си ла 
бли зу 550.000, а нај ви ша 
око три ми ли о на ди на ра. 
И у ју лу су пен зи о не ри до-
би ли раз ли ку ко ја је би ла 
не што ви ше од јед не и по 
пен зи је, па су нај ни жа при-
ма ња до сти гла 760.000, а 
нај ви ша су пре шла че ти ри 
ми ли о на ди на ра. 

де про те кло” док се то за и-
ста и до го ди ло (1992). 

По че так 1990. го ди не обе-
ле жи ле су не до у ми це око 
ускла ђи ва ња пен зи ја јер 
су то ком прет ход не го ди не 
по ве ћа не за, са са да шње 
тач ке гле ди шта не ве ро ват-
них – 1.843 од сто. Али, ко 
се се ћа де ве де се тих и шта 
смо то ком њих све пре ту ри-
ли пре ко гла ве, пам ти и да 
је та да, 1. ја ну а ра 1990. го-
ди не, по чео да се при ме њу-
је ста би ли за ци о ни про грам 
по след њег ју го сло вен ског 
пре ми је ра Ан те Мар ко ви ћа. 
Из вр ше на је и де но ми на ци- са бе не фи ци ра ним рад ним 

ста жом ви ше ни је пре пу-
шта ло по сло дав ци ма, већ 
су би ли пре ци зи ра ни је дин-
стве ном ли стом ко ју спо ра-
зум но утвр ђу ју за јед ни це 
пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. 

Крај го ди не по но во је у 
зна ку за бри ну то сти због све 
ве ћег бро ја пен зи о не ра – 
про це не су би ле да ће се у 

Го ди не 1990. про сеч на за ра да 
из но си ла је 4.040 ди на ра, а про сеч на 
пен зи ја 3.283 ди на ра. Уче шће пен зи ја
у за ра ди би ло је 81,26 од сто
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ЗДРАВСТВЕНО ОКО

Би ло да је па ци јент имао 
опе ра ци ју ку ка, плу ћа, 

же лу ца, жу чи, уград њу бај па-
са или ма ко ју дру гу ин тер-
вен ци ју, им пе ра тив у акут ној 
или ра ној ре ха би ли та ци ји је-
сте по ди ћи га на но ге што 
је пре мо гу ће, раз у ме се пре-
ма ње го вим функ ци о нал ним 
мо гућ но сти ма. Је ди но на тај 
на чин мо гу се пред у пре ди-
ти ком пли ка ци је, че сто опа-
сне по жи вот, и убла жи ти 
функ ци о нал ни де фи цит, од-
но сно ин ва ли ди тет, као и 
скра ти ти бо ра вак у со ба ма 
ин тен зив не не ге где је ле-
че ње нај ску пље. При ме ра 
ра ди, па ци јент са ин фарк-
том ми о кар да пре 15 го ди на 
ле жао је три не де ље не по-
кре тан па се тек та да по чи-
ња ло са ра дом, док се са да 
акут на ре ха би ли та ци ја за вр-
ша ва за де вет до је да на ест 
да на, по сле че га се две-три 
не де ље про во ди у спе ци ја-
ли зо ва ној уста но ви.  

Са вре ме ни кон цепт ра-
не ре ха би ли та ци је уве ден 
је у Кли нич ки цен тар Ср би-
је пре 15 го ди на, ка да су 
по сто ја ла три фи зи ја тра и 
де се так фи зи о те ра пе у та, а 
да нас по сто ји Кли ни ка за 
фи зи кал ну ме ди ци ну и ре-
ха би ли та ци ју у ко јој ра ди 

26 ле ка ра – фи зи ја та ра и 
око 110 фи зи о те ра пе у та. 
Ни је, ме ђу тим, са мо реч 
о знат ном по ве ћа њу бро ја 
струч ња ка, већ, пре све га, 
о то ме да су се они из бо-
ри ли за то да не за по чи њу 
са ра дом на па ци јен ту знат-
но по сле опе ра тив них за хва-
та, че сто ка да је већ ка сно 
да се би ло шта учи ни, већ 
да са ане сте зи о ло зи ма, хи-
рур зи ма и дру гим спе ци јал-
но сти ма обра зу ју тим ко ји 
де лу је си мул та но.  

Ди рек тор ка ове кли ни ке, 
проф. др Вла ди сла ва Ве со-
вић-По тић се ћа се по че та ка 
ка да је при мљен је дан број 

ко ле га с ко ји ма је кре ну ла 
кроз вр ло тр но вит пут уво-
ђе ња ра не ре ха би ли та ци је и 
код нај те жих бо ле сни ка:

– То ком тих те шких рат-
них го ди на има ли смо ве ли ки 
број по вре ђе них и обо ле лих 
па ци је на та ко ји су пре жи вља-
ва ли нај те же опе ра тив не за-
хва те, али су ипак оста ја ли 
ин ва ли ди. Та да је ра на или 
акут на ре ха би ли та ци ја у све-
ту већ за у зе ла сво је ме сто, 
а ми смо тек по чи ња ли да 
је при ме њу је мо. Да нас је 
са став ни део свих фа за ле-
че ња, а не кад се све за вр-
ши, па шта за нас оста не 
и шта од функ ци ја успе мо 
да вра ти мо.

Са мо ра но за по чи ња ње 
и са вре ме ни кон цепт ре ха-
би ли та ци је, ис ти че на ша 
са го вор ни ца, ко ри сни су и 
па ци јен ту и др жа ви. Циљ 
еки пе струч ња ка ко ји по не-
кад де лу ју и пре о пе ра тив но, 
кроз об у ча ва ње бо ле сни ка, 
је сте да се па ци јен ту убла-
жи бол и спре чи ин ва ли ди-
тет. Дру гим ре чи ма, да се 
из бег ну ком пли ка ци је ко је 
мо гу да до ве ду и до смрт ног 
ис хо да чак и кад је опе ра ци-
ја ус пе ла, а то су нај че шће 
брон хоп не у мо ни ја и ду бо ка 
вен ска тром бо за.  

Не ма ор га на у ор га ни-
зму за ко ји ми ро ва ње ни је 
по губ но, чу је мо од струч ња-
ка. Ов де ни је ре дак слу чај 
да ане сте зи о лог ин си сти ра 
да те ра пе ут по на вља ре ха-
би ли та ци ју ви ше пу та у то-
ку да на да би бо ле сни ку 
по мо гао да осло бо ди ди сај-
не пу те ве и омо гу ћи ула-
зак све жег ки се о ни ка, ко ји 
је нео п хо дан за ок си ге на ци-
ју свих тки ва у ор га ни зму. 
Пре ве ни ра њем де ку би тал-
них ра на од го ва ра ју ћом не-

гом мо гу се спре чи ти ве о ма 
те шке ком пли ка ци је ко је мо-
гу да до ве ду до смр ти па ци-
јен та услед сеп се, а та ко ђе 
се мо гу пред у пре ди ти функ-
ци о нал ни де фи ци ти на ло-
ко мо тор ном апа ра ту.  

Ре ха би ли та ци ја, са зна је-
мо од проф. др Ве со вић-По-
тић, тре ба да бу де акут на, 
су ба кут на, про ду жна, кон-
ти ну и ра на и док три нар на. 
Акут на зна чи од мах, на вре-
ме, док су ба кут на, ко ја ни је 
за сва ког оба ве зна, под ра зу-
ме ва по че так ре ха би ли та ци-
је не ста бил них па ци је на та, 
да би ка сни је би ли по сла ти 
у спе ци ја ли зо ва не бол ни це. 
Ако то из о ста не, тј. ако па ци-

јент ди рект но са ин тен зив не 
не ге оде у не ку од спе ци ја-
ли зо ва них уста но ва ти па Ри-
бар ске ба ње, Ко ви ља че или 
Слан ка ме на, он од но си мно-
го вре ме на, не за по чи ње са 
те ра пи јом док му се здрав-
стве но ста ње не ста би ли зу-
је, и ње го ва ре ха би ли та ци ја 
тра је ве о ма ду го. 

И за па ци јен та и за др жа-
ву, об ја шња ва на ша са го вор-
ни ца, нај бо ље је да се од мах 
при ме ни акут на ре ха би ли та-
ци ја, а он да су ба кут на, ако 
је по треб на, у бол ни ци где је 
при мљен. У КЦС је фор ми ра-
на је ди ни ца за мо жда ни удар 

УСПЕ ШНИЈИ ПО СТО ПЕ РА ТИВ НИ ОПО РА ВАК УЗ БЛА ГО ВРЕ МЕ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ 

Те ра пи ја од нул тог да на
Да нас смо са став ни део свих фа за ле че ња, а не кад се све за вр ши, па шта за нас оста не
и шта од функ ци ја успе мо да вра ти мо, ис ти че проф. др Вла ди сла ва Ве со вић-По тић, 
ди рек тор Кли ни ке за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју КЦС

Тим ски рад
У КЦС ко ле ги јал ност 

је, ка же др Ве со вић, на 
из у зет но ви со ком ни воу. 
– Сви ра ди мо у ти мо ви ма, 
мул ти ди сци пли нар но, а 
фи зи ја тар је члан ти ма, 
ме ђу хи рур зи ма, ане сте зи-
о ло зи ма, кар ди о ло зи ма, 
не у ро ло зи ма, ме ди цин-
ским се стра ма, фи зи о те-
ра пе у ти ма... 

Др Вла ди сла ва
Ве со вић-По тић



СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА 

За бр жу услу гу
У Оп штој бол ни ци „Сте фан Ви со ки” у Сме де рев ској 

Па лан ци не дав но су ин ста ли ра на два но ва апа ра та – 
цен трал ни сте ри ли за тор но ве ге не ра ци је и са вре ме ни 
би о хе миј ски ана ли за тор. 

На бав ку цен трал ног сте ри ли за то ра (де вет ми ли о на 
ди на ра) омо гу ћио је Ре пу блич ки за вод за здрав стве но 
оси гу ра ње – фи ли ја ла у Сме де ре ву. За би о хе миј ски ана-
ли за тор, на ко ме са да мо же да се оба ви 900 ана ли за 
кр ви за је дан сат, бол ни ца „Сте фан Ви со ки” је уло жи-
ла че ти ри ми ли о на ди на ра.

Ови апа ра ти ће знат но по бољ ша ти бр зи ну и ква ли-
тет здрав стве них услу га за ста нов ни ке оп шти на Сме де-
рев ска Па лан ка и Ве ли ка Пла на.

Сл. Ко стан ти но вић
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у ко јој па ци јент до би ја од мах 
са вре ме ну ме ди ка мент ну те-
ра пи ју, а са ре ха би ли та ци о-
ним по ступ ци ма се за по чи ње 
истог, нул тог да на. Ова квим 
кон цеп том ле че ња код не ких 
па ци је на та мо гу се пред у пре-
ди ти ве о ма те шке ком пли ка-
ци је и скра ти ти ком пле тан 
опо ра вак.
Про ду жна ре ха би ли та-

ци ја од ви ја се у спе ци ја ли-
зо ва ним уста но ва ма и она 
мо ра да бу де кон ти ну и ра на. 
Ако не по кре тан или по лу по-
кре тан па ци јент бу де от пу-
штен ку ћи да би два или 

три ме се ца че као на ме сто 
у уста но ви у ко јој се оба-
вља про ду жна ре ха би ли та-
ци ја, мо же се де си ти да се 
из гу би све што је ура ђе но 
то ком ра не ре ха би ли та ци је. 
Шта ви ше, у по ро ди ци не ко 
мо ра да иде на бо ло ва ње 
да би не го вао не по крет ног 
бо ле сни ка што је за др жа ву 
но во фи нан сиј ско оп те ре ће-
ње, а бо ле сни ку је ус кра ће-
но од го ва ра ју ће ле че ње.  

Нај зад, док три нар ни при-
ступ зна чи да се је дан па ци-
јент на исти на чин, пре ма 
усво је ној струч ној док три ни, 
мо ра ле чи ти ка ко у Бе о гра-
ду та ко и у Ту ти ну и би ло 
где у Ср би ји. 

– На ша кли ни ка – ве ли 
др Ве со вић – ре фе рент на 
је уста но ва и на став на ба-
за за све ни вое шко ло ва-
ња здрав стве них рад ни ка 
– ви ших фи зи о те ра пе у та, 

сту де на та, спе ци ја ли за на-
та и док то ра на та. Пра те се 
и, пре ма на шој тех нич кој 
опре мље но сти, при ме њу ју 
све но ве са вре ме не ме то де 
фи зи кал не ди јаг но сти ке и 
те ра пи је у све ту. На кли ни-
ка ма КЦС, где је сме ште но 
око 800 бо ле сни ка на ин тен-
зив ној не зи, фор ми ра но је 
се дам оде ље ња за ра ну ре-
ха би ли та ци ју и 17 пунк то ва 
где се она та ко ђе оба вља. 
Има мо и два вр ло раз ви је-
на ам бу лант но-ди јаг но стич-
ка оде ље ња ко ја мо гу да 
при хва те по крет не па ци јен-

те из КЦС, као и па ци јен те 
из до мо ва здра вља. 

На осно ву ре зул та та, ре-
кло би се да су усло ви ра-
да у КЦС без ма ло иде ал ни, 
али ни је све баш та ко.   

– Не знам да ли ћу до-
жи ве ти да ви дим оно што 
нам нај ви ше не до ста је а то 
је – про стор. По што смо мно-
го рас ту ре ни, те шко је све 
пра ти ти. По треб не су нам 
са ле за рад и са вре ме ни-
ја опре ма. Ако би смо има-
ли днев не бол ни це, ма њи 
број бо ле сни ка би за вр ша-
вао у спе ци ја ли зо ва ним. У 
пла ни ра њу ре кон струк ци је 
КЦС фи зи кал на ме ди ци на 
има зна чај но ме сто по што 
хи рур гу тре ба по мо ћи да ње-
гов па ци јент што пре ста не 
на но ге и про хо да. Ми смо 
јед на ка ри ка у том ве ли ком 
лан цу, али ве о ма ва жна.   

Рад ми ла Та мин џић

ПО ЖА РЕ ВА Ц

Но ва опрема за 
лапароскопију

По жа ре вач ки хи рур зи, ко ји су пр ви у Ср би ји, три го-
ди не по сле ко ле га у све ту, по че ли са при ме ном хи рур-
шких ин тер вен ци ја без но жа, не дав но су на ба ви ли нов 
и ком пле тан ла па ро скоп ски стуб вре дан три ми ли о на 
ди на ра. Сред ства су де лом соп стве на и до на тор ска.

– У про те клих 17 го ди на ко ли ко ра ди мо ову ме то ду 
ни ка да ни смо има ли ком плет ну и но ву ла па ро скоп ску 
опре му. Увек је то би ла не ка по лов на до на ци ја. Са да 
смо ус пе ли да ком пле ти ра мо гар ни ту ру и са пот пу но 
но вим, ква ли тет ним сту бом мо ћи ће мо да ра ди мо и не-
ке опе ра ци је ко је до са да ни смо ра ди ли. Но ва опре ма 
по бољ ша ће наш опе ра тив ни рад, сма њи ће мо број да на 
ле жа ња у бол ни ци и та ко убр за ти про ток па ци је на та, 
што знат но по јеф ти њу је ле че ње – ка же ди рек тор по-
жа ре вач ке бол ни це хи рург др Срећ ко Бо сић.

С. Е.



Ва ри во 
У ма ло во де спу сти ти 

исец ка ну ма њу гла ви цу све-
жег ку пу са и гла ви цу цр ног 
лу ка, пир ја ни ти док ма ло не 
омек ша, па пре ли ти гу стим 
па ра дајз со ком да ку пус огре-
зне и до да ти ка ши ку ин те-
грал ног бра шна уму ће ног у 
ма ло во де и ка ши чи цу су-
вог биљ ног за чи на, па ку ва-
ти још пет ми ну та. Уз ово 
ва ри во мо гу да се по слу же 
фа ши ра не шниц ле. 

Ово јед но став но ва ри во 
мо же да се на пра ви и с ме-
сом и, ко још има, ки се лим 
ку пу сом: на коц ки це се исец-
ка ме со по из бо ру, ра чу на ју-
ћи 50-100 гра ма по осо би, и 
крат ко про пр жи на ма ло уља 
(са мо да се за тво ре по ре) 
за јед но са сец ка ном гла ви-
цом цр ног лу ка, па пре ли је 
са ма ло во де и ку ва док ме-
со не омек ша; та да се до да 
сец ка ни све жи или ки се ли  
ку пус, око 150 г по осо би, 

ка ши ка су вог биљ ног за чи-
на, пер шу нов или це ле ров 
лист, по по тре би још ма ло 
во де и на ста ви са ку ва њем. 

На пет ми ну та пре кра ја у 
је ло до да ти ка ши ку ин те-
грал ног бра шна и ма ло але-
ве па при ке и би бе ра.

У об ли ку цве та 
Гла ви цу ку пу са од око 

1,5 кг ста ви ти у шер пу са 
ма ло во де у ко ју је до да та 
по ка ши чи ца сир ће та и ки-
ма, па кад омек ша из ва ди-
ти је и па жљи во раз два ја ти 
ли сто ве, али да се не от ки-
ну. Сва ки лист пре ма за ти на-
де вом: мо же се на пра ви ти 
од 250 г про пр же ног ме ша-
ног мле ве ног ме са или оба-
ре ног, мле ве ног ди мље ног 

ме са, јед ног ја је та, гла ви це 
про пр же ног цр ног лу ка, ма-
ло би бе ра и су вог биљ ног 
за чи на. Це лу гла ви цу за ве-
за ти ка на пом или кон цем, 
по ло жи ти у шер пу или ло-
нац, си па ти во де да огре-
зне, до да ти ка ши ку су вог 
биљ ног за чи на и ме сну коц-
ки цу за су пу и на ни жој 
тем пе ра ту ри пир ја ни ти док 
ку пус не омек ша. Гла ви цу 
ку пу са ста ви ти на та њир и 
се ћи као тор ту. Су пу у ко-
јој је ку ван ку пус оста ви ти 
да ма ло уври, уме ша ти ка-
ши ку бра шна раз му ће ног у 
ма ло во де, ка ши чи цу але ве 
па при ке и ка ши ку уља, па 
кад се сос ма ло згу сне, пре-
ли ти пре ко ку пу са.

Гур ман ско је ло
Ко је са чу вао не ку гла ви-

цу ки се лог ку пу са, а здра вље 
му то до зво ља ва, мо же да 
про ба овај де ли ка тес: у ма-
ло во де ску ва ти по ла ди мље-
не свињ ске, гла ве па кад је 

ку ва на, гла ву ста ви ти у под-
ма шће ну теп си ју. У шер пу 
са во дом у ко јој је ку ва на 
гла ва си па ти ки ло грам сит-
но сец ка ног ки се лог ку пу са 
и ку ва ти док ма ло не омек-
ша, до да ти по по ла ка ши чи-
це але ве па при ке и би бе ра, 

сит но сец ка ну про пр же ну гла-
ви цу цр ног лу ка и две сец-
ка не цр ве не па при ке (мо же 
и из тур ши је), па ку пус рас-
по ре ди ти око свињ ске гла ве 
и за пе ћи у рер ни. 

Уме сто ди мље не, мо же 
се ко ри сти ти све жа гла ва 
ко ја се ис пе че у рер ни, око 
ње по ре ђа про ку ва ни ку пус 
и још ма ло за пе че.

Пен зи о нер ка Ко ва
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ЗДРАВ ЖИВОТ

У на че лу, бо ље је је сти све же си ро-во по вр ће не го тер мич ки об ра ђе но 
јер се та ко мак си мал но ис ко ри сте сви 
ње го ви ко ри сни са стој ци. Због то га се 
пре по ру чу је да, кад год је то мо гу ће, 
глав ни оброк бу де од све жег по вр ћа 
или ма кар са ла та као до да так. 

На рав но, не ко по вр ће се не мо же 
ко ри сти ти у све жем ста њу (на при-
мер, кром пир, па суљ...), што ва жи и 
за ме со. Нај бо ље је да се на мир ни це 
об ра ђу ју на па ри, за тим да се пе ку у 
рер ни, ку ва ју или пир ја не у ма ло во-

де, а нај го ре је пр же ње и тре ба га 
из бе га ва ти.

По сто је и ком пле ти по су ђа за ку-
ва ње на па ри. Ко то не ма, мо же да 
на ло нац с во дом ста ви ме тал ни ђев-
ђир за це ђе ње, у ње га по ре ђа по вр ће 
или ме со, по кло пи и ку ва. На-
рав но, ова ко мо же да се при-
пре ма ма ња ко ли чи на 
на мир ни ца.

Ка да се на мир ни ца пе-
че у по кло пље ној по су ди 
у рер ни или пре кри ве на 
алу ми ни јум ском фо ли јом, 
не су ши се и ви та ми ни и 
дру ги ко ри сни са стој ци 
не од ла зе у ва здух. По вр-
ће се нај че шће ма ло оба-
ри и за тим ста вља у рер ну 
да се за пе че. 

Ду жи на пе че ња ме са за ви си од вр-
сте и ста ро сти ме са и те жи не. Ори јен-
та ци о но, за сва ки ки ло грам по треб но 
је сат вре ме на, што зна чи, на при-
мер, за ћур ку од три ки ло гра ма, по-
треб но је три ча са.

Ако се пе че це ло пи ле, ри ба или 
ко мад ме са, ко ри сно је ко ри сти ти тер-

мо вре ћи це за пе че ње (има ју их ве ће 
са мо у слу ге) у ко ји ма се ме со ку ва и 
пе че у соп стве ном со ку, оста је соч но 
и ни је по треб но до да ва ти ма сно ћу.

Ка да се на мир ни ца ку ва на рин-
гли, тре ба си па ти ма ло во де, па је 
по вре ме но до да ва ти – та ко ће се са-
чу ва ти део ко ри сних са сто ја ка.

По гре шно је ве ро ва ње да ће на мир-
ни ца упи ти ма ње ма сно ће ако је 

и у ти га њу ма ло ма сно-
ће. Ка ши ка-две уља са 
ма ло во де ста вља се 
кад се пр жи сец ка-
ни цр ни лук или не-
ко сец ка но по вр ће. 
Ина че, ако се пр же 
ко ма ди ме са, уштип-
ци, кроф не и др., на-

мир ни ца ће упи ти ма ње ма сно ће ако 
се спу сти у вру ћу, тзв. ду бо ку ма сно-
ћу, од но сно ве ћу ко ли чи ну ма сно ће, 
јер ће се на тај на чин од мах ухва ти-
ти ко ри ца и спре чи ти да ље упи ја ње 
ма сно ће. На рав но, пе че ни ко ма ди се 
це де на па пир ној сал ве ти. 

А сад ево још ма ло ре це па та за 
упо тре бу ку пу са.

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Тер мич ка об ра да на мир ни ца
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Кад су оно мад, че до мо је, на се ља-
ва ли Нем це по Вој во ди ни, сва ко 

ко ло ни зо ва но до ма ћин ство мо ра ло је 
да за са ди по 20 то по ла че рез огрев-
ног др ве та, и по 12 бе лих ду до ва за 
га је ње сви ле не бу бе, да би се ства-
ра ла си ро вин ска ба за за одев не пред-
ме те. То су би ли по че ци сви лар ства 
ко је се у Вој во ди ни на ро чи то раз ви-
ло пред крај 18. ве ка.

Про из вод ња сви ле по ста ла је ва-
жан из вор при хо да др жав не бла гај-
не, па су вла сти на сто ја ле да се у 
сва ком се лу и гра ду са де ду до ви за 
ис хра ну сви ле не бу бе. Баш сам ско-
ро про чи та ла у но ви на ма не ки за пис 
из тог вре ме на, у ко ме се ка же да је 
Но во сад ски ма ги страт до био оштру 
опо ме ну од ви ших вла сти јер од га ји-
ва чи ма сви ле не бу бе ни је на вре ме 
ис пла тио но вац за пре да те ча у ре. Ин-
спек тор је још под ву као да ће од га ји-
ва чи, ако не до би ја ју на вре ме па ре 
за свој труд, од у ста ти од сви лар ства, 
што би би ло ло ше за при вре ду.

Пр ва фа бри ка сви ле у Но вом Са-
ду по че ла је да ра ди још 1770. го ди-
не, ка да је си ро ви не би ло у из о би љу. 
Ши ри ли су се за са ди ду до ва јер се 
њи хо вим ли шћем хра ни ла сви ле на 
бу ба, а бу ба је хра ни ла мно ге по ро-
ди це. Ни је тре ба ло мно го ула га ти у 
про из вод њу, а до но ше ње ду до вог ли-
шћа ко је су је ле лар ве сви ле не бу бе 
био је по сао за де цу, по што углав ном 
ни су ра ди ли на њи ви.

Оста ло је за пи са но, де те мо је, да 
је Ма ри ја Те ре зи ја до зво ли ла Ита ли-
ја ни ма и Шпан ци ма да до ђу у ове 
на ше кра је ве и на у че све о про из-
вод њи сви ло пре ље да би ову де лат-
ност раз ви ли у сво јим зе мља ма. Све 

су они до бро за пам ти ли и по ку ша ли 
то та мо, али им ни је ус пе ло због пре-
то пле кли ме.

Ја још пам тим, љу би те ба ба, сли ке 
шо ро ва са бе лим ду до ви ма окре че ним 
до кро шњи ко је су ства ра ле де бе ли 
лад: се о ска де чур ли ја бе ре ли шће бу-
ба ма и сла ди се ду ди ња ма... Пре ти ца-
ло је и за ду до ва чу и за ја та гу са ка 
ко ја су се опја ње на чуд но ге га ла по-
сле обил ног ду до вог руч ка.

По сле Дру гог ра та по ли тич ком на-
ред бом ду до ви су исе че ни. Да л’ је 
то би ло због на је зде гу се ни ца ко што 
су ту ма чи ли, ил’ због оду ше вље ња ве-
штач ким тка ни на ма – гри ло ном, пер-
ло ном, нај ло ном и дру гим, то ти не 
мо гу ре ћи за си гур но. Тек, пре ста ла 
је про из вод ња и бу бе и сви ле, и све 
смо пре пу сти ли за бо ра ву.

Осим у Вој во ди ни, сви ло пре ља је 
уз га ја на у Ла по ву, Шап цу, Сви лајн цу, 
По жа рев цу и дру гим ме сти ма. Кли ма 
је код нас до бра за ту де лат ност, ко-
ја мо же да се поч не и без ве ли ких 
па ра. Чу јем, де те мо је, да љу ди по но-
во по чи њу да се ба ве овим. Мно ги су 
оста ли без по сла, мно ги га ни кад ни-
су ни има ли, а и они ко ји не где ра де 
не за ра де до вољ но за жи вот. Струч-
ња ци са ве ту ју да се по кре не и ова, 
и про из вод ња ко но пље, јер се за бра-
њу ју нај ло ни и дру ге син те ти ке ко је 
су за га ди ле пла не ту, па ће при род ни 
ма те ри ја ли би ти све тра же ни ји.

По слу шао њих је дан тех ни чар из 
Ко ва чи це, па за са дио сил на ста бла 
бе лог ду да па ту ља стог ра ста. Кад су 
ду до ви по ра сли, оде ти овај чо век у 
бу гар ски цен тар за уз гој сви ле не бу-
бе, по јеф ти но ку пи не ко ли ко па ко-
ва ња лар ви, и мет не их у по себ не 

ку ти је у пла ни ра ној про сто ри ји. Све 
је ра дио пре ма са ве ти ма и упут стви-
ма, и у два ци клу са до би је он ви ше 
од 40.000 ча у ра, од ко јих се сва ка 
са сто ји из 1,5 ки ло ме та ра ду ге тан-
ке сви ле не ни ти.

Али, ис по ста ви ло се, ни ко у Ср-
би ји не ма ма ши ну за од мо та ва ње 
тих ча у ра, па је чо век од лу чио да је 
сам ку пи. И да ље је про из во дио бу-
бе, по ку ша ва ју ћи да из Ки не, Ко ре-
је или Ја па на на ба ви ма ши ну. Имао 
је не ке кон так те, али га ни ко ни је 
баш пре ци зно упу тио ка ко се на ба-
вља ма ши на.

Не знам шта је са да с тим чо ве-
ком, је ли на ба вио ма ши ну и да ли и 
да ље уз га ја сви ле не бу бе, али знам, 
љу би те ба ба, да су на ше вла сти пу-
не ле њих бу ба ко је су на по ло жа је 
по ста вље не због „од ре ђе них” за слу га. 
Та, већ се не ко ли ко го ди на у при вред-
ним ко мо ра ма одр жа ва ју ску по ви на 
ко ји ма се при ча о об на вља њу за са да 
ду да, за шта су пред ви ђе не хи ља де 
хек та ра, о до брим кли мат ским усло ви-
ма и еко ло шким пред но сти ма сви лар-
ства; јед на по љо при вред на шко ла је 
за са ди ла ду до ве и чак штам па ла при-
руч ник о уз го ју сви ле не бу бе...

И, за пе ло је код ма ши не. За пе ло је 
већ дав но у го то во уни ште ној тек стил-
ној ин ду стри ји; за пе ло је због уво за 
јеф ти не оде ће ко ју на род ку пу је не-
ма ју ћи па ра за бо ље; за пе ло је у ме-
ра ма вла сти ко је баш во ле да уво зе 
ту ђе – од па су ља до па му ка.

А за пи ње и у на ма са ми ма, од кад 
смо по че ли да ви ше по шту је мо ту ђе 
но во та ри је, а за бо ра вља мо на ше, као 
да их ни кад ни је ни би ло. 

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Сви ле не и 
дру ге бу бе

Об на вља ње за са да ду да за пе ло је код ма ши не, а кан да ће Об на вља ње за са да ду да за пе ло је код ма ши не, а кан да ће 
пре би ти да је за пе ло у ме ра ма вла сти ко ја баш во ли пре би ти да је за пе ло у ме ра ма вла сти ко ја баш во ли 

да уво зи ту ђе – од па су ља до па му ка...да уво зи ту ђе – од па су ља до па му ка...
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Вест из Бер ли на, об ја вље на 23. ју-
на, би ла је нео бич на у сва ком по-

гле ду: и по до га ђа ју и по ак те ри ма. 
Но ви на ри ма ју је са оп штио јав ни ту-
жи лац у Бер ли ну.

Реч је о сле де ћем: гру па до бро сто-
је ћих пен зи о не ра, ко ја је оче ки ва ла 
да сво је гне здо уве ћа, али су им пр-
во кре дит на, он да фи нан сиј ска па по-
том и укуп на еко ном ска кри за од не ле 
све што су има ли – од лу чи ла се на 
не сва ки да шњи ко рак. Фи нан сиј ског 
са вет ни ка ко ме су по ве ри ли да њи хо-
ву уште ђе ви ну пла си ра са мак си мал-
ним при но сом пр во су оте ли, а он да 
га да ни ма му чи ли, зах те ва ју ћи да им 
ка ко зна и уме вра ти но вац.

Жр тва је 56-го ди шњи Аме ри ка нац 
не мач ког по ре кла Џејмс Ам бурн. „Док 
сам, од ла зе ћи на је дан са ста нак, за-
кљу ча вао ула зна вра та, не ко ме је на-
пао с ле ђа и до бро уда рио. Он да су 
ме об мо та ли чвр стом ле пљи вом тра-
ком та ко да сам ли чио на му ми ју. У 
јед ном тре нут ку по ми слио сам да сам 
мр тав”, при ча Ам бурн, ко га је 20. ју-
на осло бо ди ло око 40 спе ци ја ла ца 
ан ти те ро ри стич ке је ди ни це. На шли 
су га са мо у до њем ве шу, пре пла ше-
ног, са пу но ма сни ца по те лу ко је су 

ре зул тат му че ња ко јем су га под вр-
гли огор че ни пен зи о не ри.

Ка ко се по том ис по ста ви ло, два 
ста ри ја па ра по ве ри ла су овом фи-
нан сиј ском са вет ни ку, од но сно ње-
го вој ин ве сти ци о но-кон сул тант ској 
фир ми, укуп но 2,4 ми ли о на евра, ко-
је је овај уло жио у је дан про је кат са 
не крет ни нама на Фло ри ди. У нор мал-
ним вре ме ни ма при нос би био по за ма-
шан и за до вољ ни би би ли и ње го ви 
кли јен ти-пен зи о не ри и ње го ва ком-
па ни ја. Али, по што је у ме ђу вре ме-
ну на сту пи ла кри за, ко ја је за по че ла 
баш сло мом на тр жи шту не крет ни на, 
уште ђе ви на два не мач ка па ра је јед-
но став но ис па ри ла.

Му че ње у по дру му

Они се, ме ђу тим, с тим ни су по ми-
ри ли – ре ши ли су да свој но вац по-
вра те, дра стич ном ак ци јом.

Оте тог и ве за ног Ам бур на су у ге-
пе ку ауто мо би ла од ве зли у не мач ки 
град Ше минг, не да ле ко од гра ни це с 
Аустри јом, где је је дан од два от ми-
чар ска па ра имао ви кен ди цу.

Та мо су га ве за ног др жа ли у по-
дру му, два пу та днев но хра ни ли са-
мо су пом и му чи ли, тра же ћи од ње га 

да од сво је бан ке на ба ви но вац ко-
ји су му да ли.

Јед ном је за ма ло ус пео да по бег не, 
ис ко ри стив ши тре ну так не па жње му чи-
те ља, али ни је да ле ко од ма као. 

От ми ча ре је на кра ју ипак ус пео да 
пре ва ри, ка да је у факс по ру ку бан ци 
у Швај цар ској са зах те вом да му се 
пре ба ци тра же ни но вац ус пео да уба-
ци и ва пај „по зо ви те по ли ци ју”, ко ји 
је от крио је дан од слу жбе ни ка.

На ме ди цин ском пре гле ду, по сле 
осло ба ђа ња, кон ста то ва на су му два 
по ло мље на ре бра, мно го бу бо та ка и, 
раз у ме се, те шка пси хич ка тра у ма. „У 
јед ном тре нут ку по ве ро вао сам да ће 
ме уби ти”, ре као је на са слу ша њу у 
по ли ци ји. Ње го ви от ми ча ри су иден-
ти фи ко ва ни и при ве де ни. Реч је о Ро-
нал ду К. и ње го вој су пру зи Се глин ди 
ко ји има ју по 79 го ди на. Са у че сни ци су 
би ли Гер хард (63) и Ме ли на Ф. (66), 
обо је ле ка ри у пен зи ји. Овој че твор ки 
пре ти 15-го ди шња ро би ја, јер је ма ло 
ве ро ват но да ће им огор че ност због 
гу бит ка уште ђе ви не на ме ње не удоб-
ним пен зи о нер ским да ни ма би ти узе-
та као олак ша ва ју ћа окол ност.
Не што бо ље је про шао Дер мот 

Гли сон, пред сед ник Ује ди ње не ир ске 

Шта се до га ђа кад по ве ћа уште ђе ви на за пен зи о нер ске да не од јед ном „ис па ри” Шта се до га ђа кад по ве ћа уште ђе ви на за пен зи о нер ске да не од јед ном „ис па ри” 

НА ПОМОЛУ КРИЗА ГЛОБАЛНИХ РАЗМЕРА

От ми ца пен зиј ског са вет ни ка

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ
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бан ке (АИБ), ко га је по сле са стан ка 
управ ног од бо ра га ђао ја ји ма та ко ђе 
је дан огор че ни пен зи о нер. То је био 
66 го ди шњи Ге ри Ке ог, ко ји је овај 
чин обра зло жио сле де ћим ре чи ма:

„Го ди на ма су нам го во ри ли да но-
вац др жи мо у бан ка ма. По слу шао сам 
их и ре зул тат је да је мо ја пен зи ја у 
овој бан ци ис па ри ла!”

Ге ри Ко ег је био до дат но бе сан 
због енорм них бо ну са бан ка ра, ма да 
је ње го ва ре ак ци ја ипак би ла знат но 
уме ре ни ја од ак ци је ко ју је пред у зео 
го ре по ме ну ти не мач ки пен зи о не ри. 
Су де ћи, ме ђу тим, по оно ме што се 
зби ва на гло бал ном сек то ру пен зи-
ја, слич них ин ци де на та би убу ду ће 
мо гло да бу де знат но ви ше.

ОЕЦД (Ор га ни за ци ја за еко ном ску 
са рад њу и раз вој – 30-чла на гру па ци-
ја углав ном еко ном ски до бро сто је ћих 
зе ма ља) упра во је на и ме упо зо ри ла, 
у ре дов ној го ди шњој ана ли зи по све-
ће ној пен зи ја ма, да би кри за у овом 
сек то ру мо гла да се из ро ди у со ци-
јал ну кри зу ко ја би по тра ја ла де це-
ни ја ма.

Са еволуције на револуцију

 Глав ни за кљу чак овог из ве шта ја 
ор га ни за ци ја чи је је се ди ште у Па-
ри зу је сте да су у про шлој го ди ни 
при ват ни пен зиј ски фон до ви би ли те-
шко по го ђе ни фи нан сиј ском кри зом 
у ко јој су из гу би ли ви ше од че твр ти-
не вред но сти. 

Нај те же по го ђе ни због ова квог раз-
во ја ства ри су ми ли о ни оних ко ји су 
то ком рад ног ве ка ула га ли на осно-
ву уго во ра ко ји их је оба ве зи вао да 
упла ћу ју од ре ђе ну сво ту, уз га ран ци-
је да ће, по пен зи о ни са њу, има ти уна-
пред де фи ни са на при ма ња.

По што су, да би ову оба ве зу ис пу-
ни ли, пен зиј ски фон до ви мо ра ли да 
ин ве сти ра ју да би уве ћа ли те уло ге, 
и ка ко је кри за по ре ме ти ла све пла-
но ве у овом по гле ду, ис ход је да су 
ти фон до ви, уме сто да бу ду уве ћа-
ни, из гу би ли на вред но сти – па ће, 
сход но то ме, и пен зи је би ти знат но 
ис под оче ки ва них.

Кад се ово ме до да ју де мо граф ски 
трен до ви, све ве ћи број пен зи о не ра 
ко ји све ду же жи ве, он да је – упо зо-
ра ва ју екс пер ти ОЕЦД-а – не из бе жна 
пен зиј ска кри за гло бал них раз ме ра.

Због то га пре по ру чу ју да се са пен-
зиј ским ре фор ма ма на ста ви од луч ни је 
не го до са да – да се уме сто „ево лу ци-
је”, ка ко су опи са ли ме ре спро во ђе-
не у по след њих пет го ди на у ра зним 
зе мља ма – пре ђе на ра ди кал ни је ре-
мон те, на „ре во лу ци ју”.

Ми лан Бе кин

Хр ват ски за вод за 
ми ро вин ско оси гу ра-
ње по звао је бу ду ће 
пен зи о не ре да шест 
ме се ци пре под но ше-
ња зах те ва за пен зи-
о ни са ње оба ве сте 
За вод о на ме ри од-
ла ска у ста ро сну или 
пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју. По кре та њем 
по ступ ка тзв. п ре-
ткомплети ра ња под-

атака  брже  ћ е, нав оди 
се на  са јту овог за во-
да,  оствар ит и прав о 
 ка да под не су захтев 
з а  пе нзију.  
За обав еш тење о  

н ам ер и поднош ењ а 
 за хтева за о ствар-
ивање пр ав а на 
пензију осигураника 
с пребивалиштем у 
иностранству надлежна 
је подручна служба  

на чијем је подручју 
осигураник имао 
последње осигурање. 
Уз то се прилаже 
оригинал или оверена 
фотокопија радне 
књижице, изјава или 
докази о евентуалном 
стажу оствареном у 
иностранству, као и о 
стажу који није потпуно 
утврђен или уписан у 
радну књижицу.  

Хр ват ска: на ме ра уна пред

ФБиХ: мо гу ће ка шње ње

Ха са ну Сен гло зу, вла сни ку про-
дав ни це у Брај то ну у Ен гле ској, 
град ско ве ће за тво ри ло је рад њу 
јер је про да вао ал ко хол ма ло лет-
ни ци ма. Про да ва ње ал ко-
хо ла би ће му до зво ље но 
тек кад на у чи ен гле ски 
до вољ но да раз у ме реч 
„ал ко хол” и фра зу „за бра-
ње но мла ђи ма од 18 
го ди на”, као и да 
пи та му ште ри је 
ко ли ко има ју го-
ди на или ма-
кар да им 
тра жи лич-

ну кар ту на увид, са оп ште но је 
из по ли ци је.

Град ско ве ће је не ко ли ко пу та 
упо зо ра ва ло Ха са на и по вре ме но му 

од у зи ма ло до зво лу за рад, али 
се до ми шља ти Тур чин 
увек прав дао ре чи ма да 
не го во ри „баш нај бо ље” 
ен гле ски. Да би му да-

ла вре ме на да овла-
да дру гим је зи ком, 
по ли ци ја по кра ји не 
Са секс трај но му 

је ус кра ти ла 
до зво лу за 
рад.

Шта зна Тур чин... 

У За во ду МИО/ПИО Фе де ра ци је 
БиХ на ја вљу ју да ће учи ни-
ти све да на ста ве с ре дов-
ним ис пла та ма пен зи ја 
и да их за др же на са-
да шњем ни воу. Уко ли-
ко то не бу де мо гу ће, 
по ре чи ма Ива на Ро ги-
ћа, за ме ни ка ди рек то-
ра овог за во да, ићи ће се 
на од га ђа ње ис пла те пен зи-
ја, док би сни жа ва ње пен зи ја би ло 

по след ње ре ше ње. У овом за во ду 
пен зи је се ис пла ћу ју с ве ли ким на-

по ром јер је број оси гу ра ни-
ка сма њен за 10.000, 
а при ход од до при но-
са за 20 од сто од по-
чет ка го ди не, а вла да 

упор но не упла ћу је но-
вац за ис пла ту бе не фи-
ци ра них пен зи ја, па јој 

је не дав но упу ће на опо ме-
на пред уту же ње. 

Умро нај ста ри ји чо век
Нај ста ри ји чо век на све ту Ја па нац То мо ђи Та на бе умро је у 114. 

го ди ни у свом до му на ју гу Ја па на, окру жен нај бли жи ма ко ји су га 
не го ва ли. Вре ме шни Ја па нац, ро ђен 18. сеп тем бра 1895, жи вео је 
са си ном и сна јом, имао је осмо ро де це, 25 уну ка, 53 пра у ну ка и 
ше сто ро чу ку ну ну ка, а сво ју ду го веч ност об ја шња вао је „до бром ис-
хра ном, из бе га ва њем ал ко хо ла, ци га ре та и гриц ка ли ца”.

Са да је нај ста ри ји му шка рац на све ту Бри та нац Хен ри Алин гам 
ко ји је 6. ју на на пу нио 113 го ди на. Но ви ре кор дер, ро ђен 1896, за 
жи во та је упо знао три ве ка и шест бри тан ских су ве ре на. Има пет 
уну ка, 12 пра у ну ка, 14 чу ку ну ну ка и јед ног чу кун-чу ку ну ну ка. 
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У КРА ЉЕВ ЦИ МА ОТВО РЕ НИ ПЛА СТЕ НИ ЦИ МЕ ЂУ НАЈ МО ДЕР НИ ЈИ МА У ЕВРО ПИ

Па ра дајз у ка ме ној ву ни

НА ЛИЦУ МЕСТА

У Кра љев ци ма, се лу 
крај Ру ме, све ча но су 

отво ре ни пла сте ни ци бе-
о град ске фир ме „Са гал” 
Д.О.О. на по вр ши ни од 
1,44 хек та ра, у ко ји ма 
ће се про из во ди ти па ра-
дајз у ка ме ној ву ни. За 
рад у пла сте ни ци ма вла-
да ло је ве ли ко ин те ре со-
ва ње не за по сле них, па је 
за 30 рад них ме ста кон-
ку ри са ло ви ше од 130 
љу ди из Ру ме, Кра ље ва-
ца и До бри на ца. 

Пла сте ни ке је, у при су ству ве ли ког 
бро ја зва ни ца, отво рио пред сед ник оп-
шти не Ру ма Го ран Ву ко вић.

– Не са мо Кра љев ци, не го и рум-
ска оп шти на има ју сре ћу што је ин-
ве сти тор до шао код њих. Оче ку је мо 
да ће овај про је кат би ти про фи та би-
лан и да ће ула га ње у про из вод њу 
здра ве хра не да ти ре зул та те – ре као 
је Ву ко вић.

Ра до ви у Кра љев ци ма по че ли су 
пре три го ди не, а у ме ђу вре ме ну је 
од лу че но да се пла сте нич ка про из-
вод ња про ши ри.

– Има ли смо од пр вог да на ве-
ли ку по др шку чел ни ка ло кал не са-
мо у пра ве, а за хвал ност ду гу је мо и 
Фон ду за раз вој Ср би је и бан ка ма 
ко је су по др жа ле наш про је кат – ис-

та као је Алек сан дар Јан ко вић, вла-
сник „Са га ла”. 

Три сег мен та чи не про из вод ну це-
ли ну – пла сте ни ци, тех но ло шка „со-
ба” и хлад ња ча од 500 то на. 

– Па ра дајз у ка ме ној ву ни про из во-
ди ће мо за по че так на 1,44 хек та ра, а 
за два ме се ца тре ба ло би да бу ду за-
вр ше ни и пла сте ни ци на још 1,2 хек-
та ра – на гла сио је мр Жи ви ца Јо вић, 
ди рек тор про из вод ње и глав ни тех но-
лог. – Обје кат је је дан од нај мо дер-

ни јих у Евро пи, хра на ће до би ља ка 
сти за ти по мо ћу ком пју те ра и на исти 
на чин ће би ти ства ра ни ми кро кли мат-
ски усло ви у пла сте ни ци ма. 

За гре ја ње обје ка та ко ри сти ће се 
би о е нер гет ски ма те ри јал, а па ра дајз 
ће се про из во ди ти це ле го ди не, без 
пре ки да.

– За ин ве сти ра ње у Кра љев ци ма 
опре де ли ли смо се због бли зи не Бе-
о гра да и Но вог Са да, због ква ли те та 
во де и за то што се рум ска оп шти-
на гра ни чи са раз ви је ним оп шти на-
ма као што су ин ђиј ска и пе ћи нач ка 
– до дао је за „Глас оси гу ра ни ка” мр 
Јо вић. – За са да пла ни ра мо да про-
из ве де ну еко-хра ну про да је мо на до-
ма ћем тр жи шту.

– У пр вој фа зи би ће ан га жо ва но 
до де сет рад ни ка, а ка сни је ка да поч-
не бер ба па ра дај за упо сли ће мо око 
30 љу ди – ре као је ди рек тор „Са га-
ла” Алек сан дар Јан ко вић.

За до вољ ство због по чет ка пла сте-
нич ке про из вод ње и отва ра ња но вих 
рад них ме ста ни је крио ни Не над Бо-
ро вић, пред сед ник СО Ру ма.

– Ово је пр ва фа бри ка хра не у рум-
ској оп шти ни у ко јој ће зе мљо рад ни-
ци има ти при ли ку да на у че ка ко се 
ин тен зив но ба ви по љо при вре дом – 
сма тра Бо ро вић. – Про из вод ња здра-
ве хра не по мо ћу ви со ке тех но ло ги је 
као у кра ље вач ким пла сте ни ци ма раз-
вој на је шан са за на шу сре ди ну. 

Гордана Ву ка ши но вић

Мр Жи ви ца 
Јо вић

Уско ро на још 1,2 хек та ра

Го ран Ву ко вић (пр ви сле ва), Не над Бо ро вић (у оде лу) и вла сник
Алек сан дар Јан ко вић (у бра он ко шу љи) са по ро ди цом
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ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ИЗ ЖА БЉА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ИЗ ЖА БЉА ОР ГА НИ ЗО ВА ЛИ 
ТАК МИ ЧЕ ЊЕ НА ЈЕ ГРИЧ КОЈТАК МИ ЧЕ ЊЕ НА ЈЕ ГРИЧ КОЈ

Дим ни чар скаДим ни чар ска
сре ћа узсре ћа уз
по бед ни ке по бед ни ке 

Уче ство ва ло 17 му шких и шест жен ских еки па, нај те жи улов има ли Уче ство ва ло 17 му шких и шест жен ских еки па, нај те жи улов има ли 
пе ца ро ши из Бач ке То по ле и ко ле ги ни це им из Бач ког Пе тров цапе ца ро ши из Бач ке То по ле и ко ле ги ни це им из Бач ког Пе тров ца

Оп штин ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да из Жа-

бља ор га ни зо ва ла је, ка ко 
је и пла ни ра но за ову го-
ди ну, так ми че ње еки па из 
Бач ке у спорт ском ри бо ло-
ву. О љу ба ви пре ма пе ца њу 
до вољ но го во ри по да так да 
са мо јед на од 16 ор га ни за-
ци ја из Бач ке ни је сти гла 
на овај су срет. Жа баљ ци 
су уго сти ли и по јед ну еки-
пу из Сре ма (Бе о чин це) и 
Ба на та (Вр шча не), тек да 
се „три ср ца ју нач ка” не 
раз два ја ју.

Ћу дљи во вре ме ни је оме-
ло при пре ме ве о ма до бро 
ор га ни зо ва ног су сре та. До ма-
ћи ни, пред во ђе ни пред сед ни-
ком оп штин ске ор га ни за ци је 
Бра ни сла вом Ге ри ћем, до че-
ки ва ли су го сте пред ве ли-
ким ша то ром, по ста вље ним 
„за сва ки (ки шни) слу чај”. 

На ре ци, чла но ви Ри бо ло-
вач ког удру же ња „Мла дост 
Је грич ка” ну де осве же ње и 
са оп шта ва ју про по зи ци је так-
ми че ња. Из вла че се бро је ви 
за обе ле же на так ми чар ска 

ме ста. Пе ца ће шест жен ских 
и 17 му шких еки па на ме-
сту као ство ре ном за до бар 
улов. Там ни обла ци пре те-
ћи ви се, оте жа ли. Сре ћом, 
ве тар је јак па их по ме ра 
да ље од ове оба ле. Али, 
мре шка и по вр ши ну во де, 
па су се ри бе по ву кле да-
ље, и ду бље од оба ле.

Не ма ре на ши ри бо лов ци 
што чу вар ке ни су пу не.

– Не мо ра мо да по бе ди мо 
– кроз смех до ви ку је Ђу ро Бо-
шњак из Сом бо ра. – Ва жно 
је да иза ђе мо из она че ти ри 
зи да. Ја, ево, ни сам ни шта 
уло вио. До вољ но је уче ство-
ва ти, дру гар ство је ва жно. 
Ово је ми ли на ви де ти! 
Су ди ја Ду шан Га јиц ки 

оби ла зи еки пе и оком по-
зна ва о ца, а и да не за ви ри 

Ста на Сви ла ров и Бра ни слав Ге рић Да чу је мо про по зи ци је

Ме ре ње по бед нич ког уло ва

у сва ку чу вар ку, на зи ре по-
бед ни ке:

– Ови из Бач ке То по ле 
има ју баш до бру опре му. 
Спре ми ли су се и за ова кво 
вре ме. Дан је лош, обла чан 
и ве тро вит, а љу ди ста ри-

ји, сла би је ви де. Али ни ко 
не од у ста је.

На де лу оба ле где пе ца ју 
же не не што је ви ше на ви ја-
ча. Бо дре их за сва ку упе ца-
ну ри бу, без об зи ра на то 
из ко је су еки пе. Мо жда и 
због те по др шке, све жен-
ске еки пе има ле су шта да 
ста ве на су диј ску ва гу.

Три му шка ти ма ни су 
упе ца ла ни по ри би цу. Али, 
и то је спорт ска сре ћа. Ни-
је сва ко имао, по пут по-
бед нич ке еки пе из Бач ке 
То по ле, оџа ча ра у сво јим 
ре до ви ма.

– Због то га што сам ја 
ста ри дим ни чар – ша ли се 
Ми хаљ Киш – на ша еки па 
је из ву кла нај бо ље ме сто, 
у за ве три ни!

И док су ди је из „Мла до-
сти Је грич ке” пре ци зно ме ре 
улов, не ки так ми ча ри се ша-
ле на свој ра чун да су и са 
две-три ри би це си гур но не-

где у вр ху. Ми лош Бо жа нић 
хва ли ор га ни за ци ју су сре та и 
так ми че ња, а Ми хаљ Вар га, 
по че твр ти пут срет ни мла-
до же ња, обе ћа ва да ће до-
ве сти же ну на Је грич ку, па 
да пе ца ју за јед но...

Про гла ше ње по бед ни ка, 
до де ла пе ха ра и ме да ља, у 
ло вач ком до му: на кон Бач-
ке То по ле, чи ји је улов био 
бли зу че ти ри ки ло гра ма, ра-
ду ју се и чла но ви Бе о чи на 
за осво је но дру го, и Сен те 
за тре ће ме сто.

Же на ма из Бач ког Пе тров-
ца, ко је су на пе ца ле за ма ло 
ки ло грам ри бе, при пао је по-
бед нич ки пе хар. Дру го ме сто 
осво ји ле су да ме из Вр ба са, 
а го шће из Вр шца за слу жи-
ле су брон за ни пе хар.

За спорт ско и фер над ме-
та ње, до бро рас по ло же ње 
и мно штво ве се лих до ско-
чи ца, сви уче сни ци овог 
спорт ског су сре та за слу жи-
ли су и у сласт по је ли уку-
сан па при каш.

Ика Ми тро вић
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КИ КИНД СКИ ЛО ВАЦ НАЈ СТА РИ ЈИ ПО ГО ДИ ШТУ И ПО ЧЛАН СТВУ

Оштро око у 86. го ди ни

Да ли је Ки кин ђа нин Жи ва Рац ков, 
по на дим ку Бу ра, са сво јих 86 го-

ди на нај ста ри ји ак тив ни ло вац у Ср би-
ји и нај ста ри ји члан Ло вач ког са ве за 
Вој во ди не, од ко јег је мла ђи са мо јед-
ну го ди ну? Од го вор ва ља по тра жи ти 
у еви ден ци ја ма члан ства. Но, си гур-
но је да је у Ки кин ди нај ста ри ји ло-
вац по го ди шту и по члан ству, још 
од дав не 1946. го ди не. Већ ви ше од 
шест де це ни ја од стре љу је ди вљач, 
не ра чу на ју ћи вре ме ка да је као де-
чак ло вио зе че ве ве ли ком праћ ком, 
у Ба на ту зва ном „гум пу шка”.

Од Ки кинд ског ло вач ког дру штва 
има пла ке ту и за хвал ни цу, од Ло вач-
ког са ве за Ср би је Сре бр ни ло вач ки 
ор ден, Ло вач ки са вез Вој во ди не од ли-
ко вао га је Злат ном знач ком...

Жи ви на ло вач ка ка ри је ра обо га ће на 
је ти ме што је 22 го ди не про фе си о нал-
но био ло во чу вар. Од 1959. го ди не до 
пен зи о ни са ња ста но вао је са су пру гом 
Дра гом и си ном Љу би шом у, та да но-
во и згра ђе ном, цен тру за уна пре ђе ње 
лов ства на Мла ки. Ту је 1979. по диг ну-
та и са вре ме на фа за не ри ја ка па ци те-
та 24.000 фа зан чи ћа. А до та да, Жи ва 
Бу ра је био да ди ља фа зан чи ћи ма по-
чев од на са ђи ва ња квоч ки, до њи хо-
вог из во ђе ња у при ро ду. 

– Пр ву ноћ се квоч ка ма по ло же 
ко ко ши ја ја ја, а су тра уве че под мет-

ну уме сто њих фа зан ска – об ја шња ва 
Жи ва ка ко су за ва ра ва ли по сто ти нак 
до ма ћих ко ко ша ка да ле же на по 25 
фа зан ских ја ја.

Квоч ке су хра ње не је дан пут днев но, 
док је хла до ви на. Да би сва ка би ла 
вра ће на на сво је гне здо, Жи ва им је 
при ка чи њао за реп шти паљ ку за веш, 
обе ле же ну бро јем ма сти ља вом олов-
ком. Усле ди ло би по том ше сто не дељ-
но из во ђе ње фа зан чи ћа са по мај ка ма 
у при ро ду да би се та мо при ла го ди-

ли. Раз у ме се, Жи ва их је с пу шком 
у ру ци чу вао од гра бљи ви ца.

Жи ва се се ћа ка ко се не кад ло ви-
ло пу шка ма та ко зва ним пе тла ра ма, 
дро та ра ма или ло вач ким јед но цев ка-
ма, а и ка ко су се жи ви ди вљи зе че-
ви ма сов но хва та ли по мо ћу ве ли ких 
ра за пе тих мре жа – 1948. је и по хи-
ља ду из во же но у Фран цу ску.

Жи ва Рац ков Бу ра не са мо што у 
де ве тој де це ни ји жи во та не из о ста је 
из ло ва, већ се ско ро сва ко днев но 
од ве зе у атар на мо пе ду ко ји су му, 
уз ло вач ку пу шку, по кло ни ли при ли-
ком ис пра ћа ја у пен зи ју. Нај че шће да 
над гле да усе ве на њи ва ма ко је об ра-
ђу ју он и син му Љу би ша. Ни је му 
те шко ни да у ду бо кој ста ро сти око-
па ва мо ти ком. Во ли и да пе ца. Бо ра-
вак на све жем ва зду ху ути цао је на 
то да Жи ва тек у 82. го ди ни по се ти 
ле ка ра. Ис по ста ви ла се ја ча пре хла-
да и ма ло по ви шен ше ћер у кр ви. 
Од та да из бе га ва слат ки ше. Ни је се 
од ре као ра ки ји це, оба ве зно до ма ће, 
пре сва ког обе да. 

Жи ва Рац ков Бу ра је ле ген да лов-
ства у Ки кин ди ко ја још си гур ном ру-
ком, уз оштро око, од стре љу је ди вљач: 
и про шле зи ме је уче ство вао у јед ној 
та квој ак ци ји, ко је су све ре ђе, али не 
као не ка да по сне гу „до пуп ка”.

Сава За ви шић

Жи ва Бу ра ових да на

Ло вач ки стаж Жи ве Рац ко ва Бу ре тра је не пре кид но од 1946. го ди не, 
у ме ђу вре ме ну 22 го ди не био и ло во чу вар

На гра ђе ни рад ни ци 
Фон да 

По во дом 23. ју на, Да на до бро вољ них да ва ла ца 
кр ви, у но во сад ској Скуп шти ни гра да до де ље на 
су при зна ња и ко лек ти ву Ди рек ци је По кра јин ског 
фон да ПИО.

Из А кти ва ДДК Дирекције ПФ ПИО ове го ди не 
два рад ни ка по себ но су на гра ђе на: Вла ди мир Вр го-
вић за 100, и Мир ко Ада мо вић за 75 да ва ња. 

При зна ња су до би ли и за по сле ни у Но во сад-
ској фи ли ја ли ПИО: Или ја Ми трић за 75, а Адри-
јан Бе ло брк за 50 да ро ва них бо чи ца.

И. М. 

ПО ВО ДОМ ДА НА ДО БРО ВОЉ НИХ ДА ВА ЛА ЦА КР ВИ

Мир ко Ада мо вићВла ди мир Вр го вић 
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У згра ди „Пар те нон” у Сме-де рев ској Па лан ци, у ста-
ну са пу но цве ћа, зе ле ни ла 
и фон та ном, жи ви и пен зи о-
нер ске да не про во ди са го вор-
ни ца ове на ше при че. Има 
ше зде сет и не ку (па, же не се 
за го ди не не пи та ју) и још 
игра и пе ва у фол клор ној сек-
ци ји Оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра Сме де рев ске Па-
лан ке. Нај дра же пе сме ко је 
во ли да за пе ва су јој „Зе ле не 
очи” и „Та ко ми не до ста јеш”, 
ко је је под се ћа ју на по кој-
ног су пру га Бо ру с ко јим је 
у бра ку би ла око че тр де сет 
го ди на. Ра ди се о Жив ки – 
Ми ци Ђур ђе вић, пред сед ни-
ци Ак ти ва же на Оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра у 
гра ду на Ја се ни ци. 

Ро ђе на у се лу Јаг њи ло 
код Мла де нов ца, због та те 
Ми ло ша ко ји је ра дио на же-
ле зни ци, са ма мом и бра том 
че сто се се ли ла, а у Сме де-
рев ску Па лан ку до ла зи 1951. 
го ди не (кад јој је отац до-
био по сао на ов да шњој же-
ле знич кој ста ни ци). 

Ка ко је до би ла на ди мак 
Ми ца, ка же:

– Мо јој ма ми На де жди 
пре мог ро ђе ња пре ми ну-
ло је дво је де це. За то ми 
је кум дао име Жив ка, да 
би сле де ћа де ца ко ја се ро-
де мо гла да жи ве. Мој де да 
је био про тив тог име на јер 
смо има ли ком ши ни цу ко ја 
се та ко зва ла и с ко јом ни-
је био у до брим од но си ма. 
Ре као је да у на шој ку ћи не-
ће име да јој спо ме не и за-
то ме је на звао Ми цом. 

Ра ди ла је у „Па ла нач ком 
ки се ља ку” као фак ту ри ста, 
па на же ле знич кој ста ни-
ци Па лан ка као се кре тар 
све до 1998. го ди не, ка да 
од ла зи у пен зи ју. Би ла је 
се кре тар ООСК-а, пред сед-
ник син ди кал не по дру жни-
це, члан Рад нич ког са ве та 
и ви ше ко ми си ја... За же ну, 
су пру гу и мај ку, мно го функ-
ци ја. Али, она је зна ла да ор-
га ни зу је и ра зна сла вља, да 
бу де по кре тач бра ти мље ња 
же ле знич ких ста ни ца Па лан-
ка и Ко пар, да има вре ме на 
за ак тив ност у КУД-у „Го ша”, 
пе вач кој гру пи „Ја се нич ки 
би се ри”, да се ба ви руч ним 
ра до ви ма, да бу де до бра су-

пру га, мај ка и до ма ћи ца. Да 
ли је срећ на же на?

– Имам кћер ку Сне жа ну 
ко ја ми је по да ри ла три уну-
че та, при ја те ље ко ји во ле 
ме не и ја њих и то ме чи-
ни срећ ном и бо га том – ве-
ли Ми ца.

На уну чи ће је ја ко по но-
сна, Са ња Сто ја но вић је по-

зна та пе ва чи ца и од ње већ 
има јед но го ди шњу пра у ну-
чи цу Ана ста си ју, а има још 
уну ке Са шу и Алек су. У Ак-
ти ву же на са са рад ни ца ма 
при ре ђу је из ло жбе руч них 

ра до ва, пе ци ва, ор га ни зу је 
про сла ве ро ђен да на, дру же-
ња, ча јан ке, на ко је до ла зе 
пред став ни це леп шег по ла 
из Сви лајн ца, Ве ли ке Пла не, 
Мла де нов ца, Кра гу јев ца.

Оста вља мо је да уну ку 
Са ши (ко ји ће уско ро ста-
ти на „лу ди ка мен”) из ве зе 
пе шки ре за свад бу, ма лој 

Ана ста си ји да иштри ка ха-
љи ни це и да раз ми шља о 
из ло жби ко ју ће при ре ди ти 
за Дан ста рих.

Славољуб
Ко стан ти но вић

ПЕН ЗИ О НЕР КА ИЗ СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ
И У ШЕ ЗДЕ СЕТ И НЕ КОЈ ИГРА И ПЕ ВА

Кад за пе ва
„Зе ле не очи”

Још ак тив на у фол клор ној сек ци ји, из над све га во ли уну чи ће на ко је јеЈош ак тив на у фол клор ној сек ци ји, из над све га во ли уну чи ће на ко је је
ја ко по но сна и твр ди да је срећ на и бо га та же наја ко по но сна и твр ди да је срећ на и бо га та же на

Жив ка – Ми ца 
Ђур ђе вић

На тур ни ру при ја тељ ских гра до ва 
у стре ља штву за ин ва лид на ли ца, одр-
жа ном не дав но у Шап цу, уче ство ва ли 
су стрел ци из Бе о гра да, Сме де ре ва, 
Зре ња ни на, Ло зни це и Шап ца. Га ђа ло 
се из се риј ске ва зду шне пу шке по 40 
ди ја бо ла. Екип ни по бед ни ци су стрел-
ци Бе о гра да. По је ди нач но, у му шкој 
кон ку рен ци ји, пр во ме сто при па ло је 
Зо ра ну По уч ком (Зре ња нин), дру го 
Здрав ку Хр ну му и тре ће Зо ра ну Бањ-
цу, оба из Бе о гра да. У жен ској кон ку-
рен ци ји пр во ме сто осво ји ла је Је ле на 
Пан то вић, дру го Ду шан ка Ву ке лић, обе 

из Сме де ре ва, док је тре ћа би ла Ми-
ра Ра да ко вић из Зре ња ни на. 

Ор га ни за тор су сре та би ла је Стре-
љач ка дру жи на „Рад нич ки” у са рад њи 
са Удру же њем па ра пле ги ча ра, а под 
по кро ви тељ ством Оде ље ња за спорт и 
кул ту ру Град ске упра ве Ша бац. Над ме-
та њу је при су ство вао и Не над Па јић, 
се лек тор ре пре зен та ци је ин ва лид них 
ли ца у стре ља штву, а су срет је за вр-
шен у ре сто ра ну „Цар”, где су уру че-
на и за слу же на при зна ња. 

На ред ни су сре ти би ће одр жа ни у 
Зре ња ни ну.  Б. Р.На ва тре ној ли ни ји

ТУР НИ Р У ШАП ЦУ 

При ја тељ ски су срет стре ла ца



Вра ња нац Ми о драг Ми ле тић, 
се дам де сет дво го ди шњи пен зи о-
нер Јумка, и са да успе шно игра 
шах у Удру же њу пен зи о не ра. Нај-
ра ди је игра „цуг”, бр зо по те зни 
шах. Оми ље но отва ра ње му је 
„фран цу ска од бра на”. Био је ви-
ше го ди шњи пр вак Вра ња у овој 
ми са о ној игри, а 1969. по стао је 
но си лац ла ска ве ти ту ле – про-

гла шен је за спор ти сту Вра ња. 
За Ша хов ски клуб свог гра да 
на сту пао је ви ше од 30 го ди на. 
Играо је у че тврт фи на лу пр вен-
ства Ср би је, с ни шким клу бом 
„Же ле зни чар”. Нај дра жа му је 

по бе да на фе сти ва лу у Пу ли, ка-
да је играо про тив аустриј ског 
мај сто ра из клу ба „Fe stal Fi ne”. 
Ша хов ска пар ти ја је за вр ше на 
по сле 172 по те за. 

– Рад с мла ди ма ми при чи ња-
ва нај ве ће за до вољ ство. Три го-
ди не сам др жао шко лу ша ха и 
до био на гра ду у на ту ри од Ша-
хов ског са ве за Ср би је. По се ду-

јем нај ви ше књи га из обла сти 
ша ха у Пчињ ском и Ја бла нич ком 
окру гу, а и је ди ни сам ко ји мла-
де снаб де ва овом вр стом ли те-
ра ту ре – ка же Ми ле тић.

Р. Ста ној ко вић
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Не дав но је у са мом ср цу Но вог Са да, у Змај Јо ви ној бр. 
20, одр жа на ле па све ча ност: Удру же ње дис тро фи ча ра 

Ју жно бач ког окру га у но вим про сто ри ја ма је обе ле жи ло три 
де це ни је ра да и ве ли ких на по ра да по мог не сва ком чла ну 
– од обез бе ђи ва ња са вре ме них ме то да ле че ња и ре ха би ли-
та ци је, сти ца ња обра зо ва ња, па до за по шља ва ња. 

Град је по мо гао да ју ћи про стор, По кра јин ски се кре та-
ри јат за здрав ство и со ци јал ну по ли ти ку и Ми ни стар ство 
ра да и со ци јал не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је фи нан сиј-
ским сред стви ма, а мно го број не при ват не фир ме и љу ди 
до бре во ље да ро ва ли су гра ђе вин ски ма те ри јал. Та ко се 

тро шна при зе мљу ша пре тво ри ла у леп, све тао ку так са 
не ко ли ко про сто ри ја у ко ји ма ће, пре ма ре чи ма се кре та-
ра Удру же ња Алек сан дре Па но вић, би ти ме ста и за ак-
тив но сти срод них удру же ња без кро ва над гла вом.

Осим у фо то ко пир ни ци, ко ја већ не ко ли ко го ди на успе-
шно ра ди, чла но ви Удру же ња при вре ђи ва ће и у књи го-
вод стве ној аген ци ји чи је је отва ра ње у то ку. Та ко ће овај 
про стор до при не ти и еко ном ској са мо стал но сти Удру же-
ња и чла но ва, али ће пре вас ход но би ти ме сто за њи хо-
во оку пља ње, дру же ње и умет нич ко ства ра ла штво.

И. Ми тро вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ДИС ТРО ФИ ЧА РА ЈУ ЖНО БАЧ КОГ ОКРУ ГА

Го ди шњи ца у но вом про сто ру

По ве ља ре сор ном ми ни стар ствуКо нач но усло вне просторије

У „ГО ША-МОН ТА ЖИ” У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ

Нов ча на по моћ
за бо ле сне

ВРА ЊЕ

Нај ра ди је игра „цуг”

Слав ко Бла го је вић

Са мо стал ни син ди кат ме-
та ла ца „Го ша-Мон та жа” у Ве-
ли кој Пла ни, ко ји раз ви ја 
ра зно ли ке об ли ке со ли дар-
но сти, не дав но је по ве ћао 
нов ча ну по моћ рад ни ци ма у 
слу ча ју те жих обо ље ња са 
60.000 на 75.000 ди на ра.

У овом вред ном ко лек ти ву 
Фонд со ли дар но сти по сто ји 
још од 2001. го ди не. Из ње-
га је то ком про шлог ме се ца 
рад ни ци ма ис пла ће на нов ча-
на по зај ми ца од пре ко ми ли-

он ди на ра. Са мо стал ни син ди кат ме та ла ца по чео 
је да сти му ли ше и ра ђа ње – кад не ко од за по сле-
них до би је при но ву, сле ду је му нов ча на на гра да. 
До ско ро је нов ча но сти му ли са но и за сни ва ње по-
ро ди це. Ме ђу тим, ста ри ји рад ни ци су се то ме ус-
про ти ви ли, па је син ди кат мо рао да од у ста не.

– На ша фир ма је ста бил на и мо гу ће је не го-
ва ти мно ге об ли ке со ли дар но сти. Син ди кат се по-
себ но за ла же да рад ни ци очу ва ју здра вље. Ту је 
пред у зе то низ ме ра и за са да све до бро функ ци-
о ни ше – ка же пред сед ник Слав ко Бла го је вић. – 
Здра вље и без бед ност на ра ду су у стал ној жи жи 
син ди кал ног ин те ре со ва ња.

Д. Ја ној лић
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ЗЕ МУН

На Та ри и Зла ти бору 
Око 650 ки ло ме та ра пре ђе ног пу та, по се та Др вен гра-

ду на Ме ћав ни ку у Мо крој Го ри, дво и по ча сов на во жња 
Шар ган ском осми цом и осве же ња у ми ни ја тур ним же ле-
знич ким ста ни ца ма ко је су за др жа ле пр во бит ни из глед, а 
за тим од ла зак на Та ру, са мо су не ки од пре ле пих ути са-
ка ко је но се зе мун ски пен зи о не ри са дво днев ног из ле та 
ко је је ор га ни зо вао Оп штин ски од бор Удру же ња пен зи о-
не ра Зе мун.

– По сле но ће ња у хо те лу „Омо ри ка” на Та ри, по се ти ли 
смо Зла ти бор где смо об и шли ет но се ло и му зеј пле ти ва у 
Си ро гој ну, а у по врат ку, у кра ћем од мо ру, об и шли По же гу 
и за др жа ли се на Див чи ба ра ма – ка же Ста ни мир Јо во вић, 
пред сед ник и во ђа пу та зе мун ских пен зи о не ра, до да ју ћи 
да ће овај из лет мно ги ма оста ти у ле пој успо ме ни.

М. И.

ТУ ТИН

У ба ње и на мо ре
Ше сна е сто ро пен зи о не ра из Ту ти на ићи ће ове го ди не 

на де се то днев ни од мор и ле че ње у не ку од ба ња о тро-
шку Фон да ПИО. Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ту-
тин ор га ни зо ва ла је за сво је чла но ве и од ла зак на мо ре, 
у Ул цињ, по из у зет но по вољ ним це на ма.

У ју ну је по че ло оства ри ва ње ово го ди шњег пла на из-
ле та пр вим, јед но днев ним из ле том у Про лом ба њу и Ђа-
во љу ва рош. Ту тин ски пен зи о не ри су има ли при ли ку да 
се за и ста уве ре у оно што су о овој при род ној ле по ти чу-
ли и ви де ли на те ле ви зи ји.

А. Ба че вац

КО ВА ЧИ ЦА

У го сти ма Ки кин ђа ни ма
Гру па од 75 пен зи о не ра из оп шти не Ко ва чи ца по но во је 

не дав но би ла у го сти ма код вр шња ка у Ки кин ди. Ти ме су 
уз вра ти ли по се ту ко ју су им је се нас учи ни ли Ки кин ђа ни.

Го шће у тра ди ци о нал ној оде ћи свог кра ја

По се та из ле ти шту „Ста ро је зе ро”

Дру же ње у ки кинд ском До му пен зи о не ра про те кло је, 
по оби ча ју, у ве дром рас по ло же њу, уз пе сму и игру.

С. З.

До ма ћи ни су при ја те ље во ди ли у раз гле да ње „Ста рог 
је зе ра”, из ле ти шта у је згру гра да, за тим спорт ског цен-
тра „Је зе ро”, цр кве Ог ње не Ма ри је на Во ди ци и ма на сти-
ра Све та тро ји ца.

ША БАЦ 

По ли ци ја уго сти ла
ми ли ци ју

У По ли циј ској упра ви Ша бац, по во дом Да на по ли ци је, 
при ре ђен је при јем за пен зи о ни са не рад ни ке уну тра шњих 
по сло ва. У име По ли циј ске упра ве, пен зи о ни са не ко ле ге по-
здра вио је Зо ран Пе но нић, на чел ник Оде ље ња са о бра ћај не 
по ли ци је, и по же лео им дуг жи вот и до бро здра вље. 

У име пен зи о не ра пра зник је че сти тао Све ти слав Ту ру-
дић, пред сед ник Сек ци је пен зи о ни са них рад ни ка уну тра-
шњих по сло ва Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Ша бац. 
По же лео је мла ђим дру га ри ма да по сао оба вља ју ча сно и 
пре да но да би и убу ду ће По ли циј ска упра ва Ша бац сло-
ви ла као јед на од бо љих у Ср би ји. Та ко ђе, по звао је ша-
бач ке по ли цај це на че шћа дру же ња.

Б. Р. 

Са при је ма за пен зи о не ре



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. ЈУН 2009.30

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

КУР ШУ МЛИ ЈА

Ује ди ње ни пен зи о не ри
У Кур шу мли ји од не дав но по сто ји са мо јед на ор га ни за-

ци ја пен зи о не ра: на и ме, удру же ња ста ро сних и пен зи о не-
ра ин ва ли да ра да до го во ри ла су се да убу ду ће ра де као 
је дин стве на ор га ни за ци ја.

– Ре ла тив но бр зо смо се до го во ри ли са ко ле га ма из 
удру же ња пен зи о не ра. Же ља нам је да за јед нич ким сна га-
ма ура ди мо не што ви ше за на ше чла но ве и по мог не мо им 
он да ка да им је то нео п ход но. Ме ђу на ма и до са да ни је 
би ло не спо ра зу ма, али нам је дра го да смо са да је дин стве-
ни и да је ово пр ви пут да су се два удру же ња ује ди ни ла 
у на шој оп шти ни – ка же пред сед ник Ми о драг Илић. 

По Или ће вим ре чи ма, од на ред не го ди не као Дан ује-
ди ње ња обе ле жа ва ће се 5. јун.

У оп шти ни Кур шу мли ја ре ги стро ва но је 3.270 пен зи о не-
ра свих струк ту ра. С об зи ром на то да је ово је дан од нај-
си ро ма шни јих кра је ва у Ср би ји, да су пен зи је, углав ном, 
ми ни мал не, тре ба оче ки ва ти да ће бу ду ће за јед нич ко де-
ло ва ње пен зи о нер ских удру же ња до ста по мо ћи они ма ко-
ји су нај у гро же ни ји.

Ж. Дим кић

ВРА ЊЕ

Су срет за пам ће ње
Дру га ге не ра ци ја уче ни ка гим на зи је „Бо ра Стан ко вић” 

1946–1954. го ди не упри ли чи ла је су срет по сле 55 го ди на. 
Те дав не го ди не ди пло ми ра ло је 62 уче ни ка. На су сре ту 
је би ло 23 уче ни ка-пен зи о не ра.

Тре ћи на ни је ме ђу њи ма већ у се ћа њи ма. Ме ђу при-
сут ни ма био је То ми слав Па вло вић, не у роп си хи ја тар и 
сли кар, ко ји је играо лик Том че у пр вом фил му „Соф ка”, 
а ка сни је био и по кра јин ски се кре тар за здрав ство у Но-
вом Са ду, Бо жи дар Ста ни са вље вић, про фе сор у Кра гу јев-
цу, Све ти слав Стан ко вић, ге о лог, за слу жан за Бу ја но вач ку 
ба њу Вре ло и дру га ме ста.

У овој ге не ра ци ји је ви ше ис так ну тих ле ка ра, про фе со-
ра и но ви на ра, ка же др Мом чи ло Зла та но вић.

Р. Ста ној ко вић

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Уре ђе ње клу бо ва
На ре дов ној Го ди шњој скуп шти ни Оп штин ске ор га ни за-

ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке (одр жа ној 16. ју на) 
усво је ни су из ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу 
за 2008. го ди ну. 

У про шлој го ди ни, по ре чи ма Сло бо да на Б. Пан ти ћа, 
пред сед ни ка па ла нач ких пен зи о не ра, нај у гро же ни јим чла-
но ви ма по де ље но је 400 па ке та с на мир ни ца ма и 100 па-
ке та за хи ги је ну до би је них од Цр ве ног кр ста, осам де сет 
пен зи о не ра ишло је бес плат но у ба ње, че ти ри чла на до-
би ла су ста но ве, на ба вље но је 1.390 то на угља и 657 ме-
та ра др ва на от пла ту у ви ше ме сеч них ра та.

У овој го ди ни, ка ко се чу ло, по себ но ће се ра ди ти на 
за др жа ва њу пра ва на бес пла тан пре воз за пен зи о не ре на 
те ри то ри ји оп шти не, адап ти ра ће се клуб у Сме де рев ској 
Па лан ци, а у клу бу у Ку сат ку сре ди ће се мо кри чвор. До 
сре ди не ју на 2.508 чла но ва на от пла ту је ку пи ло 1.490 то-
на угља и 641 ме тар др ва, а ис по ру че но је 820 па ке та су-
хо ме сна тих про из во да.

Сл. Ко стан ти но вић

ЉУ БО ВИ ЈА

Шу ма ди ји у по хо де
Пен зи о не ри из Љу бо ви је ор га ни зо ва ли су из лет до Аран-

ђе ло вач ке ба ње и Оплен ца.

– Од нас пе де се так, ви ше од по ло ви не ни кад ни је би-
ло у овом пре ле пом, пи то мом и бо га том кра ју ко ји вре ди 
ви де ти. Ве о ма нам се сви део Опле нац, а по себ но нам се 
до па ла Цр ква све тог Ђор ђа, чи ји су уну тра шњи зи до ви 
укра ше ни пре див ним мо за и ци ма и где се на ла зе гро бо ви 
22 чла на ди на сти је Ка ра ђор ђе вић – ка жу Дра гој ла Ђо кић 
и Ле па Пан тић, пен зи о нер ке из Љу бо ви је.

М. Ма ли шић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. ЈУН 2009. 31

ПЕ ЋИН ЦИ

Ро шти љи ја да за су се де 
У Деч ким ви но гра ди ма, оп шти на Пе ћин ци, по след њих 

два де се так го ди на на пра вље но је сто ти нак ку ћа у ви кенд 
на се љу. Њи хо ви вла сни ци су углав ном пен зи о не ри ра зних 
про фе си ја, а нај ви ше их је из бив ше ЈНА. Њи хо ве ку ће, 
ви но гра ди, ба ште и воћ ња ци су украс на се ља у до њем 
Сре му. Ов де они про во де пен зи о нер ске да не, од про ле-
ћа до зи ме.

Ра ди ша Ђор ђе вић и Ми ћа Ми ла но вић, „ста ри ји и мла ђи 
де да” по фор ма циј ском ви кен да шком чи ну, при во де кра ју 
„за ма шан по сао” зи да ња пећ ке са ро шти љем, за по чет још 
у про шлом ве ку, а обе ћа ва ју да ће на отва ра ње пр ве на-
сељ ске ро шти љи ја де по зва ти цео ком ши лук.

М. Га рић

НЕ ГО ТИН

Го ди шњи ца у Ра ду јев цу

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Не го ти ну успе-
шно фор ми ра ме сне ор га ни за ци је где год за то по сто је 
усло ви о че му се ста ра Дра го љуб Ста ној ло вић, пред сед-
ник ОО Не го тин. 

Јед на од њих, ко ја је овог ме се ца про сла ви ла го ди шњи-
цу ра да, је сте МО Ра ду је вац са око 120 чла но ва. Го сти 
из Не го ти на, Ко би шни це и Пра хо ва уве ли ча ли су скром-
ну про сла ву. 

За хва љу ју ћи ан га жо ва њу пред сед ни ка Љу бо ми ра Стан-
чу ло ви ћа, оку пљен је ве ли ки број чла но ва ко ји су пен зи ју 
сте кли ра де ћи у ино стран ству и вра ти ли се у род но ме-
сто, пра вих пен зи о не ра по врат ни ка. Од мах је осно ва на и 
сек ци ја же на ко ја успе шно ра ди под ру ко вод ством пред-
сед ни це Рад ми ле Стан чу ло вић.

Љу бин ка Пе тро вић

ША БАЦ

Савети правника
Прав но са ве то ва ли ште, осно ва но пре де сет го ди на при 

Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра Ша бац на ини ци ја ти-
ву члан ства, оправ да ло је по сто ја ње: го ди шње се за са-
вет ја ви и до 600 пен зи о не ра.

Ми ле та Па ле же вић, пен зи о ни са ни адво кат ко ји у ње-
му во лон тер ски ра ди, пру жа прав не услу ге ме сним, оп-
штин ској и окру жној ор га ни за ци ји пен зи о не ра Ма чван ског 
окру га. 

– Пен зи о не ри нај че шће тра же по моћ у ве зи са имо вин-
ским пра вом – рас по де лом и на сле ђем имо ви не, од но си-
ма у по ро ди ци, за по ста вља њем оста ре лих, су ко би ма ме ђу 
срод ни ци ма... – ка же Па ле же вић. – Та ко ђе, ов де се мо же 
до би ти и по моћ у пи са њу ра зних зах те ва, жал би, мол би, 
као и оба ве ште ње ко јој се слу жби тре ба ја ви ти да би се 
што бр же ре шио не ки про блем. 

Од апри ла је по чео да ра ди и со ци јал ни рад ник. Мно-
ги про бле ми са ко ји ма су пен зи о не ри до ла зи ли код прав-
ни ка са да ће би ти ре ше ни и уз по моћ Жи ван ке Гми трић, 
ди пло ми ра ног со ци јал ног рад ни ка, од не дав но и пен зи о не-
ра, па ће ци клус по мо ћи би ти за о кру жен.

Б. Р.

АЛЕК СИ НАЦ

По ла ве ка ма ту ре
Ма ту ран ти алек си нач ке Шко ле уче ни ка у при вре ди, ко ји 

су ма ту ри ра ли дав не 1959. го ди не, оку пи ли су се да обе-
ле же за и ста зна ча јан ју би леј – по ла ве ка ма ту ре. Сла вље-
ни ке је при мио Сла во љуб Бла го је вић, ди рек тор Тех нич ке 
шко ле „Про та Сте ван Ди ми три је вић” ко ја на ста вља тра ди-
ци ју обра зо ва ња ка дро ва за тзв. рад нич ка за ни ма ња, а по-
том су по се ти ли Основ ну шко лу „Смех и су за”, у ко јој је у 
„њи хо во” вре ме би ла Шко ла уче ни ка у при вре ди. 

Про зив ку је оба вио на став ник прак тич не на ста ве Ми о-
драг Си мић, док је се ћа ња на ђач ке да не ево ци рао но ви-
нар у пен зи ји До бри во је Зла та но вић. 

Про сла ви ју би ле ја при су ство ва ло је 20 не ка да шњих ма-
ту ра на та, ме ђу ко ји ма и Свје тла на Вељ ко вић из За гре ба 
и Дра ган Илић из Би је љи не. 

По сле ле пог дру же ња, ма ту ран ти су се рас та ли са же-
љом да се, у здра вљу и ве се љу, још ко ји пут оку пе. 

С. Илић
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Пензионерске 
организације

Са вез пен зи о не ра
Србиjе 
Све то за ра Мар ко ви ћа 32, 
Бе о град 

 011/3231-487

Са вез пен зи о не ра
Воjводине 
Жит ни трг 3, Но ви Сад 

 021/572-231

Син ди кат пен зи о не ра 
Србиjе „Не за ви сност” 
Вла де ти на 5, Бе о град 

 011/3242-374

Оп штин ске ор га ни за ци је 
Са ве за пен зи о не ра
Бе о град, Вла де ти на 5

 3237-226
Зве зда ра, Трај ка Ста мен ко-
ви ћа 15  2419-850
Па ли лу ла, Кнез Да ни ло ва 
4  3246-602
Вра чар, Крун ска 38,

 3692-159
Ста ри град, Це тињ ска 9, 

 3242-112
Зе мун, Бе о град ска 13,

 2199-025
Н. Бе о град, Бул. Зо ра на 
Ђин ђи ћа 157а  2609-965
Чу ка ри ца, Жар ка Пу ца ра 
7а  2542-880
Во ждо вац, Љу бе Не ди ћа 
12  2464-224
Сав ски ве нац, Кне за
Ми ло ша 69  2643-831
Ра ко ви ца, Сер да ра Ј. Ву ко-
ти ћа 30  2333-409
Ла за ре вац, Ко лу бар ски 
трг 2  8123-881
Мла де но вац, Јан ка
Ка ти ћа 29  8230-700
Обре но вац, Ву ка Ка ра џи-
ћа 99б  8721-854
Со пот, Ко смај ски трг 6

 8251-346
Ба ра је во, М. Ву ко ви ћа 2 

 8302-133
Гроц ка, Бул. осло бо ђе ња 
43-45  8501-312, лок. 323
Сур чин, Маршала Тита 2, 
Добановци  8465-432

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

Овај лист чи там од по чет ка 1972. го ди не и, по ред 
„По ли ти ке”, то су ми нај дра же но ви не. „Глас оси гу ра ни-
ка” во лим и због то га што ни је ни пар тиј ски ни по ли-
тич ки, већ оба ве шта ва гра ђа не о оно ме што их за ни ма. 
Лист до би јам ре дов но и да јем и ком ши ја ма да га чи та ју. 
Ту сам и про чи та ла да су јед ном ин ва ли ду по треб на ко-
ли ца. Од мах сам га по зва ла и да ла му ко ли ца сво је по-
кој не мај ке ко ја је она до би ла од Фон да ПИО. Ми слим 
да би сви та ко тре ба ло да ра де, а не да про да ју оно 
што су до би ли кад им је тре ба ло. 

Хте ла бих од ср ца да за хва лим они ма ко ји су до шли 
на та ко ле пу иде ју да из да ју овај лист, а још ви ше мла-
ђи ма ко ји по сле то ли ко го ди на то на ста вља ју.

Сви ма у ре дак ци ји че сти там ро ђен дан (ја сам свој 90. про-
сла ви ла 22. ју на) и же лим да и да ље на ста ви те та ко.

С по што ва њем,
Ма ра Ву кић, ба би ца у пен зи ји,

Но ви Бе о град

По во дом че тр де-
се то го ди шњег из ла-
же ња ли ста „Глас 
оси гу ра ни ка”, ко ји 
чи там ви ше од 25 
го ди на, че сти там из-
да ва чу, уред ни штву и 
ад ми ни стра ци ји зна ча-
јан ју би леј. 

„Глас оси гу ра ни-
ка” је ваш и наш лист. 
Ваш труд, а на ше за-
до вољ ство да смо 
ин фор ми са ни о ак ту-
ел ним про бле ми ма и 
до га ђа ји ма уоп ште и 
у пен зи о нер ским ор га-
ни за ци ја ма, а и о по-
је дин ци ма. 

Уве рен да ће те ис-
тра ја ти у на по ру да 
лист увек бу де ак ту е-
лан и још са др жај ни-
ји, с по што ва њем,

Сло бо дан Н.  
Сто јиљ ко вић,

Ле ско вац

Од ср ца че сти там ју би леј, че тр де се то го ди шњи цу из-
ла же ња дра гог ли ста „Глас оси гу ра ни ка”. 

Сре ћан сам што и са да у 78. го ди ни жи во та при мам 
и чи там мој оми ље ни лист ко ји пра тим од пр вог бро-
ја. У то вре ме сам већ 15 го ди на ра дио у Со ци јал ном 
оси гу ра њу Ра шка, где сам и про вео рад ни век, пу них 
40 го ди на ста жа. 

Же лим ре дак ци ји ли ста сва ко до бро и још но вих 
иде ја,

Бо го љуб В. Ра ди во је вић, 
Ра шка

Че сти там ју би леј ва шег и на шег ли ста, ко ји у Це ро-
ву до би ја мо ви ше од три де це ни је. Лист чи та це ла на-
ша ор га ни за ци ја и за хвал ни смо што нам сти же.

Пре драг Је лен ко вић, 
се ло Це ро во

  

  

Ра чу нај те на нас иако смо да ле ко од вас. Пу но по-
здра ва и хва ла што ме лист „про на ђе” у на се љу Бан дул 
по ред Ни ша ве. И код ме не је ма ли ју би леј – 15 го ди на 
од ка да сам у пен зи ји. 

Че стит ку ша љу две гру пе пен зи о не ра: ста ро сни и ин ва-
лид ски, удру же ни и под истим кро вом у овом на се љу.

По здрав из Бе ле Па лан ке, 
То ма Ран ђе ло вић,
на се ље Бан дул

Ру жи ца и ја, удру же ни, са на шим љу бим цем, ја ре том
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Утвр ђи ва ње 
но ви нар ског ста жа

Они ко ји су се не ка да ба ви ли но ви нар ством, а при 
том ни су би ли за по сле ни но ви на ри већ тзв. хо но рар ци 
у вре ме ка да се овај рад ни је ра чу нао као стаж оси гу ра-
ња, мо гу да нас да ре гу ли шу ове пе ри о де ба вље ња но ви-
нар ским по зи вом уз од ре ђе не усло ве. Нео п ход но је да 
по се ду ју уве ре ње јед ног од два удру же ња но ви на ра Ср-
би је ко је по твр ђу је да су би ли чла но ви тог удру же ња, 
као и да су се у од ре ђе ном пе ри о ду ба ви ли но ви нар ском 
де лат но шћу.

За из да ва ње ових уве ре ња нео п ход но је удру же њу 
до ста ви ти по твр де ре дак ци ја са ко ји ма је но ви нар са ра-
ђи вао. При том, ни је бит но да се члан ство у удру же њу 
но ви на ра по кла па са пе ри о дом оба вља ња но ви нар ског 
по сла. Бит но је да се ба вље ње но ви нар ством пот кре пи 
са што ви ше до ка за као што су но вин ски тек сто ви, фо то-
гра фи је, ка ри ка ту ре, ра дио-ка се те и сл. 

По ред на ве де них до ка за, Фон ду ПИО се под но си и 
фо то ко пи ја рад не књи жи це, фо то ко пи ја вој не књи жи це 
за оси гу ра ни ке му шкар це и до каз о за вр ше ној сред њој 
шко ли и фа кул те ту. 

На осно ву ових до ка за Фонд ПИО утвр ђу је стаж оси-
гу ра ња, под усло вом да се за од го ва ра ју ћи утвр ђе ни пе-
ри од пла те до при но си за ПИО. 

До при но си за ПИО се из ми ру ју по сто пи од 22 од сто 
на нај ни жу осно ви цу ко ја тре нут но из но си 14.677 ди на-
ра, а до при нос на ту осно ви цу – 3.228,94 ди на ра.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Пра во од под но ше ња зах те ва
Ста ни мир Илић – Оџа ци: 

Пен зи о ни сан сам 20. 12. 1990. 
го ди не са рад ним ста жом 35 
го ди на, де вет ме се ци и пет 
да на. Отво рио сам при ват ну 
рад њу 13. 1. 1993. го ди не и 
ра дио до 31. 12. 1998. го ди не. 
На осно ву са зна ња да имам 
пра во на пре ра чун пен зи је, 
под нео сам зах тев слу жби у 
Оџа ци ма 13. 11. 2006. и они 
су об ра чу на ли раз ли ку са мо 
за пе ри од од под но ше ња зах те-
ва, тј. од 1. 12. 2006. го ди не. 
Мо лим Вас да ми од го во ри те 
да ли имам пра во или не на 
пре ра чун пен зи је за пе ри од 
од 1999. до 2006. го ди не и 
по ком за ко ну.

Од го вор: На жа лост, Ви 
се ни сте на вре ме за ин те ре-
со ва ли за сво ја пра ва, па Вам 
се де си ло да ни сте на вре ме, 

тј. већ 1999. го ди не, под не ли 
зах тев за од ре ђи ва ње но вог 
из но са пен зи је, пре ма ста жу 
на вр ше ном по сле пен зи о ни са-
ња. И та да је ва жио про пис 
да ста ро сни пен зи о нер мо же 
да се за по сли или оба вља са-
мо стал ну де лат ност, да му се 
за то вре ме не об у ста вља ис-
пла та ње го ве ста ро сне пен зи-
је, а ка да му но во оси гу ра ње 
пре ста не мо гао је да под не-
се зах тев за пре ра чун пен зи-
је по на вр ше ном ста жу. 

Бу ду ћи да сте тек по сле 
се дам го ди на под не ли зах тев 
за од ре ђи ва ње но вог  из но-
са пен зи је, Ва ма је Слу жба 
фи ли ја ле у Оџа ци ма пра вил-
но при зна ла пра во на ис пла-
ту но вог из но са пен зи је од 
пр вог на ред ног у ме се цу по 
под не том зах те ву, а то је 1. 
12. 2006. го ди не.

Дра ги ша Пе шић – Ле ско-
вац: Имам 63 го ди не жи во та 
и 38 го ди на рад ног ста жа. Да 
ли ис пу ња вам услов за од ла-
зак у пен зи ју.

Од го вор: У овој, 2009. го-
ди ни не ис пу ња ва те услов за 
пен зи ју осим ако до кра ја го ди-
не не пу ни те 64 го ди не. Сле де-

ће, 2010. го ди не би ће по треб но 
за оси гу ра ни ка му шкар ца да на-
вр ши 64,5 го ди не жи во та, што 
ће те нај ве ро ват ни је ис пу ни ти. 
У 2011. го ди ни би ло би Вам по-
треб но 65 го ди на жи во та, уко-
ли ко пре то га не на вр ши те 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња, па 
по том осно ву оства ри те пра-
во на ста ро сну пен зи ју.

Услов иду ће го ди не 

Ра де Ми ја то вић – Бе о град: 
По Спо ра зу му о со ци јал ном оси-
гу ра њу из ме ђу Ср би је и Цр не 
Го ре, до не то ми је ре ше ње о 
пен зи ји за стаж у Ср би ји од 
30 го ди на и стаж у Цр ној Го-
ри од осам го ди на. Збир обе 
пен зи је ни жи је од пен зи је ко-
ју сам имао пре то га у Ср би ји. 
У ре ше њу Фон да ПИО Ср би је 
на ве де но је „ако је збир ова-
ко од ре ђе не пен зи је и пен зи је 
од ре ђе не од стра не цр но гор-
ског но си о ца со ци јал ног оси гу-
ра ња ма њи од из но са ра ни је 
утвр ђе не пен зи је, при зна ће се 
раз ли ка тог из но са на те рет 
сред ста ва Фон да ПИО Ср би је”. 
Мо лим вас да ми од го во ри те 
на ко ји на чин, ка ко и ка да мо-
же да се под не се зах тев за ис-
пла ту те раз ли ке.

Од го вор: Тач но је да је 
у чл. 41 Спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу из ме ђу Ср би је 
и Цр не Го ре на ве де но да ће 
се, у слу ча ју да уку пан из нос 
пен зи је пре ра чу нат по ста жу 
на вр ше ном у обе др жа ве не 
до сти же из нос ра ни је утвр ђе-
не пен зи је на дан по кре та ња 
по ступ ка за пре ра чун пен зи-
је, утвр ди ти раз ли ка ко ја ће 
се ис пла ћи ва ти до тре нут ка 
док обе пен зи је не до стиг ну 
тај из нос. 

Ово све уз на по ме ну да 
се утвр ђе на раз ли ка, у вре-
ме ну док се ис пла ћу је, не ће 
ускла ђи ва ти. Зах тев за пре ра-
чун и утвр ђи ва ње раз ли ке у 
сми слу чл. 41 Спо ра зу ма под-
не си те над ле жној фи ли ја ли 
ПИО у Ср би ји.

Раз ли ка по сле пре ра чу на

В. Д. – Но ви Ите беј: Мој су-
пруг је пре ми нуо 9. 10. 2003. 
го ди не, ка да је имао на вр ше-
них 22 го ди не, пет ме се ци и 
12 да на пен зиј ског ста жа. Ро-
ђе на сам 21. 6. 1960. го ди не, 
те сам у мо мен ту смр ти су пру-
га има ла 43 го ди не жи во та. 
Под не ла сам зах тев за по ро-
дич ну пен зи ју ко ји је од би јен. 
Да ли имам пра во на по ро дич-
ну пен зи ју, и ако имам, ка ко 
да оства рим то пра во?

Од го вор: На жа лост, због 
по ди за ња ста ро сне гра ни це, 
Ви не ма те пра во на оства-
ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју. Ове, 2009. го ди не за 
удо ву је по треб но да има 49 

го ди на жи во та, што сте Ви и 
на пу ни ли у ју ну ове го ди не, 
али про блем је што у тре нут-
ку смр ти су пру га ни сте има ли 
на вр ше не 44 го ди не жи во та. 
Да је у по ро ди ци би ло де це 
ко ја су ко ри сти ла пра во на 
по ро дич ну пен зи ју, бар док 
Ви ни сте на вр ши ли 44 го ди не 
жи во та, Ви би сте оства ри ли 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
21. 6. 2009. го ди не.

Усло ви за при зна ва ње пра-
ва на пен зи ју уоп ште, па и 
на по ро дич ну, це не се по 
про пи си ма ко ји ва же у мо-
мен ту под но ше ња зах те ва, 
од но сно при зна ва ња или не-
при зна ва ња пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју.

По ро дич на пен зи ја и ста рост
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: бескрај, удолина, ринитис, стек, ле, 
к, тер, н, им, Роки, рак, мац, Атакама, терени, Манила, кавијар, 
утаја, с, бина, се, аки, Вин, на, мини, к, калај, авеније.

(Х)умор не ми сли
И на ши по ли ти ча ри су сте гли ка иш. Је два их 

об у хва та!
Ле то ва ћу у мор ском ам би јен ту. Имам на те ра си и 

ли мун и ли јан дер.
Ја сам еко лог. Брч кам се у ла во ру на со лар-

но за гре ва ње.
Све има сво ју це ну! Тек от кад сам го и бос, жи вим 

у чи стој на ди!
По сле ле та иде же тва, а по сле же тве опет се-

тва. На шим му ка ма не ма кра ја!
Ви то мир Те о фи ло вић  

АУТОР:
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До ско ци
Не сре ћа ни кад не иде са ма. Уз њу иде и лич но 

обез бе ђе ње.
Ми смо на пра гу Евро пе. За то нас је ла ко пре ско чи ти.

Ра де Ђер го вић
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Не при ја те љи су ис кре ни ји
Штед ња ни је те шка ако уме те да се ра си па те не ма-

шти ном.
Чу вај те се ла жних при ја те ља. Не при ја те љи су 

ис кре ни ји.
Дра ган Алек сић

По сле ис те ка ман да та
Сте зао сам ка иш док сам мо гао, са да сам на ба-

вио – зум ба ли цу.
Због еко ном ске кри зе на род ни по сла ни ци ће се од ре-

ћи сво јих днев ни ца – по сле ис те ка ман да та.
Вла сти мир Јо ва но вић



Молим за реч
Код нас не ма ви ше ко-

руп ци је. Али, ни ма ње.

Ко ра ди тај и гре ши. 
А ко гре ши, има иму-
ни тет.

Кад одговорни кажу 
да виде светло на крају 
тунела, уплашим се да ће 
поскупети струја.

Сно ви су ми по ста ли 
ствар ност. Ја са њам са-
мо хо рор.

Наш чо век тре нут но 
раз ми шља ку да ће на од-
мор. На је сен ће раз ми-
шља ти за што ниг де ни је 
ишао на од мор.

Фо то граф је за ни-
ма ње бу дућ но сти у Ср-
би ји. Љу ди са сво јим 
пла та ма и пен зи ја ма мо-
гу са мо да се сли ка ју.

Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

О РАДУ
Тре ба ра ди ти и сме ти ако 
за и ста же ли мо да жи ви-
мо.

Вин сент ван Гог

Искре но ве ру јем у сре ћу 
и от крио сам да што на-
пор ни је ра дим то је ви-
ше имам.

То мас Џе фер сон

Спа ли те мо сто ве иза се бе и 
ви де ће те ка ко се до бро ра-
ди кад не ма уз ми ца ња.
На по ле он Бо на пар та

Кад не ра дим он да ми слим, 
а кад ми слим по ста јем де-
пре си ван.

Ву ди Ален

Смрт ни ци ма жи вот не пру-
жа ни шта без ве ли ког и 
упор ног ра да.

Хо ра цио

Рад нас осло ба ђа од три 
ве ли ка зла: до са де, по ро-
ка и не ма шти не.

Вол тер
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Од го то ви не ве ре си ја
Сти сли смо зу бе. Одва ја мо од уста.

Рад ни ци су тех но ло шки ви шак у пред у зе ћи ма, а пен зи о-
не ри у др жа ви.

Ре дов но зад њи ди нар по тро шим пре пр вог!

Ин фла ци ја ће нас пра ти ти док од го то ви не бу де мо пра-
ви ли ве ре си ју.

Жељ ко Мар ко вић


