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ДА ЛИ ЋЕ СЕ ПЕТ МИ ЛИ О НА ГРА ЂА НА УСКО РО ОБ РА ДО ВА ТИ 

НИС-ове ак ци је у ав гу сту 
У Ми ни стар ству еко но ми је твр де да ће по де ла бес плат них ак ци ја ове ком па ни је У Ми ни стар ству еко но ми је твр де да ће по де ла бес плат них ак ци ја ове ком па ни је 

ње ним рад ни ци ма, пен зи о не ри ма и гра ђа ни ма по че ти иду ћег ме се ца ње ним рад ни ци ма, пен зи о не ри ма и гра ђа ни ма по че ти иду ћег ме се ца 

АКТУЕЛНО

Ско ро пет ми ли о на гра ђа на Ср би је, 
ко ји су ве ро ват но већ за бо ра ви-

ли ка ко су се ла не гу ра ли у ре до ви-
ма да се при ја ве за бес плат не ак ци је 
јав них пред у зе ћа, мо жда ће већ иду-
ћег ме се ца ви де ти бар не ку вај ду од 
про шло го ди шње на де: 10. ав гу ста на-
вр ша ва се шест ме се ци по про да ји 
НИС-а, што је и рок по сле ко јег би 
тре ба ло да поч не по де ла бес плат них 
ак ци ја овог пред у зе ћа.

Ни ко ла Па пак, са вет ник ми ни стра 
еко но ми је, из ја вио је за „По ли ти ку” 
да ће за кон ски рок би ти ис по што ван. 
То зна чи да би бес плат не ак ци је то-
ком ав гу ста до би ло 24.890 за по сле-
них и бив ших рад ни ка НИС-а, као и 
не што ма ње од пет ми ли о на гра ђа-
на Ср би је. 

Исти на, за сад се ни ко не усу ђу је 
да про це њу је ко ли ко би ове ак ци је, 
ако и поч не њи хо ва де о ба, вре де ле. 
Са го вор ни ци „По ли ти ке” под се ти ли 
су да је „Ди ло ит и Туш” про це нио да 
НИС вре ди 2,2 ми ли јар де евра, а 51 
од сто ком па ни је про да то је „Га спром-

њеф ту” за 400 ми ли о на евра, због че га 
је вред ност јед не ак ци је, са оче ки ва-
них 270, па ла на 96 евра. По ку по про-
дај ном уго во ру, ру ски ку пац оба ве зан 
је да ак ци о на ри ма пла ти ак ци ју по це-
ни по ко јој је и он ку пио, да кле по 
96 евра, об ја шња ва ли су пред став ни-
ци бу ду ћих ак ци о на ра НИС-а ко ји су 
осно ва ли сво је удру же ње. Упра во због 
ове раз ли ке у про це ни вред но сти ком-
па ни је, у овом удру же њу слу те да би 
по че так по де ле бес плат них ак ци ја мо-
гао да бу де од ло жен. 
На сто ја ња бу ду ћих ак ци о на ра 

НИС-а, а за тим и пред став ни ка Син-
ди ка та, да у Ми ни стар ству еко но ми је 
са зна ју не што ви ше о по чет ку по де-
ле бес плат них ак ци ја за сад су, ка ко 
су се по жа ли ли но ви на ри ма, оста ла 
не у спе шна.

При Вла ди Ср би је сво је вре ме но је 
осно ва на и рад на гру па ко ја се ба ви 
по де лом бес плат них ак ци ја па ва ља 
оче ки ва ти да ће се не ко из ње уско-
ро огла си ти и об ја сни ти гра ђа ни ма 
че му да се на да ју. 

НИС је, ина че, пр во, и за сад је ди-
но, про да то од шест јав них пред у зе-
ћа чи је бес плат не ак ци је су про шле 
го ди не, по за ко ну ко ји је сту пио на 
сна гу 3. ја ну а ра 2008, обе ћа не гра-
ђа ни ма ко ји до тад ни су ми ну ли рад 
„унов чи ли” ак ци ја ма фир ми у ко ји ма 
су ра ди ли (ма да је ка сни је и раз о ча-
ра ним ак ци о на ри ма би ло омо гу ће но 
да се од рек ну до та да шњих без вред-
них ак ци ја и при ја ве се за ак ци је јав-
них пред у зе ћа). Та да је на ја вље но 
да ће сви пу но лет ни гра ђа ни до би-
ти јед нак број ак ци ја и ЈАТ-а, Те ле-
ко ма, ЕПС-а, Га ле ни ке и Аеро дро ма 
„Ни ко ла Те сла”, у ро ку од шест ме се-
ци од да на при ва ти за ци је сва ког од 
њих – док ће цео про цес би ти за вр-
шен у ро ку од три го ди не, од но сно 
до кра ја 2010. 

Гра ђа ни ма је обе ћа но и да ће до би-
ти но вац од већ при ва ти зо ва них дру-
штве них пред у зе ћа у пр вој по ло ви ни 
2009. го ди не. Али, сти гла је кри за... 
А, ето, бар је НИС про дат. 

С. Ч. 

Прошлогодишње гужве већ заборављене
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Пше ни ца за 
трак то ре
Ми ни стар по љо при вре де Са ша 

Дра гин пред ло жио је ра та ри ма да 
пше ни цу из ово го ди шњег ро да уло-
же за на бав ку но ве ме ха ни за ци је. 
У овом тран сфе ру, др жа ва је по ну-
ди ла три ди на ра ви ше не го што је 
тр жи шна це на пше ни це на Про дукт-
ној бер зи у Но вом Са ду на дан пре-
да је жи та. 

За ми сао је да ра та ри до 50 од-
сто це не но ве по љо при вред не ме-
ха ни за ци је пла ћа ју ускла ди ште ном 
пше ни цом из ово го ди шњег ро да, а 
пре о ста лу вред ност кре ди ти ма ко је 
суб вен ци о ни ше Ми ни стар ство по љо-
при вре де (40 по сто вред но сти по зај-
ми це је без ка ма те).

Овај про грам ће тра ја ти до кра-
ја го ди не. На веб-сај ту ре сор ног 
ми ни стар ства на ла зи ће се спи сак 
фир ми, про из во ђа ча ме ха ни за ци је, 
ко је су у про гра му, и по љо при вред-
ни ци ће мо ћи ди рект но да сту пе с 
њи ма у кон такт.

Осим суб вен ци о ни са не на бав ке 
трак то ра, Вла да Ср би је и на овај на-
чин по ма же об но ву за ста ре ле по љо-
при вред не ме ха ни за ци је, а, с дру ге 
стра не, ра та ри ће до би ти ви ше нов-
ца за пре да ту пше ни цу.

Ди рек то ри фи ли ја ла
Од лу ком ди рек то ра РФ ПИО Сло-

бо да на Здрав ко ви ћа, Иван ка Бе рић 
но ви је ди рек тор Фи ли ја ле Ша бац, 
а Ма ри на Бран ко вић ди рек тор Фи-
ли ја ле у Ле сков цу.

Но ве чел ни це две фи ли ја ле има ју 
ви ше го ди шње ис ку ство у Фон ду за 
пензијско и инвалидско осигурање, 
где су оба вља ле на чел нич ки и ди-
рек тор ски по сао. 

За хва љу ју ћи ди рект ним кон-
так ти ма на те ре ну омо гу ће но је 
отва ра ње већ ви ше од 50 фир-
ми у Вој во ди ни чи ји су осни ва-
чи Ро ми и у ко ји ма је за по сле но 
сто ти нак њи хо вих су на род ни ка, 
ре као је Ду шко Јо ва но вић, ди-
рек тор Кан це ла ри је за ин клу-
зи ју Ро ма Из вр шног ве ћа АП 
Вој во ди не, на не дав ној три би-
ни у Ки кин ди. Три би ну је ор-
га ни зо ва ла ова кан це ла ри ја у 

са рад њи са По кра јин ским се-
кре та ри ја том за рад, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва 
и оп шти ном Ки кин да. 

Ску пу су, по ред за ин те ре со ва-
них мла дих Ро ма, при су ство ва ли 
и пред став ни ци ло кал не са мо у-
пра ве и На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње. Би ло је ре чи и о 
уна пре ђи ва њу обра зо ва ња Ро ма 
упи си ва њем у сред ње и ви ше 
шко ле и на фа кул те те.

Осно ва ли ви ше од 50 фир ми 

Рум ска фир ма „Фри го – Жи ка Со ко”, ко ја се ду же од две де це ни је 
ба ви про из вод њом рас хлад них и тер мич ких уре ђа ја и пла си ра их на 
тр жи шта су сед них зе ма ља, као и Аустри је, Че шке и Сло вач ке, отво ри-
ла је не дав но но ви по гон и за по сли ла 55 рад ни ка. По сла ће би ти и за 
три де се так ко о пе ра на та. У по го ну за ко ји је ку пље на но ва ла сер ска ли-
ни ја за се че ње ме та ла ан га жо ва ни су опе ра те ри на ла се ру и рад ни ци 
за мон та жу уре ђа ја, пре све га ма шин ци са сред њом, али и с ви шом и 
ви со ком школ ском спре мом. 

– Уво ђе њем но ве ла сер ске ли ни је оства ри ли смо бр зи ну у ра ду, ква-
ли тет про из во да и про дук тив ност. Пла ни ра мо да у овој го ди ни оства-
ри мо при ход од пет ми ли о на евра и осво ји мо но ва тр жи шта – ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” Жи ван Пе јић, вла сник пред у зе ћа. 

Вред ност ин ве сти ци је у но вом по го ну пре ма шу је 1.300.000 евра, 
а по во љан кре дит од 400.000 евра (рок вра ћа ња пет го ди на) рум ска 
фир ма до би ла је од По кра јин ског се кре та ри ја та за на у ку и тех но ло-
шки раз вој.

Но ви по гон за но ве рад ни ке

Да им са ку пља ње от па да ка не бу де је ди ни посао

Ласерска линија за сечење метала
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Ис пла та 
Ис пла та пр вог де ла јун ског 

че ка пен зи о не ри ма из ка те-
го ри је за по сле них по че ла је 
10. ју ла. 

Пр ви део мај ских при на-
дле жно сти вој ним пен зи о не-
ри ма је по чео да сти же од 6, 
по љо при вред ним од 7, док су 
бив ше за на тли је це ле јун ске 
пен зи је при ми ли 2. ју ла.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Пен зи је се не ће сни зи ти
Пен зи је не ће би ти уки ну те, ни ти сни-

же не, а ме ди ји и ли сто ви ко ји до но се 
та кве ин фор ма ци је не пи шу исти ну; пен-
зи је ће се при ма ти без об зи ра на ста ње 
у ре пу блич ком бу џе ту, из ја вио је пот пред-
сед ник Вла де Ср би је др Јо ван Кр ко ба бић 
у Ме ро ши ни на Ше стим су сре ти ма пен-
зи о не ра То пли це са око 350 уче сни ка 
ко ји ма је до ма ћин би ла Оп штин ска ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра Про ку пља са пред-
сед ни ком Ми ро љу бом Ко ци ћем. 

По ре чи ма др Кр ко ба би ћа, би ло је 
на ме ре да пен зи је до кра ја 2010. го ди-
не из но се 31 од сто про сеч не за ра де. 

– Са да је тај про це нат 63 по сто и 
он не ће па да ти по це ну мо је гла ве – 
ре као је др Кр ко ба бић, под се ћа ју ћи да 
су до не дав но пен зи о не ри би ли на иви-
ци про сјач ког шта па: – Са да је ста ње 
бо ље. Али, ми ће мо и да ље ра ди ти да 
оно бу де још бо ље и да вра ти мо до-
сто јан ство пен зи о не ра. 

Чек из Црне Горе
Мај ске пен зи је за цр но гор-

ске ко ри сни ке ко ји жи ве у Ср-
би ји по че ле су да сти жу од 30. 
ју на. За 1.444 ко ри сни ка из Цр-
не Го ре на ра чун Ко мер ци јал-
не бан ке упла ће но је 313.884 
евра или не што ви ше од 220 
евра у про се ку.

На све ча ној сед ни ци 
Скуп шти не Са ве за ин ва ли-
да ра да Вој во ди не ди рек-
то ру По кра јин ског фон да 
ПИО Слав ку Имри ћу до-
де ље но је нај ви ше при-
зна ње ове ор га ни за ци је 
– По ве ља за ду го го ди шњи 
до при нос уна пре ђи ва њу 
за шти те пра ва ин ва ли да 
ра да уоп ште. Ре дак ци ја 
„Гла са оси гу ра ни ка” до-
би ла је Пла ке ту, као и 
Ма ја Глон чак, ди рек тор 
Су бо тич ке фи ли ја ле РФ 
ПИО. Ме ђу до бит ни ци ма 
при зна ња су и чел ни љу-
ди ре сор них по кра јин ских 
се кре та ри ја та Нов ка Мо јић 
и Ми ро слав Ва син, као и 
во де ћи љу ди СИР Ср би је 
и Вој во ди не, Бо жи дар Це-

кић, Стан ко Ним че вић, Сте-
ван Ра ди шић, Да не Оља ча 
и Ми ли вој Не на дов. Ни су 
за бо ра вље ни ни парт не ри 
из Са мо стал ног син ди ка та 
и „Ду нав оси гу ра ња”. 

По во дом 45 го ди на ра-

да и по сто ја ња СИР Вој во-
ди не, пред сед ни ци Ста ни 
Сви ла ров Оп штин ска ор-
га ни за ци ја СИР Су бо ти це 
до де ли ла је при го дан по-
клон као на гра ду за успе-
шан рад.

При зна ња по во дом ју би ле ја 
Пензије из БиХ

Ко ри сни ци ма у Ср би ји 3. ју-
ла упла ће не су јун ске пен зи је 
Фе де ра ци је БиХ. За 7.245 пен-
зи о не ра на ра чун Ко мер ци јал-
не бан ке упла ће но је укуп но 
867.986 евра, та ко да про се чан 
чек вре ди око 120 евра.

Исте по греб ни не
На кна да по греб них тро шко-

ва ко ја се ис пла ћу је по ро ди-
ца ма пре ми ну лих пен зи о не ра 
(од но сно оно ме ко пла ти са-
хра ну) у ју лу, ав гу сту и сеп-
тем бру из но се 32.569 ди на ра 
за пен зи о не ре из ка те го ри је за-
по сле них, за тро шко ве са хра-
не пен зи о ни са них са мо ста ла ца 
31.920, а за по љо при вред ни ке 
у пен зи ји 12.206 ди на ра.

Да под се ти мо, на кна да за 
по греб не тро шко ве ис пла ћу је 
се у ви си ни јед не и по про сеч-
не пен зи је у прет ход ном тро ме-
сеч ју, ка ко је утвр ђе но чла ном 
75 За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу. 

Ми ро љуб Ко цић дарује сли ку др Кр ко ба би ћу 

Ста на Сви ла ров уру чу је По ве љу Слав ку Имри ћу

Пред став ни ци Ср би је и Сло ве ни је 
уса гла си ли су, у дру гој рун ди раз го во-
ра у Бе о гра ду, ви ше од 90 од сто та-
ча ка бу ду ћег спо ра зум о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу две др жа ве. 

На ред ни са ста нак до го во рен је за сеп-
тем бар, ка да се оче ку је ре ша ва ње свих 
пре о ста лих пи та ња, па би спо ра зум, ка ко 
на во ди „По ли ти ка”, мо гао да бу де пот пи-
сан нај ка сни је до кра ја ове го ди не. По-

сле пот пи си ва ња, сле ди ра ти фи ка ци ја 
спо ра зу ма у обе скуп шти не. Тек по сле 
то га мо же се оче ки ва ти ње го ва при ме-
на и ис пла та сло ве нач ких пен зи ја они ма 
ко ји су ра ди ли у тој бив шој ју го сло вен-
ској ре пу бли ци или за не ку сло ве нач ку 
фир му у Ср би ји, као и оства ри ва ње пра-
ва на здрав стве но оси гу ра ње и дру гих 
пра ва за оне ко ји су ус пе ли да у Сло ве-
ни ји оства ре пра во на пен зи ју. 

Спо ра зум до кра ја го ди не 

Упла та из РС
Пен зи о не ри ма из Ре пу бли-

ке Срп ске ко ји жи ве у Ср би ји 
упла ће не су јун ске пен зи је. Са 
сво јих ра чу на у НЛБ бан ци ко-
ри сни ци су мо гли да их по диг-
ну од 13. ју ла. 



У окви ру Про гра ма Из вр-шног ве ћа Вој во ди не за 
очу ва ње рад них ме ста за по-
че тог 16. апри ла, у то ку је 
отва ра ње 6.233 но ва рад на 
ме ста. Од то га, 1.077 по осно-
ву са мо за по шља ва ња, 1.034 
у окви ру но вог за по шља ва-
ња, 3.784 за при прав ни ке и 
338 рад них ме ста по осно ву 
суб вен ци ја за отва ра ње по-
љо при вред ног га здин ства. 
То ком прет ход на два ме се ца 
за ову на ме ну је из по кра јин-
ског бу џе та утро ше но ви ше 
од 200 ми ли о на ди на ра.

С об зи ром на по се бан зна-
чај про це са са мо за по шља ва-
ња, пред сед ник Из вр шног 
ве ћа АП Вој во ди не Бо јан Пај-
тић пот пи сао је јав но уго вор 
о суб вен ци ји са хи ља ди тим 
и хи ља ду пр вим но вим пред-
у зет ни ком кра јем ју на у За-
нат ском до му у Но вом Са ду. 
До не дав но не за по сле ни Дра-
го љуб То ка лић из Бач ког Јар-
ка хи ља ди ти је пред у зет ник 
ко ји је при мио 162.000 ди на ра 
др жав не по мо ћи и упо тре би-
ће их за отва ра ње бра вар ске 
рад ње. Пла ни ра да за по сли 
ста ри јег си на, а ако по сао 
кре не пре ма оче ки ва њи ма 
– и мла ђег. Хи ља ду пр ва 
ко ри сни ца ове др жав не суб-
вен ци је је Ми ра Ле пар из 
Но во га Са да, ко ја тре ћи пут 
по чи ње при ват ни би знис – 

но вац ће са да пла си ра ти у 
отва ра ње са ло на за ве са и ру-
бља за до ма ћин ство.

– До би је ни но вац по мо ћи 
ће ми да по но во по кре нем 
по сао, би ла сам по су ста ла 
про шли пут – ра ди ла сам са-
мо стал но, ово га пу та укљу-
чи ћу це лу по ро ди цу, и де цу 
и му жа, и оче ку јем да ће мо 
овај по сао успе шно ра ди ти 
до пен зи је – оп ти ми ста је 
Ми ра Ле пар.

Ши ром Вој во ди не отво ре-
но је, у окви ру про гра ма са-
мо за по шља ва ња, 1.077 но вих 
са мо стал них рад њи, а, по на-
ја ва ма вла сни ка, би ће и но-
вог за по шља ва ња рад ни ка. 
Бо јан Пај тић сто га оче ку је 
да ће про је кат о но вом за по-
шља ва њу и очу ва њу рад них 
ме ста у Вој во ди ни, ако на ста-
ви да се од ви ја овим тем пом, 
за по сли ти и ви ше од пр во бит-
но пла ни ра них 20.000 љу ди 
са еви ден ци је НСЗ. 

Ми ро слав Ва син, по кра-
јин ски се кре тар за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, ко ји је уз Слав ка Но-
ва ко ви ћа, пред сед ни ка Скуп-
шти не Удру же ња за на тли ја 
Но вог Са да – до ма ћи на ску-
па, при су ство вао пот пи си ва-
њу уго во ра, ре као је да је 
Из вр шно ве ће Вој во ди не до-
не ло од лу ку и о одо бра ва њу 
199 про је ка та јав них ра до ва 

у вој во ђан ским оп шти на ма, 
на осно ву ко јих ће по сао 
на од ре ђе но вре ме до би ти 
1.848 не за по сле них.

Но вац ко ји Из вр шно ве ће 
ула же као по др шку раз во ју 
но вих тех но ло ги ја и но вих 
ма те ри ја ла та ко ђе је на ме-
њен отва ра њу и очу ва њу рад-
них ме ста. Та ко је и проф. 
др Дра го слав Пе тро вић, по-
кра јин ски се кре тар за на у-
ку и тех но ло шки раз вој, у 
истом пе ри о ду уру чио ре-
ше ња и пот пи сао уго во ре о 
одо бра ва њу нов ца за су фи-
нан си ра ње и очу ва ње рад-
них ме ста у по го ни ма но вих 
тех но ло ги ја са ди рек то ри ма 
18 пред у зе ћа из Вој во ди не. 
Јав ни кон курс за овај про-
је кат отво рен је до кра ја 
го ди не. За по че так је из бу-
џе та, од пред ви ђе них 95 ми-
ли о на (овим пред у зе ћи ма), 
из дво је но око 34 ми ли о на ди-
на ра ра ди очу ва ња рад них 
ме ста за 523 рад ни ка, а по-
сред но, пре ко ко о пе ра на та 
ових фир ми, за још 5.328 
рад них ме ста. 

Усло ви за до би ја ње др-
жав них сред ста ва у овом слу-
ча ју су: да пред у зе ћа има ју 
од ре ђен број ди рект но отво-
ре них рад них ме ста, да је 
при ват ни ка пи тал ве ћин ски, 
да се сред ства Из вр шног ве-
ћа на мен ски ин ве сти ра ју и 
да има ју обез бе ђе но тр жи-
ште за пла сман про из во да. 
Ре ци мо, фир ма „Гол ден гар-
ден” из Су бо ти це отво ри ла 
је по гон за пре ра ду во ћа и 
по вр ћа у Гор њем Та ван ку ту, 
вред ност ин ве сти ци је је око 
217 ми ли о на ди на ра, а од то-
га ће сред ства за очу ва ње 
112 рад них ме ста из но си ти 
око се дам ми ли о на ди на ра. 
Оче ку је се да ће ин ди рект-
но ан га жо ва них рад ни ка би-
ти око 400.
Ми ро слав Мек те ро вић
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У ЖИЖИ

ИЗ ВР ШНО ВЕ ЋE ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ РАД НИХ МЕ СТА

Подршка вреднима
Уз нов ча ну по моћ др жа ве ви шу од 200 ми ли о на ди на ра,
упо шља ва се 6.233 не за по сле них

Ми ро слав Ва син, Дра го љуб То ка лић и Бо јан Пај тић 
пот пи су ју уго вор 

ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ 
У КИ КИН ДИ

Под мла дак 
и за за на те
Оп ште удру же ње пред у-

зет ни ка за оп шти ну Ки кин да 
оку пља око 1.350 вла сни ка 
са мо стал них рад њи ко је за по-
шља ва ју око 2.500 рад ни ка. 
Пред сед ник Из вр шног од бо ра 
овог удру же ња Дра го љуб Ре-
пац пре до ча ва да је оно већ 
ду го без про сто ри ја за рад и 

да не ма се кре та ра или дру-
гог ад ми ни стра тив ца.

– До ви ја мо се на раз ли-
чи те на чи не да по мог не мо 
чла но ви ма и по ку ша ва мо са 
ло кал ном са мо у пра вом да 
обез бе ди мо сте ци ште за на-
ше ак тив но сти – ка же он. – 
Удру же ње је ла не у са рад њи 
са На ци о нал ном слу жбом за 
за по шља ва ње ура ди ло про-
је кат „Ста ри за на ти”, с тим 
што смо ми на шли мај сто ре 
за обу ку уче ни ка ко је је по-
сла ла та слу жба. По ја ча ња 
су до би ли сај џи је, пле ти ље, 
ко ва чи... 

Из вр шни од бор Оп штег 
удру же ња пред у зет ни ка 
пред ло жи ће Скуп шти ни оп-
шти не Ки кин да и дру гим 
дру штве ним чи ни о ци ма ме-
ре ра ди убла жа ва ња по ло-
жа ја при ват ни ка на ње ној 
те ри то ри ји. Тим пре што је 
већ три де се так пред у зет ни-
ка од по чет ка ове го ди не 
од ја ви ло рад ње, углав ном 
у тр го ви ни, уго сти тељ ству, 
али и у ауто ме ха ни чар ском 
и још не ким за на ти ма.

– Сма ње ње ко му нал не 
так се за фир ма ри ну, сни-
же ње це не за куп ни на за 
по слов не про сто ри је и из јед-
на ча ва ње це на ко му нал них 
услу га за во ду, ка на ли за ци ју 
и сме ће са они ма по ко ји ма 
пла ћа ју гра ђа ни, до при не ло 
би лак шем оп стан ку пред у-
зет ни ка – сма тра Дра го љуб 
Ре пац. С. З.



Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
пред ло жи ла је да се по-

сло дав ци ма, ко ји због те шко-
ћа у по сло ва њу и не га тив них 
по сле ди ца свет ске еко ном-
ске кри зе од лу че да на ду-
же об у ста ве рад или им се 
сма њи обим ра да, до зво ли 
да рад ни ке ша љу на при-
нуд не од мо ре и ду же од 
45 да на. 

Пре ма по сто је ћем За ко-
ну о ра ду, по сло дав ци су за-
по сле не мо гли да упу те на 
пла ће но од су ство нај ду же 45 
рад них да на у ка лен дар ској 
го ди ни. За то вре ме за по сле-
ном се ис пла ћу је на кна да за-
ра де нај ма ње у ви си ни 60 
од сто про се ка пла те ко ју је 
оства ри вао у прет ход на три 
ме се ца, с тим да ова на кна-
да не мо же би ти ни жа од 
за кон ског ми ни мал ца. 

Су о че ни са по сле ди ца ма 
еко ном ске кри зе, по сло дав-
ци су све че шће тра жи ли 
да им се омо гу ћи да за по-
сле не упу ћу ју на ду жа пла-
ће на од су ства, на во ди још 
вла да, уве ре на да ће усва-
ја ње та квих зах те ва спре-
чи ти ма сов ни је от пу шта ње 
за по сле них.

По сло дав ци би шан су за 
упу ћи ва ње рад ни ка на ду жа 
од су ства мо гли да ко ри сте 
уз прет ход ну са гла сност ми-
ни стра за рад, а, као и до-
сад, рад ни ци ма би за све 
вре ме при нуд ног од мо ра 
би ло ис пла ћи ва но 60 про-
це на та за ра де. Ти ме би по-
сло дав ци мо гли да има ју 
ни же тро шко ве ра да у ду-
жим ин тер ва ли ма пре ки да 
или сма ње ног оби ма ра да, а 
за по сле ни да ипак из бег ну 
от ка зе, па је ова кво ре ше-
ње у обо стра ном ин те ре су, 
на во ди још ка би нет Мир-
ка Цвет ко ви ћа, пред ла жу ћи 

пар ла мен ту да та кву до пу-
ну За ко на о ра ду усво је по 
хит ном по ступ ку. 

– Као син ди кат при хва-
ти ли смо ова кав пред лог 
јер је бо ље и пла ће но од-
су ство не го да по сло дав ци 
су о че ни са те шко ћа ма от-
пу шта ју рад ни ке. Али, не 
сла же мо се да пла ће на од-
су ства мо гу да тра ју нео-
гра ни че но – ка же Сла ви ца 
Са вић из Са ве за са мо стал-
них син ди ка та Ср би је. – За-
то смо свим по сла ни ци ма, 
од но сно по сла нич ким гру па-
ма упу ти ли пред лог да се 
аманд ма ном и но ви при нуд-
ни од мор оро чи, од но сно да 
рад ни ци мо гу да бу ду упу ће-
ни на пла ће но од су ство на 
још нај ду же 45 да на. Ти ме 
би пла ће но од су ство мо гло 
нај ду же да тра је 90 да на у 
ка лен дар ској го ди ни, чи ме 
би се спре чи ле евен ту ал не 
зло у по тре бе да по сло да вац 
рад ни ка др жи на пла ће ном 
од су ству го ди ну, две... 

Са вез са мо стал них син-
ди ка та Ср би је пред ло жио 
је и да ми ни стар ра да, пре 
да ва ња са гла сно сти за ове 
про ду же не од мо ре, за тра жи 
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АКТУЕЛНО

У ПАР ЛА МЕН ТУ ДО ПУ НА ЗА КО НА О РА ДУ 

Дужи принудни одмори
Син ди кат сма тра да ова мо гућ ност мо ра да бу де огра ни че на на три ме се цаСин ди кат сма тра да ова мо гућ ност мо ра да бу де огра ни че на на три ме се ца

да би се из бе гле евен ту ал не зло у по тре бе по сло да ва цада би се из бе гле евен ту ал не зло у по тре бе по сло да ва ца

Пот пи сом спо ра зу ма са пе то ро за по-
сле них у кра гу је вач кој фа бри ци „За ста ва 
ауто мо би ли”, пред став ни ци по сло вод ства 
Гру пе „За ста ва во зи ла” и Са мо стал ног 
син ди ка та пре у зе ли су оба ве зу да, уко-
ли ко Вла да Ср би је на ред них да на не 
по сту пи по оба ве зи из про то ко ла о со ци-
јал ном про гра му, они упла те до при но се 
за по ве зи ва ње рад ног ста жа рад ни ци ма 
ко ји су сте кли је дан од усло ва за од ла-
зак у пен зи ју.

Зо ран Ми хај ло вић, пред сед ник Са мо-
стал ног син ди ка та „За ста ва ауто мо би ла”, 
ка же да је од лу ком вла де већ по ве зан 
стаж за 4.500 рад ни ка, и то до кра ја про-

По ве зи ва ње ста жа у „За ста ви” 

Ме тал ци до би ли ре ше ња

ми шље ње и ре пре зен та тив-
ног гран ског или син ди ка та 
де лат но сти, ор га ни зо ва ног 
на ни воу Ср би је. 

– То нам је ве о ма ва жно 
јер се, ипак, пра ва рад ни ка 
овим ре ше њем ума њу ју, па 
би тре ба ло чу ти, кон сул та-
тив но, и став син ди ка та ко ји 
су ре пре зен та тив ни – об ја-
шња ва Сла ви ца Са вић.

По во дом уче ста лих про-
те ста рад ни ка ши ром Ср би је 
због не ис пла ће них за ра да и, 
чи ни се још ви ше, не пла ћа-
них пен зиј ских до при но са, 
на ша са го вор ни ца, ујед но и 
члан Управ ног од бо ра Фон-
да ПИО, не ма ди ле ме:

– Ми слим да је пред лог 
да се рад ни ци ма при пен-
зи о ни са њу при зна стаж на 
осно ву рад не књи жи це, а 
да по сле По ре ска упра ва 
на пла ти од по сло да ва ца пе-
ри од ко ји ни је по кри вен до-
при но си ма, до бро ре ше ње. 
Рад ни ци от кри ју да им ни су 
пла ћа ни до при но си тек кад 
им до ђе вре ме за пен зи ју. 
Ни је њи хов по сао да кон тро-
ли шу спро во ђе ње за ко на. 
Др жа ва тре ба то да ре ши 
јер је од го вор на што ни је, 
пре ко по ре ске упра ве чи ји 
је то за да так, кон тро ли са ла 
и бла го вре ме но на пла ћи ва-
ла до при но се за ко ном пред-
ви ђе ним ме ха ни зми ма. За то 
ми слим да ни ко не зна пре-
ци зно ко ли ко је за по сле них 
ко ји ма се ду гу ју до при но си, 
има их бар 40.000. Али, ко 
пре у зме на се бе по ве зи ва ње 
ста жа, сред ства за то мо ра 
и да упла ти Фон ду ПИО: др-
жа ва мо же то да ре ши, али 
мо ра да на ђе на чин да фир-
ме то на док на де бу џе ту, да 
ра ши ри ле пе зу оних ко ји 
пла ћа ју до при но се, да об у-
хва ти си во тр жи ште...

Сла ви ца Че дић

шле го ди не, а у до са да шњем то ку го ди не 
свим рад ни ци ма су ре дов но упла ћи ва ни 
до при но си.  П. П.

Сла ви ца Са вић
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ДО МО ВИ ЗА СТА РЕ ДО БРА ПРИ ЛИ КА И ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ 

Че ка се ме сто више

ПОВОДИ

Збри ња ва ње нај ста ри јих, када се прескоче административне препреке, 
може бити уно сан би знис у зе мљи са све ста ри јим ста нов ни штвом

Игор Јандрић са запосленима

Зграда „Сунчане падине”

Јед на од рет ких ка рак те ри сти ка раз-ви је них зе ма ља по ко јој не са мо да 
не за о ста је мо већ их мо жда и пре ти-
че мо, је сте да нам је на ци ја све ста-
ри ја. Да на шња де ца у зре лом до бу, 
у сва ко днев ној тр ци за обез бе ђи ва ње 
иоле нор мал ни јег жи во та, ра де ћи де-
сет, два на ест и ви ше са ти днев но, не-
рет ко на два рад на ме ста, је два да 
сти жу да се ба ве соп стве ном де цом 
– оста ре ли или бо ле сни ро ди те љи и 
бли ски ро ђа ци не где су на са мом дну 
по ду гач ког спи ска днев них и не дељ них 
оба ве за. Бу ду ћи да нам ни ве ли ка не-
за по сле ност ни је стра на, јер не у мо љи-
ви по да ци по ка зу ју да се број љу ди 
без по сла све бр же (по но во) при ми-
че ци фри од ми ли он, а ме ђу њи ма 
је чак по ло ви на мла ђа од 40 го ди на, 
они про му ћур ни ји и би зни су скло ни-
ји схва ти ли су да те две ства ри иду 
уко рак – да је по сао око збри ња ва-
ња ста рих ко ри стан и за вре ме шне 
љу де и за оне ко ји ће бри гом о њи-
ма до ћи до по сла. 

– Вре ме ка да је бри га о оста ре-
лим или бо ле сним ро ди те љи ма би-
ла не при ко сно ве на ду жност њи хо ве 

де це по ла ко про ла зи – сма тра Игор 
Јан дрић, вла сник при ват ног до ма за 
ста ре „Сун ча на па ди на” у бе о град ском 
на се љу Ме да ко вић. – По што у др жав-
ним до мо ви ма не ма до вољ но ме ста, 
ли сте че ка ња су при лич но ду гач ке, 
до шао сам на иде ју да отво рим при-
ват ни дом за ста ре, ко ју сам пре око 
го ди ну да на и оства рио. Упо слио сам 
та ко це лу сво ју ше сто чла ну по ро ди-

цу. Иако сам прав ник и ме на џер по 
стру ци, ни је ми би ло ла ко да се из-
бо рим с про це ду ром ко ја мо ра да се 
про ђе (кроз ми ни стар ства и ин спек ци-
је) да бих до био све што је по треб но 
да ра дим ле гал но, пре ма про пи си ма, 
да не бих бри нуо ни ја, ни они ко ји 
ов де бо ра ве, ни род би на ко ја их до-
во ди – при ча наш са го вор ник.

У овом до му бо ра ви два де се то ро 
љу ди, ме ђу ко ји ма су од са мог по-
чет ка две са да де ве де се тјед но го ди-
шња ки ње. По је ди ни ста на ри до ђу на 
не ко ли ко ме се ци, то ком зи ме да би 
им би ло ком фор ни је, не ки опет да не 
би би ли са ми док су им де ца на ду-
жим или кра ћим пу то ва њи ма...

– Згра да је гра ђе на на мен ски за 
ове по тре бе, има соп стве ну ку хи њу, 
днев ни бо ра вак и тр пе за ри ју и лифт. 
Со бе су нај ви ше дво кре вет не, са ку-
па ти лом, ка блов ском те ле ви зи јом и 
те ле фо ном, а има и не ко ли ко апарт-
ма на. Де се то ро за по сле них, ме ђу ко ји-
ма нај ви ше ме ди цин ских се ста ра, 24 
ча са днев но бри ну о ста на ри ма. Има-
мо пот пи сан уго вор и ве о ма до бру са-
рад њу са слу жбом Хит не по мо ћи са 
чи јим се де жур ним ле ка ри ма увек 
кон сул ту је мо ка да је не ки здрав стве-
ни про блем у пи та њу, а у слу ча ју да 
ипак не мо же мо са ми да га ре ши мо 
у скла ду са њи хо вим упут стви ма, до-
ла зе и од во зе па ци јен та на пре глед 
у Ур гент ни цен тар. Сви ко ји до ла зе 
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Нај ви ше у Бе о гра ду
У при лог те зи да су тем по жи-

во та и тр ка са вре ме ном нај ва жни-
ји раз лог што је ин те ре со ва ње за 
сме штај ста рих у до мо ве све ве ћи, 
го во ри и по да так да су од 25 ре ги-
стро ва них до мо ва за ста ре чак 22 
у глав ном гра ду. Са мо три ова кве 
уста но ве су ван Бе о гра да, у Ва ље-
ву, Мла де нов цу и Ко ва чев цу.

Др Ивана Сташевић

Дневни боравак у „Сунчаној падини” и трпезарија у „Долче вита кеју”

Ручак и на тераси

Објекат у Новој Галеници

код нас има ју ме ди цин ску до ку мен та-
ци ју и про пи са ну те ра пи ју од свог ле-
ка ра, па и он по вре ме но до ђе да их 
ов де оби ђе и пре гле да. И род би на 
че сто на ше ста на ре од во ди на пре-
гле де и кон тро ле, а на ше не го ва те-
љи це во де ра чу на да они на вре ме 
и ре дов но узи ма ју по треб не ле ко ве 
– об ја шња ва Игор Јан дрић.

Чи ње ни ца да бо ра вак у ова квом 
при ват ном до му ме сеч но ко шта од 
500 евра на ви ше (у ди нар ској про-
тив вред но сти) не ума њу је ин те ре со-
ва ње за сме штај нај ста ри јих чла но ва 
по ро ди це у „Сун ча ну па ди ну”:

– Тре нут но има мо два де се то ро ста-
на ра, али и ли сту че ка ња за сло бод-
но ме сто. Чи ње ни ца је да се пр вих 
ме сец, до ме сец и по да на при ла го-
ђа ва ју, да им бу де и ма ло нео бич но, 
али по сле про стор при хва те као свој, 

уре ђу ју врт, јед но став но ово по ста је 
њи хов дом. Уко ли ко не ко же ли у по-
зо ри ште или да оби ђе свој стан, и 
то ор га ни зу је мо, при ја те љи и род би-

на мо гу да свра те у би ло ко је до ба 
да на да их по се те, да им те ле фо ни-
ра ју, та ко да све функ ци о ни ше без 
про бле ма – об ја шња ва Јан дрић, вла-

сник „Сун ча не па ди не”, до ма ко ји је 
на ме њен сме шта ју ста рих осо ба ко је 
су за сво је го ди не ре ла тив но до брог 
здрав стве ног ста ња.

„Дол че ви та кеј” је, ме ђу тим, при-
ват на уста но ва за сме штај ста рих 
љу ди ко ји па те од де мен ци је. Спе ци-
ја ли зо ва ни су за њи хо ву не гу и на 
че ти ри ло ка ци је у Но вој Га ле ни ци и 
Ви шњич кој ба њи збри ња ва ју ви ше 
од сто па ци је на та.

– Сме штај у на шим до мо ви на ко-
шта 500-550 евра ме сеч но, а по сто ји 
и ва ри ја на та да љу ди до ла зе са мо у 
днев ни бо ра вак што из но си 30 евра 
на дан – об ја шња ва др Ива на Ста ше-
вић, је дан од вла сни ка ових до мо ва. 
– По што су у пи та њу бо ле сни љу ди, 
а ми, по на шим за кон ским про пи си-
ма, не ма мо пра во да за по шља ва мо 
ле ка ре јер ни смо ни ти мо же мо би ти 
ре ги стро ва ни за ле че ње већ са мо 
за сме штај и не гу, има мо два ле ка-
ра ко ји ра де по уго во ру и до ла зе 
не ко ли ко пу та не дељ но. Од 48 за по-
сле них ко ли ко нас је на че ти ри ло-
ка ци је, сем ку ва ри ца, све су оста ло 
ме ди цин ске се стре ко је ра де као не-
го ва те љи це и 24 ча са днев но бри ну 
о на шим ста на ри ма. Мо рам да ка жем 
и да је ја ко те шко на ћи ме ди цин ске 
се стре ко је же ле да ра де овај ни ма-
ло лак и јед но ста ван по сао, та ко да 
увек при ми мо ду пло ви ше не го што 
нам је по треб но јер нас је ис ку ство 
на у чи ло да по сле 10-15 да на оста ну 

оне ко је ствар но же ле да ра де – на-
гла ша ва др Ста ше вић.

Ко ли ка је по тре ба за збри ња ва-
њем ова квих ста рих осо ба, све до чи 
и по ду гач ка ли ста че ка ња на ме сто 
у јед ном од ова че ти ри до ма:

– Ин те ре со ва ње је ве ли ко и ми 
пла ни ра мо да већ од сле де ћег ме се-
ца отво ри мо и пе ти дом са још два де-
се так ме ста. Пред ност је код нас што 
за ин те ре со ва не пр во ста ви мо на ли сту 
че ка ња, та ко да док род би на при ба ви 
сву ме ди цин ску до ку мен та ци ју и оста-
ле нео п ход не па пи ре из цен тра за со-
ци јал ни рад, па ци јент већ стиг не на 
ред за сме штај. Сви ма би нам би ло 
јед но став ни је ка да би за кон ска ре гу-

ла ти ва би ла ви ше у скла ду са ствар-
ним по треб на ста рих љу ди, по го то во 
бо ле сних, и ка да би љу ди би ли ва-
жни ји од чи сто тех нич ких де та ља, 
али се на да мо да ће се и то јед ног 
да на про ме ни ти на бо ље – оп ти ми ста 
је др Ива на Ста ше вић, су вла сник до-
мо ва за ста ре „Дол че ви та кеј”.

Ве сна Ана ста си је вић
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Ла не при ја вље но са мо 736 слу ча је ва на си ља над ста ри ма, прем да је про це на
да их је би ло и не ко ли ко де се ти на хи ља да 

ПОВОДИ

СТА РИ ЉУ ДИ У СР БИ ЈИ СВЕ ЧЕ ШЋЕ ЖР ТВЕ ЗЛО СТА ВЉА ЊА

Тр пе и кри ју „бру ку”

Ста ре љу де у Ср би ји нај ро ђе ни ји 
вре ђа ју, не пре ста но им ста вља ју 

до зна ња да су су ви шни и на смет-
њи, уда ра ју их, отва ра ју им по шту, 
узи ма ју пен зи ју, те ра ју их у ста рач-
ки дом и тра же пре пи си ва ње имо ви-
не... а они, због сти да и сра ма што 
на си ље тр пе упра во од нај бли жих, 
тру де се да са кри ју „сво ју бру ку”. 
Ваљ да је, сто га, ла не над ле жним ор-
га ни ма у на шој др жа ви при ја вље но 
тек 736 слу ча је ва на си ља над ста ри-
ма, прем да је ре ал на про це на да их 
је, пре ма ре чи ма На та ше То до ро вић, 
струч ног са рад ни ка за бри гу о ста ри-
ма у Цр ве ном кр сту Ср би је, би ло из-
ме ђу 53.000 и 76.000. 

Ис тра жи ва ње „Дис кри ми на ци ја ста-
ри јих у Ср би ји”, ко је је у ма ју оба вио 
Цр ве ни крст Ср би је с ор га ни за ци јом 
Ху ма наС, по ка за ло је да је 32 од сто 
ста ри јих од 65 го ди на из ло же но не-
ком об ли ку на си ља. Ан ке та ко ја је 
об у хва ти ла 250 ис пи та ни ка ове ста-
ро сти (175 же на и 75 му шка ра ца) у 
осам гра до ва Ср би је (Бе о град – Сав-

ски ве нац, Кра гу је вац, Ло зни ца, Ра шка, 
Пи рот, Сом бор, Срем ска Ми тро ви ца и 
Ста ра Па зо ва) обе ло да ни ла је да је 
нај у че ста ли је вер бал но мал тре ти ра-
ње, сле ди за не ма ри ва ње, па фи зич-
ко и еко ном ско зло ста вља ње. Ве ли ки 
број ис пи та ни ка, од ко јих ве ћи на жи-
ви на се лу (172, или 68,8 од сто) жа-
лио се да тр пи ком би на ци ју не ко ли ко 
вр ста на си ља. 

На та ша То до ро вић ка же да је на 
пи та ње „шта под ра зу ме ва ју под зло ста-
вља њем” зна ло да од го во ри 30 од сто 
ан ке ти ра них, 10,8 про це на та сма тра-
ло је да је то са мо фи зич ко мал тре-

ти ра ње, 6,4 од сто да је то вер бал ни 
на ср тај на лич ност, 14,4 по сто за не ма-
ри ва ње ни је до жи вља ва ло као об лик 
зло ста вља ња, док је 3,6 про це на та ис-
пи та них под зло ста вља њем под ра зу-
ме ва ло са мо за не ма ри ва ње. 

– Нај муч ни је је на ју гу Ср би је, 
где су нај број ни ја ста рач ка до ма ћин-
ства, у за би ти ма у ко ји ма су нај го ри 
усло ви жи во та и здрав стве не услу ге 

не до ступ не. Ста ри љу ди на се лу су 
оди ста у нај не за вид ни јем по ло жа ју, 
ви ше ни су спо соб ни да при вре ђу ју, 
де ца су им да ле ко и рет ко их по се-
ћу ју, та ко да не ма ју ни ка ква при ма-

Хра ни тељ ство у Кру шев цу 
Цен тар за со ци јал ни рад у Кру шев цу, са Ми ни стар ством за рад и со ци-

јал ну по ли ти ку, по кре нуо је пи лот про је кат „За јед но до срећ ни јег жи во-
та” с на ме ром да зло ста вља не и за не ма ре не ста ре осо бе на ђу уто чи ште 
и мир у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. 

Од ја ну а ра об у че но је 23 хра ни те ља, збри ну то шест осо ба, а у пла-
ну су до кра ја ав гу ста још три сме шта ја за ове зло пат ни ке. На ме ра је 
да го ди шње у хра ни тељ ским до ма ћин стви ма но ви по ро дич ни ку так про-
на ђе до де сет ова квих љу ди, јер у кру ше вач ком кра ју има мно го са мач-
ких ог њи шта, а сме штај ни ка па ци те ти у ге ри ја триј ским цен три ма су 
по пу ње ни. 

Представљање резултата истраживања
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ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ВИ СИ НЕ И ОБИ МА ПРА ВА ЗА ТЕ ЧЕ НИХ КО РИ СНИ КА 

Де љи ва по ро дич на 
пен зи ја

Ка ко од ре ди ти ви си ну при на дле жно сти за де те ко је Ка ко од ре ди ти ви си ну при на дле жно сти за де те ко је 
оства ру је пра во по осно ву оба ро ди те ља, а ка кооства ру је пра во по осно ву оба ро ди те ља, а ка ко

де те ту по осно ву јед ног ро ди те љаде те ту по осно ву јед ног ро ди те ља

ИЗА ШАЛТЕРА

ња. На наш пред лог да се уве ду и 
со ци јал не пен зи је за нај у гро же ни је 
ста ре љу де, из Ми ни стар ства за рад 
и со ци јал ну по ли ти ку од го во ри ли су 
да би та ко не што мо гло да се оства-

ри тек у бу дућ но сти – ис ти че На та-
ша То до ро вић. 

Да би се по мо гло оста ре ли ма, уса-
мље ни ма, из оп ште ни ма из по ро дич них 
зби ва ња и зло ста вља ни ма, сма тра се 
да су хра ни тељ ске по ро ди це нај при-
хва тљи ви је ре ше ње јер су за др жа-
ву знат но јеф ти ни је од до мо ва, а за 
ко ри сни ке мно го ху ма ни је. И из град-
ња си гур них ку ћа би ла би од ве ли ке 
по мо ћи жр тва ма вер бал ног, фи зич ког 
и еко ном ског мал тре ти ра ња.

Док се то не до го ди, цен три за 
со ци јал ни рад су пред ло жи ли да се 
про то ко ли њи хо вог де ло ва ња при ла-
го де оста ре ли ма, а са да шњи про пи-
си ускла де с по зи тив ним ис ку стви ма 
дру гих зе ма ља.

Цр ве ни крст Ср би је пла ни ра да се, 
у нај ско ри је вре ме, ла ти и ис тра жи ва-
ња на си ља над ста ри ма у ге ри ја триј-
ским и здрав стве ним уста но ва ма, ка же 
на ша са го вор ни ца, до да ју ћи да ова-
кво ис тра жи ва ње до сад ни је ра ђе но 
у на шој зе мљи, али по да ци из све та 
ука зу ју да ни по ме ну тим ин сти ту ци ја-
ма ова кве по ја ве ни су стра не.
Зло ста вља ње ста рих, ко је ни је 

осо бе но са мо за Ср би ју, мо гућ но је 
спре ча ва ти је ди но ако се на истом 
за дат ку на ђу струч ња ци, во лон те ри, 
вре ме шне осо бе, ме ди ји и ши ра јав-
ност, сма тра ју ис тра жи ва чи, а њи хо-
ву дис кри ми на ци ју треба са гле да ти 
мул ти ди сци пли нар но и мул ти сек тор-
ски, уз обу ку про фе си о на ла ца, чла-
но ва по ро ди це и дру гих ко ји во де 
ра чу на о ста ри јим осо ба ма.

Та тја на Кр шић

У про шлом бро ју би ло је ре чи о усло-
ви ма под ко ји ма де те сти че пра во 

на две по ро дич не пен зи је, али жи вот 
на ме ће и си ту а ци је за ко је је нео п хо-
дан дру га чи ји по сту пак. Има слу ча је ва 
да де те, ко је је већ не ко ли ко го ди на 
ко ри сник пен зи је по сле смр ти оца, 
оста не и без мај ке ко ја има и де те из 
дру гог бра ка, па оба де те та под не су 
зах тев за до би ја ње по ро дич не пен зи је 
и по смр ти мај ке. Основ на ди ле ма је 

ка ко од ре ди ти по ро дич ну пен зи ју за 
де те ко је оства ру је пра во по осно ву 
оба ро ди те ља, а ка ко де те ту по осно-
ву јед ног ро ди те ља, ако је чла ном 73, 
став 2 За ко на про пи са но да се пен зи-
ја од ре ђу је као јед на пен зи ја.

Не спор но је да де те ко је ко ри сти 
оче ву пен зи ју од, ре ци мо, но вем бра 
2002. као за те че ни ко ри сник пра ва 
на ста вља да ко ри сти то пра во под 
усло ви ма ко ји су би ли утвр ђе ни про-
пи си ма ва же ћим до 10. апри ла 2003. 
го ди не (до при ме не но вог за ко на). 
Ме ђу тим, о зах те ви ма оба де те та за 
по ро дич ну пен зи ју по смр ти мај ке, 
под не тим у овој го ди ни, од лу чи ва ће 
се при ме ном но вих про пи са, ва же ћих 
од 10. апри ла 2003. го ди не.

Да би се пра вил но утвр ди ло пра во 
и ви си на по ро дич не пен зи је за оба 

де те та, сход но од ред би чла на 71 За-
ко на, нај пре ће се из ра чу на ти из нос 
по ро дич не пен зи је за два чла на по-
ро ди це по осно ву смр ти за јед нич ког 
ро ди те ља, да кле у ви си ни 80 од сто 
пен зи је ко ја би мај ци при па да ла у 
тре нут ку смр ти. Тај из нос ће се по-
де ли ти де ци на рав не ча сти – по 50 
по сто јед ном и дру гом де те ту. 

Сле де ћи ко рак је да се пен зи ја 
пр вог де те та (без оба ро ди те ља), 

од ре ђе на ра ни јим пра во сна жним ре-
ше њем (у на шем при ме ру из 2002. 
го ди не), ускла ди са по ве ћа њи ма до 
да на ка да је на сту пи ла смрт дру гог 
ро ди те ља – мај ке и да се утвр ди из-
нос ускла ђе не пен зи је на тај дан. 
За тим се та ко од ре ђен из нос ускла-
ђе не пен зи је по смр ти оца са бе ре са 
из но сом по ло ви не пен зи је од ре ђе не 
за два чла на по смр ти мај ке, чи ме 
се прак тич но утвр ди ко нач ни из нос 
јед не пен зи је за де те ко је је оста ло 
без оба ро ди те ља.

И у овом слу ча ју, раз у ме се, са-
бра ни из нос две по ро дич не пен зи је, 
ко је де те при ма по осно ву смр ти оца 
и мај ке као јед ну, не мо же пре ћи ли-
мит, од но сно нај ви ши из нос пен зи је 
у прет ход ном квар та лу.

С. М. 

По сао – по ли ци је
Ко ли ко се о на си љу ћу ти, све-

до чи и по да так да 56 од сто ан ке-
ти ра них твр ди да не зна ни јед ну 
зло ста вља ну ста ру осо бу. А на пи та-
ње ко би тре ба ло да се ба ви спре ча-
ва њем ове по ја ве, 52 од сто одговара 
да би у то ме тре ба ло да се на ђу и 
по ро ди ца, и цен три за со ци јал ни 
рад, и по ли ци ја, су до ви и цр ква... 
Од оста лих, нај ви ше, 10,4 про цен-
та, ми сли да је то глав ни по сао 
– по ли ци је. Је два не што ма ло број-
ни ји глав ну бра ну ви де у здру же-
ном на по ру по ли ци је и цен та ра за 
со ци јал ни рад, а осам од сто ис пи та-
ни ка ве ру је да је ту најодговорнија 
по ро ди ца.



Фи ли ја ла Ки кин да по кри ва 
оп шти не Ки кин да, Чо ка 

и Но ви Кне же вац, а 33.343 
оси гу ра ни ка и 19.294 ко ри сни-
ка из овог де ла Се вер но ба-
нат ског окру га пра ва из ПИО 
мо гу да оства ре у се ди шту 
Фи ли ја ле (До си те је ва 33) и у 
ис по ста ва ма у Чо ки (Мар ша-
ла Ти та 20) и у Но вом Кне-
жев цу (Кра ља Пе тра I 53). 
Ис по ста ве су не дав но по ве-
за не са цен трал ним ра чу на-
ром у Ди рек ци ји По кра јин ског 
фон да у Но вом Са ду. 

Ки кинд ска фи ли ја ла већ 
ду го го ди на по сти же до бре ре-
зул та те и ле по је чу ти да, осим 
не до стат ка по треб ног бро ја 
ра чу на ра, не ма ју озбиљ ни јих 
про бле ма у ра ду слу жбе. На-
и ме, 37 стал но за по сле них и 
три при прав ни ка су, од 8.855 
при спе лих зах те ва за оства-
ри ва ње пра ва лањ ске го ди не 
ре ши ли 8.336, и то нај ве ћим 

де лом у за кон ском ро ку. Ура-
ди ли су их, из ме ђу оста лог, 
и на 17 „исто риј ских” тер ми-
на ла ко ји су у упо тре би од 
1986. го ди не. Ве лин ка На крај-
ку ћин, ди рек тор Фи ли ја ле, 
и Ми лош Бан дић, на чел ник 

Оде ље ња за ПИО, не схва-
та ју тра гич но ка да не ки „ис-
кли зне са ко ло се ка”, јер га 
у крат ком ро ку ко ле ге из IT 
сек то ра у Ди рек ци ји По кра-
јин ског фон да оспо со бе за 
рад. Бе за зле ни је за сто је у ра-
ду тер ми на ла не кад от кла ња 
и Ми лош Бан дић, ко ри сте ћи 
ду го го ди шње ис ку ство у ра-
ду са овом опре мом – уз ин-
струк ци је из Но вог Са да.

Ки кин ђа ни су про шле го-
ди не оства ри ли и нај бо љи 
про це нат пре у зе тих обра за-
ца М-4 у По кра јин ском фон-
ду, 86-87 од сто пред ви ђе ног 
бро ја. 

– Апел Фон да ПИО по-
сло дав ци ма, кроз ме ди је, да 
до 30. апри ла пре да ју обра-
сце М-4 за за по сле не у Ки-
кинд ској фи ли ја ли уро дио је 
пло дом. Пре да то их је ви ше 
не го ра ни јих го ди на, па на-
ши рад ни ци не сти жу да их 

уне су у ба зу по да та ка у крат-
ком вре ме ну. На рав но, још 
има оних ко ји не по шту ју за-
кон ску оба ве зу и про тив та-
квих смо под не ли пре кр шај не 
при ја ве. Про шле го ди не смо 
пре да ли су ду пет при ја ва про-

тив не са ве сних по сло да ва ца 
– углав ном су то при ват на 
пред у зе ћа, до не те су пра во-
сна жне пре су де и из ре че не 
ка зне од 5.000 до 20.000 ди-
на ра. До сад смо у 2009. го ди-
ни под не ли 11 пре кр шај них 
при ја ва по овом осно ву – ка-
же На крај ку ћин.
Две тре ћи не по слов не 

згра де Фи ли ја ле у Ки кин ди 
вла сни штво су Фон да ПИО, 
а јед на тре ћи на при па да Фи-
ли ја ли РЗ ЗО. У при зе мљу, 
на пр вом спра ту и у дво ри-
шној згра ди на ла зе се про-
сто ри је Фон да ПИО. Шал тер 
за при јем свих зах те ва, као 
и Ин ва лид ска ко ми си ја на ла-
зе се у при зе мљу, у јед ној 
кан це ла ри ји је ор га ни зо ва-
на слу жба прав не по мо ћи, а 
у дру гој се пре да ју обра сци 
из де ло кру га ра да МЕ (М-1, 
М-2...). Рад но вре ме је од 8 
до 13 ча со ва. Ле кар ве штак 
Љи ља на По по вић-Ва сић об-
ра ђу је зах те ве са не у роп си-
хи ја триј ским бо ле сти ма, као 
и све зах те ве ТНП, а зах те-
ви оси гу ра ни ка са бо ле сти ма 
из ин тер ни стич ке, хи рур шке 
или дру гих обла сти ве шта-
че се у Но вом Са ду. 

Фи ли ја ла Ки кин да има и 
за по сле ног за пра ва по кон-
вен ци ја ма са Аустри јом и Не-
мач ком, а тај по сао оба вља 
и за Фи ли ја лу Зре ња нин. 
Уско гр ло при ли ком ре ша ва-
ња зах те ва за пен зи ју, као и 
у ве ћи ни фи ли ја ла, је сте не-
до ста так по твр да о ста жу из 
По ре ске упра ве за оси гу ра ни-
ке са мо стал них де лат но сти и 
за по љо при вред ни ке. Ре ше-
ња че ка ју и на до ста вља ње 
по твр да о ста жу из бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ. У Ки кинд-
ској фи ли ја ли ка жу да и ту 
има бо љит ка, јер су стран-
ке по слу ша ле по зив из РФ 
ПИО, па са да под но се зах те-
ве за по твр ђи ва ње овог ста-
жа и пре ис пу ње ња не ког 
од усло ва за пен зи ју.

Пре ма ре чи ма Дра га на 
Мај ки ћа, на чел ни ка Оде ље-
ња фи нан сиј ских по сло ва, 
утвр ђен је и спи сак пен зи-
о не ра за бес пла тан опо ра-
вак у ба њама Ср би је: од 
136 пен зи о не ра из ка те го-
ри је за по сле них и два са-
мо стал ца, нај ви ше (51) ће 
оти ћи у Ба њу Ка њи жу, у 
бли зи ни Ки кин де. 
Ми ро слав Мек те ро вић
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ПРЕДСТАВЉАМО

ФИ ЛИ ЈА ЛА КИ КИН ДА – НАЈ А ЖУР НИ ЈА У ПО КРА ЈИН СКОМ ФОН ДУ

Тер ми на ле би ра до
за ме ни ли ра чу на ри ма

Про шле го ди не под не то пет, а ове 11 пре кр шај них при ја ва про тив по сло да ва ца
ко ји ни су пре да ли М-4 – судови пресудили: казне до 20.000 динара

Ве лин ка На крај ку ћин



Фи ли ја ла Кра ље во на ла зи се у ад-
ми ни стра тив ном се ди шту Ра шког 

окру га, у Ули ци вој во де Пут ни ка број 
5. Иако у ис тој згра ди са се ди штем 
Фи ли ја ле РЗ ЗО, пред ста вља за себ ну 
це ли ну са по себ ним ула зом. По слов-
ни про стор је по де љен и раш чи шће-
ни су имо вин ско прав ни од но си, што 
омо гу ћа ва не сме тан рад и до бру по-
слов ну са рад њу обе слу жбе.

– По слов на згра да Фи ли ја ле је до 
сре ди не 2008. го ди не пот пу но ре кон-
стру и са на, адап ти ра на и над зи да на. 
Про сто ри је су опре мље не са вре ме-
ним кан це ла риј ским на ме шта јем, IT 
опре мом, а обје кат је кли ма ти зо ван 
и при кљу чен на цен трал но гре ја ње, 
што је до при не ло знат но бо љим усло-
ви ма за рад за по сле них. Мон ти ра на 
је и са вре ме на по крет на рам па за 
осо бе у ин ва лид ским ко ли ци ма, што 
им је омо гу ћи ло не сме тан при ступ 
Фи ли ја ли – за до во љан је ура ђе ним 
ди рек тор Де јан Срећ ко вић. – Пре о ста-
ло је још да се опре ми че ка о ни ца ис-
пред шал тер са ле у ко јој се на ла зе 
че ти ри за себ на шал те ра за пре да ју 
зах те ва стра на ка, че ка о ни ца ис пред 
про сто ри је за ме ди цин ско ве шта че-
ње и ма ње че ка о ни це на тре ћем и 
че твр том спра ту.

Фи ли ја ла Кра ље во по слу је и у две 
ис по ста ве ко је се на ла зе у Ра шки и Вр-
њач кој Ба њи. Про стор у Ра шки је функ-
ци о на лан, на ла зи се у цен тру гра да, 
омо гу ћа ва не сме тан рад за по сле ни ма, 
али је нео п ход на и ње го ва адап та ци-
ја. Ме ђу тим, про стор у Вр њач кој Ба-
њи је пот пу но не у сло ван за рад јер 
је ма ли (два де се так ква дра та) и ко ри-
сти се за јед но са ис по ста вом РЗ ЗО-а. 
Ра ди ква ли тет ни јег и ефи ка сни јег ра да 
ис по ста ве у Вр њач кој Ба њи, при пре ма 
се пред лог Ди рек ци ји Фон да за про на-
ла же ње трај ног ре ше ња за ло ка циј ско 
из ме шта ње и при ла го ђа ва ње про сто ра 
ис по ста ве зах те ви ма слу жбе. 

Фи ли ја ла Кра ље во, са ове две ис-
по ста ве, бро ји 63 за по сле на и по кри ва 
све три оп шти не, Кра ље во, Вр њач ка 
Ба ња и Ра шка, са око 62.000 оси гу ра-
ни ка и око 40.000 ко ри сни ка пра ва. Од-
лу ком о при вре ме ној над ле жно сти за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО за оси гу ра-
ни ке и ли ца с Ко со ва и Ме то хи је, од 
мар та 2007. го ди не ова фи ли ја ла над-
ле жна је и за оне ко ји жи ве на под руч-
ју АП КиМ а по след ње оси гу ра ње им 
је у оп шти на ма При шти на, Ко со во По-
ље, Гло го вац, Ли пљан, По ду је во, Оби-
лић и Но во Бр до, као и за оне ко ји су 
при вре ме но на пу сти ли По кра ји ну, а бо-

ра ве на под руч ју Фи ли ја ле Кра ље во – 
што упра во и чи ни нај ве ћи број ли ца 
ко ја су жи ве ла или жи ве на те ри то ри-
ји Ко сме та, а у си сте му су ПИО Ре пу-
бли ке Ср би је.

– Про шле го ди не при мље но је 
22.540 но вих зах те ва, из 2007. и ра-
ни јих го ди на пре не тих пред ме та је би-
ло 2.845, а ре ше но је бли зу 21.000 
зах те ва. Исто вре ме но, ре ор га ни зо ва на 
је слу жба ма тич не еви ден ци је што је 
омо гу ћи ло знат но бо љу ко му ни ка ци ју 
са по сло дав ци ма око при је ма и пре у-
зи ма ња обра за ца М-4 и ре ги стро ва ња 
по да та ка у ба зи ма тич не еви ден ци је 
Фон да. То је ре зул ти ра ло и скра ћи-
ва њем ро ко ва за до но ше ње ре ше ња 
– ка же ди рек тор Срећ ко вић.

Тре нут ни при о ри тет, по ње го вим ре-
чи ма, је сте ажу ри ра ње ба зе по да та ка 
ма тич не еви ден ци је и у том по слу ан-
га жо ва ни су го то во сви за по сле ни уз 
исто вре ме но за др жа ва ње тем па ра да 
на оба вља њу те ку ћих по сло ва. 

– На ве де ни усло ви за рад и до бра са-
рад ња за по сле них до при не ли су и оства-
ре ним ре зул та ти ма Оде ље ња ПИО: на 
по след њој ре ви зи ји, у пр вој по ло ви ни 
ју на ове го ди не, ни је би ло оспо ре них 
пред ме та, што је, опет, свим за по сле-
ни ма да ло и за да так ви ше да се у на-
ред ном пе ри о ду по стиг ну ти ре зул та ти 
очу ва ју и још ви ше уна пре де – на гла-
ша ва Де јан Срећ ко вић, ди рек тор Фи-
ли ја ле РФ ПИО у Кра ље ву.

В. Ана ста си је вић
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До бри усло ви за рад, сем у Вр њач кој Ба њи; 63 за по сле на за 62.000 оси гу ра ни каДо бри усло ви за рад, сем у Вр њач кој Ба њи; 63 за по сле на за 62.000 оси гу ра ни ка
и око 40.000 ко ри сни ка пра ва, ме ђу ко ји ма је ве ли ки број са Ко сме таи око 40.000 ко ри сни ка пра ва, ме ђу ко ји ма је ве ли ки број са Ко сме та

Дејан Срећковић

ФИ ЛИ ЈА ЛА КРА ЉЕ ВО – БЕЗ ОСПО РЕ НИХ РЕ ШЕ ЊА

Бо ља ко му ни ка ци ја
са по сло дав ци ма
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ИНИЦИЈАТИВЕ

СЕ О СКИ ТУ РИ ЗАМ У ОКО ЛИ НИ БО РА КАО ШАН СА ОНИ МА КО ЈИ СУ ОСТА ЛИ БЕЗ ПО СЛА 

Укус се ла и ле пих
пре де ла

По што је кон фек ци ја у ко јој је ра ди ла оти шла у сте чај, Ми ра Гру јић се вра ти ла у род но 
се ло Гор ња не и, при пре ма ју ћи се за пр ве го сте, по ку пи ла пр ву на гра ду 
за шљи во ви цу и тре ћу за ви но на Сај му пи ћа и ме да у Не го ти ну

Ми ра Гру јић је ра ди ла у 
бор ској кон фек ци ји „Пр-

ви мај”, а ка да је овај не ка-
да успе шан „из да нак” чу ве не 
пи рот ске фа бри ке оти шао у 
сте чај, она је, као и мно ге 
ко ле ги ни це, за вр ши ла „на 
за во ду”. Од лу чи ла је да се 
вра ти у род но Гор ња не, нај-
леп ше се ло бор ске оп шти-
не одав но про зва но „ма лом 
Швај цар ском”, и по све ти ла 
се воћ ња ку, ви но гра ду, са-
ку пља њу ди вљих пло до ва. 
На пра ви ла је и ша ран ски 
риб њак, ма да има усло ве 
и за па стрм ку јер је во да 
чи ста и хлад на, пра ва пла-
нин ска. А да то у шта се 
упу сти ла за и ста вре ди, уве-
ри ла се на не дав ном Сај му 
пи ћа и ме да у Не го ти ну где 
је до би ла пр ву на гра ду за 
шљи во ви цу и тре ћу за ви но! 
Про сто ни је мо гла да ве ру је 
да је по бе ди ла све из ла га-

че ра ки је из Ти моч ке кра ји-
не, Ру му ни је, Бу гар ске, па и 
Ма ке до ни је, а још ви ше да 
је сво јим ви ном од до ма ћих 
сор ти „за пе та ма” чу ве ним 
кра јин ским ви на ри ма. 

– По што сам ре ши ла да 
се ба вим се о ским ту ри змом, 
би ла на пре да ва њи ма и екс-
кур зи ја ма по Ср би ји, из Ту-

ри стич ке ор га ни за ци је Бо ра 
по зва ли су ме у Не го тин на 
Са јам пи ћа и ме да. По сла-
ла сам на оце њи ва ње ви но 
од на ших ста рих сор ти – ви-
ја ле и шпа њол ке – и шљи-
во ви цу ја чи не 58 сте пе ни. 
За њу сам до би ла пр ву ме-
ђу на род ну на гра ду, а за ви-
но тре ћу! Искре но, ни сам 
се то ме на да ла, али пре су-
ди ла је, ка ко ја то ка жем 
– исти на, од но сно чи сто ћа 
мог пи ћа. Јер, то ви но из 
2007. го ди не од гро жђа је 
ко је уоп ште ни је пр ска но 
ни ти му је до да та кап во-
де ни грам ше ће ра. Јед но-
став но, ка ко га је бог дао 
и људ ска, од но сно мо ја ру-
ка – ка же Ми ра. – За ви сно 
од ро да и го ди не, за на ше 
по тре бе спре ми мо од 300 
до 500 ли та ра ви на, али 
са да ка да смо се уве ри ли 
да је до бро, мо же мо и за 
дру ге. Ме ђу тим, мо ра ће мо 
да зна мо „за шта ра ди мо”. 
Имам и од лич ну ора хо ва чу, 
ви шње ва чу, ли кер од дре-
њи на, ши пу ра ка... Уско ро 
ће и мед.

Зе ле ни пр стен око 
цр не тач ке

За раз ли ку од не ких ме-
штан ки, Ми ра, зва нич но, 
још ни је уго сти ла ни јед ног 
ту ри сту, али се спре ма. По-
чет ком ју на би ла је са гру-
пом до ма ћи на из бор ских 
се ла у око ли ни Ва ље ва и 
Гор њег Ми ла нов ца да ви-
ди ка ко се то та мо ра ди. 
До би ла је још ви ше во ље, 
али, ка же, и бор ска оп шти-
на по чет ни ци ма у овом по-

слу тре ба да „про гле да кроз 
пр сте” што се ти че по ре за 
и ка те го ри за ци је. 

– По што све мо ра мо да 
ура ди мо од сво јих па ра, нек 
се стр пе ко ју го ди ну – ка же 
она – док при ву че мо го сте, 
па ће по сле и оп шти на има-
ти ко ри сти од то га.

Они ма ко ји ни су би ли у 
овом де лу Ср би је при ча о се-
о ском ту ри зму мо же де ло ва-
ти не ре ал но у сен ци бор ских 
дим ња ка, од но сно Бо ра ко-
ји сло ви за еко ло шку „цр ну 

Ми ра Гру јић

Ла за ре ва пе ћи на
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Ду ши ца Штир ба но вић

Гор ња не

тач ку”. Али, ту су не дир ну-
та при ро да на 40-ак ки ло-
ме та ра од руд ни ка и бо га та 
тра ди ци ја, хра на ко ја се до-
ста раз ли ку је од цен трал но-
ср би јан ске и вој во ђан ске, 
осо бе ни и ве о ма при влач ни 
ту ри стич ки мо ти ви. Тај „зе-
ле ни пр стен” је скло пљен 
од Ду ба шни це и Цр ног вр ха 
огле да ног у Бор ском је зе ру, 
Ве ли ког кр ша и Сто ла по ве-
за них цвет ним ћи ли мом Гор-
њан ске ви со рав ни. Све то 
још је оки ће но дра гу љи ма 
Злот ских пе ћи на, уми ве но 
ве о ма ле ко ви том во дом не-
ко ли ко ба ња (Бре сто вач ка и 
Гам зи град ска) и тер мал них 
из во ра (Шар ба но вац, Ни ко-
ли че во). 

Не ма сум ње да ће љу ди 
ово га кра ја ко ји би се ба ви ли 
се о ским ту ри змом и до ма ћом 
ра ди но шћу мо ћи да опре ме 
објек те ко ји би за до во љи ли 
стан дар де сме шта ја. Јер, кри-
те ри ју ми ка те го ри за ци је (по 
но вом за ко ну) би ће за се ло 
не што бла жи. Уоста лом, су-
шти на це ле при че ни ни је 
да се у се лу гра де град ске 
ку ће, већ да се та мо по ну ди 

не што дру го, уз ми ни мал не 
са ни тар но-хи ги јен ске усло-
ве. Ипак, нај ва жни ја ствар, 
а у то су се Бо ра ни не дав но 
уве ри ли у за пад ној Ср би ји, 
је сте по ну да: ка ко сад све 
то да се „упа ку је” и по ну ди 
куп цу. У Бо ру на сто је да убр-
за ју ка те го ри за ци ју до ма ћин-
ста ва и да их, уме сто пет, 
бу де де се так. Из сва ког од 
се ла у том „зе ле ном пр сте-
ну” око гра да ба кра – бар 
по јед но или два. 

Пре по род 
та јан стве ног ис то ка

Чи та ву при чу око се о ског 
ту ри зма за по чео је пре го ди-
ну-две Ре сурс цен тар про јек-
том „Пре по род та јан стве ног 
ис то ка”, а на ста ви ла Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја Бо ра и 
ор га ни за ци је ко је кроз се о-
ски ту ри зам на сто је да ре-
ше не ке дру ге про бле ме. 
То су Тран зи ци о ни цен тар 
РТБ-а Бор ко ји на овај на-
чин тра жи пут за ви шко ве за-
по сле них, Дру штво мла дих 
ис тра жи ва ча ко је је пр во за-
по че ло ис тра жи ва ње ов да-
шњих по тен ци ја ла за се о ски 

ту ри зам, „Гру па 55” ко ја се 
ов де за ла же за оп шти раз-
вој ту ри зма и Дру штво за 
обра зо ва ње од ра слих ко је 
про мо ви ше не ке но ве вр сте 
обу ке и њи хо ве ре зул та те. 
Не дав но је осно ва но и удру-
же ње до ма ћи на у се о ском 
ту ри зму од 40-ак чла но ва 
ме ђу ко ји ма је и на ша са го-
вор ни ца Ми ра Гру јић. Јер, 
гле да но ши ре, осим раз во-
ја но ве при вред не гра не и 
уна пре ђе ња жи во та на се-
лу, раз во јем се о ског ту ри-
зма и сме шта ја у до ма ћој 
ра ди но сти ре ша ва се и про-
блем за по шља ва ња. Љу ди 

мо гу да има ју бар не ку до-
пун ску за ра ду, а, у скла ду 
са раз во јем гра не, мо гу и да 
жи ве од то га. Исто вре ме но, 
ту се са нај ма ње сред ста ва 
до би ја ју но ви ле жа је ви и но-
ви ка па ци те ти за го сте, уз 
мно го ма ња ула га ња не го 
у ве ли ке хо те ле. 

Бор, у ства ри, има ве ли-
ке хо те ле, али „Је зе ро” и 
„Ме та лург” на Бор ском је-
зе ру не ра де, а гран ди о зни 
„Је лен-Ха јат” на Цр ном вр-
ху ча ми не до вр шен. Бре сто-
вач ка ба ња је огра ни че них 
ка па ци те та, мо тел код Злот-
ских пе ћи на не ра ди, ста ри 
град ски хо тел ни је у пу ној 
функ ци ји, а но ви се упра во 
до вр ша ва. Од ма ра ли ште на 
Са ва чи при ла го ђе но је ле-
то ва њу де це и спор ти ста. 
Уоста лом, се о ски ту ри зам ни-
је са мо за ме на за кла сич ни, 
већ је као по себ на вр ста по-
ну де – свет ски, па и тренд 
у Ср би ји. Све ви ше го сти-
ју не тра жи пла жу, мо ре и 
сун це, већ та ко зва ни ак тив-
ни од мор, при ро ду, шет њу, 
уче шће у се о ским по сло ви-
ма, до ма ћу хра ну. 

Та ко је Ми о драг Ур су ло-
вић из Зло та ла не уго стио 
јед ну де ле га ци ју из Ка на де, 
дру гу из Ту ри стич ког са ве за 
Бе о гра да, ис тра жи ва че ка-
над ског „Дан ди ја”, ње го ва 
ком ши ни ца Би ља на Мо нић 
има ла је го сте из Јор да на и 
Фран цу ске, а Ду ши ца Штир-
ба но вић из Гор ња на уго сти-
ла је јед ног Фин ца ко ји је 
на хлад ни се вер, у ду ши и 
по кло ње ној вла шкој тор би 
тра ди ци о нал не из ра де, од-
нео ве о ма то плу при чу о Ср-
би ји и ње ним љу ди ма.

Љу би ша Алек сић



По чет ком по след ње де-
це ни је два де се тог ве ка 

ни ко, или бар ве ћи део на ци-
је, ни слу тио ни је да ће те 
го ди не ка сни је до би ти епи-
тет „чу ве не де ве де се те”, а 
још ма ње да ће то чу ве ње 
би ти по ни зу за ла: рас пад 
зе мље, ра то ви до та да шње 
бра ће, санк ци је, хи пе рин-
фла ци ја...

И 1991. на ста вље на је ис-
пла та пен зи ја у два де ла, 
али су по ви ши це по ста ја ле 
све ма ње. По чет ком го ди не 
су пен зи о не ри, уме сто обе-
ћа них 11, до би ли не пу них 
шест од сто ви ша при ма ња. 
Об ја шње ња да су део по ве-
ћа ња акон та тив но при ми-
ли у по след ња два ме се ца 
прет ход не го ди не ни су им 
би ла пот пу на ја сна. Али, па-
жњу око 700.000 та да шњих 
пен зи о не ра за о ку пи ла је и 
на ја ва мо гућ но сти от ку па 
ста но ва око че га су се по-
чет ком го ди не још „ло ми ла 
ко пља”: тре ба ли то до зво-
ли ти, тре ба ли уве сти еко-
ном ске ста на ри не они ма ко ји 
не мо гу да их от ку пе, ка ко 
ће они са нај ни жим при ма-
њи ма мо ћи да ура де би ло 
шта од то га... 

У ма ју се и да ље ин си-
сти ра ло на бла го вре ме ној 
ис пла ти пен зи ја у це ло сти, 
али се сре ди ном го ди не 
већ уве ли ко го во ри ло о 
кри зи на по мо лу, о рас па-
ду СФРЈ и о про бле ми ма 
ко је ће то до не ти и пен зи-
о не ри ма и они ма ко ји то 
тре ба да по ста ну због ста-
жа на це лој те ри то ри ји Ју-
го сла ви је.

Ипак, пен зи је су ис пла ћи-
ва не 15. и 30. у ме се цу са 
ма њим или ве ћим од сту па-
њи ма, на ја вљи ва на је јед но-
крат на ис пла та „уско ро”... У 
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (5)

Хи пе рин фла тор на аго ни ја
До нет је дин ствен за кон о ПИО и осно ва на три фон да, по че ло опо ре зи ва ње, 
а за тим и „кро је ње” пен зи ја пре ма усло ви ма санк ци ја, у ав гу сту 1993. 
по ви ши ца 850 од сто, а у де цем бру про се чан чек – осам би ли о на 

Во де ће гла си ло
Дра гој и по што ва ној ре дак ци ји „Гла са оси гу ра ни-

ка” и свим ра ни јим и са да шњим са рад ни ци ма че сти-
там ју би леј – 40 го ди на упор ног и плод ног ра да, са 
же љом да и да ље бу де те во де ће гла си ло за жи вот на 
пи та ња са да шњих и бу ду ћих пен зи о не ра.

Са осо би тим по што ва њем,
Ан дри ја Ме ре ник, пред сед ник Ко ми си је 

за бо рач ку и ин ва лид ску за шти ту 
РО Са ве за удру же ња бо ра ца НОР-а

ју ну је сти гло дру го по ве ћа-
ње од 10,58 од сто са ис пла-
том и раз ли ке за мај. 

Дру гу по ло ви ну го ди не 
обе ле жи ле су рас пра ве око 
но вог за ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу и 
кон сти ту и са њу фон да ПИО. 
Тре ба ло је об је ди ни ти осам 
по сто је ћих (ре пу блич ких и 
по кра јин ских) за ко на и се-
дам фон до ва у је дан за кон 
и је дан фонд, као и ујед на-
чи ти усло ве за сти ца ње пра-
ва на пен зи ју на те ри то ри ји 
це ле ре пу бли ке, што је од-
го ва ра ло пен зи о не ри ма са 
ни ским при ма њи ма на Ко-
со ву и Ме то хи ји, али не и 
Вој во ђа ни ма чи је су пен зи-
је би ли и ви ше и ре дов не. 
У том ду ху је и за вр ше на 
1991. го ди на. 
По че так 1992. обе ле-

жи ли су од ла га ње но вог 
пен зиј ског за ко на и при ме-
на по ре ског за ко на ко јим 
је, упр кос про те сти ма Са-
ве за пен зи о не ра, уве де но 
опо ре зи ва ње свих пен зи ја 
(ста ро сних, ин ва лид ских и 
по ро дич них) – по ре за су 
оста ли по ште ђе ни са мо до-
да так за ту ђу по моћ и не-
гу и на кна да за те ле сно 
оште ће ње. Бру то пен зи је до 
40 од сто про сеч не за ра де 
ни су акон та тив но опо ре зо-
ва не, из оста лих се за бу-

џет из два ја ло 15, од но сно 
12,75 од сто. 

У мар ту те го ди не, ка ко 
је пи сао „Глас оси гу ра ни ка”, 
по че ла је ре дов ни ја ис пла-
та пен зи ја, али она ни је до-
не ла оче ки ва ни ефе кат јер 
је ин фла ци ја у ме ђу вре ме ну 
„по је ла” раз ли ку. За то се и 
пред ла га ло да пен зи је поч-
ну да се ускла ђу ју са про-
це ње ним ра стом пла та јер 
на кнад но ускла ђи ва ње ко-
ри сни ци ви ше ни су ни при-
ме ћи ва ли на че ко ви ма. У 
апри лу је сти гла и по ви ши-
ца од 25,7 од сто, али се и 
ин фла ци ја за хук та ва ла. 

Ду го на ја вљи ва ни За кон 
о пен зиј ском и ин ва лид ском 

оси гу ра њу, ускла ђен са но-
вим Уста вом Ре пу бли ке Ср би-
је из 1990, нај зад је усво јен 
28. апри ла 1992. Осно ва на 
су три фон да на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је: Фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње за по сле них, Фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње са мо стал них де-
лат но сти и Фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
зе мљо рад ни ка. Нај ва жни ја 
но ви на би ло је је дин стве но 
уре ђи ва ње ове обла сти за 
оси гу ра ни ке и ко ри сни ке на 
це лој те ри то ри ји Ср би је. Ко-
ри сни ци ма су при зна та сва 
сте че на пра ва, иако не ка 
од њих ни су би ла пред ви-
ђе на но вим за кон ским ре-
ше њи ма. Уве ден је по се бан 
стаж од две го ди не за же-
не ко је ро де тре ће де те, а 
у по се бан стаж се уво ди 
и вре ме про ве де но на ра-
ти шту, и то у дво стру ком 
тра ја њу. Ста ро сна гра ни ца 
за же не утвр ђе на је на 55, 
за му шкар це на 60 го ди на, 
а због бе не фи ци ра ног ста-
жа мо гла је да се сни зи до 
50 го ди на жи во та. Пре вре-

Насловна страна из децембра 1993.
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ме на ста ро сна пен зи ја ума-
њи ва ла се за 0,6 од сто за 
сва ку го ди ну пен зи о ни са ња 
пре на вр ше них 55, од но сно 
60 го ди на. 

От куп ста но ва је већ био 
у пу ном је ку, али ни је про ти-
цао без про бле ма: уче ста ло 
је фик тив но от ку пљи ва ње 
пен зи о нер ских ста но ва, от-
ку пљи ва ла су их ли ца ко ја 
са њи ма ни су би ла ни у ка-
квом срод ству због по вољ-
них усло ва от ку па и ка сни јег 
на сле ђи ва ња. 

Дру гу по ло ви ну 1992. го-
ди не обе ле жи ли су про бле-

ми на ста ли због рас па да 
Ју го сла ви је за оне ко ји су 
стаж, или ње гов ве ћи део, 
од ра ди ли у та да већ бив-
шим ре пу бли ка ма. По че ли 
су и про бле ми са до ста вом 
пен зи ја: због уче ста лих на-
па да на по шта ре и от ми ца 
нов ца, по шта је тра жи ла да 
пен зи о не ри са ми по ди жу пен-
зи је на шал те ри ма. 

Кра јем ју на кон сти ту и-
са ни су фон до ви, ин фла ци-
ја се за хук та ва ла, зе мљи 
су уве де не санк ци је, а вла-
да је до не ла Уред бу о ви си-
ни пен зи ја у то ку при ме не 
еко ном ских санк ци ја ко ја 
је иза зва ла на гло по ме ра-
ње пен зи ја на ви ше. Та ко 
су у ју ну пен зи је по ве ћа не 
за 73,8 од сто. У но вем бру 
по ви ши ца је би ла 52,3 од-
сто, а већ у де цем бру бу-
ру не за до вољ ства иза звао 
је став ауто ра ма кро е ко ном-
ске ста би ли за ци је зе мље 
да су пен зи је „сег мент со-
ци јал них да ва ња” и да тре-
ба су спен до ва ти За кон о 
пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу. Тим отво ре ним 
пи та њи ма и не го до ва њем 
пен зи о не ра до че ка на је но-
ва, 1993. го ди на.

Пр вих ја ну ар ских да на 
са да већ исто риј ске 1993. 
још се ни је слу ти ло ка ква 
ће се фи нан сиј ска ка та стро-
фа пре жи ве ти до ис те ка го-
ди не. Пен зи о не ри су по ко 
зна ко ји пут оста ли без при-
ма ња пред но во го ди шње 
пра зни ке, на да ли су се де-
цем бар ским че ко ви ма бар 
за Бо жић, али су уочи ње-
га до би ли обе ћа ње да ће 
пен зи је при ми ти 11. ја ну-
а ра, до ду ше по ве ћа не за 
61,9 од сто. 
Уз ја ну ар ска при ма ња 

усле ди ла је но ва по ви ши ца 

од 63,4 од сто, али и про це-
на да ти ме не мо же да се 
по кри је ни по ло ви на ја ну-
ар ских по ску пље ња. Са да 
зна мо да је то био са мо по-
че так аго ни је...

Већ у фе бру а ру не до ста-
ја ла је по ло ви на сред ста ва 
за ис пла ту пен зи ја, оне су 
све ви ше ка сни ле и за о ста-
ја ле за за ра да ма, па је по-
но во ак ту е ли зо ва но пи та ње 
ускла ђи ва ња пен зи ја пре ма 
про це ње ном ра сту за ра да. 
Вла да је од би ла тај пред лог 
и пен зи о не ри су до би ли по-

ви ши цу 47,7 од сто, ко ли ко 
су по ра сле и за ра де. Већ у 
мар ту ускла ђи ва ње је из но-
си ло 140 од сто; пен зи је су 
ис пла ћи ва не из по зај ми ца 
и кре ди та. 

Мај ска по ви ши ца је би ла 
129 од сто, али су пен зи је 
у нај бо љем слу ча ју до се гле 
35 про це на та за ра де и про-
це ње но је да је 80 од сто 
пен зи о не ра на иви ци гла-
ди. Већ у ав гу сту по ви ши-
ца је до тад не за пам ће них 
850 од сто, али ин фла ци ја 
је већ по де сет од сто днев-
но, па се пред ла га ло да и 
пен зи о не ри при ма ња до би-
ја ју три пу та ме сеч но. 

У сеп тем бру су се пен-
зи је већ ра чу на ле у де се-
ти на ма ми ли о на ди на ра, 
нај ни жа је пре ма ши ла 20 
ми ли о на, а нај ви ша до се гла 
ско ро 90 ми ли о на ди на ра. 
У ок то бру је кон ста то ва но 
да ста ти сти ка не успе ва да 
пра ти раст за ра да, да су 
ав гу стов ске пен зи је ми ни-
мал но по ве ћа не, па су сеп-
тем бар ске удво стру че не. А 
про сеч на пен зи ја вре де ла 
је тек не ко ли ко ма ра ка, у 
про дав ни ца ма пра зне по ли-
це са по ко јом кон зер вом 
сар ди на сум њи вог да ту ма 
про из вод ње, бес крај ни ре-
до ви за ше ћер, уље, бра-
шно, де тер џент...

Пен зи о не ри ма је до де-
ље но 50 ста но ва на ко ри-
шће ње, нај у гро же ни ји ма 
– про це ње но је да их је 
би ло око сто хи ља да у пот-
пу ној бе ди – и нов ча на по-
моћ, али хи пе рин фла ци ја је 

Пен зи ја ни за жва ку
Де но ми на ци јом ди на ра 1. ја ну а ра 1994. ски ну то 

је де вет ну ла. Пен зи је су би ле 400 ми ли јар ди ди на-
ра, а по шта ри су у тор ба ма има ли са мо нов ча ни це од 
500 ми ли јар ди. По што пен зи о не ри ни су има ли па ра 
за рас ку су ра ва ње, но вац и упут ни це су се вра ћа ли и, 
на рав но, обез вре ђи ва ли. Они ко ји су би ли по след њи 
на спи ску за ис пла ту при ма ли су но вац ко ји ви ше ни-
је вре део ни за ку ти ју ши би ца и свој гнев ис ка љи ва-
ли на по шта ри ма. 

све обез вре ђи ва ла у трен 
ока. 
У но вем бру су пен зи је 

опет по ра сле се дам и по пу-
та, али пен зи о не ри ни по 15 
да на ни су мо гли да их по диг-
ну та ко да и оно ма ло што 
су мо гли да ку пе пр вог да-
на ис пла те, по сле две не де-
ље ни су мо гли. У де цем бру 
су ван ред но до би ли по пет-
сто ми ли о на ди на ра, а ка ко 
су до че ка ли Но ву 1994. го-
ди ну мно ги још пам те: пра-
зних тр пе за и сто ма ка. Ипак, 
у по след њем бро ју „Гла са 
оси гу ра ни ка” за 1993. го ди-
ну та да шњи ди рек тор Фон да 
Јо ван Пе јић на ја вљу је „Има 
на де за бо ље пен зи је”. Ма ло 
ко је та да у то ве ро вао. Пен-
зи је су ускла ђи ва не не дељ-
но – по след ња де цем бар ска 
акон та ци ја би ла је 20 пу та 
ве ћа од прет ход не, про се чан 
чек је са 400 милијарди сти-
гао на осам би ли о на, најни-
жа пензија била је 5,32, а 
највиша 33,6 билиона дина-
ра; чек је ипак вре де о јед ну, 
две или три мар ке, за ви си 
ка да га ко до би је.

Пр ва по ло ви на ја ну а ра 
1994. го ди не про те кла је 
без ика кве ис пла те за пен зи-
о не ре, а наш лист је пи сао: 
„Онај ко је пр ву ово го ди шњу 
не де љу ус пео да пре жи ви 
са ма ње од мар ке, мо ћи ће, 
нај ве ро ват ни је, и ову дру гу 
без те јед не мар ке”. 

Че ка ле су се ме ре вла-
де, чи је обе ло да њи ва ње је 
на ја вље но за дру гу по ло ви-
ну ја ну а ра, ко ји ма би био 
ре шен и про блем нај ста ри-
јих у зе мљи... 

Ве сна Ана ста си је вићИ тада – једнократна исплата само што није
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Ле то је, мно ги већ уве-
ли ко па ку ју ко фе ре и 

спре ма ју се нај че шће пут 
Ја дран ског или не ког дру-
гог мо ра да ма кар на крат ко 
за бо ра ве свет ску еко ном ску 
кри зу и све не во ље ко је их 
тек че ка ју. Оно што, по ред 
нео п ход них ис пра ва и нов-
ца, тре ба да по не су кад кре-
ћу на од мор у ино стран ство 

је сте и – по твр да над ле жне 
фи ли ја ле за здрав стве но оси-
гу ра ње за слу чај да их, не 
дај бо же, сна ђе не ки здрав-
стве ни про блем. 

На и ме, на ша зе мља је 
са мно гим др жа ва ма скло пи-
ла спо ра зу ме о со ци јал ном 
оси гу ра њу ко ји ма је пред ви-
ђе но да гра ђа ни ко ји пла-
ћа ју оба ве зно здрав стве но 

оси гу ра ње у Ср би ји, за вре-
ме при вре ме ног бо рав ка на 
те ри то ри ји дру ге зе мље, у 
слу ча ју да им за тре ба хит-
на ме ди цин ска по моћ – има-
ју пра во на ле че ње као и 
до ма ћи ни. По твр да, бар та-
ко пи ше у ме ђу на род ним 
спо ра зу ми ма ко је је на ша 
др жа ва пот пи са ла са 18 зе-
ма ља (Ма ке до ни јом, Цр ном 

Го ром, Бо сном и Хер це го ви-
ном, Хр ват ском, Ру му ни јом, 
Ма ђар ском, Бу гар ском, Не-
мач ком, Аустри јом, Фран-
цу ском, Ита ли јом, Ве ли ком 
Бри та ни јом, Сло вач ком, Пољ-
ском, Че шком, Лук сем бур-
гом, Бел ги јом и Хо лан ди јом) 
и у За ко ну о здрав стве ном 
оси гу ра њу, га ран ту је да им 
не ће би ти ус кра ће на бес плат-
на хит на ме ди цин ска по моћ 
по што ће тро шко ве сно си ти 
Ре пу блич ки за вод за здрав-
стве но оси гу ра ње. 

Ме ђу тим, до ова кве по твр-
де (ва жи до ис те ка вре ме на 
за ко је је из да та, а нај ду же 
12 ме се ци) ни је баш ла ко 
до ћи. Оно што су пред став-
ни ци др жа ва до го во ри ли на 
ме ђу на род ном ни воу, до ма-
ћи За вод за здрав стве но 
оси гу ра ње ис ком пли ко вао 
је то ли ко да је то, за огром-
ну ве ћи ну гра ђа на, по ста ло 
за пра во мр тво пра во на па-
пи ру. Да би при ба вио по твр-
ду, по тен ци јал ни пут ник, то 
јест оси гу ра ник, мо ра пр во 

Пра во на хит ну ме ди цин ску по моћ за вре ме го ди шњих од мо ра о тро шку Ре пу блич ког
за во да за здрав стве но оси гу ра ње не ма ју гра ђа ни ко ји па те од
хро нич них и акут них бо ле сти

МУ КО ТР ПАН ПУТ ДО ПО ТВР ДЕ О КО РИ ШЋЕ ЊУ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ИНО СТРАН СТВУМУ КО ТР ПАН ПУТ ДО ПО ТВР ДЕ О КО РИ ШЋЕ ЊУ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ИНО СТРАН СТВУ

Ле кар ски кар тонЛе кар ски кар тон
нај ме ро дав ни јинај ме ро дав ни ји

По твр да о ко ри шће њу здрав стве не за-
шти те из ван зе мље о тро шку Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње из да је се, 
пи ше у За ко ну о здрав стве ном оси гу ра њу, 
на осно ву не по сред ног пре гле да оси гу ра ног 
ли ца од стра не иза бра ног ле ка ра, али и на 
осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци је, и то: уви-
да у здрав стве ни кар тон, од но сно из во да из 
здрав стве ног кар то на, на ла за и ми шље ња 
иза бра ног ле ка ра да оси гу ра но ли це ни је 
бо ло ва ло од акут не или хро нич не бо ле сти 
у по след њих 12 ме се ци, као и по твр де иза-
бра ног сто ма то ло га о ста њу зу ба.
Пи ше, та ко ђе, да оси гу ра но ли це ко је 

је бо ра ви ло у ино стран ству без прет ход но 
утвр ђе ног здрав стве ног ста ња од стра не пр-

во сте пе не ле кар ске ко ми си је и по твр де о 
ко ри шће њу здрав стве не за шти те, не ма пра-
во на на кна ду тро шко ва на ста лих ко ри шће-
њем хит не ме ди цин ске по мо ћи.

Уко ли ко је оси гу ра ни ку за вре ме бо рав ка у 
ино стран ству нео п ход на хит на ме ди цин ска по-
моћ ста ци о нар не здрав стве не уста но ве, мо же 
је ко ри сти ти са мо оно ли ко ко ли ко је по треб-
но да се оспо со би за здрав стве но без бе дан 
по вра так у зе мљу. А оправ да ност ње го вог 
бол нич ког ле че ња про це њу је пр во сте пе на ле-
кар ска ко ми си ја ма тич не фи ли ја ле. При том, 
здрав стве ну за шти ту из сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња мо же да ко ри сти са-
мо у здрав стве ним уста но ва ма ко је су у си сте-
му јав ног здра вља стра не др жа ве.

Пре ма сло ву за ко на 



Код нас го то во за бо ра-
вље на бо лест ту бер ку ло за 
и да нас је нај ве ћи уби ца 
од свих за ра зних бо ле сти 
у све ту: од ње сва ке го ди-
не обо ли осам ми ли о на, а 
умре три ми ли о на љу ди, а 
ра чу на се да има 20 ми ли-
о на обо ле лих.

Ме ђу тим, у кња же вач-
кој оп шти ни, по ре чи ма др 
Ми ле та Ни ко ли ћа, спе ци ја-
ли сте за плућ не бо ле сти и 

на чел ни ка Пне у моф ти зи о-
ло шке слу жбе, ова бо лест 
је ско ро ис ко ре ње на. 

– Од 1993. го ди не у Пне-
у моф ти зи о ло шкој слу жби 
и дис пан зе ру по стиг нут је 
еви ден тан успех у ле че њу 
ту бер ку ло зе, уз при ме ну 
нај са вре ме ни јих те ра пи ја и 

струч но-ме то до ло шки рад и 
уз са рад њу с ин сти ту ти ма 
за ТБЦ у Бе о гра ду и Со ко-
ба њи. Ре ци мо, за раз ли ку 
од 1955, ка да је на под-
руч ју Кња жев ца би ло 212 
ту бер ку ло зних бо ле сни ка, 
до 1996. се (ра чу на ју ћи и 
но во от кри ве не) у про се ку 
раз бо ле ва ло по 27 осо ба, 
да би у по след њој де це ни-
ји про се чан број обо ле лих 
од ове бо ле сти био – де-

вет. Ова кви ре зул та ти по-
стиг ну ти су за хва љу ју ћи 
Цр ве ном кр сту и на по ри ма 
це ло куп не слу жбе, по себ но 
ле ка ра, у ра ном от кри ва њу 
ту бер ку ло зе и флу о ро гра-
фи са њу ста нов ни штва – 
ис ти че др Ни ко лић.

Д. Ђор ђе вић
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ОЛАКШИЦЕ ЗА ОСИГУРАНИКЕ

Без партиципације
363.000 грађана

У Ср би ји је у 2008. го ди ни, пре ма по да ци ма Ре пу-
блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, 362.712 оси-
гу ра ни ка осло бо ђе но пла ћа ња уче шћа у тро шко ви ма 
ле че ња и пар ти ци па ци је за ле ко ве. 

По УП-2 обра сци ма, из да тим у 28 фи ли ја ла РЗ ЗО, 
нај ве ћи број осло бо ђе них пла ћа ња пар ти ци па ци је је 
ме ђу Ни шли ја ма – 33.900. Ла не из свог нов ча ни ка ни је 
мо ра ло да из дво ји но вац за уче шће у тро шко ви ма пру-
же не ме ди цин ске услу ге 29.692 оси гу ра ни ка из Бе о гра-
да. Сле де жи те љи Чач ка – 24.013, Кру шев ца – 22.899 
и Кра гу јев ца – 22.033. С под руч ја Гра ча ни це и Гњи ла-
на ни је дан гра ђа нин ни је по ште ђен ове оба ве зе, док 
је у Ко сов ској Ми тро ви ци 11 оси гу ра ни ка осло бо ђе но 
пла ћа ња пар ти ци па ци је.

Т. К. 

до свог ле ка ра оп ште прак-
се ко ји тре ба да му из да 
по твр ду о здрав стве ном ста-
њу, а ко ју по том це ни пр во-
сте пе на ле кар ска ко ми си ја 
ма тич не фи ли ја ле за здрав-
стве но оси гу ра ње Ре пу блич-
ког за во да. Та ко ле кар ска 
ко ми си ја, као нај ме ро дав-
ни ја у овом слу ча ју, има 
по след њу реч и од ње за-
ви си да ли ће чо век, на ме-
ран да про ве де не ко вре ме 
из ван сво је зе мље, до би ти 
за ње га, без сум ње, и те 
ка ко ва жан па пир. 

При том, ни ко не спо ри 
да је про це ду ра за до би ја ње 
по ме ну те по твр де сло же на, 
али ма кар – ка жу – ни шта 
не ко шта. Сем вре ме на и жи-
ва ца. Јер, по што се ле кар-
ска ко ми си ја др жи „сло ва 
про пи са” да по твр ду ни ка-
ко не мо гу до би ти па ци јен-
ти ко ји бо лу ју од хро нич них 
и акут них бо ле сти, онај ко 
при ба ви ова кав до ку мент 
сва ка ко је пра ви срећ ник 
– ско ро ви ђен за ен ци кло-
пе ди је као ме ди цин ски фе-
но мен. Пре ма ме ди цин ском 
реч ни ку, у хро нич не бо ле-
сти убра ја ју се ан ги на пек то-
рис, бо ле сти кич ме и ку ко ва 
(иши јас), бо ле сти кич ме ног 
сту ба, брон хи јал на аст ма, 
ди ја бе тес, ка та рак та, око-
шта ва ње, ре у мат ска обо-
ље ња, акро ме га ли ја..., а 
у хро нич не смет ње алер ги-
ја на сун це, алер ги ја уоп-
ште, анк си о зност, ар тро за, 
бу бре жне упа ле, га стри тис 
и чир, хор мо нал ни по ре ме-
ћа ји, хро ни чан умор, ма ло-
крв ност, ми гре на, ни зак и 
по ви шен крв ни при ти сак, 
осте о по ро за, пре о се тљи вост 
очи ју на све тлост, про бле-
ми са штит ном жле здом, 
про ши ре не ве не, упа ла си-
ну са и др. 

На спи ску акут них ста-
ња на ла зе се: бо ло ви у ми-
ши ћи ма, брон хи тис, ци сте 
и ми о ми, ди ја ре ја, ди скус 
хер ни ја, ги не ко ло шка кр-
ва ре ња, грип, ин фек ци је 
мо краћ не бе ши ке, кон јунк-
ти ви тис, ме ни скус...  

И, оди ста, ако би се ме-
ди цин ски знал ци у ко ми си-
ја ма чвр сто при др жа ва ли 
ових пра ви ла, не би би ла 

из да та ни јед на по твр да. Ка-
жу, ипак, да по не ко у то ме 
и успе.

Огром ној ве ћи ни оста лих 
не ма дру ге не го да се спре-
ме за до дат ни тро шак: да 
ку пе по ли су не ке од оси гу ра-
ва ју ћих ку ћа за ме ђу на род но 
здрав стве но оси гу ра ње. 

Пре ма ре чи ма Ву ка ши на 
Ву ки ће ви ћа из Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу-
ра ње, гра ђа ни су до 2005. 
го ди не мно го лак ше до ла зи-
ли до овог до ку мен та. Би ло 
је нео п ход но да при ло же по-
твр ду свог ле ка ра да у по-
след њој го ди ни ни су има ли 
ве ћих здрав стве них про бле-
ма, од но сно да ни су не што 
по себ но ле че ни.

– У зе мља ма Европ ске 
уни је ова кав по сту пак из-
да ва ња по твр да је ели ми ни-
сан. Њи хо ви гра ђа ни да би 
оства ри ли пра во на здрав-
стве ну по моћ из ван сво је 
др жа ве, у би ло ко јој чла ни-
ци „европ ске по ро ди це”, по-
се ду ју по себ ну здрав стве ну 
ле ги ти ма ци ју с огра ни че ном 
ва жно шћу од го ди ну да на. 
У ве ћи ни ових зе ма ља по-
сту пак за до би ја ње ова кве 
ле ги ти ма ци је је вр ло јед но-
ста ван, она мо же да се по ру-
чи елек трон ски (и-меј лом), 
по штом или те ле фо ном – ка-
же Ву ки ће вић.

Би ло би од ко ри сти ка да 
би срп ско здрав ство, и пре 
не го што Ср би ја уђе у ово 
„дру штво ода бра них”, по че-
ло по ла ко, сход но мо гућ но-
сти ма, да сле ди ту ђе до бре 
при ме ре и сво јим гра ђа ни ма 
бар до не кле по јед но ста ви и 
олак ша по при лич но већ ис-
ком пли ко ван жи вот.

Та тја на Кр шић 

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

По да ци 
у фи ли ја ла ма
У Ре пу блич ком за во ду 

за здрав стве но оси гу ра-
ње не ма ју збир не по дат-
ке о из да тим по твр да ма: 
еви ден ци ју о то ме, ка за-
ли су нам, има ју је ди но 
фи ли ја ле за здрав стве-
но оси гу ра ње у ко ји ма 
их оси гу ра ни ци, кад кре-
ћу на пут из ван зе мље, 
и до би ја ју.

НА ПОД РУЧ ЈУ КЊА ЖЕВ ЦА 

Ма ње обо ле лих од ТБЦ

Др Миле Ни ко лић



Са пи ле ти ном

У шер пу ста ви ти 100 г 
сец ка не су ве сла ни не па, 
кад пу сти ма сно ћу, до да ти 
око 600 г пи ле ћег ме са, 
про ме ша ти не ко ли ко пу та 
и до да ти 300 г цр ног лу ка 
исе че ног на ре бар ца и, уз 
не пре кид но ме ша ње да не 
за го ри, пу сти ти да све ма-
ло омек ша. По су ти ка ши чи-
цом су вог биљ ног за чи на, 
до да ти ло во ров лист и во-
де ко ли ко да је ло огре зне 
па ку ва ти на ни жој тем пе-
ра ту ри док ме со не омек-
ша. У ма ло во де раз му ти ти 
ка ши чи цу бра шна и але ве 
па при ке, пре ли ти и ку ва ти 
још пет ми ну та. Уме ша ти 
100 г не у трал не или ки се-
ле па вла ке и по су ти сец ка-
ним пер шу ном и мле ве ним 
би бе ром.

Исто је ло спре ма се и на 
уљу, с тим што тре ба на пра-
ви ти ма ло ви ше со са.

На 10 ми ну та пре кра ја, у 
па при каш се уба цу ју ма лом 
ка ши чи цом но кли це ко је се 
за ме се од 200 г бра шна, јед-
ног ја је та и ма ло во де.

Од зе че ти не
По зна то је да зе че ти на и 

ме со ку ни ћа има ју ма ње хо-
ле сте ро ла од пи ле ти не или 

те ле ти не; и од њих мо же 
да се при пре ми уку сан па-
при каш. При пре ми ти 1.000-
1.200 г ме са зе ца или ку ни ћа 
исе че ног на ко ма де. На ма-
ло ма сно ће про пр жи ти 500 
г цр ног лу ка исе че ног на ре-
бар ца па до да ти ме со и ме-
ша ти док ме со не по бе ли, 
за ли ти во дом да огре зне и 
до да ти ло во ров лист, три 
исец ка не па при ке, не ко ли-
ко зр на би бе ра и ка ши чи цу 
су вог биљ ног за чи на. Ка да 
је ме со ско ро ку ва но, до да-
ти 150-200 г су вих шљи ва 
без ко шти ца и на пет ми ну-

та пре кра ја две ка ши ке па-
ра дајз пи реа, ка ши ку але ве 
па при ке и ма ло би бе ра. На 
кра ју, уме ша ти 100 г ки се ле 
или не у трал не па вла ке и ма-
ло пер шу но вог ли ста. 

Од пу же ва
Ово рет ко је ло мо же се 

сма тра ти спе ци ја ли те том: 
под мла зом хлад не во де тре-
ба ис пра ти 1,5 кг пу же ва 
да иза ђе сва слуз, ку ва ти 
их 20 ми ну та, од но сно док 
не ис пад ну из ку ћи ца, и та-
да сва ки ра се ћи по сре ди ни 
и од ба ци ти утро бу, опра ти 
и у по со ље ној и за ки се ље-
ној во ди др жа ти око је дан 
сат па оце ди ти.

На три ка ши ке уља про-
пр жи ти три гла ви це лу ка 
исе че ног на ре бар ца, спу сти-
ти пу же ве, пр жи ти их пет 
ми ну та па до да ти исец ка ну 
ба бу ру и два ољу ште на и 
исе че на па ра дај за или де ци-

ли тар гу стог па ра дајз со ка. 
Пир ја ни ти на ни жој тем пе ра-
ту ри док пу же ви не омек ша-
ју, си па ти још ма ло то пле 
во де и ка ши ку бра шна раз-
му ће ног у ма ло во де па ку-
ва ти још пет ми ну та.

Уз ово је ло слу жи се ка-
ча мак, ба ре на те сте ни на или 
њо ке.

Са те ле ти ном
Исе ћи на пар чи ће ки ло-

грам те ле ти не, нај бо ље од 
па у фле ка, и про пр жи ти на 
50 г уља па до да ти 200 г 
лу ка исе че ног на ре бар ца. 
Кад се и лук про пр жи, за ли-
ти во дом да огре зне и на кон 
10 ми ну та уба ци ти 150 г па-
при ке исе че не на ре зан це и 
два ољу ште на и исе че на па-
ра дај за. При кра ју ку ва ња 
до да ти ка ши ку бра шна, по 
ка ши чи цу але ве па при ке и 
су вог биљ ног за чи на, ма ло 
би бе ра и, на кра ју, 100 г ки-
се ле па вла ке.

Слу жи ти са њо ка ма ко-
је се на пра ве од 500 г бра-
шна, два ја је та и ма ло во де, 
оба ре у сла ној во ди и оце-
ђе не за гре ју у ти га њу на 
ма ло то плог уља или бу те-
ра и сер ви ра ју у по себ ној 
по су ди.

Пен зи о нер ка Ко ва

За све ко ји во ле да упо тре бе ка ши-
ку док је ду, ево ре цеп та за при-

пре му па при ка ша, је ла ко је по себ но 
во ле му шкар ци с на ших про сто ра, а 
по же љи мно го број них чи та ла ца „Гла-
са оси гу ра ни ка”.

Основ ни са стој ци су ме со, цр ни лук 
и во да, с тим што не ко до да је и дру-
го по вр ће (па ра дајз, па при ку...).

Нај че шће се пра ви од пи ле ћег и 
те ле ћег, а мо же и од свих дру гих вр-
ста ме са. Ме со очи сти ти од ви дљи-
ве ма сно ће, жи ла и ко же и исе ћи на 
пар чи ће. Би ло би до бро да се нај ма-
ње 15 ми ну та др жи у ма ри на ди, од-
но сно по су то су вим биљ ним за чи ном 
и мле ве ним би бе ром, а, по же љи, мо-
же се до да ти и не ко ли ко сец ка них 

ли сти ћа на не или мај чи не ду ши це и 
ма ло сен фа.

Ме со про пр жи ти на ма ло ма сно ће 
уз не пре кид но ме ша ње да се по ре за-
тво ре и та ко спре чи да из ме са ис-
цу ри сок. При кра ју пр же ња до да ти 
цр ни лук исе чен на ре бар ца и на ста-
ви ти ме ша ње да би и лук омек шао. 
На ли ти то плом во дом да огре зне и на 
ни жој тем пе ра ту ри ку ва ти док ме со 
не омек ша, та да до да ти ма ло але ве 
па при ке, би бе ра и за чин ског ли шћа, 
а по же љи и дру ге са стој ке. Ако је 
сок ре дак, мо же се до да ти ма ло бра-
шна раз му ће ног у во ди, по жељ но ин-
те грал ног.

Не ки ку ва ри ко ри сте ме со и лук у 
сра зме ри 1:1 а дру ги, 1:0,5 (на при-

мер, на 100 г ме са иде 50 гр лу ка), 
све је ствар уку са. Под ра зу ме ва се да 
по осо би бу де 80-100 г ме са.

Уз па при каш не ко слу жи те сте ни-
ну, не ко њо ке или кром пир оба рен у 
љу сци па ољу штен. На сто ја ти да се 
као при лог ко ри сти и са ла та од све-
жег по вр ћа.
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ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Па при каш од ме са
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Ово троп ско ле то, че до мо је, у ко-
ме се у јед ном да ну по не ко ли-

ко пу та сме не омо ри на, гр мља ви на, 
ки ша, сун це, па чак и лед, ни ко ме 
не при ја. Ни љу ди ма, ни мар ви, ни 
усе ви ма. Не мо же ком бајн у њи ву 
од бла та, а пше ни ца већ по цр не ла 
од вла ге. Има пар це ла и ди је по ле-
гла, и про ра сла зе ле ним ко ро вом, 
а не ка ће, ди ва не мо ји на шо ру, и 
про кли ја ти. Не ко је по жњео, не ко 
и пре дао др жа ви за це ну ма њу од 
17,5 ди на ра ко ју су се ља ци тра жи-
ли, а има их и што че ка ју ути ца је 
са свет ске пи ја це, где вред ност хлеб-
ног жи та ра сте.

Те жак је те жач ки жи вот, де те мо-
је, али ни је ни ма ло лак ше ва ма у 
гра ду. Се ља ци су од у век гле да ли у 
не бо и бо гу се мо ли ли за ле ти ну, а 
овај на род у гра до ви ма, по го то во у 
кри зним вре ме ни ма, гле да у бан ке. 
Тра же кре ди те за ово и оно – да 
шко лу ју де цу, да пре жи ве, да ку пе 
стан, да по кре ну про из вод њу, да ку-
пе ко ла, да на пра ве свад бу или да 
оду на ле то ва ње.

Ме не је тих кре ди та, љу би те ба-
ба, од у век би ло страх. Ни у Ти то во 
вре ме их ни сам ко ри сти ла, кад је 
би ло и да опро сте оном ко не мо же 
да вра ти, и кад ни ком ку ћа ни је оти-
шла на до бош. Ово да нас, док при-
ку пиш до ку мен та, уве ре ња, ме ни це, 
де по зи те, по чет на уче шћа, жи ран те, 
хи по те ке и оста ла „сред ства обез бе-
ђе ња” има да се на тр чиш да те сто 
зно је ва об ли је.

И он дак до ђеш код слу жбе ни це 
у бан ку на раз го вор и по пу ња ва ње 
фор му ла ра, где ти про ве ра ва ју ра-

ни ја за ду же ња. Има ту и из ве штај 
из Кре дит ног би роа да се ви ди је 
ли ти пла та пре за ду же на, и ка сниш 
ли мо жда у вра ћа њу не ког дру гог 
кре ди та. 

Ка жу љу ди да их ту пи та ју сва-
шта, и шта тре ба и шта не тре ба. 
Та ко су јед ног пи та ли на ком му спра-
ту жи ви тет ка код ко је је при ја вљен; 
не ко ме су тра жи ли де во јач ко пре зи-
ме мај ке, а дру ге су пи та ли на шта 
ће да по тро ше но вац од по пу лар ног 
„кеш кре ди та”.

Љу ди се сне би ва ју на ова ква пи-
та ња, али ипак од го ва ра ју, по што им 
па ре тре ба ју. Ма да бан ка ри ка жу да 
има ју пра во на лич ни ја пи та ња јер и 
то спа да у про це ну ри зи ка, за штит ник 
гра ђа на поручује да кли јен ти не тре-
ба да од го ва ра ју на та ква пи та ња, по 
це ну да им се кре дит не одо бри.

Е, ла ко је ње му да та ко са ве ту је, 
кад ни је у ко жи оног ко тра жи кре дит, 
ко ме је баш за пе ло за те па ре.

Ја бих дру го са ве то ва ла на род ко-
ји узи ма кре ди те, да се до бро пот ку је 
за ко ни ма у тој обла сти, и да те уго во-
ре про чи та пре не го што пот пи ше. А 
на ро чи то оно што је на пи са но нај сит-
ни јим сло ви ма! Гле дам ја ка ко онај 
наш гу вер нер при ча на те ле ви зи ји, и 
да бан ке мо ра ју ова ко или она ко, да 
гра ђа ни има ју пра во да се жа ле На-
род ној бан ци и да ће би ти ка жње ни 
ко ји кр ше ове и оне про пи се... Ње-
го во је да при ча, а да ће баш мно го 
ура ди ти за на род, ни сам ти баш си-
гур на, де те мо је.

Ево, на при мер, слу чај оног Ми-
ле си ног уну ка Ми ро сла ва. Узео је 
стам бе ни кре дит, и по сле не ког вре-

ме на бан ка му је „ускла ди ла ви си ну 
ка ма те”, што зна чи по ве ћа ла ка мат-
ну сто пу пре ма не ком кри те ри ју му, 
пот пу но дру га чи јем од оног у уго во-
ру о кре ди ту.

Тај по тез бан ка је прав да ла „не га-
тив ним по сле ди ца ма те ку ће еко ном-
ске кри зе”!

Ни је џа ба ма ли за вр шио ве ли ке 
шко ле. На пи сао је бан ци при го вор 
у ко ме је све члан по члан об ја снио 
не пра вил не и не за ко ни те по те зе, а 
по слао је пи смо и На род ној бан ци 
Ср би је, и за тра жио по моћ и за шти-
ту. Она бан ка, код ко је је узео кре-
дит, бр зо је по сла ла оба ве ште ње да 
је усво ји ла ње гов при го вор, и вра ти-
ла ка ма ту на пре ђа шњу ви си ну. На-
род на бан ка му ни је ни од го во ри ла, 
а ка мо ли да се за у зе ла за ње гов слу-
чај, или да је на те ра ла ту бан ку да 
ис пра ви свој без о бра злук и код оста-
лих кли је на та.

За раз ли ку од на ших бан кар ских 
ха рач ли ја, ко ји су спрем ни да љу ди-
ма, осим свих сред ста ва обез бе ђе ња, 
на кра ју узму и ду шу, чи та ла сам о 
не ком Ле тон цу ко ји је у Ри ги отво-
рио фир му да љу ди ма да је кре ди те. 
Код ње га не ма ни ме ни це, ни жи ран-
та, ни хи по те ке. Ње го ви кли јен ти пот-
пи су ју „уго вор” ре чи ма: „Ово је мо ја 
бе смрт на ду ша”. Ко не вра ти дуг, оста-
је без ду ше!

Нов ча не по зај ми це, исти на, ни су 
ве ли ке – нај ве ћа је би ла у ви си ни 
од 350 евра, на 90 да на, и уз ви со ку 
ка ма ту. Али, не ма дру гих зач ко љи ца 
пре ко ко јих на ше бан ке од 15, стиг-
ну до 30 од сто ка ма те!

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Бе смрт на
ду ша у за лог

Да одо бре кре дит, бан ка ри пи та ју сва шта, и на ком спра ту ста ну је Да одо бре кре дит, бан ка ри пи та ју сва шта, и на ком спра ту ста ну је 
не чи ја тет ка, а ла ко је ре ћи да на то не тре ба од го ва ра тине чи ја тет ка, а ла ко је ре ћи да на то не тре ба од го ва ра ти

кад ни си у ко жи оног ком је баш за пе ло за те па рекад ни си у ко жи оног ком је баш за пе ло за те па ре
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По треб но је до ста го ди на да се по-
ста не млад – че сто је на во ђен ци-

тат чо ве ка ко ји је и у по зном до бу 
по ка зи вао им пре сив ну енер ги ју свој-
стве ну са мо не ком знат но мла ђем од 
ње га. Тај чо век је Па бло Пи ка со, ве-
ли ки умет ник и по све му дру гом не-
сва ки да шња лич ност.

Да ли је ста рост крај свих при ми сли 
на мла дост? Ка да за пра во по чи ње ста-
рост? Да ли се то ме ри бро јем го ди на 
или осе ћа њи ма, па се у том слу ча ју при-
ме њу је фор му ла ко ја се са сто ји у пи та-
њу „ко ли ко би сте има ли го ди на кад не 
би сте зна ли ко ли ко има те го ди на”?

Ва ља се, кад је о овој те ми реч, 
под се ти ти ре чи још јед ног му дра ца ко-
ји је ре као да „ни кад ни је ка сно да 
има те срећ но де тињ ство”. Или, дру-
гим ре чи ма пре до че но, и ста ри љу ди 
мо гу да бу ду не зре ли.

Све ово је увод да би смо пред ста-
ви ли ре зул та те ис пи ти ва ња аме рич ког 
Пју ис тра жи вач ког цен тра, не за ви-
сне и не про фит не ин сти ту ци је ко ја 
се ба ви ра зним фе но ме ни ма аме рич-
ког дру штва. Овог пу та те ма је би ла 
ста рост и од нос пре ма њој, сре ћа у 
по зном до бу и дру ге ства ри ко је се 
од но се на жи вот љу ди ко ји ма је за-
вр шен зва нич ни рад ни век.

Ис тра жи ва ње, спро ве де но на та ко-
зва ном ре пре зен та тив ном ста ти стич ком 
узор ку, по твр ди ло је не ка пре ду бе ђе-
ња, али је мно га и опо вр гло.

Је дан од глав них на ла за је да су, 
без об зи ра на то да ли је не ко млад 
или стар, за сре ћу нео п ход на два еле-
мен та: по у зда ни при ја те љи и фи нан-
сиј ска си гур ност. 

Ни је, раз у ме се, из не на ђу ју ћи на-
лаз да су они чи је је здра вље из вр сно 

у 25 од сто слу ча је ва би ли скло ни ји 
да ан ке та ри ма из ја ве ка ко су „ве о ма 
срећ ни”, што, на рав но, ни је био слу чај 
са они ма ко ји има ју не ке здрав стве-
не про бле ме. Та ко ђе, на из ја ве о то-
ме ко ли ко (ни)су срећ ни, ути ца ле су 
и фи нан сиј ске при ли ке оних ко ји су 
би ли у ис тра жи вач ком узор ку.

Сре ћа је у ства ри још јед на ве ли ка 
за го нет ка за на уч ни ке. Док је с јед не 
стра не ја сно да до бро здра вље ути че 
на не чи ји осе ћај за до вољ ства и ис пу ње-
но сти, мно ги ис тра жи ва чи твр де да је 
и обр ну то тач но: да сре ћа до при но си 
до бром здра вљу. Ме ха ни зам ни је, ме-
ђу тим, са свим ја сан, ка же Мар лен Ли, 
ви ши ис тра жи вач у аме рич кој не про-
фит ној ор га ни за ци ји Po pu la tion Re fe ren-
ce Bu re au. „Ап со лут но је фа сци нант но 
ка ко ва ша сре ћа не са мо да во ди ка 
ва шем до бром здра вљу, не го до при-
но си и сре ћи дру гих и њи хо вом здра-
вљу”, ка же ова на уч ни ца.

Је дан од за кљу ча ка сту ди је је по-
твр да оно га што је, ма ње или ви ше, 
очи глед но у свим дру штви ма: да се 
са ста ре њем сма њу ју и дру же ња, да 

За ни мљи ви ре зул та ти јед ног де мо граф ског ис тра жи ва ња у Аме ри ци: кад по чи ње За ни мљи ви ре зул та ти јед ног де мо граф ског ис тра жи ва ња у Аме ри ци: кад по чи ње 
ста рост и да ли здра вље до но си сре ћу или сре ћа здра вљеста рост и да ли здра вље до но си сре ћу или сре ћа здра вље

ПО ЗНО ДО БА И ОД НОС ПРЕ МА ЊЕ МУ

По ста ни те ста ри ји,
осе ћај те се мла ђим

Ко ли ко ду го же ли те 
да жи ви те

Про се чан од го вор на ово пи та ње је – 
89 го ди на. Сва ки пе ти Аме ри ка нац же лео 
би, ме ђу тим, да за ђе и у де ве де се те, а њих 
осам од сто би да по ста ну сто го ди шња ци. 
За ни мљи во је да су се оче ки ва ња у овом 
по гле ду ге не рал но сма њи ла: у слич ном 
ис тра жи ва њу из 2002, про се чан же ље ни 
жи вот ни век је био 92 го ди не.
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се ску пља ју та ко зва не со ци јал не мре-
же, од но сно да ла ба ве ве зе ме ђу љу-
ди ма. То с јед на стра не не га тив но 
ути че на рас по ло же ње, па пре ма то-
ме и на здра вље, али као про тив тег 
то ме је чи ње ни ца да се ин тен зи тет 
и емо ци је у пре о ста лим ве за ма с го-
ди на ма по ве ћа ва ју, што ком пен зу је 
пре ки ну те дру штве не кон так те.

На уч ни ци има ју до вољ но еле ме на-
та за те зу – ко ју још тре ба до ка зи ва-
ти – да на сре ћу у по зном до бу ути че 
и спо соб ност при ла го ђа ва ња на про-
ме ње не жи вот не окол но сти. Они ко ји 
оче ки ва ња при ме ре про ме на ма жи вот-
ног сти ла по сле пен зи о ни са ња, мно-
го успе шни је из бе га ва ју уса мље ност 
и изо ло ва ност, осе ћа ња ко ја по спе шу-
ју бо ле сти и убр за ва ју смрт.

Ин три гант ни су та ко ђе и на ла зи 
о то ме кад, из пер спек ти ве ста ри јих, 
у ства ри по чи ње ста рост? Оп шти за-
кљу чак у овом по гле ду је да по сто ји 
јаз из ме ђу ствар ног жи вот ног до ба и 
до ба ко је љу ди осе ћа ју. Ве ћи на ис пи-
та ни ка ста ри јих од 50 го ди на та ко је 
из ја ви ла да се осе ћа ју бар де сет го ди-
на мла ђим не го што за и ста је су. 

Што су ста ри ји, љу ди те же да се 
осе ћа ју мла ђи ма. Та ко је јед на тре ћи на 
оних из ме ђу 65 и 74 го ди не из ја ви ла 
да се осе ћа ју 10 до 19 го ди на мла ђим, 
а јед на ше сти на оних пре ко 75, се бе 
је под мла ђи ва ло и за 20 го ди на.

У про се ку, уче сни ци у ан ке ти су 
из ја вљи ва ли да ста рост по чи ње са 68 
го ди на. Али са тим се углав ном не 
сла жу они ко ји су ста ри ји од 65: по 
њи ма, ста рост по чи ње са 75.

Не зна мла дост шта је ста рост, 
ка же из ре ка, ко ја је по твр ђе на и у 
овом ис тра жи ва њу. Мла ђи од 30 го-
ди на сма тра ју да ста рост по чи ње већ 
са 60 го ди на.

За кљу чак је да је ста рост увек не-
што ста ри ја од вас. Али, по сто је и не-
ки не дво сми сле ни зна ци ста ро сти, без 
об зи ра на то ка ко се ко осе ћао. То 
су по ве ћа на скло ност ка бо ле сти ма, 
гу би так пам ће ња, пре ста нак сек су ал-
них ак тив но сти, бор ба са де пре си јом 
– и те шко ће у пла ћа њу ме сеч них ра-
чу на. Ме ђу ан ке ти ра ним у овом ис-
тра жи ва њу зна тан је број оних ко ји 
твр де да се ни је об и сти ни ло оно че-
му су се, ула зе ћи у ста рост, ра до ва-
ли: да ће ви ше вре ме на про во ди ти 
са по ро ди цом, да ће ви ше пу то ва ти, 
има ти ви ше вре ме на за хо би је, за по-
че так дру ге ка ри је ре...

Ста ре ње је, без об зи ра на лич на 
осе ћа ња и објек тив на за па жа ња, у су-
шти ни јед на ве ли ка не по зна ни ца у жи-
во ту оних ко ји још ни су ста ри.

Ми лан Бе кин

До ми шља то сти у пре ва зи ла же-
њу кри зе, чи ни се, не ма гра ни ца. 
Та ко ни ско бу џет на авио-ком па ни-
ја „Рај нер” пла ни ра да у сво јим 
ави о ни ма уве де ме ста за ста ја-
ње: пут ни ци би се др жа ли за 
руч ке на се ди шти ма и би ли ве-
за ни око стру ка. Та ко ђе, они 
ко ји се од лу че за ова кав на-
чин пу то ва ња но си ли би пр-
тљаг са со бом и мо ра ли би 
да пла ћа ју ко ри шће ње то а ле та. 
Кар те за „сто је ће” пут ни ке би ле 
би јеф ти ни је за 20 од сто.

Ди рек тор „Рај не ра” Мајк О’Ли-
ри већ је раз го ва рао са аме рич ким 
„Бо ин гом” о ди зај ни ра њу ави о на 
са про сто ри јом за ста ја ње. Уко-
ли ко до би је до зво лу од над ле-

жних у ир ском ва зду хо плов ству, 
на ру чи ће но ве ави о не или ће пре-
у ре ди ти оне ко је већ има ју. Ње го-

ва ра чу ни ца је да 
ће, сни жа ва ју ћи 
це ну кар те за јед-
ну пе ти ну, у 

ави о ни ма 
би ти 30 
од сто ви-
ше пут-
ни ка. 

На ову 
иде ју у ир-

ској авио-ком-
па ни ји до шли 

су ка да су са зна- ли да је ки не ски 
„Спринг” већ до био до зво лу за 
исти план.

Ста ја ње у ави о ну

Ве ћи учи нак – го лих

Ако сте не за по сле на же на и жи-
ви те у Не мач кој, он да мо ра те да 
при хва ти те сва ки по сао ко ји вам 
по ну ди аген ци ја за за по шља ва ње, 
ма кар он био и у јав ној ку ћи – у 
су прот ном ри зи ку је те да 
оста не те без пра-
ва на со ци јал ну 
по моћ. Упра во 
би то мо гло да 
се до го ди 25-
го ди шњој не-
за по сле ној 
ко но ба ри ци 
из Бер ли на 
ко ја је од би-
ла по сао про сти-
тут ке!

Бу ду ћи да је про-
сти ту ци ја у Не мач кој 
ле га ли зо ва на пре две 
го ди не, а вла сни ци бор-
де ла пла ћа ју по рез и 
здрав стве но оси гу ра-
ње за сво је за по сле-

не, ово је по ста ло за ни ма ње као 
сва ко дру го и на ла зи се у ба зи по-
да та ка за оне ко ји тра же по сао, об-
ја вио је „Сан ди те ле граф”. 

Пре ма ре фор ма ма ко је су сту-
пи ле на сна гу од по чет ка го ди-
не, сва ка же на мла ђа од 55 
го ди на, ко ја је без по сла ду-
же од го ди ну да на, мо же да 
бу де при си ље на да при хва ти 
сва ки до ступ ни по сао, укљу чу-
ју ћи и онај у ин ду стри ји сек са, 

или ће из гу би ти све по вла-
сти це на ко је има пра во 
као не за по сле на.
Ко но ба ри ца, по зва њу 

ин фор ма ти чар ка, су о чи ла 
се за ту ма че њем да аген ци-

ја за за по шља ва ње, ко ја јој је 
про на шла по сао у бор де лу, не 
кр ши ни ка кав за кон и да би, ка-
да би не ко ме ко је од био по сао 
од лу чи ла да оста ви по вла сти це, 
мо гла да оче ку је ту жбу – по тен-
ци јал ног по сло дав ца.

По сао је по сао 

Дру ги при мер „до-
ска ка ња” кри зи већ је 
на гра ни ци су ма ну то-
сти: Мајкл Овен, ди рек-
тор јед не мар ке тин шке 
аген ци је у Ен гле ској, 
у ци љу по ди за ња рад-
ног учин ка, од не дав но 
зах те ва од за по сле них 

да сва ког пет ка по сао 
оба вља ју – го ли! 

Ди рек тор Овен је 
на ту иде ју до шао по 
пре по ру ци пси хо ло га 
Деј ви да Теј ло ра, ко ји 
твр ди да ће на тај на-
чин ме ђу за по сле ни-
ма не ста ти ба ри је ра 

и да ће рад ни учи нак 
би ти ве ћи. 

У овој ве сти, ко ју 
су об ја ви ли ме ди ји, 
ни је ре че но ко јег су 
го ди шта за по сле ни ни-
ти ка ква је њи хо ва ре-
ак ци ја на но ву рад ну 
оба ве зу. 

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ



У До њем Адров цу, се лу на осам 
ки ло ме та ра од Алек син ца, два 

да на пре Ви дов да на на бре сту по-
ред пу та Жит ко вац–Вит ко вац, на 
ко ри др ве та ука зао се лик све те 
Пет ке: на ме сту где је пре че ти-
ри го ди не од се че на гра на, ја сно 
се ви ди лик све ти це у цр ној одо-
ри, а са ме ста на ко ме би тре-
ба ло да бу ду очи – сли ва ју се 
су зе; До њо а дров ча ни ка жу да 
све ти ца пла че. 

Нео бич ну по ја ву пр ви је уочио 
Ми лан Пе јо вић ко ји има ку ћу 
пре ко пу та др ве та. Он ка же да 
је око но ве го ди не др во по че ло 
да вла жи и ства ра обри се не ке 
фи гу ре, али да ни ко ме о то ме 
ни је при чао јер се при бо ја вао 
ко мен та ра. Ме ђу тим, око Ви дов-
да на лик све ти це при ме ти ли су 
и ме шта ни и та ко је при ча кре-
ну ла од уста до уста. 

Ова по ја ва по бу ди ла је из у-
зет но ин те ре со ва ње. Љу ди из 
окол них се ла и гра до ва, као и 
из свих кра је ва Ср би је, не пре кид-
но до ла зе. Пре кр сте се, по мо ле, 
за па ле све ћу, оста ве но вац... У 
ми ну лих два де се так да на До њи 
Адро вац по хо ди ло је бли зу де сет 
хи ља да љу ди. 

Ста ре ши на Ру ске цр кве у су-
сед ном Гор њем Адров цу про то-
је реј Ми о мир Јев тић, ко ји је на 
Ви дов дан осве штао др во и ње го ву 
око ли ну, ка же да ово мо же би ти 
не ка вр ста опо ме не на ро ду да се 
при са бе ре и вра ти не ма њић ким 
ко ре ни ма и сво јој цр кви, или је 
мо жда не ко пред ска за ње.

Про то је реј Бо го сав Стан ко вић, 
ста ре ши на хра ма све те Пет ке у 
Тр ња ну, оба ве стио је цр кве не вла-
сти у Алек син цу и Ни шу о овој 
по ја ви. Са да се че ка суд епи ско-
па ни шког Ири не ја.

Ср ђан Илић
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НА ЛИЦУ МЕСТА

По сле Ви дов да на, у ме сној за-
јед ни ци Ко тлу је вац у За је ча ру 

одр жа ни су 15. су сре ти бо ра ца, 
пен зи о не ра и омла ди не „Бе ли 
брег 2009” то ком ко јих се це лог 
да на дру жи ло на сто ти не мла дих 
и ста рих из За је ча ра и још че ти-
ри ти моч ке оп шти не (Не го тин, 
Бор, Бо ље вац и Кња же вац).

Кроз кул тур но-умет нич ки про-
грам при ка за ни су ста ри срп ски 
пле со ви и пе сме са Ти мо ка и Ко-
сме та, би ло је и рит мич ке гим на-
сти ке и афо ри за ма чла но ва Клу ба ти моч ких ху мо ри ста и 
са ти ри ча ра „Сер ги је Лај ко вић”, ре ци та ци ја по то ма ка рат-
ни ка 1912–1918... Чла но ви КУД-а „Пен зи о нер”, жен ски пе-
вач ки квар тет „Сун ча на је сен” пред во ђен со ли стом Ве ром 
Ди ми три је вић и здра ви ча рем Ми лен ком Јо ва но ви ћем, до-

жи ве ли су ова ци је, као и два из-
вр сна пен зи о не ра ама те ра, пе вач 
Во ја Ми та но вић (83) из за је чар ске 
Ве ли ке Ја си ко ве и Љу би ша Ми ло-
ше вић (77), пе сник из не го тин ског 
Там ни ча. „Пр ва фру ла Ти моч ке кра-
ји не” Во ја Ми та но вић ин тер пре та ци-
јом на фру ли под се тио је при сут не 
на ста ра ко ла и ме ло ди је. 

Дру же ње је на ста вље но так ми че-
њи ма у пи ка ду, ко је је во ди ла пен-
зи о нер ка Рај на Сте фа нов, и ша ху, 
пред во ђе но пен зи о не ром Нај да ном 

Мар ко ви ћем, са ви ше од 30 так ми ча ра. У пи ка ду нај бо-
љи су би ли бор ци Слав ко Ба кић, Ми о драг Ве лич ко вић и 
Во ји слав Ме га но вић, а од да ма пен зи о нер ка Да ра Јо вић; 
у ша ху пр ви је био пен зи о не р Ми ло ра д Пе ши ћ.

М. Слав ко вић

ВИ ДОВ ДАН СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ У ЗА ЈЕ ЧА РУ

Дру же ње на Бе лом бре гу

ЧУ ДО У ДО ЊЕМ АДРОВ ЦУ КОД АЛЕК СИН ЦА

Лик све ти це у др ве ту

Милан Пејовић
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У иш че ки ва њу да др жа ва 
до не се ко нач ну од лу ку о 

суд би ни ви кен ди ца ко је су 
без одо бре ња за град њу по-
диг ну те у ка њо ну Ув ца, сто-
ти нак њи хо вих вла сни ка, у 
ор га ни за ци ји Удру же ња при-
ја те ља Зла тар ског је зе ра, 
за су ка ло је ру ка ве и од ди-
вљих де по ни ја очи сти ло оба-
лу Зла тар ског је зе ра.

У ак ци ји је при ку пље но 
не ко ли ко то на от па да.

– Же ле ли смо да од го ми-
ле сме ћа очи сти мо и оне де-
ло ве је зер ске оба ле о чи јој 
чи сто ћи ма ло ко во ди ра чу-
на, а ко ју за од мор нај ви ше 
ко ри сте ри бо лов ци, ку па чи 
и пут ни ци ма ги стра лом ка 
мо ру. Ово је са мо пр ва од 
ак ци ја ко ји ма ће мо по др жа-
ти кам па њу „Очи сти мо Ср би-
ју”. Од то га што дво ри шта 
и око ли ну ви кен ди ца др жи-
мо увек бес пре кор но чи стим, 
би ће ма ло вај де уко ли ко до-
зво ли мо да људ ски не мар 
угро зи ма ко ји део ове гор-
ске ле по ти це – ка же На та-

ша Ди ми три је вић из Ужи ца, 
пред сед ни ца Удру же ња при-
ја те ља Зла тар ског је зе ра.
Ви кен да ши ће, из ме ђу 

оста лог, по кре ну ти и ак ци-
ју пру жа ња бес плат не ме-
ди цин ске по мо ћи ло кал ном 
ста нов ни штву.

– У за се о ци ма ко ји су из-
град њом хи дро а ку му ла ци је, 
по чет ком ше зде се тих го ди-
на про шлог ве ка, оста ли без 
плод ног зе мљи шта, из во ра 
пит ке во де и пут не ве зе са 
остат ком све та, оста ли су 
да жи ве са мо стар ци за ко-
је је од ла зак у град код ле-
ка ра пра ва аван ту ра. Због 
то га ће мо кре ну ти са оби ла-
ском за се ла ка и пру жа њем 
бес плат не здрав стве не по мо-
ћи ста нов ни штву јер је ме ђу 
ви кен да ши ма и чла но ви ма 
Удру же ња ви ше ле ка ра спе-
ци ја ли ста ра зних про фи ла 
– ка же кар ди о лог Ми ло рад 
Мир ко вић из Ужи ца, пот пред-
сед ник Удру же ња при ја те ља 
Зла тар ског је зе ра.

Ж. Ду ла но вић

АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ПРИ ЈА ТЕ ЉА ЗЛА ТАР СКОГ ЈЕ ЗЕ РА

Ви кен да ши
очи сти ли оба лу

Учествовало стотинак излетника

Прикупљено неколико тона отпада

ВР ЊАЧ КА БА ЊА ПУ НА ГО СТИ ЈУ

Це не исте
као ла не

Ових да на пар ко ви, хо те ли и ре-
сто ра ни Вр њач ке Ба ње пу ни су 

го сти ју, ту ри стич ка се зо на је уве ли-
ко по че ла, а по сле ни ци оче ку ју бе-
ри ћет но ле то. Ве ћи на уго сти тељ ских 
обје ка та је ре но ви ра на, об но вљен је 
на ме штај, со бе опре мље не те ле фо ни-
ма, али и кли ма-уре ђа ји ма. Бо га та је 
и бањ ска пи ја ца, до ма ћи ни и њи хо-
ви го сти ше та ју чу ве ном Про ме на дом, 
ра ди и би о скоп, олим пиј ски ба зен је 
пун ку па ча, а спорт ски те ре ни су кр-
ца ти спор ти сти ма и гле да о ци ма на 
три би на ма.

– Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, 
у Вр њач кој Ба њи бо ра ви око шест хи-
ља да го сти ју. По ред се ми на ра, сим по-
зи ју ма и дру гих ску по ва, би ло је и 
ка дет ско ру ко мет но пр вен ство, пре 
ње га Бал кан ско пр вен ство у сто ном 
те ни су за ка де те и ју ни о ре, би ће и 
рад нич ко-спорт ских ига ра и дру гих 
над ме та ња – ка же ко ор ди на тор ак тив-
но сти у вр њач ком Ту ри стич ко-спорт-
ском цен тру Го ран Ка ра ве со вић.

Он на ја вљу је и тра ди ци о нал ни кар-
не вал, бер зу ба ња, би ће про мо ци ја но-
вих књи га, кон це ра та озбиљ не, за бав не 

и фолк му зи ке, а кру на свих до га ђа-
ња и ово га пу та је Фе сти вал филм ског 
сце на ри ја. Це не сме шта ја и ис хра не у 
уго сти тељ ским објек ти ма су исте као 
и про шле го ди не, пун пан си он је од 
1.100 до 4.500 ди на ра, а у при ват ној 
ра ди но сти од 350 до 500 ди на ра. За 
три обро ка днев но у хо те ли ма тре ба 
из дво ји ти око 450 ди на ра. 

– За оне са ду бљим џе пом отво ре-
ни су но ви хо те ли и ре сто ра ни, а це не 
днев ног пан си о на су око че ти ри хи ља-
де ди на ра – ка же Ка ра ве со вић.

Д. Ива но вић 



На да (83) и Ми о драг (87) Га-
јић из Алек сан дров ца Жуп-

ског обе ле жи ли су 63 го ди не 
бра ка, при жељ ку ју ћи да про-
сла ве и се дам де це ни ја за јед-
нич ког жи во та. „Узе ли” су се 
дав не 1946. го ди не по сле са мо 
не де љу да на по знан ства. Пр ви 
пут су се ви де ли у не де љу, а 
већ сле де ћег по не дељ ка по че-
ли су да жи ве за јед но.

– Ја сам по бе гу ља – ка же 
На да не кри ју ћи за до вољ ство. 
– Од мах сам зна ла да је Ми-
о драг за ме не и да ће мо се 
до бро сла га ти. 

У Алек сан дров цу су 1958. 
на пра ви ли ку ћу у ко јој има ме-
ста за број ну по ро ди цу. 

– Има мо два си на и три 
ћер ке, осам уну ка и три уну ке, 
че ти ри пра у ну ка и че ти ри пра-
у ну ке – на бра ја Ми о драг. 

Да нас жи ве са ми, јер су де-
ца оти шла и осно ва ла сво је 

по ро ди це. Де ле све оба ве зе, 
за јед но од ла зе у ку по ви ну и 
шет њу. Да ли је то ре цепт за 
дуг за јед нич ки жи вот?

– По треб ни су то ле ран ци-
ја, стр пље ње и раз у ме ва ње 
– сма тра Ми о драг. – Би ло је 
раз ми ри ца, али ни ка да да се 
по сле не го во ри не де љу да на. 
Не ма вај де од ћу та ња. 

– Ма ка ква не де ља, не ћу-
ти мо ни ми нут – на по ми ње 
На да. – По не кад смо се по-
сва ђа ли, углав ном због де це, 
али ни та да ни је би ло „зле кр-
ви”. За дуг брак по треб ни су 
раз у ме ва ње, вер ност и пра-
шта ње.

На да је до ма ћи ца, а Ми о-
драг, ко ји пи ше и пе сме, пен-
зи ју је за ра дио у По ли циј ској 
ста ни ци у Алек сан дров цу. У 
том ме сту мир но жи ве са сво-
јим ком ши ја ма.

Гордана Ву ка ши но вић

ХРОНИКА
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СУ СРЕТ У ПРО ЛА ЗУ

У бра ку 63 го ди не

У шет њи глав ном ули цом

На род на ку хи ња у Ве ли-
кој Пла ни, ко ју во ди ов да-
шња ор га ни за ци ја Цр ве ног 
кр ста, и ње ни ко ри сни ци мо-
гу да бу ду спо кој ни: 

– Пре ко Цр ве ног кр ста 
Ср би је до би ли смо до на ци-

ју ре пу блич ке вла де за че-
ти ри ме се ца у бра шну, уљу, 
пи рин чу, те сте ни на ма и кон-
зер ва ма, док је из бу џе та 
оп шти не Ве ли ка Пла на из-
дво је но 1.300.000 ди на ра. 
За хва љу ју ћи то ме, 250 ко-

ри сни ка тај је ди ни оброк у 
то ку да на до би ја ће до кра ја 
2009. го ди не – ре кла је за 
„Глас оси гу ра ни ка” се кре тар 
ЦК Сне жа на Цвет ко вић. 
Ина че, оброк за ко ри-

сни ке На род не ку хи ње 

при пре ма ју уче ни ци еко ном-
ско-уго сти тељ ске шко ле „Вук 
Ка ра џић” у Ве ли кој Пла ни. 
Рад ним да ни ма ко ри сни ци 
до би ја ју оброк, а за вре ме 
ви кен да са мо по по ла ки ло-
гра ма хле ба.        Сл. К.

ОБЕЗ БЕ ЂЕН РАД НА РОД НЕ КУ ХИ ЊЕ У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ

Оброк до кра ја 2009.



На Са ви код Шап ца, где је у про ле ће 
2007. сти гао пр ви ла буд и већ се пот-
пу но одо ма ћио код та мо шњих ви кен да-
ша, са да се по ја ви ло но во ја то од шест 
ла бу до ва. Иако су до шља ци још не по-
вер љи ви и опре зни, не од би ја ју хра ну 
ко ју им љу ди ну де. 

За пр во при до шлог ла бу да ви кен да ши 
су по сле не ко ли ко ме се ци ку пи ли и јед-
ну ла бу ди цу, као и два мла дун ца: 

– Ла бу до ви чак пре по зна ју и ауто мо-
би ле ко ји ма до ла зи мо – при ча је дан од 
ви кен да ша Ми ло рад Ве љо вић Ми ки ца, 
„та зе” пен зи о нер. – Нај дра жа им је, из-
гле да, мо ја су пру га Ма ри ја. Њој ско ро 
да из ру ке је ду. А мој унук Сте фан по-
ка зу је сво јим дру га ри ма ла бу до ве као 
сво је вр сну атрак ци ју.

Кра јем фе бру а ра ове го ди не ла бу ди-
ца је пре ста ла да до ла зи, али је ла буд 

че шће не го ра ни је до ла зио 
по хра ну ко ју је, очи глед-
но, од но сио сво јој дра гој. 
Од не дав но по но во за јед но 
до ла зе, а знал ци твр де 
да се уско ро мо же оче ки-
ва ти до ла зак под млат ка 
овог па ра ла бу до ва, при-
ча још Ми ки ца. 

Ка да се ла бу до ви ма да-
је хра на че сто при стиг ну 
и ди вље пат ке, али одо-
ма ће ни љу бим ци не до зво-
ља ва ју да им се „обро ци” 
ума њу ју: ју ри ша ју на уље-
зе, па чак и на псе ко јих 
има крај Са ве. 

Б. Ра до ва но вић
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НА СА ВИ КОД ШАП ЦА

Сти гли но ви ла бу до ви

Ма ри ја и ла бу до ви

ПРО КУП ЧА НИН МАЈ СТОР ЗА РА КИ ЈУ

Ми ло ван
„ле чи” бр љу

па де сет ли та ра ло ше ра ки-
је и два ли тра во де, а ма ли 
ка зан от кла ња ки се ли ну и 
буђ из ал ко хо ла – об ја шња-
ва Ми ло ван и до да је: 

– Оста је још да про на-
ђем ка ко да за го ре лу ра ки-
ју ис пра вим да бу де пра ва. 
Ра дим и на то ме. 

По сла има увек. По себ-
но по сле је се њег пе че ња 
ра ки је. Та да до ла зе они ко-
ји ни су до бро од ра ди ли по-
сао. Про чу ло се у То пли ци, 
а до ђу и они с ју га Ср би је. 
Го ди шње, ве ли Ми ло ван, у 
свом ка зан че ту ис пра ви око 
200 ли та ра.

– За рад не на пла ћу јем 
ни шта. То ми при чи ња ва за-
до вољ ство. Оста ви не ко по 
ли тар, два и то је то. Ме ни 
је дра го да мо гу да по мог-
нем и убла жим ште ту – при-
ча ка зан џи ја Ми ло ван.

Ње го вим сто па ма из ве-
сно не ће син Вла ди мир, те-
ле ви зиј ски сни ма тељ ко ји 
ра ди у Ни шу, али се на да 
да ће га за ме ни ти дво го ди-
шњи унук Ми лош ко ји је, 
то ком пе че ња и по пра вља-
ња ра ки је, увек уз де ду да 
по мог не и са зна де ди не мај-
сто ри је.

Жи во рад Дим кић

Да ки се ла и ло ша ра ки ја, 
по зна ти ја као бр ља, мо-

же да се „из ле чи”, ма ло ко 
мо же да по ве ру је. А да она 
по ста не ква ли тет на и до бра 
за пи ће по тру дио се пен зи-
о ни са ни во зач ви љу шка ра 
Ми ло ван Га ше вић (58) из 
Про ку пља, и то уз по моћ 
соп стве ног, ма лог али пра-
вог ка за на за ра ки ју.

Ми ло ван се овог по сла 
ла тио по за вр шет ку рад ног 
ве ка у не ка да шњем ФИ АЗ-у. 

Уз по моћ при ја те ља и ка зан-
џи је из обли жње Жи то ра ђе, 
на пра вљен је ка зан за пе-
че ње ра ки је ка па ци те та 12 
ли та ра, ту је лу ла, та бар-
ка, фу ру на... све што има 
и ве ли ки ка зан, са мо што 
је овај ми ни ја тур ни, а у ње-
му ки се ла и бр ља, по сле пе-
че ња, по ста ју пр во кла сне 
ра ки је, нај че шће од 23 до 
25 гра ди.

– Тај не не ма, осим да се 
у овај ми ни ја ту ри ка зан си-

Уз по моћ ма лог ка зан че та го ди шње по пра ви око Уз по моћ ма лог ка зан че та го ди шње по пра ви око 
200 ли та ра не ква ли тет ног пи ћа200 ли та ра не ква ли тет ног пи ћа

Па ке ти вред ни 
100 ми ли о на
Пре ма ре чи ма Ми ла на Не на-

ди ћа, пред сед ни ка Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не, нај у гро же ни јим 
чла но ви ма у По кра ји ни уве ли ко се 
де ли ху ма ни тар на по моћ:

– Пре ко роб них ре зер ви обез-
бе ђе но је око 30.000 па ке та у 
вред но сти 100 ми ли о на ди на ра. 
Бра шно и цр ни лук су по де ље ни, 
сле ди хе ми ја за до ма ћин ство, а 
тре ба ло би да се по де ле још и 
је сти во уље и пи ри нач.

С. З.

До де ла цр ног лу ка



КИ КИН ДА

Ивањ ски да ни 
Кул тур но-умет нич ко дру штво пен зи о не ра „Сун ча на је-

сен” у Ки кин ди ове го ди не је, по во дом Ивањ да на, пр ви 
пут ор га ни зо ва ло ма ни фе ста ци ју „Ивањ ски да ни”, одр жа-
ну ис пред Пра во слав не цр кве уз са др жа јан про грам.

У пле те њу ве на ца по бе ди ла је Ка ти ца Рац ков и на гра-
ђе на је укра сним са том од ке ра ми ке.
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БЕ О ГРАД

Жар ки ма скен бал
Жи вот је ма скен бал, пе ву ши ли су во ди те љи Љу бин ка 

Јо си по вић и Сло бо дан Мир ко вић на Смо три драм ског ства-
ра ла штва ко ри сни ка бе о град ских ге рон то ло шких клу бо ва и 
до мо ва за ста ре чи ју за вр шни цу тра ди ци о нал но чи ни плес 
под ма ска ма. Би о скоп ска са ла Ге рон то ло шког цен тра Бе-
о град ша ре ни ла се од ко сти ма али и од ки шо бра на, нео-
дво ји вих овог ме се ца ко ји пам ти мо као жар ки. 

Смо тру, са ше сна ест драм ских ми ни ја ту ра из де вет ге-
рон то ло шких клу бо ва, отво рио је умет нич ки ру ко во ди лац 
драм ских сек ци ја ПА КУД-а Гој ко Ша шић скри вен у ли ку 
Бра ни сла ва Ну ши ћа. Уз зву ке вал це ра пра ви ли су му дру-
штво ка у бо ји, ше ик, Ча плин, ле кар, Сал фе та, бу ла...

БО ГА ТИЋ

Но ви клу бо ви 
У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра у Бо га ти ћу пред-

сто ји отва ра ње де вет но вих клу бо ва пен зи о не ра: у Ба до-
вин ци ма, Ба но вом По љу, Бе ло ти ћу, Глу шци ма, Цр ној Ба ри, 
Кле њу, Гло гов цу, Са ла шу Цр но бар ском и Бо га ти ћу. Бра на 
Да ви до вић, не у мор ни „пр ви пен зи о нер”, ве ли да ће клу бо-
ви би ти за тво ре ног ти па.  З. Ђ.

Пр во ме сто осво ји ла је Је ле на Ма тас из До ма „Бе жа ниј ска 
ко са”, дру го Ста на Вој во дић, Клуб „Бе жа ниј ска ко са”, тре ће 
Љи ља на Вој но вић, Дом „Бе жа ниј ска ко са”. Нај о ри ги нал ни ју 
ма ску „Ма шта мо же сва шта” осми сли ла је Ана Жа гар из Клу-
ба „Др Ми ха и ло Сту пар 1”, а груп но нај бо љи су би ли чла но-
ви Клу ба „Чу ка ри ца”. Ма ска „Ста рост” гур ну та је у ћо шак да 
је се ни ко не се ти, а и што би кад има мно го леп ших.

Ве ра Ви те зо вић

Оче ку је се да убу ду ће уче ству ју и чла ни це ак ти ва же-
на из ме сних за јед ни ца са под руч ја ки кинд ске оп шти не 
и про фе си о нал ни цве ћа ри ко ји су, иако по зва ни, ипак 
из о ста ли.

 До ду ше, из ве стан број је пра тио ма ни фе ста ци ју у уло-
зи по сма тра ча, обе ћав ши да ће се до го ди не при дру жи ти 
ак тив но.

С. З.

Пле те ње ве на ца

КУР ШУ МЛИЈ СКА БА ЊА

Да проради „Жу бор”
Здрав стве но-ре ха би ли та ци о ном цен тру „Жу бор” у Кур-

шу млиј ској ба њи, ко ји је не ка да био пра ви рај, по себ но 
за пен зи о не ре, а по след њих го ди на због не ма ра не ра ди, 
по све му су де ћи пред сто је бо љи да ни.

– Зна мо да је бив ши ди рек тор „Жу бо ра” до био от прем-
ни ну, али и да је остао да чу ва Цен тар. Уме сто то га, си-
сте мат ски га је уни шта вао да би пот пу но про пао, а за тим 
био про дат буд за што. То не ће мо да до зво ли мо. Учи ни ће-
мо све да „Жу бор” по но во поч не да ра ди – ре као је пот-
пред сед ник Вла де Ср би је др Јо ван Кр ко ба бић на Ше стим 
су сре ти ма пен зи о не ра То пли це.

Вла да Ср би је по мо ћи ће због ме шта на, не ка да шњих 
рад ни ка и пен зи о не ра, ре као је др Кр ко ба бић, а не због 
оп штин ског ру ко вод ства.

Пот пред сед ник Вла де Ср би је ре као је да је до би јао до-
ста пи са ма о ста њу у „Жу бо ру” и да је при лич но упо знат 
са тре нут ном си ту а ци јом. Обе ћао је по моћ вла де у из два-
ја њу сред ста ва, на да ју ћи се да ће тај но вац би ти ис ко ри-
шћен да „Жу бор” об но ви рад.

Ж. Д.
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Пе де сет го ди на ма ту ре

Ге не ра ци ја бив ших уче ни ка кња же вач ке Гим на зи је, ко-
ја је по след ња по ла га ла ве ли ку ма ту ру, оку пи ла се кра јем 
ју на у Кња жев цу да би про сла ви ла 50 го ди на ма ту ре.

По ред оних у Кња жев цу, до шли су мно ги не ка да шњи 
ма ту ран ти из Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша, Бо ра, За је ча-
ра и Мал меа (Швед ска) где тре нут но жи ве. 

Ве ћи на је за вр ши ла фа кул тет и рад ни век про ве ла у 
зва њу ле ка ра, ин же ње ра, еко но ми сте, ар хи тек те, прав ни-
ка, про фе со ра...

У уго сти тељ ском објек ту „Ста ра ба ру та на” при ча ло се 
о уче њу, ка ко ни је би ло свих књи га па се пу но бе ле жи-
ло; о екс кур зи ја ма и пу то ва њи ма у ва го ни ма с др ве ним 
клу па ма; о уче шћу на рад ним ак ци ја ма и о по не кој тај ној 
ђач кој љу ба ви; о игран ка ма у Гим на зи ји и До му Ар ми је; 
о про фе со ри ма ко ји су би ли по што ва ни и це ње ни јер су 
се тру ди ли да ђа ке што ви ше на у че и при пре ме за свет 
у ко ме ће гра ди ти по ро ди це и ка ри је ре, а у ко ме ће зна-
ње би ти нај ве ћи ка пи тал.

В. Јо ва но вић

ЗА ЈЕ ЧАР 

Про све та ри у Ро му ли ја ни
Осамдесет чла но ва Удру же ња пен зи о не ра про свет них 

рад ни ка Бе о гра да, оку пље них око Жи ке Лу ки ћа, ор га ни за-
то ра пу то ва ња, по се ти ло је Фе ликс Ро му ли ја ну, зна ча јан 
исто риј ски и кул тур ни спо ме ник ис точ не Ср би је. 

На пу ту су на пра ви ли јед но ча сов ни од мор у Гам зи град-
ској ба њи, а за тим на ста ви ли до обли жње Ро му ли ја не где 
их је до че као Бо ра Ди ми три је вић, ди рек тор На род ног му-
зе ја у За је ча ру и Ро му ли ја не, и на дах ну то при чао о вре ме-
ну, до га ђа ји ма и зна ча ју овог спо ме ни ка за на шу зе мљу, 
али и за европ ску кул тур ну ба шти ну.

Из лет ни ци су за тим об и шли На род ни му зеј у За је ча-
ру, а по се ту окон ча ли руч ком у за је чар ском хо те лу „Ср-
би ја-Тис”.

З. Па у но вић

КО СТО ЛАЦ

По но во у Ја го ди ни 
У Ја го ди ни су, по дру ги пут, не дав но бо ра ви ли чла но-

ви Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Ко стол ца и окол них 
се ла Остро ва, Дрм на, Кле нов ни ка и Ста рог Ко стол ца. Пен-
зи о не ри су, пре ма пла ну, об и шли Аква парк, Зо о ло шки врт, 
по зор ни цу и парк „По ток”, Му зеј во шта них фи гу ра, пи ја-
цу, цр кву и сва оста ла за ни мљи ва ме ста.

Пу ни ле пих ути са ка, ве се ли и за до вољ ни вра ти ли су се 
ку ћа ма и већ пла ни ра ју но ве из ле те и дру же ња.

Љу би ша Ву че тић

Успо ме на ис пред му зе ја

МАЈ ДАН ПЕК

Но ви ман дат
У Мај дан пе ку је 30. ју на одр жа на ре дов на Из бор на 

скуп шти на Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра на ко јој 
су, по ред оста лог, раз ма тра ни и усво је ни из ве шта ји о 
ра ду 2005–2009, о фи нан сиј ском по сло ва њу и Из ве штај 
Над зор ног од бо ра, Про грам ра да и Ста тут Ор га ни за ци је 
чи ји је рад оце њен као успе шан. 

То је био основ да се за пред сед ни ка по но во иза бе ре 
Алек сан дар Пе тро вић (64), бив ши во зач По вр шин ског ко-
па Руд ни ка ба кра Мај дан пек.

Иза бра но је и три на ест чла но ва Оп штин ског и но ви 
чла но ви Над зор ног од бо ра, а за пот пред сед ни ка је иза-
бра на Ми ле ва Ки се ли ца, пен зи о ни са на рад ни ца НИП 
„Бор ба”.

Из бор ној сед ни ци су при су ство ва ли Рај ко Ја рић, се кре-
тар Са ве за пен зи о не ра Ср би је, Че до мир Ра до са вље вић и 
Сто јан Не шић, пред сед ни ци са ве за пен зи о не ра Бор ског и 
За је чар ског окру га, и Гор чи ло Пот па ра, пред сед ник СО 
Мај дан пек.

Но во и за бра но ру ко вод ство је већ по че ло при пре ме за 
јед но днев ну по се ту Гу чи 8. ав гу ста.

П. Ла ли чић



НО ВА ВА РОШ

Пал ме на Мур те ни ци
Ба шти пре пу ној цве то ва 

ра зних бо ја, ко ју уре ђу је 
пен зи о нер Ве ли бор Ву ко-
вић (69) из Дра гли це код 
Но ве Ва ро ши, мо гле би да 
по за ви де и нај вред ни је до-
ма ћи це.

У дво ри шту по ро дич не 
ку ће на па ди на ма Мур те ни-
це Ву ко вић го ди на ма бри-
жљи во не гу је ви ше од 200 
вр ста цве ћа и укра сног ра-
сти ња. У ле ја ма оме ђе ним 
ка ме ном и ле ско вим пру-
ћем, као и у сак си ја ма при-
чвр шће ним уз ча мо ва брв на 
ку ће, по ред до ма ћих му шка-
тли и ру жа, ра сту и ме ди те ран ске кул ту ре као што су ли-
мун, лор бер и раз не вр сте как ту са и пал ми.

– Овим хо би јем по чео сам да се ба вим још као осно-
вац, а цве ће свих ових го ди на уз га јам ис кљу чи во за сво ју 
ду шу – ка же Ву ко вић, ко ји је про шле го ди не до био на гра-
ду оп штин ске упра ве у Но вој Ва ро ши за нај у ре ђе ни је се-
о ско дво ри ште.

Ж. Ду ла но вић
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СВР ЉИГ

Че ка ју по зи ве
На бањ ски опо ра вак и ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон-

да ПИО ове го ди не по ћи ће два де сет дво је пен зи о не ра из 
Свр љи га, ре че но нам је у Оп штин ској ор га ни за ци ји пен-
зи о не ра Свр љи га. 

– На рав но, кон ку ри сао је да ле ко ве ћи број, а с об зи-
ром на при ма ња свр љи шких пен зи о не ра, ко ји има ју нај ни-
же пен зи је у Ср би ји, ско ро сви ис пу ња ва ју кри те ри ју ме, 
али на ша ор га ни за ци ја је до би ла кво ту од 22 ме ста у ба-
ња ма – из ја вио је Бо ри во је Пе тро вић, пред сед ник ОО пен-
зи о не ра Свр љи га. 

БЕ О ГРАД 

Из лет у Кар лов це
Гру па од три де сет пет ин ва ли да ра да оп шти не Сав ски 

ве нац би ла је на из ле ту у Срем ским Кар лов ци ма. По се ти-
ли су шко лу „Бран ко Ра ди че вић”, кар ло вач ку Гим на зи ју, 
Бо го сло ви ју, Цр кву све тог Ни ко ле, Па три јар шиј ски двор 
и при су ство ва ли ма ни фе ста ци ји „Ку гло фа”. По се бан до-
жи вљај би ла је по се та ви на ри ји и де гу ста ци ја ви на, као 
и шет ња по ред Ду на ва.

Два де сет чла но ва ин ва ли да ра да је во зом „Ро ман ти ка” 
об и шло му зеј ско-ту ри стич ки ком плекс „Шар ган ска осми-
ца” и при су ство ва ло кон цер ту Жељ ка Јок си мо ви ћа у Мо-
крој Го ри.

Из ле те су омо гу ћи ли ЈП „Же ле зни це Ср би је” и ор га ни-
за тор кон цер та „Жел ту рист”. 

Пред сед ник ОО Гор да на Пу ша ра

ЛО ЗНИ ЦА

Одо ле ва ју бес па ри ци
За хва љу ју ћи ру ко вод ству Оп штин ске ор га ни за ци је пен-

зи о не ра Ло зни це и ло кал не са мо у пра ве, 45.146 нај ста ри јих 
жи те ља овог под руч ја и да ље одо ле ва оп штој бес па ри ци 
прем да ве ћи на жи ви при лич но те шко.

То ми слав Бо јић, пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је, 
за „Глас оси гу ра ни ка” ка же да су све ак тив но сти усме ри-
ли на из на ла же ње на чи на да по мог ну пр вен стве но нај си ро-
ма шни јим чла но ви ма. Та ко је не дав но 200 нај у гро же ни јих 
до би ло па ке те с основ ним на мир ни ца ма, док је 160.000 ди-
на ра рас по ре ђе но бо ле сни ма за ле че ње и ку по ви ну ле ко-
ва. Ор га ни за ци ја је, та ко ђе, омо гу ћи ла пен зи о не ри ма да 
по по вољ ним це на ма на ба ве су хо ме сна те про из во де, а и 
да ку пе огрев за зи му.

З. Ђу рић

Два ме ста на ме ње на опо рав ку пен зи о не ра ин ва ли да ни-
су ис ко ри шће на јер ни је би ло ин те ре со ва ња. 

Д. П.



ША БАЦ

Раде за при мер
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ша бац уло-

жи ла је у ми ну лом пе ри о ду нај ви ше тру да на уна пре ђе-
њу са рад ње с ло кал ном са мо у пра вом ко ја им је до сад 
мно го пу та из ла зи ла у су срет и по ма га ла – ре че но је на 
го ди шњој скуп шти ни ове ор га ни за ци је. Ор га ни за ци ја је 
учи ни ла мно го по ма жу ћи бо ле сне и чла но ве ло ши јег ма-
те ри јал ног ста ња. Уприличила је и мно го број на дру же-
ња и из ле те. 

Бо жи дар Це кић, пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да 
Ср би је, по хва лио је рад ове ор га ни за ци је и ка зао да 
она сло ви за јед ну од бо љих. Ме ђу го сти ма би ли су 
и Иван ка Бе рић, но ви ди рек тор Ша бач ке фи ли ја ле за 
ПИО, и Пе тар Дра го је вић, се кре тар Оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра у Шап цу, ко ји су на ја ви ли на ста вак 
до бре са рад ње. 

Ми ро сла ва Сав ко вић, пред сед ник ОО ин ва ли да ра да 
Ша бац, на гла си ла је да ће се по себ на па жња по све ти ти 
зах те ви ма да се и ин ва ли ди ма ра да до зво ли до пун ска де-
лат ност и вра ти пра во на ко ри шће ње за јед нич ки сте че-
не имо ви не. 

Б. Ра до ва но вић
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ПИ РОТ

Посета Вр њач кој Ба њи
Чла но ви Основ не ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Пи ро та 

по че ли су да оства ру ју ово го ди шњи план из ле та по се том 
Вр њач кој Ба њи. Пр во су об и шли „Кне же ве ко на ке”, Дом 
за сме штај пен зи о не ра и ста рих ли ца, а по том и са му ба-
њу где је био ор га ни зо ван за јед нич ки ру чак. 

У Пи рот су се вра ти ли пу ни ути са ка и са же љом да се 
по но во срет ну са но во сте че ним при ја те љи ма. 

М. Ан тић

КИ КИН ДА

По рас тао углед 
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ки кин да пред ста ви ло је 

не дав но ре зул та те јед но го ди шњег ра да: у из ве шта ју ко ји 
је под нео пред сед ник Ве ли зар Сил ве стер на ве де не су ак-
тив но сти ко је су до при не ле ја ча њу угле да ове пен зи о нер-
ске ор га ни за ци је и уве ћа њу члан ства за осам од сто.

Ипак, чи не се на по ри да се са да шњи број од 5.861 
чла на ома со ви и при до би је још не у кљу че них ме ђу укуп-
но 14.635 пен зи о не ра на овом под руч ју.

Оп штин ско удру же ње на сто ји да уна пре ди ина че до бру 
са рад њу са ме сним ор га ни за ци ја ма, као и да осну је но ве 
у два нео б у хва ће на се ла – На ко ву и Но вим Ко зар ци ма.

За хва љу ју ћи до брим од но си ма са над ле жни ма, по чев 
од Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, Фи ли ја ле Ре пу блич ког 
фон да ПИО у Ки кин ди до ло кал не са мо у пра ве, Удру же ње 
успе ва да ре ша ва мно го број не про бле ме не са мо сво јих 
чла но ва већ и ве те ра на ра да ко ји још ни су у ње го вим 
ре до ви ма.

У ра ду Го ди шње скуп шти не уче ство ва ли су и Ми лан 
Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, и Ве-
лин ка На крај ку ћин, ди рек тор ка Фи ли ја ле Фон да ПИО у 
Ки кин ди.

С. З.

ЉУ БО ВИ ЈА

Паори без одмора
На опо ра вак и ре кре а ци ју у бањ ска ле чи ли шта о тро-

шку Фон да ПИО из Љу бо ви је ће ове го ди не оти ћи са мо 
14 пен зи о не ра.

Пре ма ре чи ма Ми ли са ва Ђо ки ћа, пред сед ни ка љу бо-
виј ског удру же ња пен зи о не ра, за од ла зак у не ку од ба-
ња зах тев су под не ла 132 пен зи о не ра. Ме ђу тим, пре ма 
одо бре њу Ша бач ке фи ли ја ле Фон да ПИО, у ба ње ће бес-
плат но осам ста ро сних, пет по ро дич них и је дан ин ва лид-
ски пен зи о нер.

Зах те ве за од ла зак у ба њу под не ло је и два де се так 
по љо при вред ни ка, али ни је дан од њих ни је до био по зи-
ти ван од го вор. 

М. Ма ли шић
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Пензионерске 
организације

Оп штин ске ор га ни за ци је 
Са ве за пен зи о не ра

Вој во ди не

Но ви Сад, По штан ска 3
 021/6611-027

Ада, До си те ја Об ра до ви ћа 3 
 024/851-337

Али бу нар, Трг сло бо де 5
 013/642-213

Апа тин, Ду нав ска 13
 025/772-096

Бач, Бран ка Ра ди че ви ћа 2 
 021/770-323

Бач ка Па лан ка, Кра ља
Пе тра 35  021/745-362
Бач ка То по ла, Ра да
Кон ча ра 58  024/715-676
Бач ки Пе тро вац,
На род не ре во лу ци је 22

 021/780-280
Бе ла Цр ква, Пр вог
ок то бра 96  013/851-225
Бе о чин, Хе ро ја Бри ла 46 

 021/871-422
Бе чеј, Трг Бра ће Тан 2

 021/6916-360
Вр бас, Са ве Ко ва че ви ћа 94 

 021/701-140
Вр шац, Жар ка Зре ња ни на 
28  013/839-569
Жа баљ, Све то за ра Мар ко ви-
ћа 19  021/832-822
Жи ти ште, Иве Ло ле
Ри ба ра 1  023/821-015
Зре ња нин, Ми ле ти ће ва 9

 023/522-650
Ин ђи ја, Вој во де Сте пе 42

 022/553-152
Ириг, Вој во де Пут ни ка 37

 022/461-315, 
по не де љак, сре да, пе так
9-11 ДДОР
Врд ник, Фру шко гор ска 19 

 022/466-552
Ка њи жа, Су бо тич ки пут 5 

 024/874-570
Ки кин да, Вој во де Пут ни ка 
37  0230/21-442
Ко ва чи ца, Мар ша ла
Ти та 11  013/661-015
Ко вин, Ђу ре Пе тро ви ћа 1

 013/741-271

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

Уре ди те кра ље ву ули цу 
У 45 го ди на ви со ке про дук тив но сти „Ви ско зе” и РТБ 

„За са че”, у Ло зни ци је из гра ђе но ви ше од хи ља ду ста-
но ва. Пре 40 го ди на по диг ну то је се дам че тво ро спрат-
ни ца, са по 20 ста но ва, у ули ци Кра ља Пе тра I, у ко је 
су усе ље ни ве ћи ном рад ни ци и струч ња ци „Ви ско зе” и 
ру да ри и то пи о ни ча ри РТБ „За са че”. 

На на шу жа лост, ова два успе шна ко лек ти ва су у 
по след њих 15 го ди на го то во пре ста ла да ра де. Са да у 
ових 140 ста но ва ста ну ју стар ци и ста ри це, ве те ра ни 
„Ви ско зе” и РТБ „За са че”.

Зе ле не по вр ши не око на ших згра да су нај у ре ђе ни је 
у Ло зни ци. За про те клих 40 го ди на, уз ве ли ку по моћ ко-
му на ла ца, за са ди ли смо бре зе, ли пе, јел ке, од не го ва ли 
ви ше од сто ти ну ру жа и дру гог цве ћа. Под мо јим про зо-
ром на ла зи се нај леп ша бре за у Ло зни ци, од га ји ли смо 
је мо ји уну ци и ја, ви со ка је око 20 ме та ра. 

Али, за на шу ули цу не мо же мо ре ћи ни шта до бро јер 
је ме ђу нај го ри ма у Ло зни ци. По но си мо се име ном ко је 
но си – Кра ља Пе тра I, по след њег кра ља Ср би је. Ве ћи на 
нас смо де ца и уну ци вој ни ка – рат ни ка ње го вог ве ли чан-
ства кра ља Пе тра I. Мој отац То дор био је шест рат них 
го ди на ни шан џи ја на то пу. Из во је ва ли су три ве ли ке по-
бе де, на Гу че ву, Мач ко ву ка ме ну и Це ру. Цер ска бит ка 
је ушла у вој не ен ци кло пе ди је свих ар ми ја Евро пе.

Ули ца ко ја но си краљево име је јед но смер на, а ко-
ри сти се као дво смер на – во зи ла из су прот ног прав ца 
иду по пе шач кој ста зи ко ја је сва де фор ми са на и за нас 
стар це не у по тре бљи ва.

По том ци кра ља Пе тра I стал но ор га ни зу ју до бро вољ-
не ак ци је, по ма жу си ро ма шне и здрав стве не уста но ве. 
Ако оп шти на не ма сред ста ва за по прав ку кра ље ве ули-
це, мо жда би сте ви, кра ље ви по том ци, мо гли да ура ди-
те не што за ње го ву ули цу у Ло зни ци.

С ру дар ским по здра вом, срећ но, 
Жи во јин – Жи ка Ву чи ће вић, Ло зни ца

Про мен љи во вре ме овог ле та, че сте ки ше, ве ли ке тем пе ра тур не раз ли ке у то ку да на, 
али и те жи на го ди на, раз лог су овој дрем ци на јав ном ме сту: ба ка је за спа ла на клу пи у 
Пи о нир ском пар ку за шти тив ши ли це од сун ца, а де ку је до дат но уљуљ ка ло мо но то но кло-
па ра ње трам ва ја па је из Бло ка 45 до бу вља ка сти гао осве жен дрем ком на сто ли ци.

Текст и сним ци Ми ле Га рић

Усред дана санак пусти
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ПОЗНАЈЕТЕ ЛИ СВОЈА ПРАВА

Сте че но пра во на на кна ду 
за те ле сно оште ће ње

Че сто се по ста вља пи та ње пра вил но сти ис пла те на-
кна де за те ле сно оште ће ње ка да је та на кна да сте че на 
по про пи си ма ко ји су ва жи ли до 31. 12. 1996. го ди не, а 
узрок на ста лог те ле сног оште ће ња је би ла бо лест или 
по вре да ван по сла.

По зна то је да од 1. 1. 1997. го ди не ту на кна ду мо гу 
да оства ре са мо они код ко јих је те ле сно оште ће ње иза-
зва но не сре ћом на по слу или је реч о про фе си о нал ном 
обо ље њу.

Из тих раз ло га че сто се об ја вљу ју са мо по да ци о на-
кна ди ко ја мо же да се утвр ди по са да ва же ћим про пи-
си ма, а за не ма ру је се по да так о сте че ним пра ви ма пре 
1. 1. 1997. го ди не. 

Збу ње ни ко ри сни ци сте че них пра ва че сто ми сле да 
њи ма при па да ју ак ту ел ни из но си ко ји су знат но по вољ-
ни ји од оних ко је они са ми до би ја ју, ми сле ћи да су при 
том оште ће ни, те да им при па да ју ви ши из но си.

Ра ди се о то ме да се и ра ни јим про пи си ма пра ви ла 
раз ли ка у ви си ни на кна де ако је узрок на стан ка те ле сног 
оште ће ња бо лест или не сре ћа ван по сла од из но са ка да 
је узрок не сре ћа на по слу или про фе си о нал но обо ље ње. 
За те че ни из но си на кна да ко је ви ше не по сто је у ак ту ел-
ним про пи си ма из ПИО са мо су ускла ђе ни из но си сте че-
них пра ва и знат но су ни жи од на кна да ко је се сти чу по 
ва же ћим про пи си ма. 

Кон крет но, основ, тј. 100 од сто нов ча не на кна де по 
ва же ћим про пи си ма тре нут но из но си 5.597,67 ди на ра, а 
ускла ђе ни из нос сте че ног пра ва на на кна ду по ра ни јим 
про пи си ма је 2.021,08 ди на ра.

На кна да се, на рав но, ис пла ћу је у про цен ту, по ре ше-
њу о на кна ди за те ле сно оште ће ње, а то је од 30 до 100 
од сто на ве де них осно ва.

Весна Вићентијевић,
Сектор за односе с јавношћу

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Осно ви ца TO код бо ле сти
Хил мо Би хо рац – Но ви Па-

зар: Ин ва лид ски сам пен зи о-
нер I ка те го ри је и ко ри сник 
на кна де за те ле сно оште ће-
ње по осно ву бо ле сти V гру па 
са 60 од сто осно ви це. Ин те ре-
су је ме ко ли ко из но си осно-
ви ца за об ра чун и пла ћа ње 
те ле сног оште ће ња по осно-
ву бо ле сти, по чев од 1. 10. 
2008. го ди не, ка да је би ло 
по след ње по ве ћа ње пен зи је 
за 14,13 од сто.

Од го вор: Ако је Ва ше те-
ле сно оште ће ње 60 од сто по 

осно ву бо ле сти, и пра во Вам 
је при зна то пре 1997. го ди не, 
тј. пре не го што је уки ну та 
на кна да за те ле сно оште ће-
ње узро ко ва но бо ле шћу или 
не сре ћом ван по сла, на кна-
да из но си 1.212,65 ди на ра са 
по след њим ускла ђи ва њем од 
14,13 од сто по чев од 1. 10. 
2008. го ди не. Основ од 100 
по сто за од ре ђи ва ње ове на-
кна де по осно ву сте че ног пра-
ва из но си 2.021,08 ди на ра, 
та ко ђе са ускла ђи ва њем од 
14,13 про це на та од 1. ок то-
бра 2008.

Алек сан дар Ске ле џић – Бе-
о град: Ин ва лид сам ра да III 
ка те го ри је од 22. 12. 1994. го-
ди не, а узрок ин ва лид но сти 
је бо лест. Да на 25. 5. 1999. 
го ди не пре ста ло ми је за по-
сле ње мо јом кри ви цом и још 
сам не за по слен. Да ли мо гу 
да оства рим пра во на јед ну 
по ло ви ну ин ва лид ске пен зи-

је, по чл. 225 За ко на о ПИО, 
по осно ву III ка те го ри је ин-
ва лид но сти ко ју имам?

Од го вор: Основ ни раз лог 
због ко га од 1999. до да нас ни-
сте ус пе ли да оства ри те пра ва 
по За ко ну о ПИО је сте чи ње-
ни ца да Вам је рад ни од нос 
пре стао Ва шом кри ви цом. По 

Отказ соп стве ном кри ви цом

Лу ци ја Ба јић – Бе о град: 
Мо лим Вас да ми об ја сни те 
на осно ву че га је из нос пен-
зи је на мом ко нач ном ре ше-
њу ни жи не го што је од ре ђен 
при вре ме ним ре ше њем. И по-
ред жал бе ко ју сам уло жи-
ла не мам об ја шње ње. Ако 
је укуп на су ма 12.994.444 
дин. у ко нач ном, а 12.750.000 
ди на ра у при вре ме ном ре-
ше њу, за што ми је пен зи ја 
ума ње на?

Од го вор: Ци фре ко је сте 
на ве ли ни су из но си у ди на-
ри ма, већ је реч о вре ме ну 
ко је је узе то за об ра чун пен-
зи је. При ли ком до но ше ња 
ко нач ног ре ше ња уне та је за-
ра да за 2007. го ди ну и по ве-
ћан пе ри од вре ме на узет за 

об ра чун пен зи је за два ме се-
ца и 28 да на. Ка да се збир 
го ди шњих лич них ко е фи ци-
је на та по де ли са укуп ним 
пе ри о дом за об ра чун пен зи-
је, до ла зи до сма ње ња лич-
ног ко е фи ци јен та на ра ду 
по са ту, и то са 0,849659 на 
0,846455, што је у да љем об-
ра чу ну пен зи је, без об зи ра 
на не про ме њен уку пан рад-
ни стаж и оп шти бод ко ји је 
при ме њен у мо мен ту пен зи-
о ни са ња, до ве ло до сма ње-
ња сра змер ног де ла пен зи је 
од ре ђе ног ко нач ним ре ше-
њем. Че сто се де ша ва да се 
ко нач ним об ра чу ном сни жа-
ва из нос пен зи је. По гре шна 
је прет по став ка да ко на чан 
из нос пен зи је мо ра увек да 
бу де и по вољ ни ји.

Мање у ко нач ном ре ше њу

А. С. – Вра ње: Мој отац, 
ста ро сни пен зи о нер, ра ди у 
мо јој фир ми, во лон тер ски по-
ма же у не ким по сло ви ма. Да 
ли сам ду жан да га при ја вим 
по ре ској упра ви и пла ћам не-
ке до при но се? Мо рам ли да 
са чи ним са њим уго вор о де-
лу или мо же и да ље да ра ди 
као до сад.

Од го вор: Ако же ли те да 
отац и да ље ра ди код Вас во-
лон тер ски, скло пи те са њим 
уго вор о во лон тер ском ра ду. 

У том слу ча ју оба ве зни сте 
да пла ћа те до при но се за слу-
чај не сре ће на по слу и те ле-
сног оште ће ња. По За ко ну 
о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, мо же-
те на нај ни жу осно ви цу, ко-
ја чи ни 35 од сто про сеч не 
за ра де у Ср би ји, да пла ћа те 
че ти ри од сто за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње и два 
од сто за здрав стве но оси гу ра-
ње. Рад на ди вље, ка ко Ви 
то на зи ва те, за ко ном ни је до-
пу штен.

До при но си и во лон тер ски рад

про пи си ма из ПИО пре и по сле 
2003. го ди не, ин ва ли ди ра да 
су се шти ти ли од пре стан ка 
рад ног од но са, али са мо под 
усло вом да им је рад ни од нос 
пре стао без њи хо ве кри ви це. У 

том слу ча ју су по ра ни јим про-
пи си ма мо гли да оства ре пра-
во на при вре ме ну на кна ду, а 
по сле 9. 4. 2003. го ди не пра-
во на на кна ду у ви си ни 50 од-
сто ин ва лид ске пен зи је.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: Тоскана, октобар, кратери, сер, 
рез, ит, б, зо, н, так, н, марама, костим, о, тон, т, дд, н, тр, еро, 
ура, Кусадак, Сметана, атари, прима, и, и, татар, клиника.

Ле ко ви те (лет ње) ми сли
Знам да је мо ре на це ни, али не мам па ра да га 

ку пим.
Па кет аран жман за мо ре: же на иде с па ке том 

ства ри, а ја с па ке том па ра!
Ту ри стич ки рад ни ци су као пе ли ка ни. Не си ти су.
Што се ти че мо ра, ту сам као ста ра књи га. Мо-

гу да ме – от пи шу.
Ту ри ста је као млад кром пир. Бр зо га сви – огу ле.

Ду шан Стар че вић

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ВАЈАРИ КОЈИ 
РАДЕ СА 

ПЛАСТИЧНОМ 
МАСОМ

РАЗДВОЈИТИ ИСАИЛО 
ОДМИЛА

ЛАНА ТАРНЕР 
(ИНИЦИЈАЛИ)

ИМЕ 
РУМУНСКОГ 

ПИСЦА ПИЛАТА

ДЕФЕКТ, 
ШТЕТА

ГЛАВНА 
АРТЕРИЈА

ЗГОДА, 
МОМЕНТ

ОСТРВО НА 
ЈАДРАНСКОМ 

МОРУ

СТАРОЈЕВР.
КРАЉ

ЈУЖНО ВОЋЕ

ОЗЛЕДЕ 
ПОВРЕДЕ

СТАРИЈИ (СКР.)

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

ДРВЕНИ ПЛУГ

МОРСКИ 
ГРЕБЕН

СПОРТСКИ 
КЛУБ

ИМЕ КОЗАКА 
БУЉБЕ

ПРВО СЛОВО

МАЊА
ОГРАДА

МУШКО ИМЕ ОБИЧАЈ, 
МАНИР

ДРЖАВА 
ЈУЖНЕ 
АМЕРИКЕ

ГРАЂЕВ. 
НОРМЕ

ДРЖАВА У 
ЕВРОПИ

ЗАВРШЕТАК 
МУЗИЧКОГ 
КОМАДА

ИРИНА 
ОДМИЛА

ПИПА НА 
ЧЕСМИ

РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ 

(СКР.)

ПОЗА, 
ПОЛОЖАЈ

МЕСТО У 
ВОЈВОДИНИ

ОЗНАКА 
ИНТЕНЗИТЕТА

НИСУ СТАРИ

ВЕЛИКИ 
ПРУТ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПРАУЗОР, 
ПРОТОТИП

НИЈЕ
 ДУГАЧАК

МЛАДА 
КРАВА

ПЛАНИНА У 
ЦРНОЈ ГОРИ

ШУМСКА 
ЖИВОТИЊА

НЕНАГЛАШЕНА 
РЕЧ

ОЗНАКА СЕВЕРА

МЕСТО У 
ВОЈВОДИНИ

ГРАД У ГРЧКОЈ

СИМБОЛ 
КРИПТОНА

НОТА 
СОЛМИЗАЦИЈЕ

ИМЕ ПЕВАЧИЦЕ 
БЕКУТЕ

ДЕО НЕДЕЉЕ

ОЗНАКА 
ЗА ВОЛТ

КВАЛИТЕТ

Гла со ри зми
Ћу та ње ни је зла то. По не кад је то и ко а ли ци о-

ни до го вор.
Пар ла мен тар ци се гри зу и не ха ју за еко ном ску кри-

зу.
Дра ги Пет ко вић

Б
р
ан
а 
Н
и
ко
л
и
ћ

Д
еј
ан

 П
ат
ак
о
ви
ћ

Доказ о сродству
Стал но вам се при ви ђа не ки штрајк? То вам је од гла-

ди. 
Европ ска уни ја би нам пру жи ла брат ску по моћ, 

али тра жи до каз о срод ству. 
Сту ден ти су не ка да би ли но си о ци исто ри је, а сад ни 

мле ко не раз но се. 
Жи во јин Ден чић

До ско ци
Имам аван ту ри стич ки дух. За то не на пу штам Ср би ју.
Ни смо ми па ли ни ско. Са мо су стан дар ди по диг-

ну ти.
Ми смо за тр жи шну при вре ду. Про да је мо рог за све ћу.

Ра де Ђер го вић



Молим за реч
Не оче ку јем да ће Вла да Ср би је 

сма њи ти број за по сле них. Те ла се на 
то пло ти – ши ре.

Пен зи о не ри су по че ли да оби ла-
зе са мо по слу ге. У ши ро ком лу ку.

При ча се да ће уско ро ми ни стри 
оце њи ва ти рад ко ле га ми ни ста ра. До-
бра иде ја, у вла ди има да бу ду сви 
ву ков ци.

Це не за ле то ва ње су то ли ко ви со ке 
да пен зи о не ри има ју до дат ну при-
ли ку за уште ду. Не ће мо ра ти да ку пу-
ју уље за сун ча ње.

Но ва уз ре чи ца: „Шта си, бре, на ва-
лио као ММФ на срп ске пен зи о не ре!”

Да нас се про фе со ри ви ше ра ду-
ју рас пу сту не го ђа ци. Два ме се ца 
не ће до би ја ти ба ти не.

Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

МУДРОСТИ
Не у спех ни је пад, то је кад 
не уста неш по сле па да.

Ри чард Ник сон

Ко ли ко год па мет но го во-
рио, увек не ку глу пост ка-
жеш.

Фри дрих Ни че

Све срећ не по ро ди це ли че 
јед на на дру гу. Сва ка не-
срећ на – не срећ на је на 
свој на чин...

Лав Тол стој

Ле пе же не ни кад не сум ња ју 
у сво ју ин те ли ген ци ју, али 
ин те ли гент не же не увек сум-
ња ју у сво ју ле по ту.

Иси до ра Дан кан

О три ства ри не жу ри да 
го во риш: о Бо гу – док не 
утвр диш ве ру у ње га, о ту-
ђем гре ху – док се не се-
тиш сво га, и о су тра шњем 
да ну – док не сва не.

Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић

М
и
л
ен
ко

 К
о
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о
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Че сто ме ња ма ске
Не ком ни је до во љан цео жи вот да се 

од лу чи да жи ви.
Ко до бро про да образ, че сто ме ња ма-

ске.
Жи ван С. Фи ли по вић


