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Ми ни мал на це на ра да од 15.138 ди на ра за за по сле не у Ср би ји не важи од 30. Ми ни мал на це на ра да од 15.138 ди на ра за за по сле не у Ср би ји не важи од 30. 
јуна, Унија послодаваца поручује да је њено повећање неприхватљиво јуна, Унија послодаваца поручује да је њено повећање неприхватљиво 

АКТУЕЛНО

Су де ћи по раз ли чи тим ста во ви ма 
син ди ка та и по сло да ва ца, ма ли 

су из гле ди да ће ми ни мал на це на ра-
да за за по сле не у Ср би ји од 15.138 
ди на ра, ко ја је ва жи ла у про те клих 
шест ме се ци, тач ни је до 30. ју на, 
би ти из ме ње на до кра ја го ди не. Са-
вез са мо стал них син ди ка та Ср би је и 
УГС „Не за ви сност” сма тра ју да би ми-
ни мал на це на ра да по са ту, у на ред-
них шест ме се ци, тре ба ло да из но си 
91,35 ди на ра уме сто до са да шњих 87. 
Што зна чи да би ми ни мал на за ра да 
упо сле них, уве ћа на за пет од сто, из-
но си ла – 15.894 ди на ра и пред ста вља-
ла 51,13 од сто про сеч не не то пла те у 
на шој др жа ви оства ре не у ма ју.

Син ди ка ти су спрем ни и да ма ло по-
пу сте у свом зах те ву, та ко да би при-
ста ли и на ми ни мал ну це ну ра да по 
са ту од 90 ди на ра, тј. на ми ни мал ну 
за ра ду од 15.660 ди на ра ко ја би чи ни-
ла 50,37 од сто про сеч не не то пла те. 
Зах тев да се, у на ред них шест ме се ци, 
по ве ћа ју ми ни мал не при на дле жно сти 
упо сле них ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
обра зла жу чи ње ни цом да је ди но та ко 
мо же да се обез бе ди њи хо ва ре ал на 
ку пов на моћ, јер се до кра ја 2009. оче-
ку је по ве ћа ње це на и тро шко ва жи во-
та као у пр вом по лу го ди шту.

Уни ја по сло да ва ца Ср би је по ру чу-
је син ди ка ти ма, али и срп ској вла ди, 
да је за њих по ве ћа ње ми ни мал ца не-
при хва тљи во и да не ма ју на ме ру да 
га по ве ћа ју ни за је дан је ди ни ди нар. 
Ве ле да њи хо ва ра чу ни ца по ка зу је да 

је у ми ну ле че ти ри го ди не ми ни мал на 
за ра да по ве ћа на 3,6 пу та ви ше не го 
бру то дру штве ни про из вод, што ће 
ре ћи да је ње но по ве ћа ње би ло 35 
од сто ве ће од ра ста це на на ма ло и 
тро шко ва жи во та. 

Уни ја сма тра да је у усло ви ма еко-
ном ске кри зе, кад 64 од сто пред у зе ћа 
у др жа ви не мо же ре дов но да ис пла ћу-
је пла те, по ре зе, до при но се и оста ле 
при на дле жно сти, при лич но нео д го вор-
но и нео збиљ но тра жи ти ви шу ми ни-
мал ну за ра ду. 

Т. Кр шић

СИН ДИ КА ТИ И ПО СЛО ДАВ ЦИ ЗА САД НА „РАЗ ЛИ ЧИ ТИМ КО ЛО СЕ ЦИ МА”

Ни шта од до го во ра
о ви шој це ни ра да

„На ми ни мал цу” око по ла ми ли о на рад ни ка
У овим те шким да ни ма, ис ти чу син ди ка ти, ве ли ки број по сло да ва ца при-

бе га ва за кон ској мо гућ но сти уво ђе ња ми ни мал не за ра де за све за по сле не 
на од ре ђе но вре ме. Про це њу је се да је са да у Ср би ји „на ми ни мал цу” око 
по ла ми ли о на рад ни ка. Ако се зна да је ми ни мал на по тро шач ка кор па 31,42 
од сто „ску пља” од ми ни мал не пла те, сва ки ко мен тар је су ви шан. 

Потрошачка корпа знатно скупља од најниже зараде
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Више осно ви це 
оси гу ра ња

Гра ђа ни ко ји са ми упла ћу ју до при-
но се за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње (по чла ну 15) од ав гу ста ће 
допринос упла ћи ва ти по осно ви ци 
ви шој за 5,48 од сто због ускла ђи ва-
ња са кре та њем за ра да у прет ход-
ном квар та лу. Они ко ји са ми бри ну 
о сво јој пен зи ји мо гу да се опре де-
ле за јед ну од 13 осно ви ца по ко јој 
ће упла ћи ва ти до при нос не за ви сно 
од струч не спре ме. 

Бо љи жи вот бри га др жа ве

Др жа ва је од го вор на да у вре ме еко ном ске кри зе по мог не гра ђа ни-
ма ко ји су се на шли у не за вид ном ма те ри јал ном по ло жа ју. Ду жна је 
да им омо гу ћи ква ли тет ни ји жи вот, али и оства ри ва ње за кон ских пра-
ва ме ђу ко ји ма су и пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, ка-
зао је пот пред сед ник срп ске вла де др Јо ван Кр ко ба бић на са стан ку с 
пред сед ни ком Из вр шног ве ћа АП Вој во ди не Бо ја ном Пај ти ћем и ње го-
вим са рад ни ци ма у Но вом Са ду.

Осим раз ма тра ња ак ту ел не си ту а ци је у обла сти пен зиј ског и инвалидског 
оси гу ра ња, го во ри ло се о за по сле ни ма у пред у зе ћи ма ко ја по слу ју с 
гу бит ком, по те шко ћа ма с ко ји ма се су о ча ва ју по љо при вред ни ци ко ји 
има ју ре ги стро ва на га здин ства, али и о окон ча њу по сла око кон вер зи-
је ду го ва фирми ко је се на ла зе у те шком по ло жа ју.15.482 3.406,04

17.693 3.892,46

23.886 5.254,92

28.751 6.325,22

35.386 7.784,92

38.483 8.466,26

50.868 11.190,96

56.176 12.358,72

68.561 15.083,42

88.466 19.462,52

132.699 29.193,78

176.932 38.925,04

221.165 48.656,30

Основице
осигурања

Допринос (месечно
у динарима)

Нај ни жа осно ви ца из но си 35 
од сто про сеч не ре пу блич ке за ра-
де из прет ход ног тро ме сеч ја, што 
је за ав густ, сеп тем бар и ок то бар 
ове го ди не 15.482 ди на ра, а нај ви-
ша пет про сеч них пла та, од но сно 
221.165 ди на ра. То зна чи да ће ме-
сеч ни из да так по сто пи до при но са 
од 22 од сто из но си ти од 3.406,04 
– за оне ко ји се опре де ле да стаж 
упла ћу ју по нај ни жој осно ви ци, до 
48.656,30 ди на ра, ко ли ко ће упла-
ћи ва ти они ко ји се опре де ле за нај-
ви шу осно ви цу.

Потпредседник српске владе др Јован Кркобабић
са Бојаном Пајтићем, председником ИВ Војводине

Ускоро још једно 
по ве зи ва ње ста жа

Рад ни ци ма ко ји ма по сло дав ци од 
2003. до кра ја ове го ди не ни су упла-
ћи ва ли до при но се др жа ва ће опет 
највероватније бу џет ским нов цем по-
ве за ти стаж и омо гу ћи ти од ла зак у 
за слу же ну пен зи ју. Ово је за за по-
сле не нај ва жни ја ме ра пред ви ђе на 
но вим па ке том ко ји се при пре ма у 
Вла ди Ср би је и ко ји би тре ба ло да 
бу де пре ци зи ран до сре ди не ав гу ста, 
а јав но сти пред ста вљен кра јем ав гу-
ста или по чет ком сеп тем бра. За кон 
о по ве зи ва њу ста жа тре ба ло би да 
бу де до нет до кра ја го ди не. 

Нова радна места
Из по кра јин ског бу џе та је из дво-

је но 50,4 ми ли о на ди на ра за су фи-
нан си ра ње ауто ма ти за ци је по го на 
за про из вод њу чвр стих фор ми ле-
ко ва зре ња нин ске Ју го ре ме ди је. 
Уго вор је пот пи сан са Дра го сла вом 
Пе тро ви ћем, по кра јин ским се кре та-
ром за на у ку и тех но ло шки раз вој, 

а про је кат ће обез бе ди ти по сао за 
50 фар ма це ут ских рад ни ка. Осим 
под ми ри ва ња до ма ћег тр жи шта ле-
ко ви ма (трен тал, ни ри пан, ами но-
фи лин...), ова фа бри ка до бар део 
про из во да из во зи и у зе мље окру-
же ња и Ру си ју.

Ово је 85. по гон ви со ке тех-
но ло ги је ко ји је 
нов ча но по мо гла 
по кра јин ска ад ми-
ни стра ци ја у прет-
ход не две го ди не, 
у укуп ној вред но-
сти око 21 ми ли он 
евра, чи ме је обез-
бе ђе но и 24.015 
но вих рад них ме-
ста. У струк ту-
ри но вих по го на 
до ми ни ра  по љо-
при вред на про из-
вод ња, од но сно 
пре храм бе на тех-
но ло ги ја.
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За ра де ви ше 
2,5 од сто

Про сеч на бру то за ра да у ју-
ну 2009. го ди не из но си 44.246 
ди на ра, са оп штио је Ре пу блич-
ки за вод за ста ти сти ку, што је 
но ми нал но 2,5, а ре ал но 2,4 
од сто ви ше од за ра де ис пла-
ће не у ма ју.

Не то за ра да, без по ре за и 
до при но са, ис пла ће на у ју ну из-
но си 31.768 ди на ра; но ми нал но 
је ви ша 2,2, а ре ал но 2,1 од-
сто од мај ске не то пла те.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

До пу њен За ко н о ра ду

За хва љу ју ћи со ли дар но сти 18.483 
Бе о гра ђа на, ко ји су се ода зва ли апе-
лу да по мог ну де се то днев ни опо ра вак 
на мо ру ма ли ша на из срп ских ен кла ва 
на Ко со ву и Ме то хи ји и Ра шке, при ку-
пље но је 4.518.201 ди нар. Ста нов ни ци 
пре сто ни це су на уплат ни ци, ко ја је сти-
гла уз ону ре дов ну за Ин фо стан, упла-

ћи ва ли но вац пре ма мо гућ но сти ма: од 
јед ног ди на ра и 60 па ра до 50.000 ди-
на ра, иако је, пре ма ре чи ма Дра ги це 
Кља јић из Цр ве ног кр ста Ср би је, би ло 
нај ви ше оних ко ји су упла ти ли 100 и 
200 ди на ра. 

Де се то днев ни опо ра вак 400 де це 
из ен кла ва ју жне срп ске по кра ји не 
и 50 ђа ка пе ша ка из Ра шке у од ма-
ра ли шту Цр ве ног кр ста у Ба о ши ћи ма 
у Цр ној Го ри, по мо гли су са 18.896 
евра и на ши су на род ни ци из ди ја спо-
ре, 14 до ма ћих пред у зе ћа са до на-
ци ја ма вред ним 700.000 ди на ра, по 

по ла ми ли о на да ли су Ми ни стар ство 
за ди ја спо ру и По кра јин ски се кре та-
ри јат за со ци јал ну по ли ти ку и де мо-
гра фи ју Вој во ди не, а 465.000 ди на ра 
да ло је Ми ни стар ство за рад и со ци-
јал ну по ли ти ку.

Уплата
из За гре ба

Из Ми ро вин ског за во да Хр-
ват ске пен зи о не ри ма ко ји жи ве 
у Ср би ји ис пла та при на дле жно-
сти за јун по че ла је 16. ју ла. 
За 30.091 ко ри сни ка пен зи ја 
за ра ђе них у овој др жа ви Ко-
мер ци јал ној бан ци је упла ће-
но 5,964 ми ли о на евра, па је 
чек из За гре ба, у про се ку „те-
жак” око 200 евра.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог 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 25. ју ла. 

Вој ни и по љо при вред ни пен-
зи о не ри су дру ги део јун ских 
при на дле жно сти по че ли да при-
ма ју од 21. ју ла.

Чекови у
ино стран ство

Срп ски пен зи о не ри ко ји жи-
ве у ино стран ству (њих 8.858) 
до би ли су од 24. ју ла при на дле-
жно сти за април, мај и јун у 
зе мља ма у ко ји ма са да жи ве. 
На ра чу не ино стра них ба на ка 
упла ће но је 186,639 ми ли о на 
ди на ра, у ва лу ти зе мље у ко-
јој је ко ри сник на ста њен.

Пен зи је за ра ђе не у Ср би ји 
сти жу у 18 зе ма ља све та (не ра-
чу на ју ћи бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке). Ви ше од по ло ви не 
ко ри сни ка жи ви у Не мач кој, 
за тим у Аустри ји, Ма ђар ској, 
Фран цу ској, Че шкој, Швај цар-
ској, Швед ској, САД... Ис пла ћу-
ју се тро ме сеч но, због ве ли ких 
ад ми ни стра тив них тро шко ва и 
ре ла тив но ни ских из но са.

Посланици Скуп шти не 
Републике Ср би је усво-
ји ли су За кон о до пу ни 
За ко на о ра ду ко јим се 
пред ви ђа мо гућ ност упу-
ћи ва ња за по сле них на 
пла ће но од су ство због 
при вре ме ног пре ки да ра-
да или сма ње ња оби ма 

по сла у ду жем пе ри о ду 
не го што је то де фи ни са-
но ва же ћим за ко ном. 

Усва ја њем За ко на о до-
пу ни За ко на о ра ду ства ра 
се прав ни основ да по сло-
дав ци, услед не га тив них 
ефе ка та еко ном ске кри зе 
и сма ње ња оби ма по сла, 

мо гу да упу ћу ју за по сле-
не на пла ће но од су ство 
ду же од 45 рад них да на, 
уз на кна ду за ра де у ви-
си ни 60 од сто про сеч не 
за ра де у прет ход на три 
ме се ца, а уз прет ход ну 
са гла сност над ле жног ми-
ни стра.

Солидарни Бе о гра ђа ни

У окви ру про гра ма за 
за по шља ва ње 10.000 при-
прав ни ка „Пр ва шан са” у 
Ср би ји је пла ни ра но да 
се за по сли 10.000 мла-
дих без рад ног ис ку ства. 
На тај на чин ће сте ћи 
прак тич на зна ња у ре но-
ми ра ним ком па ни ја ма и 
при пре ми ти се за по ла-
га ње при прав нич ких и 
струч них ис пи та. Пре ма 
том про гра му, до кра ја ју-

на за по сле но је 7.129 ли-
ца, а тре ба ло би да план 
пот пу но бу де оства рен до 
из ла ска овог бро ја „Гла-
са оси гу ра ни ка”.

Пре ма по да ци ма НСЗ, 
по сло дав ци су нај ви ше 
тра жи ли при прав ни ке из 
обла сти пра ва, еко но ми је, 
ад ми ни стра ци је, ин фор ма-
ти ке, тр го ви не, уго сти тељ-
ства, ту ри зма, ма шин ства, 
елек тро тех ни ке, гра ђе ви-

нар ства, ар хи тек ту ре и са-
о бра ћа ја.

На јав ним ра до ви ма 
ове го ди не је та ко ђе пла-
ни ра но за по шља ва ње око 
10.000 љу ди за шта је из 
бу џе та обез бе ђе на 1,3 ми-
ли јар да ди на ра.

Ово би бар де ли мич но 
тре ба ло да убла жи про-
блем не за по сле но сти око 
100.000 мла дих из ме ђу 25 
и 29 го ди на.

Шанса за приправнике

Деца с Космета уживала на мору



Ин ва ли ди с те ле сним оште ће њем 
од нај ма ње 80 про це на та, али и 

они с оште ће њем до њих екс тре ми те-
та од нај ма ње 60 од сто, са да без ика-
квих про бле ма мо гу да до би ју уве ре ње 
РФ ПИО ко јим ће уште де ти по при лич-
но нов ца при ре ги стра ци ји ауто мо би-
ла. У Ди рек ци ји Фон да до го во ре ни 
су је дин ствен по сту пак и је дин стве на 
по твр да ко ју ће на да ље да ва ти све 
фи ли ја ле у Ср би ји: гра ђа ни тре ба да 
по пу не и под не су „зах тев за из да ва-
ње уве ре ња о утвр ђе ном про цен ту 
те ле сног оште ће ња у ци љу осло ба-
ђа ња пла ћа ња да жби на за ре ги стра-
ци ју мо тор них во зи ла”, а над ле жни 
у фи ли ја ла ма из да ва ће ова уве ре ња 
на во де ћи про це нат оште ће ња ко ји је 
сво је вре ме но, пре ма по да ци ма Фон да, 
утвр ди ла ле кар ска ко ми си ја, то јест 
ор ган ве шта че ња. 

– Ин ва ли ди ко ји ма до сад ни је це-
њен про це нат те ле сног оште ће ња мо ра-
ју да про ђу и тај прет ход ни по сту пак. 

Њи ма пред сто ји да под не су зах тев за 
до би ја ње на кна де за те ле сно оште ће-
ње, уз ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко-
ја до ка зу је по сто ја ње тог оште ће ња. 
Они ће би ти по зва ни пред ор ган ве-
шта че ња, а за тим и до би ти ре ше ње 
о про цен ту те ле сног оште ће ња ко ји 

је ко ми си ја утвр ди ла на осно ву до ку-
мен та ци је и пре гле да – об ја шња ва 
др Ди ка Ка је вић, на чел ник у Сек то-
ру за ме ди цин ско ве шта че ње у Ди-
рек ци ји РФ ПИО. 

Др Ка је вић ка же да се ових лет-
њих да на, ка да и за по сле ни у Фон ду 
ко ри сте го ди шње од мо ре, мо жда ма ло 
ду же че ка на из ла зак пред ле кар ску 
ко ми си ју, али да ће по зив усле ди ти 
и пре глед би ти оба вљен нај бр же мо-
гу ће, а ре ше ње сва ка ко сти ћи пре ис-
те ка за кон ског ро ка од 60 да на. 

– Гра ђа не, чи је те ле сно оште ће ње 
је по сле ди ца бо ле сти или не сре ће, не 
тре ба да збу њу је што ће, на свој зах-
тев, до би ти не га тив но ре ше ње: њи ме 
ће би ти утвр ђе но да не ма ју пра во на 
на кна ду за те ле сно оште ће ње, бу ду-
ћи да, по за ко ну, пра во на ову вр сту 
на кна де има ју са мо љу ди чи је је те ле-
сно оште ће ње по сле ди ца по вре де на 
ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња – 
на гла ша ва др Ка је вић. – Бит но је да 
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МНО ГИМ ИН ВА ЛИ ДИ МА ЈЕФ ТИ НИ ЈА РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈА ВОЗИЛА УЗ УВЕ РЕ ЊЕ РФ ПИО

По твр да „уки да”
по рез и так се 

Осло ба ђа ње од пла ћа ња да жби не, ко ја иде и до 155.000 ди на ра, пред ви ђе но
за вла сни ке пут нич ких ауто мо би ла и мо то ци ка ла с од ре ђе ним 
про цен том те ле сног оште ће ња 

Др Дика Кајевић



ће у том ре ше њу би ти на ве ден про-
це нат те ле сног оште ће ња, као и да 
се он од но си, ако је то слу чај, на до-
ње екс тре ми те те, а упра во то им је 
по треб но да би до би ли уве ре ње нео-
п ход но за олак ши цу при ре ги стра ци-
ји ауто мо би ла. 

Иако др Ка је вић ка же да ле ка ри 
у ин ва лид ским ко ми си ја ма, ина че за-
тр па ни по слом, не при ме ћу ју не у о-
би ча је ни при лив зах те ва за њи хо во 
ве шта че ње, не спор но је да вла сни ци-
ма ауто мо би ла ова кав па пир мо же за-
и ста да вре ди и не ко ли ко де се ти на 
хи ља да ди на ра. На и ме, от ка ко је, за-
рад ста би ли за ци је бу џе та, ви ше стру ко 
по ве ћан по рез на упо тре бу мо тор них 
во зи ла ко ји се пла ћа при ре ги стра ци-
ји ауто мо би ла, ком би ја и мо то ци ка ла 
(па са да иде и до, за ауто мо би ле из-
над 3.000 ку би ка, 155.000 ди на ра), 
јед но го ди шњи па раф у са о бра ћај ној 
до зво ли по стао је при ли чан на мет у 
кућ ном бу џе ту – сем за не ке ка те го-
ри је ин ва ли да. Јер, „вој ни ин ва ли ди, 
ци вил ни ин ва ли ди ра та и ин ва ли ди 
ра да са 80 или ви ше про це на та те ле-
сног оштећења”, као и ове ка те го ри је 

ин ва ли да „код ко јих по сто ји те ле сно 
оште ће ње ко је има за по сле ди цу не-
спо соб ност до њих екс тре ми те та но гу 
од 60 или ви ше про це на та” пот пу но 
су осло бо ђе ни пла ћа ња овог по ре за. 
Као и још не ких так си и на кна да. Ко-
рист је, исти на, нај ма ња код нај сла-
би јих, али и нај ра спро стра ње ни јих 
ауто мо би ла: ин ва ли ди ма вла сни ци ма 
„ју га”, ре ци мо, по год-
ност да не пла ћа ју по-
рез и дру ге да жби не 
оста ви ће у џе пу тек 
не што ви ше од хи ља-
ду ди на ра. Али, они с 
ја чим ко ли ма (с об зи-
ром на то да се по рез 
об ра чу на ва пре ма ку-
би ка жи, а ума њу је пре-
ма ста ро сти во зи ла) 
већ би мо гли да осе-
те при мет ну бе ри ћет: 
за ауто мо бил од 2.200 
ку би ка, чак и 15 го ди-
на стар, укуп не да жби-
не при ре ги стра ци ји 
из но се 53.400 ди на ра 
– ин ва лид ће пла ти ти 
све га 15.580 ди на ра. 
Ако је ко ме од ин ва-
ли да у га ра жи ка ква 
(бив ша) „ала” по пут, 
на при мер, пу но лет ног 
џи па од 5.000 ку би ка, 
тај по сле ре ги стра ци је 
мо же и на Ба ха ме: пу-
на ре ги стра ци ја за ова-
квог че тво ро точ ка ша ко шта 179.721 
ди нар, а ње му ће из џе па из ву ћи све-
га – 20.601 ди нар!

И ина че, ин ва ли ди ма ко ји има ју, 
или при ба ве, ре ше ње ин ва лид ске ко-
ми си је о нај ма ње 70-про цент ном те ле-
сном оште ће њу, мо же до бро да до ђе 
ди ги трон при ру ци: они мо гу да пре-
ра чу на ју да ли им се ви ше ис пла ти 

да ре ги стру ју по сто је ће, про сеч но де-
це ни ју и ви ше ста ро во зи ло, или да, 
мо жда, и уве зу ауто мо бил ко ји је тек 
не ку го ди ну ха бао рав ни је за пад но е-
вроп ске дру мо ве. Јер, да под се ти мо, 
њи ма је, Ца рин ским за ко ном, омо гу ће-
но да ауто мо бил уве зу без пла ћа ња 
ца ри не. Као и вој ним ин ва ли ди ма од 
пр ве до пе те гру пе и ци вил ним ин ва-

ли ди ма ра та од пр ве до пе те гру пе 
(ко ји то до ка зу ју по твр дом о гру пи 
ин ва ли ди те та слу жбе за бо рач ко-
ин ва лид ску за шти ту у оп шти ни свог 
пре би ва ли шта), сле пим ли ци ма и обо-
ле ли ма од дис тро фи је или срод них ми-
шић них и не у ро ми шић них обо ље ња, 
од па ра пле ги је и ква дри пле ги је, це-
ре брал не и деч је па ра ли зе, од мул-
ти пле скле ро зе... 

Увоз пут нич ких ауто мо би ла без ца-
ри не омо гу ћен је и ро ди те љи ма де це 
ви ше стру ко оме те не у раз во ју ко ја са 
њи ма жи ве и о ко ји ма ро ди те љи не-
по сред но бри ну. 

Ин ва ли ди ма код ко јих је утвр ђе но 
сто про цент но те ле сно оште ће ње по 
јед ном осно ву би ће вра ћен и по рез 
на до да ту вред ност ко ји пла те на уве-
зе не ауто мо би ле. По твр ду о осло ба-
ђа њу од пла ћа ња уво зних да жби на, 
као и по то ње ре ше ње о ре фун да ци-
ји (вра ћа њу) пла ће ног ПДВ-а, до но-
си ре сор но Ми ни стар ство за рад и 
со ци јал ну по ли ти ку, од но сно ње гов 
Сек тор за за шти ту осо ба са ин ва ли-
ди те том. 

Сла ви ца Че дић
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По но во по ис те ку за бра не
Ин ва ли ди ко ји уве зу ауто мо бил без пла ћа ња ца ри не или и ПДВ-а, по-

сле ис те ка ро ка у ко ме ово во зи ло не сме ју да оту ђе – мо гу при уво зу 
дру гог во зи ла опет да ко ри сте исте олак ши це, на рав но ако, по ста њу свог 
ин ва ли ди те та, на то и да ље има ју пра во. 

Ово је, на пи та ња мно гих ин ва ли да, зва ни чан од го вор Ми ни стар ства 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку. 

На и ме, ин ва ли ди ко ји су сво је вре ме но, уз олак ши це, уве зли ауто мо би-
ле, има ли су за бра ну да их про да ју три (ако су уве зли по лов но) или пет 
го ди на (за уве зе но но во во зи ло). И, мно ги ма је овај пе ри од за бра не ис те-
као, па су би ли у не до у ми ци мо гу ли по но во, уз исте по вољ но сти, да уве-
зу дру ги ауто мо бил. С истим пи та њем до ла зи ли су на на ше шал те ре, па 
је Фонд ПИО за тра жио зва ни чан став ре сор ног ми ни стар ства. До би је ни 
од го вор об ра до ва ће ин ва ли де ко ји, упр кос кри зи, пла ни ра ју на бав ку но-
вог ауто мо би ла. А за оне ко ји кри зу не осе ћа ју, да под се ти мо: олак ши це 
ва же са мо за увоз ауто мо би ла вред них до 10.000 евра у ди нар ској про-
тив вред но сти, за вред ни је ауто мо би ле ПДВ на из нос пре ко 10.000 евра 
не ће би ти вра ћен. 

Олак ши ца
Од став ки ко је се пла ћа ју при 

ре ги стра ци ји во зи ла, ин ва ли ди с 
те ле сним оште ће њем од 60 (до њи 
екс тре ми те ти) или 80 од сто (без об-
зи ра где се на ла зи) осло бо ђе ни су 
еко ло шке и ко му нал не так се, као и 
по ре за за упо тре бу до ба ра, за јав-
не пу те ве пла ћа ју са мо пет од сто 
про пи са не на кна де, а је ди но мо ра-
ју да пла те це ло ку пан из нос ад ми-
ни стра тив не так се. 

И не ке оси гу ра ва ју ће ку ће уве-
ле су по пуст од пет или 10 од сто 
на по ли су оба ве зног ауто-оси гу-
ра ња ка да су вла сни ци во зи ла ин-
ва ли ди. 

ПОВОДИ



Оси гу ра ни ци и ко ри сни ци пра ва Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње ко ји су ту ђим 
не ма ром или гре шком оста ли ин ва ли-
ди мо гу да по мог ну Фон ду, а да их то 
ни шта не ко шта – до вољ но је са мо 
да до ста ве до ку мен та ци ју ко јом рас-
по ла жу. У ова те шка вре ме на, кад се 
би је бит ка за сва ки ди нар у ка си Пен-
зиј ског фон да, ова ква по моћ уне сре-
ће них би ла би дра го це на. Јер Фонд, 
пре ма За ко ну о ПИО, по кре ће и во ди 
суд ске спо ро ве да би на пла тио ште ту 
од оних ко ји су, чи ње њем или про пу-
шта њем да ура де оно што им је био 
по сао, узро ко ва ли ин ва лид ност, те ле-
сно оште ће ње или, на жа лост, не рет-
ко и смрт ње го вих оси гу ра ни ка или 
ко ри сни ка. 

На и ме, на по чет ку по ступ ка, да би 
при ку пио пра ве ин фор ма ци је и до ка зе 
о не сре ћи, Фонд се пр во обра ћа упра-
во сво јим оси гу ра ни ци ма, ко ри сни ци ма 
пра ва и чла но ви ма њи хо вих по ро ди-
ца. Ве о ма је ва жно да ови љу ди зна-
ју да мо гу сло бод но и без ус те за ња 

по мо ћи Ре пу блич ком фон ду ПИО, јер 
ти ме не ће из гу би ти ни јед но оства ре-
но пра во из ПИО или при ват но пра во 
за на кна ду ште те. Прав ни за ступ ни ци 
Фон да то пи сме но и га ран ту ју ка да им 
се обра ћа ју за по моћ. Ша љу им, та ко-
ђе, и адре си ра ни ко ве рат са пла ће ном 
по шта ри ном да не би има ли тро шко ве 

при ли ком до ста вља ња тра же не до ку-
мен та ци је на увид, ко ја ће им, на кон 
то га, би ти и вра ће на. 

Су шти на це лог по ступ ка је сте да 
РФ ПИО суд ским пу тем на ми ру је ште-
ту ко ја је на ста ла за то што пре вре-
ме на ис пла ћу је оси гу ра ни ци ма не ко 
пра во из ПИО, што не би чи нио да 
се не сре ћа ни је до го ди ла. Прав ни за-
ступ ни ци Фон да на сто је да на пла те 
из нос це ло куп не ште те (и гу би так 
нов ца из бу ду ћих да ва ња) ко ју утвр-
ђу ју суд ски ве шта ци по ак ту ар ским 
та бли ца ма. Обе ште ће ње се на пла ћу-
је од оси гу ра ва ју ћег дру штва, ако је 
ште та на ста ла услед са о бра ћај ног уде-
са. Фонд је ду жан да зах те ва на кна-
ду ште те и од по сло дав ца, уко ли ко је 
до по вре де на ра ду или про фе си о нал-
не бо ле сти до шло због не пред у зи ма-
ња од го ва ра ју ћих ме ра без бед но сти 
и за шти те здра вља на ра ду пред ви-
ђе них про пи си ма. 

Пре по кре та ња по ступ ка прав ну 
слу жбу Фон да нај ви ше ин те ре су ју ин-
фор ма ци је и до ка зи о то ме где је, 
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ЗА УНЕ СРЕ ЋЕ НЕ ТУ ЂОМ ГРЕ ШКОМ РФ ПИО ТРА ЖИ ОБЕ ШТЕ ЋЕ ЊЕ 

На пла та од оси гу ра ња
и по сло да ва ца

АКТУЕЛНО

Да би при ку пио по треб не до ка зе о учи ње ној ште ти, Републички фонд ПИО 
се обра ћа и ин спек ци ји ра да, МУП-у, ту жи ла штву и су ду

Са о бра ћај не не сре ће нај че шће оста вља ју трај не по сле ди це

Не вен ка То па ло вић
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Пред у зет ни ци у Ср би ји у усло ви ма 
еко ном ске кри зе по ред сма ње ња 

ку пов не мо ћи ста нов ни штва су о ча ва ју 
се и са про бле мом знат ног уве ћа ња 
си ве еко но ми је, ре че но је на сед ни ци 
Из вр шног од бо ра За јед ни це пред у зет-
ни ка При вред не ко мо ре Ср би је.

– За шест ме се ци ове го ди не у 
Ср би ји је „не ста ло” 10.000 ре ги стро-
ва них пред у зет нич ких и за нат ских рад-
њи, што је за бри ња ва ју ће јер је тај 
део при вре де до са да био „нај жи ла-
ви ји” – ре као је Слав ко Но ва ко вић, 

пот пред сед ник Скуп шти не За јед ни це 
пред у зет ни ка. 

Ве ли ки број тих рад њи „спу стио је 
за ве су и оти шао у си ву еко но ми ју”, 
упо зо рио је Но ва ко вић и на гла сио да 
оне са да пред ста вља ју не ло јал ну кон-
ку рен ци ју пред у зет ни ци ма ко ји се на 
ле га лан на чин ба ве сво јим по слом. 
Пре ма по да ци ма Свет ске бан ке, од 
три до че ти ри ми ли јар де евра у Ср-
би ји ле жи у си вој зо ни, под се тио је 
Но ва ко вић, уз упо зо ре ње да пред у зет-
ни ци и за на тли је ту вр сту еко но ми је 
да нас не мо гу да под не су.

Пред сед ник Скуп шти не За јед ни це 
пред у зет ни ка Ми ро слав Ми ла ди но вић 
је ис та као да до дат но не по што ва-
ње за кон ских про пи са и не мо гућ-
ност ин спек циј ске кон тро ле си ве 

еко но ми је до во ди до ње ног знат-
ног уве ћа ња:

– Про блем си ве еко но ми је при су-
тан је у услу жним, про из вод но-услу-
жним и про из вод ним де лат но сти ма 
а пред у зет ни ци и за на тли је ко ји по-
слу ју у скла ду са за ко ном по ста ју не-
кон ку рент ни. За пр вих шест ме се ци 
за бе ле жен је пад про ме та од 50 од-
сто у од но су на про шлу го ди ну – ис-
та као је Ми ла ди но вић.

Он је ука зао и на нео п ход ност сни-
жа ва ња ка мат них сто па на не пла ће не 

да жби не од 12 до 15 од сто на го ди-
шњем ни воу и при ме ну за кон ских ме-
ра о на пла ти ду го ва ња свих гра ђа на 
до кра ја ове го ди не. Та да би се зна-
ло шта је здра во, а шта бо ле сно, на-
гла сио је Ми ла ди но вић и пред ло жио 
до но ше ње ме ра о ре про гра му ду го ва-
ња у од но су на њи хо ву ви си ну. 

Орал ни хи рург Вла дан Жив ко вић 
ка зао је да се пред у зет ни ци, осим са 
па дом про ме та, су о ча ва ју и са по ве-
ћа њем да жби на.  

– У усло ви ма фи нан сиј ске кри зе, 
бу џет ска сред ства ло кал них са мо у пра-
ва су сма ње на, што до во ди до по ве ћа-
ња на ме та они ма ко ји ле гал но ра де 
ра ди на док на де тог бу џет ског де фи-
ци та – сма тра Жив ко вић.

В. А.

ка да и на ко ји на чин до шло до не-
срећ ног слу ча ја, као и да ли је по во-
дом те не сре ће во ђен кри вич ни или 
пре кр шај ни по сту пак, и про тив ко-
га. Јер, Фонд по кре ће суд ски по сту-
пак са мо у слу ча је ви ма ка да оце ни 
да има осно ва но сти за то. 

То ком при ку пља ња до ка за Фонд 
се обра ћа и ин спек ци ја ма ра да – ка-
да је у пи та њу по вре да на ра ду, а 
и МУП-у, ту жи ла штви ма и су до ви ма. 
Од њи хо ве ефи ка сно сти у до број ме-
ри за ви си и на пла та ште та.

– Ка да се оси гу ра ни ци не кад не 
ода зо ву на наш пр ви по зив, мо жда то 
мо же мо и да раз у ме мо јер су че сто 
за бри ну ти да би ти ме мо гли да угро-
зе сво је пра во на на кна ду ште те од 
штет ни ка, или да ће то мо жда ути ца-
ти на обим њи хо вог оства ре ног пра ва 
из ПИО. На рав но, то ни је тач но. Ме-
ђу тим, та кво оправ да ње се не мо же 
при хва ти ти ка да су у пи та њу др жав-
ни ор га ни, и ту би са рад ња мо ра ла 
да бу де бо ља, по себ но са ин спек ци-
јом ра да – сма тра Не вен ка То па ло-
вић, ди рек тор Сек то ра за прав не и 
оп ште по сло ве у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да у Но вом Са ду.

По ступ ци код ре дов них и тр го вин-
ских су до ва тра ју у про се ку око че ти-
ри-пет го ди на, а не ка да и ду же. Ва жно 
је на по ме ну ти да је ових да на усво јен 
За кон о оба ве зном оси гу ра њу у са о-
бра ћа ју (сту па на сна гу за 90 да на), 
у ко јем је утвр ђе но пра во прав них ли-
ца из обла сти со ци јал ног оси гу ра ња 
за ис ти ца ње ре гре сних зах те ва пре-
ма дру штви ма за оси гу ра ње у јед но-
крат ном из но су ште те. Ова од ред ба 
са мо по твр ђу је да су су ди је, ко је су 
до сад пре су ђи ва ле на кна ду ште те у 
ко рист Фон да, би ле у пра ву.

Ми ро слав Мек те ро вић

Ис пла та и на ра те
Пре ма ре чи ма Не вен ке То па ло-

вић, По кра јин ски фонд на пла тио 
је лањ ске го ди не ви ше од 24 ми-
ли о на ди на ра ште те по овом осно-
ву, а у пр вих пет ме се ци 2009. 
ви ше од 9,5 ми ли о на ди на ра. Но-
вац се, на кон пра во сна жних пре су-
да, упла ћу је на ра чун Фон да ПИО. 
Ка да су у пи та њу оси гу ра ва ју ће 
ку ће, то бу де бр же и у це ло сти, 
док пред у зе ћа ис пла ту по не кад 
„раз ву ку” кроз ра те, али с ка ма-
том. На рав но, не ка пред у зе ћа ло-
ше по слу ју, а Фон ду ни је циљ да 
их уга си, та ко да се при хва та ис-
пла та и у ра та ма. Чак и на кон сте-
ча ја не ких фир ми, Фонд нај че шће 
успе ва да бар де ли мич но на ми ри 
ште те по овом осно ву.

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА СР БИ ЈЕ

Многе фирме 
„спустиле завесу”

Излаз налазе у сивој економији
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Про је кат „От прем ни ном 
до по сла” за вр шен је 

не дав но, али про цес при ва-
ти за ци је у Ср би ји још ни је 
окон чан. Ре пу блич ка вла да 
ће сва ис ку ства сте че на то-
ком при ме не овог про јек та 
ин те гри са ти у ме ре ак тив-
не по ли ти ке за по шља ва ња 
ко је ће и да ље спро во ди ти 

На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње.

Овај про је кат је по кре-
нут пре две и по го ди не, 
на ини ци ја ти ву Сек то ра за 
за по шља ва ње Ми ни стар ства 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз-
во ја и Про гра ма Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој, да по мог-
не љу ди ма ко ји су у вре ме 
тран зи ци је оста ли без по-
сла, да по но во – ула га њем 
нов ца од до би је не от прем ни-

не, до ђу до „свог пар че та 
хле ба”. Они су из про гра ма 
до би ја ли и до дат ну нов ча ну 
по моћ: 130.000 ди на ра за са-
мо за по шља ва ње, 80.000 ди-
на ра за но во за по шља ва ње, 
а по 100.000 ди на ра је сле-
до ва ло рад ни ци ма чи ја је 
фир ма би ла у сте ча ју. Но-
вац је обез бе ђен из бу џе та 

Ре пу бли ке Ср би је и Аустриј-
ске аген ци је за раз вој, док 
су цео по сао ре а ли зо ва ли 
љу ди из На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње Ср би је и 
Ује ди ње них на ци ја.

Про грам је ус пео да мо-
ти ви ше део рад ни ка да от-
прем ни не уло же у соп стве ни 
би знис или за по шља ва ње код 
но вог га зде, а не у по тро шњу 
(за на бав ку бе ле тех ни ке, 
кућ не по прав ке, но ве ауто мо-

би ле...), ка ко су то ра ни је ра-
ди ли. Та ко ђе, сти му ли сао је 
пред у зет ни ке да по сао да ју 
љу ди ма ста ри јим од 50 го ди-
на, осо ба ма с ин ва ли ди те том, 
Ро ми ма..., они ма ко ји су до 
по сла до ла зи ли при лич но те-
шко или ско ро ни ка ко.   

За хва љу ју ћи овом про гра-
му, од 2007. го ди не 2.020 
осо ба до шло је до но вог по-
сла, а 99,9 од сто их и са да 
ра ди. Не за по сле ни су се, ина-
че, че шће од лу чи ва ли да но-
вац од от прем ни не уло же у 
по чи ња ње соп стве ног по сла 
не го за рад код дру гог по-
сло дав ца. Та ко је 1.602 ли-
ца без по сла ис ко ри сти ло 
суб вен ци ју за са мо за по шља-
ва ње, док је 418 ко ри сни ка 
ло ши јег ма те ри јал ног ста ња 
но вац од от прем ни не (ко ја 

је би ла ма ла) уло жи ло у за-
по шља ва ње код 190 по сло-
да ва ца у при ват ном сек то ру. 
По вољ но сти овог про јек та 
ко ри сти ло је ма ње же на – 
са мо њих 37 од сто, и оне 
су се ра ди је опре де љи ва ле 
за по сао код дру гог га зде 
не го за по кре та ње вла сти-
тог би зни са.

У окви ру про гра ма, раз-
ви јен је и но ви мо дел рад но-
прав ног ре ша ва ња ста ту са 

ви шка за по сле них. Рад ни-
ци ма ко ји су про гла ше ни 
„су ви шним” пру же на је 
мо гућ ност да удру же ним 

сред стви ма од от прем ни-
на осну ју за дру ге или но-
ва пред у зе ћа – уз по др шку 
фир ме ко ја их је про гла си-
ла ви шком. 

Про је кат је нај ви ше успе-
ха имао у Кра гу јев цу, Кра-
ље ву, Ужи цу, Вра њу, Ни шу 
и Кру шев цу.

М. Мек те ро вић

ПОВОДИ

УСПЕ ШНО ОКОН ЧАН ПРО ЈЕ КАТ „ОТ ПРЕМ НИ НОМ ДО ПО СЛА”  

Ве ћи на у при ват ни ке
За две го ди не 2.020 не за по сле них на шло но ва рад на ме ста, а чак 1.600
новац искористило за самозапошљавање

За но ви по сао – ми ни мум 20.000 ди на ра
Про је кат „От прем ни ном до по сла” био је на ме њен рад-

ни ци ма ко ји су, на кон што су про гла ше ни тех но ло шким ви-
шком, при ми ли от прем ни ну ма њу од 3.000 евра или жи ве ли 
на гра ни ци си ро ма штва. Нај ни жи из нос ко ји су мо ра ли да 
уло же у но ви по сао био је – 20.000 ди на ра.

Нај у гро же ни ји 
преко 50 година
Пре ма еви ден ци ји На-

ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, кра јем 2008. 
го ди не око 162.000 не за-
по сле них у Ср би ји, или 
22,2 од сто (не што ви ше 
од пе ти не свих љу ди без 
по сла), би ло је ста ри је од 
50 го ди на. Нај ве ћи број 
њих тра жио је по сао у Бе о-
гра ду или у дру гим ве ћим 
гра до ви ма Ср би је. 

Субвенцијом до сопственог бизниса

Новчана помоћ уложена у запослење, а не у потрошњу



Бу ду ће ко ри сни ке ин ва лид-
ске пен зи је че сто збу њу-

је што им ис пла та пен зи је 
не по чи ње с да ту мом ка да 
им је утвр ђен гу би так рад-
не спо соб но сти и при зна то 
пра во на ову пен зи ју. Не рет-
ко се из не на де кад при ме 
ре ше ње у ко ме им, на при-
мер, пи ше да им пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју при па да 
од 20. 4. 2009. го ди не, а за-
тим им по штар до не се дру-

го ре ше ње из ко јег са зна ју 
да ће им се утвр ђе на пен-
зи ја ис пла ћи ва ти од не ког 
ка сни јег да ту ма, рецимо од 
10. 7. 2009. го ди не. 

С об зи ром на то да се 
стран ке че сто љу те, ва ља 
по ја сни ти да им ис пла та пен-

зи је по за ко ну сле ду је тек 
по  пре стан ку оси гу ра ња, а 
нај ра ни је по сле уру чи ва ња 
пра во сна жног ре ше ња по-
сло дав цу. Прак тич но, ово 
зна чи раз ли чит по че так ис-
пла те за раз ли чи те вр сте 
оси гу ра ни ка, од но сно за ви-
сно од њи хо вог ста ту са у 
тре нут ку ка да им се утвр ди 
пот пу ни гу би так рад не спо-
соб но сти. Ако је зах тев за 
утвр ђи ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју под нео гра ђа-
нин ко ји је не за по слен и не 
при ма на кна ду од На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње 
(од но сно, ни је оси гу ран ни 
по ком осно ву у том тре нут-
ку), а ин ва лид ска ко ми си ја 
оце ни да је зах тев осно ван 
– ре ше њем ко јим се утвр ђу је 
пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју од ре ди ће се, исто вре ме-
но, и ис пла та ин ва лид ске 
пен зи је – од истог да ту ма 
ка да је уста но вљен гу би так 
рад не спо соб но сти.

Ме ђу тим, нај че шће се до-
га ђа да зах тев за ин ва лид ску 
пен зи ју под не се за по сле ни 
ко ме још тра је оси гу ра ње на 
осно ву рад ног од но са (без 
об зи ра на то што је, не рет-
ко, та да на бо ло ва њу), или 
не за по сле ни ко ји код НСЗ 

при ма на кна ду (и пла ћа му 
се пен зиј ско оси гу ра ње). 
Кад се утвр ди осно ва ност 
зах те ва, а по ис те ку ро ка 
за жал бу (15 да на), при ме-
рак пра во сна жног ре ше ња 
ко јим је утвр ђен гу би так рад-
не спо соб но сти и при зна то 
пра во на ин ва лид ску пен-
зи ју (без на во ђе ња да ту ма 
ис пла те) до ста вља се по сло-
дав цу (или На ци о нал ној слу-
жби за за по шља ва ње). 

Ако је у ме ђу вре ме ну за-
по сле ном рас ки нут рад ни од-
нос, или му ис те кло вре ме 
при ма ња на кна де – ис пла та 
ин ва лид ске пен зи је од ре ђу-
је се од да на до ста вља ња 
пра во сна жног ре ше ња по сло-
дав цу или НСЗ-у. Уко ли ко 
за по сле ном пре ста не рад ни 
од нос тек по што по сло да вац 

при ми пра во сна жно ре ше ње 
о ње го вом пра ву на ин ва лид-
ску пен зи ју – пен зи ја ће му 
се ис пла ћи ва ти од да на пре-
стан ка оси гу ра ња (рас ки да 
рад ног од но са). 

Ина че, ре ше ње о ис пла ти 
ин ва лид ске пен зи је до но си 
се по слу жбе ној ду жно сти, 
али и по зах те ву стран ке. 
Уко ли ко по сло да вац, по пре-
ки ду рад ног од но са, за свог 
рад ни ка не до ста ви Фон ду 

за кљу че ну рад ну књи жи цу, 
од ја ву оси гу ра ња и ре ше ње 
о пре стан ку рад ног од но са, 
рад ник мо же сам да при ба-
ви из фир ме на ве де ну до ку-
мен та ци ју и да је при ло жи 
уз зах тев за до но ше ње ре-
ше ња о ис пла ти ин ва лид-
ске пен зи је.

С. Мар се нић

11ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈУЛ 2009.

ИЗА ШАЛТЕРА

ПРА ВО НА ИН ВА ЛИД СКУ ПЕН ЗИ ЈУ И ПО ЧЕ ТАК ЊЕ НЕ ИС ПЛА ТЕ

По штар зво ни два пу та
За по сле ни ма ко ји ма ни је пре стао рад ни од нос и ко ри сни ци ма пра ваЗа по сле ни ма ко ји ма ни је пре стао рад ни од нос и ко ри сни ци ма пра ва

код НСЗ новац тек по сле пре стан ка оси гу ра њакод НСЗ новац тек по сле пре стан ка оси гу ра ња

Кон трол ни
пре глед

Ако је ре ше њем утвр-
ђе но пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју уз кон трол ни 
пре глед, ко ри сник се ода-
зо ве по зи ву на по нов ни 
пре глед и та да се по твр-
ди по сто ја ње пот пу ног гу-
бит ка рад не спо соб но сти, 
ис пла та ин ва лид ске пен-
зи је по ра ни јем ре ше њу 
се не об у ста вља. Ина че, 
за из ла зак на кон трол ни 
пре глед по треб но је по-
но во под не ти зах тев за 
ин ва лид ску пен зи ју, од-
но сно оце ну рад не спо-
соб но сти на исти на чин 
као и пр ви пут, уз шта 
се при ла же са мо но ва ме-
ди цин ска до ку мен та ци ја 
и обра зац 1 ор ди ни ра ју-
ћег ле ка ра.

Али, уко ли ко се ко ри-
сник пен зи је не ода зо ве 
на по нов ни кон трол ни 
пре глед, из нео прав да-
ног раз ло га, Ре пу блич ки 
фонд ПИО до не ће ре ше-
ње о об у ста ви ис пла те 
ин ва лид ске пен зи је. 

Сачекати решење
Ако у ста жу но во пе че ног ин ва лид ског пен зи о не ра 

има би ло шта спор но (не пла ће ни до при но си, ре ци мо, 
за не ке ме се це или го ди не), до но си се при вре ме но ре-
ше ње. Стран ка нај че шће уло жи жал бу на је дан део 
об ра чу на пен зи је, а све док се не окон ча по сту пак по 
жал би не мо же да кре не ис пла та пен зи је. Ра ци о нал ни-
је је, да кле, са че ка ти нај пре да се до не се ре ше ње о ис-
пла ти ин ва лид ске пен зи је. И ако ис тек не рок за жал бу, 
о ко нач ном из но су пен зи је од лу чи ће се ка да се бу ди 
при ба ви ли по да ци ко ји су раз лог при вре ме но сти. 
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ПРЕДСТАВЉАМО

ФИ ЛИ ЈА ЛА ВР ШАЦ – ПО НО ВО РА ДИ ИН ВА ЛИД СКА КО МИ СИ ЈА 

Ни ком не ус кра ћу ју
стручну по моћ

Ве ћи на пен зи о не ра до сад ис ко ри сти ла пра во на опо ра вак у ба ња ма о тро шку
Републичког фонда за пен зиј ско и инвалидско осигурање 

Се ди ште Вр шач ке фи ли ја-
ле РФ ПИО на ла зи се у 

цен тру Вр шца, у Ули ци Ђу-
ре Јак ши ћа број 1. Фи ли ја ла 
је над ле жна за три ју жно-
ба нат ске оп шти не: Вр шац, 
Бе лу Цр кву и План ди ште. 
Ис по ста ве Фи ли ја ле у Бе-
лој Цр кви и План ди шту сме-
ште не су у згра да ма РЗ ЗО: 
у Бе лој Цр кви у Ули ци Јо ва-

на По по ви ћа бб, а у План-
ди шту у Ка ра ђор ђе вој 11. 
До бра са рад ња са РЗ ЗО-ом 
по сто ји и у се ди шту Фи ли ја-
ле – иако је по слов на згра-
да укњи же на у вла сни штво 
ових ин сти ту ци ја у од но су 
по ла-по ла, то се у прак си 
стрикт но не при ме њу је, па 
Пен зиј ски фонд ко ри сти по-
не ку кан це ла ри ју ви ше. 

Згра да је ста ра око 40 
го ди на и, на жа лост, фа са-
да ни у бо љим вре ме ни ма 
ни је ре но ви ра на, те је та-
ко и да нас у ло шем ста њу. 
Ме ђу тим Слав ко Имрић, ди-
рек тор По кра јин ског фон да, 
на ја вио је да ће тај про блем 
уско ро би ти ре шен. 

Од 15. ју ла ове го ди не 
Фи ли ја ла има 33 за по сле на, 

јер је од тог да ту ма др Пр-
во слав Ар сић по но во, на кон 
пет го ди на, рас по ре ђен да 
ра ди у ин ва лид ској ко ми си-
ји у Вр шцу.

– Већ са да се при ме ћу-
је бо љи так, а, ка ко ле кар 
ве штак то ра ди, ве ру јем да 
ће мо за о ста ле пред ме те ура-
ди ти у ро ку од три-че ти ри 
ме се ца, и би ће мо днев но 

ажур ни – ка же Са ва Бе љин, 
ди рек тор Вр шач ке фи ли ја-
ле, до да ју ћи: – Бо ље ће 
би ти и оси гу ра ни ци ма ко ји 
су до сад пу то ва ли по 300 
ки ло ме та ра (150 км у јед-
ном прав цу) од Вр шца до 
Но вог Са да, а они из Бе ле 
Цр кве и ду же. Др Ар сић је 
не у роп си хи ја тар и ве шта чи 
пред ме те из сво је спе ци јал-
но сти као и све пред ме те у 
вези са телесном негом и 
помоћи, оста ли слу ча је ви 
ипак се ве шта че у Но вом 
Са ду. Раз ми шљам и да се 
ин ва лид ска ко ми си ја из ме-
сти с пр вог спра та у при зе-
мље, да би смо олак ша ли 
при ступ бо ле сним оси гу ра-
ни ци ма, јер та мо већ по сто-
ји рам па за кре та ње осо ба 

са ин ва ли ди те том – ка же 
Са ва Бе љин.   

За око 30.000 оси гу ра ни-
ка и око 15.000 ко ри сни ка из 
по ме ну тих оп шти на про сто ри-
је Фи ли ја ле отво ре не су сва-
ко днев но од 8 до 13 ча со ва. 
До ду ше, ре фе рен ти ко ји ра-
де на до но ше њу ре ше ња о 
пра ви ма и ре фе рен ти ма тич-
не еви ден ци је осло бо ђе ни су 
ра да са стран ка ма пет ком, 
али ка да им се обра те љу ди 
при сти гли из се о ских сре ди-
на они же ље ну ин фор ма ци-
ју до би ју тог да на. Прав ну 
по моћ стран ка ма пру жа на-
чел ник Оде ље ња за ПИО, а 
ка да су не за до вољ ни не ком 
услу гом у Фи ли ја ли, отво ре-
на су им и вра та ди рек то ра. 
Ма да, по ис ку стви ма Са ве Бе-
љи на, ско ро по ло ви на оних 
ко ји му се обра те у ства ри 
же ле код ди рек то ра РЗ ЗО, 
по што се и он на ла зи на 
истом спра ту. 

Раз ло га за не за до вољ ство 
и не ма мно го јер је Фи ли ја ла 
ПИО у Вр шцу по ре зул та ти-
ма ра да ме ђу пр ве три-че ти-
ри у По кра јин ском фон ду. 
На и ме, про шле го ди не је од 
5.778 за ду же них пред ме та за 
ре ша ва ње ура ђе но 5.269, а 
ви ше од 85 од сто их је ура-
ђе но у за кон ском ро ку. Већ 
је по зна то да до про ду же-
ња ро ко ва, као и у оста лим 
фи ли ја ла ма, до ла зи ка да се 
не до ста ве бла го вре ме но по-
твр де о при зна том ста жу из 
бив ших ју го сло вен ских ре пу-
бли ка и по твр де из по ре ске 
упра ве о упла ће ним до при-
но си ма из ПИО – углав ном 
за оси гу ра ни ке са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред-
ни ке. И у Вр шач кој фи ли ја-

ли још ра ди 12 „исто риј ских” 
тер ми на ла, а ис по ста ве Фи-
ли ја ле су опре мље не но вом 
IT тех но ло ги јом и не дав но су 
по ве за не са цен трал ним ра-
чу на ром у Но вом Са ду.

Вр шач ка фи ли ја ла има 
шал тер са лу у ко јој су че-
ти ри шал те ра ис плат не слу-
жбе, обра сци из де ло кру га 
ра да матичне евиденције при-
ма ју се у кан це ла ри ји у при-
зе мљу згра де, а ар хив ски 
про стор и пи сар ни ца на ла-
зе се на дру гом спра ту. Са-
ва Бе љин сма тра да би Фонд 
тре ба ло да има јед но о бра зни 
из глед шал те ра, и ма кар у 
истим бо ја ма окре че не фа са-
де по слов них згра да да већ 
спо ља бу де пре по зна тљи ва 
ин сти ту ци ја.

Вр шач ка фи ли ја ла је ис-
пу ни ла же ље пен зи о нер ских 
ор га ни за ци ја и ове го ди не 
ско ро сви пен зи о не ри су, 
већ у се зо ни, ис ко ри сти ли 
бес пла тан опо ра вак у ба ња-
ма. Од 111 пен зи о не ра, 97 
их је већ би ло у ба ња ма, 
нај че шће у „Ка њи жи” и „Тер-
ма лу” из Врд ни ка.
Ми ро слав Мек те ро вић

Са ва Бе љин



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ЈУЛ 2009. 13

О 76.000 оси гу ра ни ка и 51.000 ко ри сни ка пра ва бри ну 62 за по сле на ко ји су про шле О 76.000 оси гу ра ни ка и 51.000 ко ри сни ка пра ва бри ну 62 за по сле на ко ји су про шле 
го ди не би ли на пр вом ме сту по бро ју ура ђе них пред ме та по ре фе рен туго ди не би ли на пр вом ме сту по бро ју ура ђе них пред ме та по ре фе рен ту

ФИ ЛИ ЈА ЛА ЧА ЧАК – РАД НА ДВЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

На пр вом ме сту у Ср би ји

Про сто ри је Фи ли ја ле Ча чак на ла зе 
се на две адресе у цен тру гра да, 

на Град ском ше та ли шту бр. 85 и у Же-
ле знич кој 7. Упра во то је и нај ве ћи 
про блем ове фи ли ја ле јер се ма тич-
на еви ден ци ја на ла зи на јед ној ло ка-
ци ји, а пи сар ни ца, ис плат на слу жба 
и од сек за до но ше ње ре ше ња о пра-
ви ма из ПИО на дру гом ме сту.

У овој фи ли ја ли се оба вља ју по-
сло ви на спро во ђе њу пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња за оп шти не 
Ча чак, Гор њи Ми ла но вац, Лу ча ни и 
Ива њи ца.
О 76.000 оси гу ра ни ка и 51.000 

ко ри сни ка пра ва бри ну 62 за по сле-
на. Обим по сла је, као и у свим дру-
гим фи ли ја ла ма, по ве ћан од по чет ка 
2008. го ди не због кон со ли да ци је фон-
до ва, али то ни је све, ка же за наш 
лист Крин ка Лу кић, ди рек тор Фи ли-
ја ле Ча чак:

– Спе ци фич ност и до дат ни по сао 
за нас је сте и то што је од 1. апри-
ла 2008. го ди не у са ста ву Фи ли ја ле 
Ча чак и оп шти на Ива њи ца ко ја је 
до та да при па да ла Фи ли ја ли Ужи це. 
Пре ма Од лу ци о при вре ме ној над ле-
жно сти за оства ри ва ње пра ва из пен-

зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња за 
оси гу ра ни ке и ли ца са под руч ја АП 
Ко со ва и Ме то хи је, у Фи ли ја ли Ча чак 
се оба вља ју и по сло ви за оси гу ра ни-
ке и ли ца са под руч ја ко је су по кри-
ва ле фи ли ја ле Пећ и При зрен, ко ји 
и да ље та мо жи ве, као и за оне ко-
ји су при вре ме но на пу сти ли По кра-
ји ну а има ју бо ра ви ште на под руч ју 
Фи ли ја ле Ча чак – об ја шња ва Крин-
ка Лу кић.

У 2008. го ди ни у Фи ли ја ли је ре-
ше но 18.925 зах те ва, а за пр вих шест 
ме се ци ове го ди не 9.193.

– Ка да се узме у об зир број за по-
сле них и обим по сла ко ји нам је ско-
ро удво стру чен од пре го ди ну и по 
да на, на ша фи ли ја ла је 2008. го ди не 
би ла на пр вом ме сту по бро ју до не-
тих ре ше ња по јед ном ре фе рен ту. У 
овом тре нут ку сви за по сле ни су ан га-
жо ва ни на сре ђи ва њу ба зе по да та ка 
ма тич не еви ден ци је (као и сви за по-
сле ни у РФ ПИО у Ср би ји), што би 
тре ба ло да ути че на још бо љу ажур-
ност у ра ду – с раз ло гом је по но сна 
на ша са го вор ни ца.

Про бле ми са ко ји ма се сви су сре-
ћу у ра ду и ов де су при сут ни: не-
пла ће ни до при но си за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, че ка ње на 
по твр ђи ва ње ста жа из бив ших ре пу-
бли ка СФРЈ, че ка ње на при ба вља ње 
уве ре ња по ре ске упра ве за оси гу ра-
ни ке по љо при вред ни ке и оси гу ра ни-
ке са мо стал них де лат но сти...

– Код за по сле них по сто ји ве ли ка 
спрем ност и за ла га ње да се сви по-
сло ви оба вља ју што ква ли тет ни је и 
што бр же, али ове про бле ме не мо гу 
ни на ко ји на чин сво јим за ла га њем 
и ра дом да пре ва зи ђу, а знат но им 
ума њу ју и ажур ност у ра ду – ис ти че 
Крин ка Лу кић.

У Фи ли ја ли се зах те ви примају на 
два шал те ра, а по сло ви ис пла те пен-
зи ја обављају се на осам шал те ра. 

– До 1. ју ла ове го ди не рад са 
стран ка ма ни је био огра ни чен па су 
гра ђа ни до ла зи ли чи та вог рад ног вре-
ме на. За кљу чи ли смо да је на та кав 
на чин те шко ра ди ти па је од по чет-
ка ју ла за при јем зах те ва, при ја ва и 
од ја ва ре зер ви са но вре ме од 8 до 15 
ча со ва, а све оста ле слу жбе ра де од 
8 до 13 ча со ва. Прав на по моћ у Фи-
ли ја ли уве де на је пре пет го ди на и 
пру жа се од 8 до 15 ча со ва. Што се 
тех нич ке опре мље но сти ти че, за са да 
смо за до вољ ни, сма тра мо да има мо 
оно што нам је нео п ход но за не сме тан 
рад – сма тра Крин ка Лу кић, ди рек тор 
Ча чан ске фи ли ја ле РФ ПИО. 

В. Ана ста си је вић

Крин ка Лу кић
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Од 13. фе бру а ра до са да об и шао 
сам 102 оп шти не у Ср би ји, и у 

90 од сто слу ча је ва од го вор на пи та-
ње шта вам је нај по треб ни је био је 
– отво ри те на род не ку хи ње, из ја вио 
је у ин тер вјуу по чет ком ју ла Ра сим 
Ља јић, ми ни стар ра да и со ци јал не 
по ли ти ке.

Отво ре не 1945, у пр вим по сле рат-
ним го ди на ма, на род не ку хи ње ак-
ту е ли зо ва не су де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да су рат на вре ме на 
на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви-
је у Ср би ју до ве ла сто ти не хи ља да из-
бе гли ца и ин тер но ра се ље них ли ца, 
да би се по след њих ме се ци ове го-
ди не, у вре ме еко ном ске кри зе, оси-
ро ма ше ња и от пу шта ња на хи ља де 
рад ни ка, цен три ма за со ци јал ни рад 
све че шће ја вља ли но ви ко ри сни ци 
хра не са ка за на.

Пре ма ре чи ма Дра ги це Кља јић, 
струч ног са рад ни ка за со ци јал ну 
де лат ност у Цр ве ном кр сту Ср би-
је, ова уста но ва већ 16 го ди на ре а-
ли зу је про грам на род них ку хи ња у 
ко ји ма сва ког да на со ци јал но нај у-
гро же ни ји гра ђа ни до би ја ју оброк 
ко ји се са сто ји од по ла ли тре ку ва-

ног је ла и по ла ки ло гра ма хле ба, 
док се су бо том и не де љом де ли „су-
ва” хра на – кон зер ве и хлеб. Ка ко 
све до че мно ги ко ри сни ци, пор ци ја 
ко ју до би ја ју у на род ној ку хи њи је-
ди ни је на чин да пре жи ве. Ме ђу 
они ма ко ји спас тра же на ка за ну, 
углав ном су ли ца ко ја при ма ју ма-
те ри јал но обез бе ђе ње, за тим Ро ми, 
пен зи о не ри и ин ва ли ди, а ни су рет-
ки ни оси ро ма ше ни ин те лек ту ал ци. 
Све че шће им се при дру жу ју и рад-
ни ци ко ји су из гу би ли по сао у при-

ва ти зо ва ним и, нај че шће, про па лим 
пред у зе ћи ма. 

Ка ко је не дав но об ја вље но у штам-
пи, а пре ма по да ци ма Ми ни стар ства 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку, у пр ва 
че ти ри ме се ца ове го ди не ре ги стро-
ва но је 60.000 но вих ли ца ко ја жи-
ве ис под гра ни це си ро ма штва. Ма да 
је је дан од ци ље ва др жав не по ли ти-
ке да се до 2010. го ди не пре по ло ви 
број си ро ма шних, ста ти стич ки по да-
ци го во ре да смо бли жи 2002. го ди-
ни, кад је, пре ма по пи су, 10 од сто 
по пу ла ци је би ло ис под гра ни це си-
ро ма штва.

За пр ве ме се це ове го ди не Ми ни-
стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку обез бе ди ло је 50.047.293 ди на ра 
за фи нан си ра ње 58 на род них ку хи ња 

у Ср би ји, за 21.725 ко ри сни ка. Ово 
је учи ње но на пред лог Цр ве ног кр-
ста Ср би је, јер због не до вољ но сред-
ста ва у бу џе ту гра до ва и оп шти на у 
ко ји ма су отво ре не на род не ку хи ње 
они ни су мо гли са мо стал но да обез-
бе де фи нан си ра ње обро ка за нај си-
ро ма шни је. 

– Кра јем ју на пре ста ла је ова по-
моћ и од 58 ку хи ња нај ве ро ват ни је 
ће на ста ви ти да ра ди три де сет јед на 

НА РОД НЕ КУ ХИ ЊЕ У СР БИ ЈИ СВЕ ПО ТРЕБ НИ ЈЕ

Оброк да преживе

У ЖИЖИ

Око 22.000 љу ди у 58 оп шти на до ла зи на за јед нич ки ка зан по је ди ни днев ни оброк, 
а међу њима многобројни пензионери и осиромашени интелектуалци

За најугроженије 
Пра во да се хра не о тро шку 

др жа ве има ју ко ри сни ци ма те ри-
јал ног обез бе ђе ња, са мо хра на ста-
рач ка до ма ћин ства, пен зи о не ри 
са нај ни жим пен зи ја ма и гра нич-
ни слу ча је ви (где при ма ња ми ни-
мал но пре ла зе цен зус). Ко ри сни ци 
ма те ри јал ног обез бе ђе ња су по је-
дин ци и по ро ди це чи ја при ма ња 
не пре ла зе ми ни мал ни ни во со ци-
јал не си гур но сти, а ту гра ни цу сва-
ког ме се ца од ре ђу је Вла да Ср би је. 
Тре нут но то пра во мо гу да оства ре 
по је дин ци чи ји при ход не пре ла-
зи 5.413 ди на ра, дво чла на по ро-
ди ца са при ма њи ма не ви шим од 
7.436 дин., тро чла на по ро ди ца са 
при хо ди ма до 9.439 ди на ра, док је 
не што ви ши цен зус за че тво ро чла-
ну (10.139) и пе то чла ну по ро ди цу 
(10.833 динара).

Дра ги ца Кља јић

Радним данима кувано јело...
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По бес плат ну хра ну у на род не ку хи-
ње про шле го ди не до ла зи ло је 5.498 
Бе о гра ђа на, а су де ћи пре ма по да ци ма 
из апри ла, тај број би до кра ја го ди не 
мо гао пре ма ши ти и се дам хи ља да. С об-
зи ром на по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка, а 
да је у град ском бу џе ту за ову на ме ну 
пла ни ра но укуп но 256,6 ми ли о на ди на-
ра, Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту 
тра жио је да се ре ба лан сом град ског  
бу џе та за на род не ку хи ње обез бе де до-
дат на сред ства од 100 ми ли о на ди на ра 
и да се отво ре но ве ку хи ње. 

Из ве сно је да по сто је ће ста ње, у 
ко ме се тек не што ви ше од пет од сто 
град ског бу џе та тро ши на со ци јал ну за-
шти ту, не пру жа зна чај не мо гућ но сти 
да се по ве ћа сте пен  со ци јал не за шти-
те и по мог не нај си ро ма шни ји ма, али 
из Град ског се кре та ри ја та за со ци јал ну 
за шти ту сти жу обе ћа ња да ће на то ме 
по себ но ра ди ти у окви ру Стра те ги је со-
ци јал не за шти те чи ја је из ра да у то ку, 
и где ће се пред ло жи ти но ве ме ре за 
за шти ту нај си ро ма шни јих. Тре нут но у 
Бе о гра ду има око 30 пунк то ва где љу-

ди, ко ји су на иви ци ег зи стен ци је, мо-
гу да до би ју бес пла тан оброк. Про шле 
го ди не нај ви ше ко ри сни ка би ло је у 
оп шти ни Зе мун – 1.500, док је Сур чин 
је ди на бе о град ска оп шти на где 2008. 
го ди не ни је дан ста нов ник ни је до би-
јао бес плат ну хра ну. Са 686 ко ри сни ка, 
Но ви Бе о град за у зи ма дру го ме сто, оп-
шти на Мла де но вац тре ће (510), док је 
не што ма ње од по сто ти ну кон зу ме на-
та би ло у Гроц кој, Со по ту и Чу ка ри ци. 
Оброк за на род не ку хи ње у Бе о гра ду 
при пре ма АД „Ли до” из Зе му на.

У Бе о гра ду за тре ћи ну ви ше ко ри сни ка 

– у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Кра ље ву 
и не ким дру гим гра до ви ма, тач ни је 
у оним ло кал ним са мо у пра ва ма ко је 
то мо гу да фи нан си ра ју – об ја шња ва 
Дра ги ца Кља јић.

Су де ћи по по да ци ма до би је ним из 
ан ке те спро ве де не по оп шти на ма, ка-
же на ша са го вор ни ца, по сто ји по тре-
ба да се број ко ри сни ка по ве ћа на 
30.000, и то у оп шти на ма где ра де 
на род не ку хи ње на 25.620 ко ри сни ка 
(са са да шњих 21.725), док је у оп шти-
на ма где на род не ку хи ње до сад ни су 
отво ре не еви ден ти ра но 5.250 ли ца на 
иви ци ег зи стен ци је ко ја спас од гла-
ди тра же на ка за ну. За тра же но је и 
86.500 та ко зва них ланч-па ке та, углав-
ном за ста рач ка до ма ћин ства уда ље-
на од гра да и на се лу. 

На ве де ни по да ци до вољ но го во ре 
да је до шло до дра стич ног оси ро ма-
ше ња ста нов ни штва, на ста вља Дра-
ги ца Кља јић:

– До бро је док је ле то, јер мно ги 
ра де се зон ске по сло ве где уз днев-
ни цу до би ја ју и хра ну, али ће би ти 
те шко ка да се зи мус вра те ку ћи и 
спас по тра же у на род ним ку хи ња ма. 
Ових да на Цр ве ни крст ће по но во 
за тра жи ти да вла да обез бе ди сред-
ства за рад на род них ку хи ња, и то 
за 30.000 ко ри сни ка у на ред них шест 

ме се ци, али, ка ко прак са по ка зу је, 
зах тев ће би ти одо брен ве ро ват но 
на три ме се ца. 

Из сред ста ва ко ја вла да одо бра-
ва обез бе ђу је се ку по ви на са мо 6-7 

основ них на мир ни ца (уље, бра шно, 
пи ри нач, па суљ, те сте ни на, ме сне 
кон зер ве), а ло кал не са мо у пра ве обез-
бе ђу ју оста ле на мир ни це нео п ход не 
за при пре ма ње је ла (све же ме со, по-
вр ће, за чи не), про сто ри је и опре му. 
Сво је вре ме но су стра ни до на то ри опре-
ми ли на род не ку хи ње у 51 оп шти ни 
сетовима ку хињ ске опре ме (ка за ни, 
фри те зе, по ли це) по је ди нач не вред-
но сти ком пле та око 25.000 евра и по-
ма га ли у на бав ци хра не, али са да су 
те до на ци је пре ста ле. 

– Уби нас ПДВ – на гла ша ва Дра ги-
ца Кља јић. – На сва ку до ма ћу до на ци-
ју мо ра да се пла ти порез на додату 
вредност па сто га и не ма мно го ин те-
ре со ва ња ме ђу по тен ци јал ним да ро-
дав ци ма хра не. 

А да је про блем за и ста те жак, го-
во ри и по да так да су и на шој жит-
ни ци, Вој во ди ни, по треб не на род не 
ку хи ње. У 14 на род них ку хи ња у се-
вер ној по кра ји ни сва ко днев но се ди-
стри бу и ра 5.250 ку ва них обро ка, а 
пре ма не дав ној из ја ви Сим ке Со мер, 
се кре та ра Цр ве ног кр ста Вој во ди не, 
чак 13.557 глад них уста че ка да се 
на хра ни на на род ном ка за ну.

Ми лан ка Иван ча јић 

Ниш: све ви ше от пу ште них око ка за на 
Од апри ла до ју ла ове го ди не удво стру чио се број Ни шли ја ко ји спас 

тра же у на род ним ку хи ња ма. У пи та њу су рад ни ци ко ји су оста ли без по-
сла због сте ча ја или ли кви да ци је фир ме или су, пак, у при ва ти зо ва ним 
пред у зе ћи ма у ко ји ма им ме се ци ма не ис пла ћу ју за ра ду. Ка ко су не дав но 
из ја ви ли ни шки зва нич ни ци, ако се при лив ко ри сни ка на ста ви ова квим 
тем пом, 51 ми ли он ди на ра, ко ли ко је из дво је но из град ског бу џе та, не ће 
би ти до вољ но и мо ра ће да се тра жи ње гов ре ба ланс. У Ни шу је у апри-
лу би ло 2.419 ко ри сни ка, у ма ју – 3.177, у ју ну – 3.789, а у ју лу – 4.460. 
Слич на си ту а ци ја је и у мно гим дру гим гра до ви ма Ср би је.

...а викендом сува храна



По сле стра шне 1993. у ко-
јој су по ста ли би ли о не-

ри ко ји за сво је без вред не 
ми ли јар де ни су ни има ли 
шта да ку пе, пен зи о не ри су 
се 24. ја ну а ра 1994. го ди не 
пр ви об ра до ва ли „Авра мо-
вом ди на ру”: упра во њи ма 
тог да на по де ље на је акон-
та ци ја од по 20 но во у ста-
но вље них ди на ра ко је је 
по пу лар ни гу вер нер На род-
не бан ке Дра го слав Авра-
мо вић учи нио ста бил ним и 
вред ним. А ка да је сти гла 
це ла пен зи ја, њен про сек 
био је 33 ди на ра, нај ни жа 
је би ла 20, а нај ви ша 107,7 

ди на ра. Оду ше вље њу што се 
за је дан нај но ви ји ди нар мо-
гло ку пи ти чак пет ја ја ни-
је би ло кра ја. За у ста вљен 
је вр то гла ви раст мар ке и 
це на, у про дав ни це се вра-
ти ла ро ба, пен зи о не ри су, 
нај зад, по но во има ли ра шта 
на пи ја цу... 

У мар ту су пла те по ве ћа-
не за 15 од сто, па је про сеч-
на пен зи ја по ра сла на 46,25 
ди на ра, али већ сле де ћег 
ме се ца вла да је уред бом 
про сеч не пен зи је огра ни-
чи ла на 75 од сто про сеч-
не за ра де, па је про сеч на 
пен зи ја утвр ђе на на 63,75 
ди на ра. 

Оце ње но је да „про грам 
еко ном ског опо рав ка хра бро 
га зи на пред” и да „уме сто 
злих прог но за сво је ме сто 
за у зи ма ју здрав ди нар, ста-
бил не це не, урав но те жен 
бу џет, по раст за ра да и пен-
зи ја”. Али, рас пад зе мље до-

нео је и но ве про бле ме са 
пен зи о не ри ма из бив ших ре-
пу бли ка ко ји су оста ли без 
ика квих при хо да, па је вла-
да уред бом про пи са ла да се 
да ју акон та ци је пен зи ја сви-
ма ко ји су пре би ва ли ште у 
Ср би ји сте кли од 11. ју на 
1993. го ди не па на да ље. 

У ма ју су пен зи је тро стру-
ко по ве ћа не, а у ју ну је ис-
пла ће на и раз ли ка по осно ву 
ко нач ног ускла ђи ва ња за 
април. Нај ви ша пен зи ја из-
но си ла је 406, нај ни жа око 
100 ди на ра, про сеч на 114, 
а до да так за ту ђу по моћ и 
не гу 75 ди на ра. 

По што је хи пе рин фла ци-
ја из 1993. учи ни ла за ра де 
не у по ре ди вим и „не пре во ди-
вим” на би ло ка кав ста бил-
ни ни во, до пу ном Са ве зног 
за ко на оне су „из ба че не” из 
об ра чу на пен зи ја: пен зиј ски 
основ, од но сно пен зи ја оних 
ко ји су се пен зи о ни са ли у 
1994. го ди ни утвр ђи ва ла 
се и ускла ђи ва ла као да је 
оства ре на у 1993. го ди ни, а 
за ра де из ра ни јих го ди на ва-
ло ри за ци јом су до во ђе не на 
ни во из 1992. го ди не. 

Спо ра дич ни про те сти пен-
зи о не ра и њи хо вих ор га ни за-
ци ја због пен зи ја огра ни че них 
вла ди ном уред бом по че ли су 
да кул ми ни ра ју у ју лу. Про-
це ње но је да су пен зи је, за-
хва љу ју ћи овој уред би, ни же 
17 од сто не го што би ина че 
би ле, па је Са вез пен зи о не-
ра Ср би је по кре нуо ини ци-
ја ти ву за оце ну устав но сти 
овог вла ди ног ак та. 

У ју лу је усле ди ла по ви-
ши ца од 30,26 од сто, а про-
сеч на пен зи ја је до сти гла 
125,25 ди на ра. 

Вла да Ре пу бли ке Ср би-
је је кри ти ко ва ну Уред бу у 
ав гу сту за ме ни ла но вом, ко-
ја је од мах ока рак те ри са на 
још не по вољ ни јом за пен зи-
о не ре. Јер, иако је про пи-
си ва ла да се пен зи је мо гу 
ускла ђи ва ти са ра стом за-
ра да, пре ци зи ра ла је да ће 
се „про сеч на пен зи ја, ускла-
ђе на по за ко ну, ис пла ћи ва-
ти у из но су до 75 од сто у 
оси гу ра њу за по сле них, до 
57 од сто у оси гу ра њу са мо-

стал них де лат но сти, а код 
зе мљо рад ни ка до 36 од сто 
од из но са про сеч не за ра-
де”. Уред бом је да то и пра-
во Управ ном од бо ру Фон да 
да, уз ува жа ва ње ових пра-
ви ла, утвр ди пен зи је у из-
но су ко ји мо же да по кри је 
рас по ло жи вим сред стви ма. 
То је зна чи ло да, ако нов ца 
не ма, пен зи је мо гу да бу ду 
и ис под утвр ђе них ли ми та, 
а ако га и има – про сеч на 
пен зи ја не мо же би ти ви-
ша од 75 од сто про сеч не 
за ра де. 
Упор ним не го до ва њем 

ус пе ло се да у ок то бру и 
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (6)

Др жа ва пра ви „ве ли ки дуг”
Уред ба ко ја је на ло жи ла да се, због санк ци ја, пен зи је огра ни че на 75 од сто про сеч не 
за ра де, на ини ци ја ти ву Са ве за пен зи о не ра Ср би је у Устав ном су ду огла ше на
не у став ном, а пен зи о не ри су, 1994, пр ви пут по ста ли по ве ри о ци др жа ве

Го ди не 1994. про сеч на за ра да у Ср би ји 
из но си ла је 165 ди на ра, а про сеч на
пен зи ја 122 ди на ра. Уче шће пен зи ја
у за ра ди би ло је 73,94 од сто

Београдски пензионери увек солидарни
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ова уред ба бу де за ме ње на 
но вом, у ко јој не ма огра ни-
че ња „до”, већ је пре ци зи-
ра но да про сеч на пен зи ја 
не мо же би ти ни жа од 75 
од сто про сеч не за ра де у Ре-
пу бли ци док тра ју санк ци је. 
По ка за ло се опет да и од 
ло шег има го ре, па су са да 
сви ћу та ли кад је вра ће но 
оно про тив че га су се пр во-
бит но бу ни ли. 

Утвр ђе но је и да ће пен-
зи је би ти ис пла ћи ва не 5. и 
20. у те ку ћем за прет ход-
ни ме сец. Али, тог 5. ок-
то бра, ме ђу тим – пи сао је 
наш лист – фон дов ске ка-
се су би ле пот пу но пра зне, 
вла да ни је ин тер ве ни са ла, 
па се опет при бе гло по зај-
ми ца ма и кре ди ти ма за ис-
пла ту пен зи ја. 

Тих је се њих ме се ци би-
ло је мно го иде ја о то ме 
ка ко пре ва зи ћи про бле ме 
и по пу ни ти фон дов ске ра-
чу не. Чу ле су се и при мед-
бе да су до при но си ни ски, 
а та да шњи ми ни стар фи-
нан си ја пред ла гао је да се 
из, тек за по че те, сво јин ске 
тран сфор ма ци је пред у зе ћа 
(са да по зна те као при ва ти-
за ци ја) део нов ца сли ва у 
ка су Фон да. 

Кра јем 1994. по ста ло је 
ја сно да су стра хо ва ња би-
ла оправ да на: вла да је пред 
крај де цем бра обе ло да ни ла 
од лу ку да се сва лич на при-
ма ња, па ти ме и пен зи је, 
ста вља ју „на лед” на но вем-
бар ском ни воу и за мр за ва-
ју у 1995. го ди ни. 

А обе ћа ње да ће ис пла та 
пен зи ја, ма кар и за мр зну тих, 

би ти ре дов ни ја, по ка за ло 
се не ре ал ним већ у ја ну а-
ру 1995. У мар ту су пен зи о-
не ри већ би ли ре вол ти ра ни 
ка шње њем при на дле жно сти, 
за шта су кри ви ли вла ду јер 
су из о ста ја ле бу џет ске до та-
ци је пра зним ка са ма Пен зиј-
ског фон да. 

Усле ди ла је ко нач но по ви-
ши ца у апри лу, али од са мо 
9,16 од сто, та ко да је про сеч-
на пен зи ја по ра сла на 205,50 
ди на ра. У ма ју је, ме ђу тим, 
Устав ни суд Ре пу бли ке Ср-
би је про гла сио не у став ном 
Уред бу вла де о огра ни че њу 
пен зи ја и њи хо вом за мр за ва-
њу. Пред сто ја ло је вра ћа ње 
пен зи ја на за кон ску ме ру и 
обе ште ће ње пен зи о не ра за 
го ди ну да на од ка да је Уред-
ба сту пи ла на сна гу. То је 

зна чи ло да ме сеч но тре ба 
обез бе ди ти до дат них 69 ми-
ли о на ди на ра за ис пла ту пен-
зи ја и ско ро 600 ми ли о на 
ди на ра за ис пла ту раз ли ке 
за прет ход ну го ди ну. Но вац 
за све то мо ра ла је да обез-
бе ди др жа ва, а не Пен зиј ски 
фонд ко ји ни је ни до но сио 
спор не уред бе. 

По сла ни ци Скуп шти не Ср-
би је но ве за кон ске про пи се 
усво ји ли су тек 4. ав гу ста 
та ко да је за кон ска пен зи-
ја по че ла да ва жи од 1. ју-
ла 1995. го ди не. Про сеч на 

пен зи ја утвр ђе на је на 82 од-
сто про сеч не за ра де, ускла-
ђи ва ла се ме сеч но са ра стом 
пла та, а јед но го ди шњи, та-
ко зва ни ве ли ки дуг тре ба-
ло је из ми ри ти у на ред не 
две го ди не. Сто па до при но-
са по ве ћа на је са 22 на 25 
од сто, а кон тро ла упла те по-
но во вра ће на фон до ви ма за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње. Већ у сеп тем бру, кон-
тро ло ри Фон да су у 250, од 
330 ис кон тро ли са них, пред-
у зе ћа от кри ли не пра вил но-
сти при ли ком об ра чу на пр ве 
упла те до при но са и уста но-
ви ли да је ти ме ус кра ће но 
30 ми ли о на ди на ра ка са ма 
Пен зиј ског фон да. 

Уз стал но ка шње ње пен-
зи ја, ушло се и у но ву 1996. 
го ди ну. Оче ки ва ла се ис пла-

та дру гог де ла но вем бар ске 
пен зи је, ка се су би ле пра-
зне, па је ре ше ње тра же-
но у по нов ном по ве ћа њу 
сто пе до при но са – на 29,4 
од сто. Иако је ста ти сти ка го-
во ри ла да су пен зи је 2,14 
пу та ве ће не го по чет ком 
прет ход не го ди не – ја ну а ра 
1995. про сеч на пен зи ја би-
ла је 188,25, а истог ме се ца 
1996. чак 403,26 ди на ра – 
то ни ка ко ни је зна чи ло да 
је пен зи о нер ски стан дард 
дво стру ко ви ши, пи сао је 
наш лист. 

Ре фор ма си сте ма пен зиј-
ско-ин ва лид ског оси гу ра ња, 
уз не до у ми це „ко рек ци је или 
ра ди кал не про ме не”, би ла 
је стал на те ма у дру штву, 
па и у „Гла су оси гу ра ни ка”. 
Сре ди ном го ди не већ пре о-
вла да ва ми шље ње да, због 
не по вољ ног од но са за по сле-
них (2.350.000) и пен зи о не-
ра (1.300.000) и про сеч них 
пен зи ја ко је из но се 82 од-
сто про сеч не за ра де, си стем 
по ста је нео др жив. Да би се 
по кри ли рас хо ди, тре ба ло 
је сто пу до при но са по ди ћи 
на 35 од сто, што је пре ви-
ше, па је по ста ја ло ја сно да 
ће про ме не мо ра ти да бу ду 
ра ди кал не – што је зна чи-
ло ду жи рад ни век и осет-
но ума ње ње пен зи ја. 

У ју лу је до нет но ви Са-
ве зни за кон о осно ва ма 
пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња да би ње го ва 
при ме на по че ла 1. ја ну а ра 
1997. го ди не. По о штре ни су 
усло ви за сти ца ње ста ро сне 
пен зи је, уз 40 го ди на ста жа 
(му шка рац), од но сно 35 (же-
на), у пен зи ју се ни је мо гло 
пре на вр ше них нај ма ње 50 
го ди на жи во та. Пре вре ме-
на пен зи ја је уки ну та, као 
и пра во на скра ће но рад но 
вре ме по осно ву II ка те го ри-
је ин ва лид но сти, док је пра-
во на на док на ду за те ле сно 
оште ће ње мо гло да се при-
зна са мо за по вре ду на ра-
ду и због про фе си о нал ног 
обо ље ња. На овај на чин је 
обим пра ва де ли мич но ускла-
ђен са ма те ри јал ним мо гућ-
но сти ма др жа ве, пи сао је 
наш лист. 

Ве сна Ана ста си је вић 

У Ср би ји је 1995. го ди не би ло 1,2
ми ли о на пен зи о не ра. Про сеч на за ра да 
из но си ла је 658, а про сеч на пен зи ја 
585 ди на ра. Уче шће пен зи ја у за ра ди
би ло је 88,91 од сто

Владиним документом ограничене пензије
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Ула зи те као у не ку кап су лу од де-
бе лог че ли ка, се да те на јед но од 

пет на е стак се ди шта по пут оних у ави-
о ну, за ва ма се за тва ра ју вра та од 
око по ла то не и та да ја сно чу је те 
бла го ши шта ње ва зду шног при ти ска 
ко ји се по ла ко пе ње до 2,2 или три 
ат мос фе ре, што је при бли жно за ро-
ну од 12 до 30 ме та ра. Зе ва њем, гу-
та њем или ду ва њем кроз сти сну те 
но здр ве из јед на ча ва те уну тра шњи и 
спо ља шњи при ти сак, за тим вам се-
стра или ле кар ста вља ју на гла ву 
ма ску кроз ко ју ће те не што ви ше од 
сат вре ме на уди са ти чист ки се о ник. 
На кра ју се, уз мно го ја че ши шта ње, 
при ти сак спу шта на нор ма лу, те шка 
вра та се отва ра ју и из ла зи те на по ље 
осет но лак ши и опу ште ни ји.

Опи са на кап су ла је за пра во хи пер-
ба рич на ко мо ра, са вре ме ни вид ле че-
ња ки се о ни ком, бла го тво ран за све 
по ре ме ћа је цир ку ла ци је, спо ро за ра-
ста ју ће ра не и ко сти, тро ва ња га со ви-
ма, опе ко ти не, обил на ис кр ва вље ња, 
а нај ко ри сни ји се по ка зао у ле че њу 
ган гре на, од но сно спре ча ва њу ам пу-
та ци ја и смрт ног ис хо да. 

– У ве ли ком бро ју обо ље ња – об-
ја шња ва др То ми слав Јо ва но вић из 
За во да за хи пер ба рич ну ме ди ци ну у 
Бе о гра ду, спе ци ја ли ста ба ро ме ди ци-
не и ре дов ни про фе сор кли нич ке фи-
зи о ло ги је Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду – про блем пе ри фер ног тки-
ва је по сле ди ца не до стат ка ки се о ни-
ка. Ана е роб не бак те ри је, ко је жи ве 
у од су ству ки се о ни ка, иза зи ва ју та-
ко зва ну га сну ган гре ну, смр то но сну 
у сто од сто слу ча је ва. Ако се та ква 
осо ба под врг не хи пе р ба рич ној ок си-
ге на ци ји, он да тки во у ко ме се ства-
ра га сна ган гре на по ста је аероб но, 
бо га то ки се о ни ком, а у тим усло ви-
ма те бак те ри је не мо гу да жи ве. За-
то су сви на ши па ци јен ти са та квим 
ин фек ци ја ма из ле че ни, да кле про це-
нат смрт но сти је – ну ла. 

Ово је по себ но зна чај но, до да је 
наш са го вор ник, за то што је нај ве-
ћи број тих бо ле сни ка у пу ној рад-
ној спо соб но сти, у жи вот ном до бу 
из ме ђу 40 и 50 го ди на. Њи ма не са-

мо да је спа сен жи вот, не го су и вра-
ће ни на по сао. 

– Овај ме тод је зна ча јан и код 
обо ље ња ко ја иза зи ва ју оште ће ња 
крв них су до ва, као што је ше ћер на 
бо лест, од ко је па ти нај ве ћи број на-
ших па ци је на та, и ни за дру гих код ко-
јих ки се о ник не мо же да се до пре ми 
на од го ва ра ју ћи на чин пре ко кр ви. 
Ста вља њем не ког па ци јен та у хи пер-
ба рич не усло ве, 16 до 20 пу та се по-
ве ћа ва ко ли чи на фи зич ки рас тво ре ног 
ки се о ни ка у те ле сној теч но сти ми мо 
кр ви, јер је углав ном реч о крв ним 
су до ви ма ве ли чи не ис под јед ног ми-
ли ме тра у преч ни ку ко ји не мо гу да 

се опе ри шу. Не тре ба за бо ра ви ти ни 
пост тра у мат ска ста ња, пра ће на ото-
ком и ком пре си јом крв них су до ва. 
По што је у осно ви ве ли ког бро ја бо-
ле сти не до во љан учи нак ки се о ни ка, 
у ко мо ри се обез бе ђу је жи вот ће ли ја 
и де ло твор ност већ по сто је ће те ра пи-
је – ка же још др Јо ва но вић. 

Ко мо ра је де ло твор на и код спорт-
ских по вре да и за мо ра по сле ве ли ких 
на по ра, у ре ге не ра тив ној ме ди ци ни, 
у ле че њу сте ри ли те та, и жен ског и 
му шког, по сле не ког за хва та естет ске 
хи рур ги је, по сле из ла га ња пси хич ком 
стре су, а у раз ви је ном све ту она је 
усме ре на и ка очу ва њу здра вља. 

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

ХИ ПЕР БА РИЧ НА КО МО РА И ЛЕ ЧИ И ПО МА ЖЕ ЛЕ КО ВИ МА

Чу вар ср ца и
крв них су до ва

Уди са ње сто про цент ног ки се о ни ка под по ви ше ним при ти ском де ло тво ран
је ме тод ле че ња мно гих бо ле сти, пре све га га сне ган гре не
и ди ја бе те са, али и успо ра ва ња ста ро сти

Кон тра ин ди ка ци је
– Ако се из у зме че ста кон тра-

ин ди ка ци ја ко ја се мо же из бе ћи – 
кла у стро фо би ја, глав на је ак тив на 
ту бер ку ло за, а ре ла тив на епи леп-
си ја ко ју ви шак ки се о ни ка мо же 
да про во ци ра – ка же др Јо ва но-
вић. – Али, ако је па ци јент жи вот-
но угро жен а има епи леп си ју, он да 
му да мо ан ти е пи леп ти ке и уве де-
мо га у ко мо ру, јер је нај ва жни је 
спа си ти чо ве ка. Код ср ча них бо ле-
сни ка и ста ри јих љу ди не ма кон-
тра ин ди ка ци ја.

Др То ми слав Јо ва но вић

Без коморе би многа обољења
имала фаталан исход



ДОМ ЗДРА ВЉА У ЉУ БО ВИ ЈИ 

Ле ка ри
у се о ским
ам бу лан та ма
Од не дав но је Дом здра вља у Љу бо-

ви ји, за хва љу ју ћи по мо ћи Скуп шти не 
оп шти не овог ме ста, по чео да ша ље 
ле ка ре у ам бу лан те се ла уда ље них од 
цен тра Љу бо ви је 15-20 ки ло ме та ра. 
У овим ам бу лан та ма ра ди ла је до сад 
са мо по јед на ме ди цин ска се стра. До-
ла зак ле ка ра у брд ско-пла нин ска се-
ла овог кра ја об ра до вао је њи хо ве 
жи те ље, се ља ке и мно го број не пен-
зи о не ре, ма хом ста ри је љу де.

– Ове го ди не смо ре но ви ра ли се-
о ске ам бу лан те, а СО Љу бо ви ја нам 
је да ла но вац за на бав ку бен зи на за 

во зи ла ко ја во зе ле ка ре. Они ће у 
овим ам бу лан та ма ра ди ти је дан пут 
ме сеч но, сва ке пр ве не де ље. Пре ма 
рас по ре ду, ле кар ће утор ком ра ди ти 
у До њој Оро ви ци, сре дом у Гра ча ни-
ци и Ру јев цу, а че тврт ком у Ца па ри-
ћу и Гор њој Тре шњи ци. У ам бу лан ти 
руд ни ка оло ва и цин ка „Ве ли ки Мај-
дан” ле кар ће пре гле да ти па ци јен те 
че ти ри пу та ме сеч но, сва ког по не дељ-
ка – ка же др Сне жа на Пе тро вић, ди-
рек тор До ма здра вља. 

– Иако ле кар у на шој ам бу лан ти 
ра ди са мо јед ном ме сеч но, ве о ма смо 
за до вољ ни. Ме ди цин ска се стра је ту 
сва ко днев но, али она са мо да је ин-
јек ци је и пре ви ја. Кад је по треб но, 
из ме ри нам при ти сак, али за ле ко ве 
смо мо ра ли да иде мо у Љу бо ви ју да 
их ле кар про пи ше и да их узме мо – 
ве ли Стра хи ња Гли го рић (84), пен зи-
о нер из До ње Оро ви це. 

М. Ма ли шић

– Љу ди, јед но став но, хо ће да бу-
ду здра ви – об ја шња ва овај струч-
њак. – Да нас су мо дер ни ан ти еј џинг 
про гра ми, про тив ста ре ња, у ко ји ма 
цен трал но ме сто има хи пер ба рич на 
ок си ге на ци ја ко ја чу ва ср це и крв-
не су до ве. 

Тач но је да па ци јен ти из за пад-
них зе ма ља до ла зе ов де на ле че ње 
јер им је мно го јеф ти ни је, као и то 
да наш про сеч ни па ци јент то се би не 
мо же да при у шти. Шта да ра ди онај 
ко има ве ли ки про блем, а ма ло нов-
ца, или би бар да – спо ри је ста ри. 
Од но сно, да ли је то пре ску по? 

– Ам пу та ци ја екс тре ми те та је јеф ти-
на, али ипак ко шта мно го ви ше не го 
со лид на опе ра ци ја на ср цу. Јер, по-
сле ове дру ге чо век се вра ћа у нор-
мал ну ак тив ност, а по сле ам пу та ци је 
но ге он је сто по сто ин ва лид. До би је 
пен зи ју, ко ли ца, пра ти о ца, то ко шта 
енорм но. Мно го је јеф ти ни је пре вен-
тив но де ло ва ње, по ку шај да му се 
спа се екс тре ми тет и то је нај бо љи 
од го вор они ма ко ји го во ре да је хи-
пер ба рич на ок си ге на ци ја ску па – из ри-
чит је др Јо ва но вић. – А сва ко ко ме 
је хи пер ба рич на ко мо ра нео п ход на, 
а не мо же да пла ти, мо же сло бод но 
да до ђе ов де – до са да ни ко га ни смо 
вра ти ли. Пре глед је бес пла тан и за 
па ци јен те са упу том и без ње га. Уко-
ли ко сма тра мо да је слу чај за ко мо-
ру, пред ло жи мо ко ле га ма да му да ју 
упут, а ако му и не да ју, укљу чи мо 
га у те ра пи ју. Ми сли мо да је мно го 
зна чај ни је да чо век бу де из ле чен, не-
го да ли ће му не ки би ро кра та да ти 
упут или не. Сва ко днев но има мо по 
не ко ли ко па ци је на та без упу та, за ко-
је пре гле дом утвр ди мо да им је ко-
мо ра по треб на, а зна мо да не ма ју да 
пла те. Де цу са раз ли чи тим по ре ме ћа-
ји ма, углав ном са це ре брал ном па ра-

ли зом и аути змом, ле чи мо бес плат но. 
То За вод за здрав стве но оси гу ра ње 
не при зна је и ти ма ли ша ни се ле че 
о тро шку на шег за во да.

Мо ле кул ски ки се о ник у хи пер ба-
рич ним усло ви ма, ина че, код нас се 
при ме њу је још од 1975-76, ка да је у 
КБЦ Зе мун отво ре на пр ва кли нич ка 
је ди ни ца са јед но ме сним ко мо ра ма, а 
он да се из то га из ро дио овај за вод 
са че ти ри-пет нај са вре ме ни јих ко мо-
ра. Ду го је тра ја ла ди ле ма ка ко ки се-
о ник, ко јег у ва зду ху има 21 од сто, 
мо же да бу де лек – под сти ца но, из ме-
ђу оста лог, и од фар ма це ут ске ин ду-
стри је ко ја од ки се о ни ка ни је мо гла 
да уби ре про фит. Сре ћом, до ка за но 
је да он у хи пер ба рич ним усло ви ма 

ле чи мно га обо ље ња ко ја би се без 
ње га си гур но за вр ши ла фа тал но, по ја-
ча ва ефи ка сност ле ко ва и до при но си 
бо љем из ле че њу, али и по ма же ре ге-
не ра ци ји ор га ни зма код, услов но ре-
че но, здра вих љу ди и оних ко ји хо ће 
то што ду же да оста ну. 

Ра дмила Тамин џић
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Бес плат но уз упут
За вод за хи пер ба рич ну ме ди ци ну 

у Бе о гра ду, ко ји на Ба њи ци по сто-
ји од 1994. го ди не, ла не је отво-
рио и део у Ви ше град ској ули ци, 
бли зу Кли нич ког и Ур гент ног цен-
тра Ср би је. Иако је то са мо стал на 
уста но ва, од но сно део при ват не 
ком па ни је „Хо ли вел”, вла сни ка ин-
же ње ра Ми о дра га За ри ћа, де лу је 
и у скло пу здрав стве ног оси гу ра-
ња, од но сно тро шко ве трет ма на 
(4.900 ди на ра) па ци је на та ко ји до-
ђу са упу том сно си Ре пу блич ки за-
вод за здрав стве но оси гу ра ње. За 
оста ле гра ђа не, це на јед ног трет-
ма на од 70 ми ну та у ви ше ме сној 
ко мо ри је 7.800 ди на ра. 

Бранка и Млађа Веселиновић осетили делотворност овакве терапије
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ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Је ла од ти кви ца

Са ла та

Ма ње ти кви це крат ко оба-
ри ти у осо ље ној и за ки се-
ље ној во ди, оце ђе не исе ћи 
на тан ке ко лу то ве, пре ли ти 
ме ша ви ном сир ће та и уља 
и по су ти са до ста сец ка не 
ми ро ђи је и бе лог лу ка; по 
же љи до да ти и би бе ра. Уме-
сто уља, мо же да се ко ри-
сти јо гурт или ки се ло мле ко, 
на ро чи то ов чи је. У са ла ту мо-
же да се до да ма ло све жег 
по вр ћа, на при мер кри шке 
па ра дај за, сец ка на цр ве на 
па при ка и др.
Оба ре не ти кви це мо гу 

да се пре ли ју со сом од ми-
ро ђи је или да се у ки се лу 
или не у трал ну па вла ку до-
да ма ло бе лог лу ка у пра-
ху и сец ка на ми ро ђи ја, па 
ти ме пре ли ју ти кви це. По-
слу жи ти уз ри бу ку ва ну на 
па ри или не ко ме со.

Чор ба
У ли тар во де ста ви ти 

500 г ти кви ца исец ка них у 
коц ки це, 2-3 сец ка на че на 
бе лог лу ка, по ла ме сне коц-
ки це за су пу и по ла ка ши-
чи це су вог биљ ног за чи на, 
па ку ва ти док ти кви це не 
омек ша ју. Мо же да се до-
да и 2-3 ка ши ке па ху љи ца 
не ке жи та ри це (пше нич не, 
ов се не...). Кад ти кви це омек-
ша ју, до да ти сец ка ну ми ро-
ђи ју и, по же љи, за чи ни ти 
ки се лом или не у трал ном па-
вла ком или са ма ло ки се лог 

мле ка. Ко во ли крем чор бу, 
мо же ти кви це да оба ри у 
по ла ли тра во де па да их 
из мик са, до да још по ла ли-
тра во де и оста ле до дат ке 
и ску ва до кра ја.

На ро шти љу
Иако тре ба из бе га ва ти 

пр же на је ла, ова ко при пре-
мље не ти кви це су ја ко уку-
сне. Опра ти ти кви це сред ње 
ве ли чи не (јед на по осо би) 
и исе ћи их по ду жи ни на 
шни те де бљи не до по ла сан-
ти ме тра. По ре ђа ти их на по-

слу жав ник, бла го по со ли ти 
и на кон 15 ми ну та оце ди ти. 
Да ље се мо гу при пре ми ти 
на два на чи на:

– по пр ска ти уљем и ис пр-
жи ти на ро шти љу па по су ти 
сец ка ним пер шу ном, ми ро ђи-
јом и бе лим лу ком; 

– сва ку шни ту оба ве зно 
по су ти са ма ло бе лог лу ка 
у пра ху (то да је по се бан 
„шмек”), па по хо ва ти на 
уоби ча јен на чин (бра шно, 
раз му ће но ја је, пре зле) и 
пр жи ти на уљу.

Пу ње не ти кви це
Ако се ко ри сте ма ње ти-

кви це, од се ћи је дан врх и 
па жљи во ка ши чи цом из ду-
би ти. Ве ће пре се ћи по пре-
ко по сре ди ни и из ва ди ти 
се мен ке.

Пу ни ти уоби ча је ним на-
де вом за пу ње не па при ке, 
по ре ђа ти у шер пу, си па ти 

ма ло во де и ку ва ти. При кра-
ју ку ва ња до да ти ма ло бра-
шна раз му ће ног у во ди са 
по ла ка ши чи це су вог биљ-
ног за чи на. Го то во је ло по-
су ти сец ка ним пер шу ном и 
ми ро ђи јом; за сос мо гу да 
се ком би ну ју во да и па ра-
дајз сок.

Са ки ки ри ки јем
Ево јед ног ре цеп та из Ча-

да: оба ри ти ки ло грам ти кви-
ца и на пра ви ти ка шу, до да ти 
пет ка ши ка уља, по ка ши чи-
цу со ли и ше ће ра и ча шу 
пе че ног ки ки ри ки ја (са мле-
вен или исец кан), пу сти ти 
да јед ном про кљу ча.

Са те сте ни ном
Исе ћи на ко лу то ве 500 г 

ти кви ца, по со ли ти, оце ди ти 
и на ма ло уља ис пр жи ти уз 
до да так сец ка ног бе лог лу-
ка и су вог биљ ног за чи на. 
До да ти 150 г оба ре не и оце-
ђе не те сте ни не, про ме ша ти 
и ски ну ти са шпо ре та.

Са мле ти или ис ту ца ти 50 
грама пи њо ла или пи ста ћа, 
до да ти пет сец ка них ли сти ћа 
на не, 150 г рен да ног си ра и 
две ка ши ке во де у ко јој је ку-
ва на те сте ни на, про ме ша ти 
и уме ша ти у ти кви це. Укра-
си ти ли сти ћи ма на не.

С пи ле ти ном
Ма ње пи ле очи сти ти од 

ко же и ма сно ће, исе ћи и 

про пр жи ти на ма ло уља, а 
при кра ју до да ти сец ка ну 
гла ви цу цр ног лу ка, ка ши-
чи цу су вог биљ ног за чи на 
и во де да ме со огре зне па 
ку ва ти док не омек ша (уме-
сто пи ле ти не мо же и не ко 
дру го ме со). До да ти 700 г 

сец ка них ти кви ца, три сец-
ка на че на бе лог лу ка и два 
ољу ште на и исе че на па ра-
дај за, ку ва ти док ти кви це 
не омек ша ју па уме ша ти 
ка ши ку бра шна и ка ши чи-
цу але ве па при ке и ку ва ти 
још пет ми ну та; по су ти пер-
шу ном и ми ро ђи јом.

На де ве не
По јед ну сред њу ти кви-

цу по осо би ра се ћи по ду-
жи ни по сре ди ни и ма ло 
из ду би ти, по ре ђа ти у теп си-
ју, по пр ска ти уљем и су вим 
биљ ним за чи ном и пу ни ти 
на де вом од ме ша ви не сец-
ка них за чин ских тра ва, пар-
чи ћа ба ре ног или пе че ног 
ме са или ри бе (или не ког 
су хо ме сна тог про из во да) 
и ма ло не у трал не или ки-
се ле па вла ке. За на дев се 
мо гу ко ри сти ти и сец ка не 
пе чур ке про пр же не са гла-
ви цом цр ног лу ка уз до-
да так за чин ског ли шћа и 
па вла ке.

Пре ко на де ва ста ви ти тан-
ку шни ту не ког твр дог жу тог 
си ра, а пре ко то га кри шке 
па ра дај за. Пе ћи на 220 сте-
пе ни око 15 ми ну та.

Пен зи о нер ка Ко ва

Ти кви це до бро опра ти, од се ћи им оба вр ха, па мо гу да се при пре ма ју са љу ском. Мла де ти кви це ко ри сти ти за са-
ла те, по хо ва ње, ро штиљ, му са ку. Код ста ри јих пло до ва тре ба од стра ни ти се мен ке, а ко ри сти ти их у ви ду коц ки ца 
за чор бу, из рен да не и за ва ри во, или пу ни ти на де вом.
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Уда ри ле ове вру ћи не, че до мо је, 
па ко год има ка квог по сла, гле-

да да то ура ди ују тро. Ла ко је ме ни 
– на хра ним и на по јим оних не ко ли ко 
ко ки ца и њи хо вог пе тли ћа, за ли јем 
оно ма ло ба ште и цве ћа, спре мим 
не што за је ло, па хајд у де бе ли ’лад 
ста рог ора ха. Упам тио је он и ја чих 
вру ћи на, и ве ћег дру штва што је од 
сун ца бе га ло под ње го ву гу сту кро-
шњу. Од пу не ку ће че ља ди оста дох 
са мо ја да под њим се дим и се ћам 
се ка ко је оно мад би ло.

На вра ти не ко од мо јих ис пи сни ка 
по не кад, а Ми ле са сва ко ју тро на ка-
фу. Жа ли се ка ко јој ле те про те зе по 
усти ма па би тре ба ло да иде да их 
по пра вља, ил’ да пра ви но ве. Са мо, 
ни ка ко да ску пи па ре за то. Ви ше у 
ту пар ти ци па ци ју и не гле да има л’ 
пра во ил’ не ма да бу де осло бо ђе на, 
по го то во кад не ма ту „Ф” ди јаг но зу, 
за ко ју је све бес плат но око зу ба.

То сам ско ро од ду га да на под 
ора хом про чи та ла што је пи са ла не-
ка зу бар ка пи смо но ви на ма о на о па-
ком здрав стве ном за ко ну. Ка же та 
док то ри ца да сто ма то ло шке услу ге 
не пла ћа ју нар ко ма ни, ал ко хо ли ча ри, 
коц ка ри и сви ко ји има ју не ку за ви-
сност као пси хи ја триј ски по ре ме ћај, 
за шта иде ди јаг но за „Ф”.

А до бро вољ ни да ва о ци кр ви, ин ва-
ли ди, сту ден ти, не за по сле ни и си ро ти-
ња пла ћа ју од 500 ди на ра до че ти ри 
хи ља де, за ви сно од услу ге. Он да сам 
пред ло жи ла Ми ле си да и она за па ти 
не ку за ви сност, па да иде док то ру 
да се жа ли на то. Па ако њој упа ли, 
ето ре цеп та и за нас оста ле ка ко да 
бес плат но на ме шта мо зу бе.

Ето ви диш, де те о че му, при ча ју 
до ко не ба бе, ка ко да „пре ђу” др жа ву 
и за кон. Кад смо то уве че ис при ча ли 
на шо ру, кум Сте ва ни је мо гао да ве-
ру је да смо та ко бле са ве. Та ни смо ми 
тај ку ни па да пре ла зи мо и дри бла мо 
др жа ву ка ко ми ’оће мо. Нас би од пр-
ве у’ва ти ли и да ли у но ви не, на стуб 
сра ма, или за твор. Не би нам по мо го 
ни нај но ви ји за кон о јав ном ин фор-
ми са њу! Је сте да кул тур ни ми ни стар 
ја ко по др жа ва те из ме не ка ко би се 
увео ред у си стем ка жња ва ња оних 
ко ји не по шту ју при ват ност љу ди. Е, 
сад се ја, љу би те ба ба, пи там, да л’ 
би Ми ле са и ја мо гле да тра жи мо од-
ште ту због на ру ша ва ња при ват но сти. 
Јер, кад но ви не об ја ве да су две ба-
бе из му ва ле ди јаг но зу са ши фром „Ф” 
да би мо гле да за кр пе сво ја зу ба ла, 
он да ће на ша при ват ност би ти на ру-
ше на. Сви ће зна ти да су нас пен зи је 
на то на те ра ле, јер не мо гу да тра ју 
ни за хра ну, а ка мо ли лук су зи ра ње 
са зу би ма. И он дак ће мо угро зи ти мо-
жда при ват ност и до сто јан ство на ше 
др жа ве јер је она од ре ди ла и да је та-
кве пен зи је, због ко јих ба бе мо ра ју 
да иду на ту ши фру.

Али, ко зна, ови са ши фра ма до-
бро про ла зе у на шој др жа ви; ви ди 
се да су трај ни и бр зо при ла го дљи-
ви, па се чи ни да мо гу ка ко ’оће, и 
до кле ’оће. А ’оће, до јед ном.

Не го, не ре кох ти, че до мо је, да 
смо и ми на клу пи ци на шо ру уве ли 
ноћ ни рад. Ви де ли смо од На род не 
скуп шти не, па по што су то на ше, на-
род не пер ја ни це, ’оће мо да се со ли-
да ри ше мо с њи ма. Е сад, ми би то 
због вру ћи не, ал’ ни смо си гур ни да 

л’ они ра де но ћу за то што не ма ју кли-
му, па да им гла ве бу ду ’лад ни је док 
ре ша ва ју др жав на пи та ња, или су на-
ва ли ли да нас што пре уве ду у Евро-
пу и до не су те сил не за ко не ко ји се 
од нас тра же.

Кум Сте ва је, то већ сви зна ју, нај-
бо ље по ли тич ки пот ко ван, па је пред-
ло жио да из не се мо те ле ви зор под 
орах и да гле да мо пре но се из Скуп-
шти не. Не мо же ви ше да нам пре при-
ча ва шта је ко ји по сла ник ре као, а и 
бо ље ће мо, кад нас је ви ше, по пам ти-
ти и ту ма чи ти око тих аген ци ја. Је л’, 
на при мер, Аген ци ја за кон тро лу ле-
та ре ги стро ва на као при ват но пред у-
зе ће, а ра ди јав не, др жав не по сло ве 
са го ди шњим при хо дом од 100 ми ли о-
на до ла ра. Ту је ди рек тор исто вре ме-
но и пред сед ник управ ног од бо ра, а 
це не фор ми ра ју ка ко хо ће и на пла ћу-
ју стра ним ави он ским ком па ни ја ма. Од 
то га се ни шта не сли ва у бу џет, али 
се сли ва у њи хо ве пла те. Ка ко би ина-
че рад ник са сред њом шко лом мо гао 
има ти пла ту од 160.000 ди на ра?! 

Не дам ја мој те ле ви зор под орах. 
Шта ћу ако из не на да уда ри не ка олу ја 
па ми по ки сне, ил’ не до бог при ву че 
не ки гром! Сад, по што су и ди рек то ра 
ме те о ро ло шког за во да у’ва ти ли да је 
не ке по сло ве по ве ра вао фир ми сво је 
су пру ге, си гур но ће га сме ни ти. Не 
би џа ба чак у слу жбе ном ли сту об ја-
ви ли да је „до вео у сум њу по ве ре ње 
гра ђа на у са ве сно и од го вор но оба-
вља ње по сло ва на по ло жа ју”. 

И, док не иза бе ру дру гог ди рек то-
ра, ко зна ’оће л’ ја вља ти на ро ду ка-
кво нас вре ме оче ку је? 

Уну ка Ика 

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Дебата у
ситне сате

Хо ће мо да се со ли да ри ше мо с на род ним по сла ни ци ма и да ис под де бе лог Хо ће мо да се со ли да ри ше мо с на род ним по сла ни ци ма и да ис под де бе лог 
хла да ста рог ора ха пра ти мо њи хо ва за се да ња „у глу во до ба”хла да ста рог ора ха пра ти мо њи хо ва за се да ња „у глу во до ба”



Кад је но ви аме рич ки пред сед ник 
Ба рак Оба ма не дав но на ја вио да 

ће се по сред ством те ле ви зи је обра ти-
ти на ци ји, ве ћи на ње го вих су на род-
ни ка је би ла из не на ђе на, јер ста нар 
Бе ле ку ће то чи ни са мо у кри зним 
окол но сти ма: ако се до го ди не ка кав 
те ро ри стич ки на пад или слич на прет-
ња на ци ји. Овог пу та, сре ћом, та кве 
прет ње ни је би ло, али је пред сед ник, 
ипак, сма трао да тре ба да се обра ти 
су на род ни ци ма. По вод је био не што 
што је ва жно за сва ког Аме ри кан ца 
– ре фор ма си сте ма здрав стве ног оси-
гу ра ња. Ту ре фор му Оба ма је на ја вљи-
вао још док се бо рио за но ми на ци ју 

у сво јој стран ци, а и по том, као зва-
ни чан пред сед нич ки кан ди дат. По-
сле ина у гу ра ци је ни је за бо ра вио на 
ово, али и на не ка дру га обе ћа ња. 
На спољ њем пла ну, за по чео је на-
ја вље но по вла че ње из Ира ка, а на 
уну тра шњем, ухва тио се у ко штац 
са про бле мом ко ји ни је ус пео да ре-
ши ни је дан од ње го вих прет ход ни ка 
у по след њих сто го ди на.

У том по ду хва ту већ се су о чио са 
нај ве ћом по ли тич ком кри зом од чи јег 
ис хо да за ви си да ли ће већ на са мом 
по чет ку пред сед ни ко ва ња из гу би ти 
све шан се да се, по ис те ку че ти ри 
го ди не, по но во кан ди ду је, и та ко бр-
зо уга си сво ју за сад ве о ма бле шта ву 
по ли тич ку зве зду. Успе ли – а то би 
би ло рав но по ли тич ком чу ду – ући 
ће у исто ри ју као је дан од нај ве ћих 
по ли тич ких ре фор ма то ра.

У че му је про блем – за што је здрав-
стве на за шти та та ко те шко пи та ње у 
нај бо га ти јој зе мљи све та, зе мљи ко-
ја има нај бо ље бол ни це, у ко јој ра де 
нај бо љи ле ка ри? Не тро ши ли Аме ри-
ка за здрав стве ну за шти ту ви ше не го 
ијед на дру га зе мља у раз ви је ном за-
пад ном све ту и не сти жу ли баш из 
Аме ри ке нај но ви ји чу де сни ле ко ви?

Тро ши, то не дво сми сле но по твр ђу је 
ста ти сти ка (16 од сто бру то на ци о нал-
ног про из во да, пре ма 11, од но сно 12 
од сто у Фран цу ској и Не мач кој), а бол-
ни це и ле ка ри је су нај бо љи – али ако 
мо же те се би да их при у шти те. Глав-
ни по вод за Оба мин кр ста шки по ход 
на ову област је сте чи ње ни ца да 47 
ми ли о на Аме ри ка на ца, или око 15 од-
сто ста нов ни штва, не ма ама баш ни-
ка кво здрав стве но оси гу ра ње. А чак 
и они ко ји га има ју, би ло да су оси гу-
ра ни пре ко по сло да ва ца, или за ра ђу-
ју до вољ но да га са ми пла ћа ју, ни кад 
ни су на чи сто да ли ће их из не над на 
бо лест до ве сти до бан крот ства.

– Ово се ти че сва ке по ро ди це, сва-
ког по сла, сва ког по ре ског об ве зни ка 
ко ји на ста вља да сно си те рет про бле-
ма ко ји Ва шинг тон не успе ва да ре ши 
де це ни ја ма – по ру чио је Оба ма на ци-
ји. Он је сва ка ко све стан са чим се 
ухва тио у ко штац, јер про тив ње га 
је ве о ма моћ на ин ду стри ја при ват ног 
оси гу ра ња – у Аме ри ци по сто ји са мо 
скром на др жав на здрав стве на за шти-
та („Ме ди кер”) за оне ста ри је од 65 
го ди на, и то под од ре ђе ним, не баш 
јед но став ним усло ви ма – а по ли тич ки 
про тив ни ци су по жу ри ли да ње го ву ре-
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Пред сед ник Сједињених Америчких Држава тра жи од Кон гре са да се осну јеПред сед ник Сједињених Америчких Држава тра жи од Кон гре са да се осну је
др жав но оси гу ра ње ко је би об у хва ти ло сва ког Аме ри кан цадр жав но оси гу ра ње ко је би об у хва ти ло сва ког Аме ри кан ца

У САД НА ЈА ВЉЕ НА РЕ ФОР МА ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Оба мин кр ста шки по ход

За ко рак ис пред Ку бе
Раз лог за ре фор му си сте ма здрав стве-

ног оси гу ра ња сва ка ко по сто ји. Иако се, 
као што је већ по ме ну то, у Аме ри ци тро-
ше огром на сред ства за здрав стве ну за шти-
ту, њен ква ли тет је, ме ре но стан дар ди ма 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, тек 37. 
на све ту. То је са мо ма ло бо ље од ква ли те-
та здрав стве не за шти те на Ку би (ран ги ра-
на као 39). По укуп ном учин ку, аме рич ки 
здрав стве ни си стем је пла си ран још ло ши-
је – тек је на 72. ме сту на та бе ли на ко-
јој је 191 на ци ја.
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Аме ри кан ка из пред гра ђа Чи-
ка га, ко ја је на пу сти ла шко лу да 
по мог не по ро ди ци то ком Ве ли ке 
де пре си је, до би ла је ма тур ску ди-
пло му у 90. го ди ни. 

Ели нор Бенз је сред њу шко лу 
на пу сти ла 1936. и за по сли ла се; 
то ком на ред них де це ни ја уда ла 
се и ро ди ла 15 де це, а да нас има 
54 уну ка и 37 пра у ну ка.

 По ха ђа ла је ве чер њу шко лу 
да на у чи дак ти ло гра фи ју и ра чу-
но вод ство, а не дав но је по ве ри ла 
де ци да јој је нај ве ће раз о ча ра-
ње у жи во ту што ни је за вр ши ла 
сред њу шко лу. 

Де ца су сту пи ла у кон такт са 
ње ном не ка да шњом шко лом, а 
упра ва јој је са да из да ла ма тур-
ску ди пло му, об ја вио је лист „Чи-
ка го сан тајмс”.

Ди пло ма у 90. го ди ни

У 101. пу но рад но вре ме

Да не ке ве шти не одо ле ва-
ју свим ме на ма и кри за ма, по-
ка зу је и је дан оглас об ја вљен 
у гро фо ви ји Са мр сет на ју го-
за па ду Ве ли ке Бри та ни је, 
јед ном од оми ље них од-
ре ди шта ту ри ста: њи ме 
се тра жи ве шти ца за 
го ди шњу пла ту од – 
60.000 евра.

Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја ко ја 
про мо ви-
ше пе-
ћи не 
Ву ки 
Хол 
об ја ви-
ла је 
оглас у ко ме 
се ну ди по сао 
ве шти ци ко ја ће про мо-
ви са ти по се те пе ћи на ма и 
пред ста вља ти ту ри сти ма ве-
штич ји свет.

Кан ди дат ки ња мо ра да има 
дар за це ре ка ње, не сме да бу-
де алер гич на на мач ке, а рад 
ви кен дом и пра зни ци ма се 
под ра зу ме ва.

У ту ри стич кој ор га ни-
за ци ји се на да ју да ће од-
зив за ово рад но ме сто би ти 
ве ли ки, јер је пла та со лид-

на.
– По-

сао је 
вр ло јед но ста-

ван: жи виш у пе ћи-
ни, бу деш ве шти ца и 
ра диш све што ра-
де ве шти це. Тра-
жи мо не ко га 
сим па тич ног, 
али и жи вах-
ног и ма ли-
ци о зног, с 
пу но ду ха 

– ка жу по-
сло дав ци.

Ве шти це на це ни 

Ко ни Бра ун из Пем-
бро у ка у Аустралији 
још ра ди осам са ти 
днев но, шест да на у не-
де љи иако има 101 го-

ди ну. Рад ни век дуг 81 
го ди ну про ве ла је у про-
дав ни ци ко ја про да је 
пр же ну ри бу и кром пи-
ри ће и ко ју је отво ри ла 

за јед но са по кој ним су-
пру гом у Сид не ју 1928. 
Она то ли ко ужи ва у по-
слу да не пла ни ра да 
га на пу сти.

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

фор му про гла се „со ци ја ли стич ком”, на шта 
су у Аме ри ци по себ но осе тљи ви. 

Не до стат ке и про бле ме у по сто је ћем 
си сте му мо жда је нај дра стич ни је Аме ри-
кан ци ма (и остат ку све та) пре до чио по-
зна ти си не а ста до ку мен тар них фил мо ва 
и кри ти чар аме рич ке со ци јал не зби ље 
Мајкл Мур, у свом фил му „Бо ле сник” из 
2007. го ди не. Основ на по ру ка тог де ла 
ука зу је да је чи ње ни ца да је про фит ни 
мо тив при ват ни си стем аме рич ког здрав-
стве ног оси гу ра ња из о па чио у то ли кој ме-
ри да је обе сми слио људ ско пра во сва ког 
Аме ри кан ца да, кад се раз бо ли, оде код 
ле ка ра без бри ге да ли ће то мо жда да 
га фи нан сиј ски упро па сти.

Ни јед на зе мља не ма, до ду ше, са вр шен 
си стем у овој обла сти, јер ми до бро зна-
мо ко ли ко нас ко шта то што нам је оси-
гу ра ње „бес плат но”, али у Аме ри ци је то 
до ве де но до ап сур да. На и ме, по што су је-
ди ни из бор при ват не ку ће здрав стве ног 
оси гу ра ња, ор га ни зо ва не као кор по ра ци је 
ко је се ко ти ра ју на бер зи, сва ки пут кад 
из вр да ју да, упр кос уго во ру, не ко ме на-
док на де тро шко ве, ти ме по ве ћа ва ју про-
фит сво јим ак ци о на ри ма. 

Ни је за то чуд но што се, ка ко је то бри-
љант но осве тлио Мајкл Мур, до ви ја ју на 
све на чи не да не по шту ју сло во и дух уго-
во ра, у че му нај че шће успе ва ју. На при-
мер, ка да је јед ном оси гу ра ни ку тре ба ло 
на док на ди ти тро шко ве за тран сплан та ци-
ју је тре, то је од би је но јер је та ква опе-
ра ци ја про гла ше на „екс пе ри мен том” ко ји 
ни је пред ви ђен по ли сом оси гу ра ња. Јед-
ној па ци јент ки њи ко јој је от кри вен рак дој-
ке ни је по кри вен тро шак опе ра ци је, јер 
је мно го го ди на пре то га је дан ле кар ко-
ји ју је ле чио од ак ни гре шком на пи сао 
да би оне мо гле да бу ду кан це ро ге не, 
што је оси гу ра њу био до во љан ар гу мент 
да до ка зу је ка ко при ли ком за кљу чи ва ња 
уго во ра ни је из не ла це лу сво ју ме ди цин-
ску исто ри ју.

Због све га овог, ин ду стри ја здрав стве-
ног оси гу ра ња је ве о ма про фи та бил на, а 
ње ни ме на џе ри су на свим ли ста ма нај пла-
ће ни јих. Да би са чу вао по сто је ћи ста тус, 
овај сек тор је по ли тич ки ве о ма ак ти ван, да-
ју ћи ми ли о не за по ли тич ке кам па ње, ка ко 
пред сед нич ке, та ко и оне у ко ји ма се би ра-
ју кон гре сме ни. Пре ма јед ном из ве шта ју, 
ових да на он тро ши 1,4 ми ли о на днев но за 
ло би ра ње про тив на ја вље не ре фор ме.

Оба ми но по ла зи ште је да си стем здрав-
стве не за шти те тре ба про ме ни ти пре све-
га за то што је скуп за па ци јен те и за 
ре зул тат не ма здра ви ју на ци ју. Он за то 
од Кон гре са тра жи да се осну је и др жав-
но оси гу ра ње, ко је би об у хва ти ло сва ког 
Аме ри кан ца. Фи нан си ра ло би се из до дат-
ног опо ре зи ва ња оних ко ји за ра ђу ју нај ви-
ше. Рас плет се оче ку је у сеп тем бру.

Ми лан Бе кин
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ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ” У РУ МИ

Ста ре у зе ле ној оази
Ста на ри ове уста но ве, прошле године проглашене најбољом у области социјалне 
заштите, вре ме про во де у дру же њу и при се ћа ју се не ка да шњих оби ча ја

Од три хек та ра по вр ши не на ко јој 
је сме штен Ге рон то ло шки цен тар 

„Срем” у Ру ми са мо ма ли део чи не 
„ци гла и бе тон”, тач ни је објек ти за 
сме штај ко ри сни ка, ре ха би ли та ци ју и 
рад ну те ра пи ју, те ка пе ли ца по све ће на 
све том Ва си ли ју Остро шком. Све оста-
ло је зе ле но и рас цве та но. Ста ри парк 
са фон та ном и две др ве не са ле тле за 
од мор и ћа ска ње ну де до вољ но хла до-
ви не у вре лим лет њим да ни ма. Ве ли ки 
ру жич њак, опа сан бе тон ском ста зи цом 
ви ди се, ка жу, на са те лит ском сним ку 
Ру ме. Тај цвет ни круг ста нов ни ци ове 
уста но ве на зи ва ју ста зом здра вља – 
што ду жа шет ња, ве ћи је на пре дак у 
ре ха би ли та ци ји. Овог про ле ћа је, дуж 
уну тра шње огра де це лог ком плек са, за-
са ђе но 800 ту ја. Би ће то, за ко ју го-
ди ну, пра ви зе ле ни по јас, за шти та од 
сун ца и ве тра, ко ји ће све до чи ти о од-
луч но сти за по сле них 
и ста на ра да ово ме-
сто бу де не са мо ле-
по, не го и здра во за 
жи вот.
И ове го ди не, 

као и шест прет ход-
них, ста на ри до ма су 
уочи Ивањ да на ишли 
у под нож је Фру шке 
го ре да бе ру ивањ-
ску тра ву и пољ ско 
цве ће, да би по по-
врат ку пле ли тра ди-
ци о нал не вен чи ће. 
Ве што упли ћу ћи вла-
ти и цве то ве, ба ке су 
се при се ћа ле ми ну-
лих вре ме на при ча ју-
ћи о ивањ ским, али и 
дру гим оби ча ји ма. 

Дра ги ца Да кић, Зор ка Гој ко вић, 
Нов ка Си мић, Ан ђел ка Го го вић и 
још не ко ли ко ба ка пам те до ба кад 
су де вој ке мо ра ле све да зна ју – 
од пољ ских до руч них ра до ва. Њи-
ве су за њих већ одав но про шлост, 
али руч не ра до ве не за бо ра вља ју, 
а за хва љу ју ћи рад ној те ра пи ји стал-
но уче но ве. 

– Мо ја се стра Нов ка и ја, а и ове 
на ше дру га ри це, бо ри мо се да што 
ви ше зна мо. На у чи ла сам да пра вим 
че стит ке од плат на и цве ћа, од нај-
лон ских ке са пра ви ли смо тор бе, опли-
ће мо фла ше, а учи мо сад и ори га ми, 
што се до па ло и ја пан ском ам ба са-
до ру кад је ско ро био у по се ти – ка-
же Зор ка.

Дра ги ца је по но сна на сво је уме-
ће у из ра ди ори га ми ја и сли ка ња на 
сви ли:

– Те ра пе ут ки ње Сне шка и Сне жа на 
по ка зу ју нам ка ко да пра ви мо ру же 
и ра зно цве ће од пла стич них фла ша 
и ка ко да сли ка мо по сви ли. А, во ли-
мо и пе ва ње у хо ру, и од ла зак у по-
зо ри ште...

Ан ђел ка, ко ја је у до му већ де се-
ту го ди ну, по ве ра ва нам да би во ле-
ла на из ле те с оста ли ма. 

– До не ли су ме ов де на но си ли-
ма, али ми је по мо гла ле кар ска не га, 
људ ска бри га и ду га ре ха би ли та ци-
ја. У ко ли ци ма сам, али имам као и 
сви оста ли мо гућ ност за раз не ак тив-
но сти. Кад се оно мад тра жио до при-
нос за овај дом, пи са ли су мој муж 
и син. Ја ни сам хте ла. Да сам зна ла 
ко ли ко ће ми ово ме сто по мо ћи, пи-
са ла бих два!

Ге рон то ло шки цен тар „Срем” до био 
је пре не ко ли ко го ди на ре пу блич ку на-

гра ду Удру же ња струч них 
рад ни ка за нај бо љу уста-
но ву со ци јал не за шти те, 
а ди рек тор ове уста но ве 
Ма ри ја Сра ка Ста ној чић 
при ми ла је, у ма ју ове го-
ди не, ре пу блич ку на гра-
ду као нај бо љи струч ни 
рад ник у 2008.

– Наш струч ни тим 
од лич но функ ци о ни ше 
– ка же ди рек тор ка. – 
Од по чет ка ра да уста-
но ве ус по ста вљен је 
фа ми ли ја ран од нос са 
ко ри сни ци ма и њи хо вим 
по ро ди ца ма, што не гу је-
мо и да нас. Све ве ћи број 
ста на ра, по го то во у објек-
ту ви со ког стан дар да за 
ко ји по сто ји и ли ста че-



На Дри ни је не дав но одр жа на нај-
ве ћа ту ри стич ко-спорт ско-ре кре а-

тив на ма ни фе ста ци ја у Евро пи и на 
Бал ка ну „Дрин ска ре га та 2009”. Ор га-
ни за то ри овог осмог по ре ду јул ског 

оку пља ња на ре ци би-
ли су ТО „Љу бо ви ја” и 
Раф тинг клуб „Дрин ска 
ре га та”, под по кро ви тељ-
ством СО Љу бо ви ја.

Иако уче сни ци ма не-
сва ки да шње спорт ске ма-
ни фе ста ци је вре ме баш 
ни је би ло на кло ње но, би-
ло је хлад но и ро ми ња ла 
је ки ша, у 800 ча ма ца и у 
мно го број ним дру гим пло-
ви ли ма на шло се ви ше од 
8.000 за љу бље ни ка ре га-
те из мно гих гра до ва Ср би је и бив ших 
ју го сло вен ских ре пу бли ка, али и из Не-
мач ке, Аустри је, Швај цар ске, Ита ли је, 
Ма ђар ске и Ен гле ске. На ре га ти је уче-
ство ва ло и око сто пен зи о не ра. 

Пло ту ном из тре шње вог то па, у де-
вет са ти, дат је знак за старт пло вид бе 
низ Дри ну из Рогачице, пу тем ду гим 
40 ки ло ме та ра. Уз пе сму и до бро рас-
по ло же ње, ве ли ка фло та ча ма ца је 
по сле де сет са ти упло ви ла у при ста ни-
ште, на ушћу ре ке Љу бо ви ђе у Дри ну, 
код мо те ла „Лет њи ко вац”, у 19 ча со-
ва. До че као их је ве ли ки број гра ђа-
на Љу бо ви је и су сед них ме ста.

– Ја сам из Бе о гра да, во зио сам 
се ре ка ма, мо ри ма и је зе ри ма мно гих 

зе ма ља. Ме ђу тим, ова ко ле пу ре ку 
као што је Дри на ни сам ви део. Оду-
ше вљен сам ре га том и ње ном ор га-
ни за ци јом. Ако ме здра вље по слу жи, 
до ла зи ћу до кра ја жи во та – ка же сто-

ма то лог у пен зи ји Ми ло-
ван Вра че вић (67). 
И се дам де се то го ди-

шњи пен зи о нер из Ужи ца 
Ви до сав Ра дој чић за ди-
вљен је ле по том Дри не 
и пре де ли ма кроз ко је 
она про ти че. Ве ли да ће 
овог ле та до ћи још ко ји 
пут на ову ре ку, да се 
од мо ри, во зи чам цем и 
ужи ва у ри бо ло ву.   

– Пр ви пут сам с му-
жем Јо зе фом на „Дрин-

ској ре га ти”, што је пра ви до жи вљај. 
При зна јем, при ула ску у ча мац стра хо-
ва ла сам да не пад нем у ре ку. Страх 
је бр зо про шао и сва ком бих пре по ру-
чи ла да не про пу сти ова кву при ли ку, 
јер пло вид ба Дри ном осве жа ва ду шу, 
ја ча ср це и бла го твор но де лу је на цео 
ор га ни зам – ка же с оду ше вље њем и 
осме хом на ли цу ше зде сет че тво ро го-
ди шња пен зи о нер ка Ели за бе та Хортц, 
из Пан че ва. Ње но ми шље ње де ли и 
Ни шли ја Да ни ло Стој ко вић (66). 

Оду ше вље ње пло вид бом ни је скри-
вао ни мор на рич ки офи цир Вој ске Ср би је 
Зо ран Во ји но вић, са да у пен зи ји, ко ји 
је овог пу та био ко ман дант ре га те.

Ми ла дин Ма ли шић
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ка ња, до вољ но го во ри о ква ли тет ној 
бри зи и ра ду са ко ри сни ци ма. Усло-
ве ста но ва ња, као и ква ли тет услу га 
свих слу жби не пре ста но по пра вља мо, 
за пра во не по су ста је мо ни јед ног тре-
нут ка, стал но смо у ак ци ји, реч ју – 
увек иде мо на пред – на гла ша ва на ша 
са го вор ни ца.

Ка же да из прак се, али и из ис ку-
ста ва дру гих, зна да про цес ста ре ња 
до но си про ме не. 

– Де мен ци ја и Ал цхај ме ро ва бо-
лест не за о би ла зе ни на ше ко ри сни-
ке. За то је те шко оне ко ји не мо гу 
да кон тро ли шу по кре те и по на ша ње 
ме ша ти са мен тал но очу ва ним, по-
го то во у ста ци о на ру. А ни је им ме-
сто ни у ду шев ним бол ни ца ма, ни ти 
уста но ва ма за ре тар ди ра не... Они су 
по себ на ка те го ри ја, по треб ни су им 
спе ци фич на не га и бри га, и по се бан 
обје кат. Ми смо још про шле го ди не 
пре да ли про је кат Из вр шном ве ћу 
Вој во ди не ко јим смо пред ви де ли да 
у де лу на шег дво ри шта из гра ди мо 
обје кат за при хват та квих бо ле сни-
ка. Има за ин те ре со ва них до на то ра, 
па ра чу на мо да ће мо уз њи хо ву по-
моћ, и по моћ по кра јин ске вла сти, на-
пра ви ти ов де ку так за њих, ко ји би 
био ин сти ту ци ја за се бе, са свим са-
др жа ји ма при ме ре ним њи хо вом мен-
тал ном ста ту су – на по ми ње Ма ри ја 
Сра ка Ста ној чић.

Осим ове, из „Сре ма” је кре ну ла 
и иде ја о фор ми ра њу јед не оп штин-
ске уста но ве, ко ја би би ла је ди на те 
вр сте, и ко ја би се фи нан си ра ла из 
сред ста ва ло кал не за јед ни це, а сво-
јим ак тив но сти ма об у хва та ла би све 
об ли ке отво ре не за шти те: кућ ну не гу 
и по моћ у ку ћи, днев ни бо ра вак, ку-
ће за ста ре... Ови по сло ви углав ном 
се ор га ни зу ју при ге рон то ло шком или 
при цен тру за со ци јал ни рад, а све 
што има пре фикс „при” не мо же трај-
но да функ ци о ни ше – сма тра ју струч-
ња ци ове уста но ве.

– Бо ри мо се да што ви ше зна мо 
– ре ко ше ба ке ко је при ље жно уче 
све но во та ри је рад них те ра пе у та. 
На том су за дат ку и сви за по сле ни, 
а и де се ти на вој ни ка ко ји, слу же ћи 
ци вил ни вој ни рок, има ју при ли ку 
да са зна ју ка ко и дру же ње са ба-
ка ма и де ка ма но си не ку ле по ту и 
драж уче ња јед них од дру гих, би ло 
да сри чу сло ва из бу ква ра, уре ђу ју 
трав њак и цвет њак, иду на из ле те, 
пе ва ју у хо ру или про во де вре ме уз 
оми ље ни бин го.

Све је то, пре ма ре чи ма пси хо ло-
га Ја сми не Бра шан че вић, ви ше слој на 
те ра пи ја ко ја при ја сви ма.

Ика Ми тро вић

НА ЛИЦУ МЕСТА

ДРИН СКА РЕ ГА ТА 2009.

Пло ви ло око 8.000 
љу би те ља ре ке

Не сва ки да шњој ре кре а тив ној ма ни фе ста ци ји Не сва ки да шњој ре кре а тив ној ма ни фе ста ци ји 
при дру жи ло се и ви ше од сто пен зи о не рапри дру жи ло се и ви ше од сто пен зи о не ра



Се дам де сет пе то го ди шњи Жи во слав 
– Жи ва Сте вић из Ра бро ва, по след-

њи ко вач и пот ки вач у Бра ни че ву, и 
под ста ре да не се не одва ја од на-
ков ња. Ко ва ње вру ћег гво жђа за гре-
ја ног на ва три и тем пе ра ту ри из над 
300 сте пе ни, обе ле жи ло је жи вот овог 
„ви те за до бре пот ко ви це”.

Кад овај мај стор за мах не и рас па-
ли че ки ћем, пр ште вар ни це уна о ко ло. 
Ње гов на ко вањ те жак је 60 ки ло гра-
ма, и на ње му се ко вач ким че ки ћем 
пот ко ви це об ли ку ју и ку ју по же ље ној 
ме ри. Мај стор Жи ва кле па мо ти ке, ка-
ли, оштри се ки ре, а све ма ње ку је и 
пот ки ва. Сва ком се ља ку у до ли ни Пе-
ка увек је био на услу зи. Од 1960. је 
имао при ват ну ко вач ку рад њу. 

– Кад се пот ки ва ју ко њи и кра-
ве мо ра се па зи ти да се не по вре ди 
ко пи то или па пак при за ки ва њу ек-
се ра. Та ко ђе је ва жно да за ку ца ни 

ек се ри ка сни је не по вре де жи во ти-
њу и да их пот ко ви ца не жу ља – ве-
ли мај стор Жи ва. 

Ко вач ко-пот ки вач ки по сао је на по-
ран и опа сан јер се мо же до го ди ти 
да жи во ти ње, по себ но ко њи, по вре де 
пот ки ва ча. Пред ње го вом ко вач ком ра-
ди о ни цом у Ра бро ву љу ди су не кад 
че ка ли са ти ма да им пот ку је ко ње 

и кра ве, а са да овај мај стор пот ку је 
тек не ко ли ко гр ла го ди шње.

– Пот ки вач сам од де чач ких да на. 
За оне ко ји не зна ју, пот ко ви це се 
пра ве од се че ног шпа рин га ко ји се 
гре је у ва три, ис ки ва и об ли ку је че-
ки ћем. Нај ви ше сам во лео да ра дим 
на ме ху ко ји пра ви ва тру ду ва ју ћи ва-
здух. Док се у ње му ва здух ску пља, 
мех га ис те ру је, раз гр ће и па ли ћу-
мур, у ко ји се ка сни је ста вља пот ко-
ви ца – при ча ко вач.
Ис ко вао је Жи во слав Сте вић у 

свом пот ки вач ком ве ку ви ше од 5.000 
пот ко ви ца. 

– Пот ки вач ки за нат је у Ср би ји 
из у мро с по ја вом трак то ра и ме ха-
ни за ци је. Да нас пот ко ви це про да јем 
као су ве ни ре, јер их му ште ри је ста-
вља ју на ауто мо би ле због сре ће – 
ка же са се том мај стор Жи ва.  

Љубиша На ста си је вић

ХРОНИКА
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ПО СЛЕД ЊИ КО ВАЧ И ПОТ КИ ВАЧ У БРА НИ ЧЕ ВУ

Ви тез до бре пот ко ви це

Живослав – Жива Стевић

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ ХО БИ ЈЕД НОГ ШАП ЧА НИ НА

Па ји не
ми ни-во де ни це
као пра ве

Љубоморно их чува у родитељској кући

До пре пет го ди на Па вле 
– Па ја Пан те лић ра дио 

је као за ва ри вач у ша бач кој 
„Зор ки”, а од тре нут ка ка да 
су по че ли да те ку ње го ви 
пен зи о нер ски да ни по све тио 
се не у о би ча је ном хо би ју – 
пра вље њу ми ни-во де ни ца. 
И то не пра вље њу ма ке та 
већ пра вих во де ни ца. За из-
ра ду јед не ова кве во де ни-
це, за ви сно од ве ли чи не, 
тре ба ло му је и до го ди ну 
да на ра да, а ма те ри јал за 
из ра ду ко штао га је и по 
1.000 евра. 

– Мо је ми ни-во де ни це 
вра ћа ју ме у де тињ ство, у 
род ну До њу Си пу љу. Се ћа ју 
ме на вре ме ко је сам про во-

дио у та мо шњим во де ни ца-
ма на ре чи ци Цер ни ци, на 
ко јој их је би ло шест, и Ли-
ко дри где их је би ло пет на-
е стак. Са да на њи ма не ма 
ни јед не во де ни це. Оне су ми 
би ле ин спи ра ци ја да на пра-
вим „мо је во де ни це” и да их 
сва ко ко до ђе у овај крај ви-
ди и ожи ви ста ра вре ме на, 
жи вот у њи ма и око њих – 
при ча Пан те лић.

Ка да Па ја укљу чи во де-
не пум пе, за чу је се жу бор 
во де, звук во де нич ног ка ме-
на. А ту су и ма ке те мли-
на ра, се ља на ко ји до но се 
жи то на ме ља ву, за пре ге 
ко је че ка ју, дво ри штем се 
„шећ ка ју” ко ко шке и дру га 

пе рад, по ко ја сви ња, пас, 
мач ка... У са мој во де ни ци, 
со ба за мли на ра, у њој кре-
вет са сла ма ри цом, фе њер, 
„скле па ни” сто и сто ли ца, 
по ња ве... Во де ни це ура ђе-
не од др ве та и ка ме на сме-
ште не су у пре леп при род ни 
ам би јент – пу но зе ле ни ла, 
брв на и мо сти ћи пре ко по-
то ка. 

– Све во де ни це су код ме-
не у ста ну и у ро ди тељ ској 
ку ћи. Не па да ми на па мет 
да би ло ко ју про дам, при чи-
ња ва ју ми ве ли ко за до вољ-
ство, про ду жа ва ју ми жи вот, 
оне су пра ви пра зник за мо-
је очи и ја их не из мер но во-
лим. На рав но, дра го би ми 

би ло да их не где из ло жим 
да их љу ди ви де и при се те 
се до брих ста рих да на ко ји 
„на бо си љак ми ри шу”, на-
шег кул тур ног на сле ђа, да 
би смо са ми се бе ви ше по-
што ва ли – ка же Па ја.

До са да је Па вле Пан те-
лић ура дио шест ми ни-во де-
ни ца, при лич но се умо рио 
и, бар за сад, не пла ни ра 
да пра ви још не ку. Па ји не 
во де ни це су ви де ли и мно-
ги умет ни ци, ре кли су да 
се кроз њих, исто вре ме но, 
про жи ма ју сли кар ство, ва-
јар ство, гра ђе ви нар ство, 
за нат, а по нај ви ше оди шу 
– љу ба вљу.

Балша Ра до ва но вић
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ЗА ПИ СА НО У ЦР НОЈ ТРА ВИ, НАЈ МА ЊОЈ ОП ШТИ НИ У СР БИ ЈИ

Гра де ту ђе за ви ча је
У 25 на се ља жи ви око две хи ља де ста нов ни ка, две тре ћи не ста ри јих од ше зде сет го ди на, У 25 на се ља жи ви око две хи ља де ста нов ни ка, две тре ћи не ста ри јих од ше зде сет го ди на, 

а има на се ља у ко ји ма се у по след њој де це ни ји ни је ро ди ло ни јед но де теа има на се ља у ко ји ма се у по след њој де це ни ји ни је ро ди ло ни јед но де те

У Бе о гра ду ви ше
не го у за ви ча ју
Иако не ма зва нич них 

по да та ка, пре ма еви ден ци-
ји За ви чај ног клу ба Цр но-
тра ва ца, у глав ном гра ду 
жи ви ви ше Цр но тра ва ца 
не го у за ви ча ју. Они су 
као вр сни не и ма ри по ди-
гли ве о ма ле пе ку ће у 
свим де ло ви ма Бе о гра да. 
Ве ли ки број Цр но тра ва ца 
жи ви и у Ле сков цу, Ни шу 
и Вла со тин цу, где су са гра-
ди ли чи та ва на се ља.

Анег до та о
Цр но трав ци ма
Стан ко Миљ ко вић, 

но ви нар и пи сац из Ле-
сков ца, че сто је у Цр ној 
Тра ви: 

– Не мам та мо ни при ја-
те ља, ни по зна ни ка, али 
во лим да одем, не ка ко 
ми је Ср би ја дру га чи ја 
та мо – ка же Миљ ко вић. 
Па до при ча ва јед ну зго-
ду о Цр но трав ци ма. Пи-
тао не ко Цр но трав ца ко је 
је шко ле за вр шио, а он 
ве ли да је за вр шио три 
фа кул те та – еко ном ски, 
прав ни и фи ло ло шки! Ка-
ко, збу ни се слу ша лац. 
Ле по, од го ва ра Цр но тра-
вац, нај пре сам за вр шио 
еко ном ски, па прав ни и 
он да сам ске ле пре ба цио 
на фи ло ло шки.

Сла во љуб Бла го је вић и зграда Скупштине општине

Све више напуштених кућа

Цр на Тра ва и Цр но трав ци 
су си но ним срп ског гра-

ди тељ ства. Не ма зна чај ни јег 
објек та у Ср би ји и „ве ли кој 
Ју го сла ви ји” да га не и ма-
ри из цр но трав ске за би ти 
ни су гра ди ли. То је за нат 
ко ји се не учи, са њим се 
де ца ра ђа ју, ка жу у ша ли 
у овом кра ју.

Зна се, а мно ги о то ме 
бе се де, да је име Цр на Тра-
ва ме та фо ра суд би не овог 
пла нин ског де ла Ре пу бли ке 
Ср би је. Нај но ви ји по да ци 
го во ре да је у 25 на се ља, 

на 318 ква драт них ки ло ме-
та ра, на ста ње но ма ње од 
две хи ља де жи те ља – док 

је, на при мер, 1961. го ди-
не ов де жи ве ло 12.513 ста-
нов ни ка.

У цр но трав ској оп шти ни 
– што је ве ро ват но срп ски 
ре корд – го ди шње умре де-
сет пу та ви ше љу ди не го 
што се ро ди! Две тре ћи не 
ста нов ни ка ста ри ји су од 
ше зде сет го ди на, а ме ђу 
они ма ко ји има ју си гур на 
при ма ња нај ви ше је – пен-
зи о не ра.
Цр но трав ски крај је 

пре део пе чал ба ра и то је, 
сма тра ју знал ци ов да шњих 
при ли ка, ве ро ват но по нај-

ви ше ку мо ва ло број ним се-
о ба ма. Се о бе су за по че ле 
од мах по сле Дру гог свет-

ског ра та и тра ју без пре-
ки да до да на шњих да на. 
Због то га не чу ди што је 
све ви ше на пу ште них ку ћа, 
ма ха ла, што је до ста за тво-
ре них шко ла...

– Фа бри ке гра ђе не по-
след њих де се так-пет на ест 
го ди на, уз по моћ, ка ко се 
го во ри ло, „ши ре дру штве не 
за јед ни це”, ни су ис пу ни ле 
оче ки ва ња. По сле крат ког 
ра да, суд би на им је по пра-
ви лу би ла исто вет на – сле-
дио је ка та нац. У не ко ли ко 
цр но трав ских се ла су та ко-
ђе са гра ђе ни по је ди ни по-
го ни, али им суд би на ни је 
би ла ни ма ло ру жи ча ста – 
ка же Сла во љуб Бла го је вић, 
пред сед ник оп шти не Цр на 
Тра ва. 

О Цр ној Тра ви и Цр но-
трав ци ма го во ри се у „су-
пер ла ти ву”, али и са не ком 
вр стом ту ге. 

У нај ма њој и јед ној од 
нај си ро ма шни јих оп шти на у 
Ср би ји, Цр ној Тра ви, због 
ви ше де це ниј ске ми гра ци је, 
мно ге шко ле су за тво ре не, 
има и оних у ко ји ма пре да-
ва ња слу ша са мо по не ко-
ли ко уче ни ка, док је у се лу 
Кал на у це лој шко ли са мо 

– је дан ђак! Пре ма по да ци-
ма Оп штин ског ве ћа Цр не 
Тра ве, у це лој оп шти ни у 
свим оде ље њи ма има 65 

ђа ка, што је де се то ро ма-
ње не го про шле школ ске 
го ди не, па ће још не ке се-
о ске шко ле на ред не је се ни 
би ти – за ка тан че не.

Да ни ло Ко цић
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УНИ КАТ НИ РА ДО ВИ ДР ВО ДЕ ЉЕ ЈУ СУ ФА КО ЗИ ЦЕ ИЗ НО ВЕ ВА РО ШИ

Су ве ни ри од ча мо вине

Ми лу тин Гр чић, књи жар у 
пен зи ји из Сме де рев ске 

Па лан ке, већ ско ро три де-
це ни је с ве ли ком љу ба вљу 
га ји ку ни ће. Ти ме се не пре-
кид но ба ви од 1980. го ди не, 
што се не ка ко по кла па и с 
ње го вим од ла ском у за слу-
же ну пен зи ју. 

Ку ни ћар ство је, мо же се 
ре ћи, тра ди ци ја у по ро ди-
ци Гр чић. Она се, до ду ше, 
по не кад пре ки да ла, али не 
за ду го. 

– Др жао сам ку ни ће још 
за вре ме Дру гог свет ског 
ра та – ка же ста ри „но ли то-
вац”. – Та да је вла да ла ве-
ли ка оску ди ца у хра ни, па 

су нам ку ни ћи до бро до шли. 
Га јио сам их са мла ђим бра-
том Ду ша ном. За ку ни ће ни-
је до вољ но са мо да их чо век 
во ли, већ тре ба о њи ма и 
мно го да зна. За то сам стал-
но ку по вао и чи тао струч ну 
ли те ра ту ру. Та ко сам мно-
го на у чио о ку ни ћи ма и да-
нас их с ла ко ћом уз га јам. 
То су ја ко ко ри сне жи во ти-
ње. Њи хо во ме со је, пре 
све га, вр ло здра во и по го-
то во пре по руч љи во за осо-
бе мо јих го ди на.

Гр чи ће ви ку ни ћи до сти-
жу те жи ну од се дам до осам 
ки ло гра ма. Жен ке на сва ких 
ме сец да на до но се мла де. 

Де ша ва се да око те и по 16 
ку ни ћа, али сви не пре жи-
ве по што, ка ко на во ди Гр-
чић, мај ке не успе ва ју да 
их ис хра не.

– Ме ни је уз га ја ње ку ни-
ћа ра зо но да и ти ме се не 

ба вим ра ди фи нан сиј ске ко-
ри сти – на по ми ње Гр чић. – 
По ко јег ку ни ћа и по кло ним 
ро ђа ци ма и при ја те љи ма. 
Док je здра вља, би ће и ових 
ле по та на у ка ве зи ма.

Дра го љуб Ја ној лић

ЗА БА ВА И КО РИСТ: УЗ ГОЈ КУ НИ ЋА

Ле по та ни из ка ве за

Од око ра ка ко ји се на стру га ра ма 
на кон об ра де ча мо вих тру па ца 

од ба цу ју као шкарт, Ју суф Ко зи ца 
из се ла Др ма но ви ћи код Но ве Ва-
ро ши из ра ђу је уни кат не су ве ни ре, 
пра ва умет нич ка де ла. Мо ти ве за сво-
је ру ко тво ри не Ко зи ца про на ла зи у 
жи во пи сној при ро ди зла тар ског кра-
ја и ли ко ви ма ком ши ја гор шта ка, а, 
за хва љу ју ћи аутен тич но сти, ње го ви 
су ве ни ри до са да су на сај мо ви ма 
на род них ру ко тво ри на на гра ђи ва ни 
ви ше пу та.

У умет нич ко-за нат ској ра ди о ни ци, 
опре мље ној са две-три нај про сти је ма-
ши не, Ко зи ца је за про те кле три го-
ди не, ко ли ко се ба ви овим по слом, 
на пра вио не ко ли ко сто ти на су ве ни ра. 
Нај ве ћи део овај, ка ко за се бе ка же, 
„уса мље ни др во де ља са Зла та ра” по-

кло нио је при ја те љи ма и „го сти ма пла-
ни не” ко ји од се да ју код ње га.

– У овом кра ју оби чај је да до ма-
ћин на ра стан ку да ру је го ста обич но 
оним што има у ку ћи – кај ма ком, си-
ром, те глом ме да... Ка ко се не ба вим 
по љо при вре дом, го сте на пут ис пра-
ћам су ве ни ром, та ко да мо ји ра до ви 
кра се до мо ве ши ром Ср би је и Цр не 
Го ре. Због ори ги нал но сти, код ту ри ста 
нај бо ље про ла зи су ве нир „Зла та рац”, 
у ко ји су утка не све осо би не гор шта-
ка пре по зна тљи вих по шај ка чи, бр ко-
ви ма и гу стим, ко сма тим обр ва ма, и 
„Зла тар ка”, са би стрим оком и рас ко-
шном ко сом од је ло ве ко ре – ка же 
Ко зи ца, за по слен у са ло ну на ме шта-
ја „Му шо вић” у Но вој Ва ро ши. 

Уко ли ко успе да до ђе до нов ца, Ко-
зи ца на ме ра ва да у свом но во са гра ђе-

ном до му на па ди на ма Зла та ра отво ри 
га ле ри ју са про дај ном из ло жбом су ве-
ни ра. Пла ни ра, та ко ђе, да ор га ни зу је 
ли ков ну ко ло ни ју у ко јој би ико но пи-
сци и др во де ље, бо ра ве ћи у жи во пи-
сним пре де ли ма пла ни не, ства ра ли 
умет нич ка де ла у др ве ту.

– Од из ра де су ве ни ра мо гло би 
со лид но да се жи ви да је ви ше раз у-
ме ва ња др жа ве за фи нан си ра ње ова-
квих про гра ма. Они што од лу чу ју о 
до де ли кре ди та ни ка ко да схва те да 
је из ра да су ве ни ра вид умет но сти и 
да ја не мо гу да на пра вим кла си чан 
би знис план, јер ча мо ве окор ке не 
ку пу јем већ до би јам бес плат но с де-
по ни ја пи ла на, а па ње ве нео бич них 
об ли ка про на ла зим у шу ми од ба че не 
од го ро се ча – ка же Ко зи ца.

Жељ ко Ду ла но вић

Покојег поклони рођацима и пријатељима
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СВР ЉИГ

По се та Ђа во љој ва ро ши
Два-три пу та ме сеч но свр љи шки пен зи о не ри, у ор га ни за-

ци ји Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра, иду на јед но днев-
не из ле те оби ла зе ћи ле па и зна ме ни та ме ста по Ср би ји. 
Ка жу да су им у ма ју и ју ну нај за ни мљи ви ја би ла пу то ва-
ња за Бу ко вич ку ба њу, Вр њач ку Ба њу и Ђа во љу ва рош. 

Пен зи о не ри Свр љи га су по се ти ли ма на стир Св. ар хан-
ге ла Га ври ла у Пир ков цу, не да ле ко од Свр љи га, и то баш 
на дан сла ве – 26. ју ла.

По што су об и шли „свет”, на по кон су по се ти ли и „свој 
ма на стир”, ка жу свр љи шки пен зи о не ри. 

Д. П.

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

БЕ О ГРАД

Дру же ње и по сле 
55 го ди на

Са ди пло мом Сред ње би бли о те кар ске шко ле у Бе о гра-
ду, ко ја ви ше не по сто ји, те 1954. го ди не иза шло је 18 
де во ја ка и де вет мла ди ћа и од мах кре ну ло у би бли о те ке 
Ср би је да по ја ча ју ка дров ски са став ове зна чај не кул тур-
не де лат но сти. Не ки од њих на шли су се у Би бли о те ци 
гра да Бе о гра да, не ки у оп штин ским би бли о те ка ма Сме де-
ре ва, Шап ца и дру гих гра до ва, а по је ди ни у спе ци јал ним 
би бли о те ка ма зна чај них уста но ва. 

Дру га ге не ра ци ја ове шко ле про сла ви ла је не дав но, у 
бе о град ском ре сто ра ну „Ора шац”, 55 го ди на од за вр шет ка 
шко ло ва ња. На оку пу се на шло де вет школ ских дру га ри ца 
и три школ ска дру га, од укуп но њих 23, ко ли ко их је и да-
ље у са ста ву ове ге не ра ци је – углав ном 75-го ди шња ци, де-
се так и ви ше го ди на у пен зи ји, још до брог здра вља, креп ки 
и по крет ни. Фо то гра фи ја чу ве ног ге не ра циј ског фо то гра фа 
Бу би ја, на ко јој су и су пру ге дво ји це школ ских дру го ва, нај-
бо ље све до чи о њи хо вој ви тал но сти. Бор ка, Ве ра, Ви да, Је-
ле на, Љу би ца, Ми ле на, Ми ли ца, Мил ка, На да, Дра го мир, 
Ми лош и То ма има ли су шта да ка жу јед ни дру ги ма.

Је дан од уче сни ка овог дру гар ског ску па био је и Ми-
лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон то ло шког дру штва Ср би-
је, ко ји с ве ли ким за до вољ ством пра ти ова кве ју би ле је у 
„Гла су оси гу ра ни ка”. 

Н. М.

Горан Каурић и Љиљана Петров

ЗРЕ ЊА НИН

Помоћ угроженима
Оп штин ском удру же њу пен зи о не ра Зре ња нин при сти-

гла је ових да на по моћ из По кра јин ских роб них ре зер ви. 
По сле 47 то на лу ка и 19 то на бра шна, у град на оба ла-
ма Бе ге ја до пре мљен је и де тер џент за веш као до на ци-
ја Из вр шног ве ћа Вој во ди не.

– За хва љу ју ћи по др шци Го ра на Ка у ри ћа, за ме ни ка гра-
до на чел ни ка Зре ња ни на, град је обез бе дио бес пла тан пре-
воз ро бе у сва на се ље на ме ста где жи ве на ши чла но ви 
– об ја шња ва Љи ља на Пе тров, пред сед ник ОУП Зре ња нин, 
на гла ша ва ју ћи да и ло кал на са мо у пра ва уче ству је у пру жа-
њу по мо ћи со ци јал но нај у гро же ни јим ба ка ма и де ка ма. 

Сед ни ци го ди шње скуп шти не зре ња нин ске ор га ни за ци-
је при су ство ва ли су, из ме ђу оста лих, Го ран Ка у рић, у име 
град ске упра ве, Ми лан Не на дић и Ра ди вој Те ме ри нац, из 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не и Ср би је, Сте ван Ра ди шић 
из СИР Вој во ди не, за тим Ми лан Алек сан дро вић, пред сед-
ник ОО ПУПС-а, и Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел ник у Зре-
ња нин ској фи ли ја ли РФ ПИО.

Фонд ПИО по сла ће ове го ди не око 300 пен зи о не ра из 
овог ре ги о на на бес пла тан опо ра вак у ба ње Ср би је. 

М. М.

ПЕ ЋИН ЦИ

Сти гла „хи ги је на”
Са вез пен зи о не ра Вој во ди не, у са рад њи са По кра јин-

ским се кре та ри ја том за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи-
ју и Ди рек ци јом роб них ре зер ви АП Вој во ди не, обез бе дио 
је па ке те ху ма ни тар не по мо ћи за нај у гро же ни је.

Та ко су у Пе ћин ци ма не дав но по де ље ни де тер џент за 
веш и су ђе, а 255 пен зи о не ра оче ку је па ке те са уљем и 
пи рин чем.

Ову дра го це ну по моћ до би ло је и 238 бе о чин ских пен-
зи о не ра.

И. М.

Чла но ви ОУП Пе ћин ци ис то ва ра ју по кло не
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

БА ЊА ЈУ НА КО ВИЋ

Јед но ду шна пе ти ца 
Пе де сет пен зи о не ра из Сред њо ба нат ског окру га, ко ји 

су се у пр вој ово го ди шњој сме ни у Ба њи Ју на ко вић опо-
ра вља ли о тро шку Фон да ПИО, пре за до вољ ни су.

Да ни ло Би гин из Срп ске Цр ње, ње го ва су ме штан ка За-
гор ка Ва сић, Ро са Пе јић из Зре ња ни на, Или ја Ђу кић из 
Сеч ња и Ми ли ца Пе тро вић из Бо ке јед но ду шни су:

– Све је за пе ти цу, од ле ка ра и свег осо бља до сме шта-
ја. Де сет да на би ли смо оба су ти го сто љу би вом па жњом.

У дру гој сме ни бо ра ви ли су ко ри сни ци из Ју жно ба нат-
ског окру га.

С. З.

Ужи ва ње у јед ном од де сет отво ре них ба зе на

На ши са го вор ни ци у хо лу ле чи ли шта

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Бес плат но 102 у ба ње 
Од 300 за ин те ре со ва них, ове го ди не бес плат но бањ ско 

ле че ње ис ко ри сти ће 102 пен зи о не ра По жа рев ца, 20 ма ње 
не го про шле го ди не: нај ви ше ста ро сних – 45, по ро дич них 
26, ин ва лид ских 25, пе то ро је из ре до ва пен зи о не ра са-
мо стал них де лат но сти, а са мо је дан је ко ри сник по љо при-
вред не пен зи је. Сви ће ко ри сти ти де се то днев не бла го де ти 
Со ко ба ње, Вр њач ке или Ни шке ба ње. 

По жа ре вач ки пен зи о не ри од ма ра ће се ово га ле та у ба-
ња ма и о свом тро шку али уз по вољ ни је усло ве пла ћа ња, 
за шта се по бри ну ло пен зи о нер ско удру же ње. По ну де су 
сти гле из ста ци о на ра Со ко ба ње и две ту ри стич ке аген ци-
је, Пут ник и Озрен: по ред ни жих це на за пен зи о не ре, ако 
се при ја ви ви ше од 50, пла ћа ње је у че ти ри ме сеч не ра-
те. Ка ко са зна је мо, у Удру же њу вла да ве ли ко ин те ре со ва-
ње пен зи о не ра и за ове ви до ве бањ ског од ма ра ња.

С. Е. 

ВЛА ДИ МИР ЦИ

Пауза у Станишићима
Око сто пен зи о не ра из вла ди ми рач ке оп шти не пр ви пут 

је бо ра ви ло на под руч ју Ре пу бли ке Срп ске, ода кле је по не-
ло сна жне ути ске. На пу ту за ба њу Дво ро ви свра ти ли су 
у Би је љи ну где су у ре сто ра ну би ли ле по до че ка ни и уго-
шће ни. Ни је из о ста ла ни по се та Цр кви све тог Ђор ђа.

По са во там нав ци су се у пре ле пој ба њи Дво ро ви и са-
ми уве ри ли у ква ли тет спе ци ја ли те та овог кра ја, ле пи ње 
у кај ма ку и на да ле ко по зна те јаг ње ти не „са па ња”. На по-
врат ку су се нај ду же за др жа ли у ет но се лу „Ста ни ши ћи”, 
чијом су лепотом били опчињени. Љу ди, па зар је ово мо-
гу ће, пи та ли су се пен зи о не ри Вла ди ми ра ца.

З. Ђу рић

СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ

Изложба за кр сну сла ву
По во дом кр сне сла ве кар ло вач ких ин ва ли да – Све тог 

Про ко пи ја, срем ско кар ло вач ка Сек ци ја тка ља Оп штин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да (чи ју ак тив ност фи нан си ра Ми-
ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке) при ре ди ла је, у ре-
сто ра ну „Срем ски ку так”, из ло жбу ра до ва. Ма ни фе ста ци ја је 
ре а ли зо ва на на ни воу оп штин ских ор га ни за ци ја из Сре ма, а 
при сут ни су би ли и го сти из ба нат ских и бач ких са ве за.

Об ред се че ња слав ског ко ла ча оба вљен је у цр кви Ва-
ве де ња пре све те Бо го ро ди це у Срем ским Кар лов ци ма, а 
до ма ћин сла ве би ла је Да ни је ла Цр но јач ки.

М. М.

Етносело препознатљиве лепоте
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ВРА ЊЕ

Но ви пред сед ник
На ван ред ним из бо ри ма за пред сед ни ка Оп штин ске 

ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Вра ња јед но гла сно је иза-
бра на Љи ља на Ми хај ло вић, еко ном ски тех ни чар у пен зи-
ји. Њен пр ви за да так би ће ома со вље ње члан ства. Ра ди 
дру же ња и бо љег ме ђу соб ног упо зна ва ња, но ва пред сед-
ни ца је на Вла си ни ор га ни зо ва ла су срет чла но ва Пчињ-
ског, Ја бла нич ког, То плич ког, Ни шког и Пи рот ског окру га 
ин ва ли да ра да.

– Осим снаб де ва ња чла но ва па ке ти ма с ра зним на мир-
ни ца ма, ор га ни зо ва ће мо и кул тур не и спорт ске ма ни фе-
ста ци је – ка же Љи ља на Ми хај ло вић.

Р. С.

ЛЕ СКО ВАЦ

Дружење најважније
Оп штин ска ор га ни за ци ја ле ско вач ких пен зи о не ра је ве-

о ма ак тив на и те шко је по бро ја ти све ак тив но сти ко је су 
спро ве ли у по след ње вре ме.

– Пр вен ство су, као и до сад, има ли про гра ми чи ји је 
за да так да се по мог не нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма, а та-
квих је све ви ше – ка же Бра ти слав Здрав ко вић, пред сед-
ник ОО пен зи о не ра Ле сков ца.

Од 32.000 пен зи о не ра Ја бла нич ког окру га, 22.000 жи ви 
у Ле сков цу – и по зна то је да им је стан дард ве о ма низак. 
У Оп штин ској ор га ни за ци ји су дав но схва ти ли да је за њи-
хо ве чла но ве по себ но ва жно дру же ње, па за то че сто ор-
га ни зу ју јед но днев не из ле те. 

– Нај ви ше смо по ма га ли нај си ро ма шни је, ко ли ко је у 
са да шњим при ли ка ма мо гу ће. На ста ви ће мо то да чи ни мо, 
а на бањ ски опо ра вак ша ље мо око 200 на ших пен зи о не-
ра – по ја шња ва Здрав ко вић. 

Иако на ју гу Ср би је жи ви ве ли ки број пен зи о не ра ко ји 
су дав но пре ва ли ли 65. го ди ну, ме ђу чла но ви ма Ор га ни-
за ци је има и до ста мла дих ко ји су до бро вољ ни да ва о ци 
кр ви. Го ди шње се ја ви ви ше од 200 „до бро во ља ца” а по-
је дин ци су дра го це ну теч ност да ли 50 и ви ше пу та. 

Д. К.

Увек на услу зи: Дом пен зи о не ра

Бра ти слав Здрав ко вић

Љи ља на Ми хај ло вић

СОМ БОР 

Ули ца ста рих за на та
У окви ру ма ни фе ста ци је „Сом бор ски ко тлић 2009”, 

чла но ви Сек ци је ста рих и умет нич ких за на та и до ма ће 
ра ди но сти Оп штег удру же ња пред у зет ни ка Сом бор пред-
ста ви ли су се су гра ђа ни ма и број ним го сти ма ра зно вр-
сним про из во ди ма.

У ули ци ста рих за на та на град ском тр гу мо гло се ви-
де ти из о би ље из ло же них про из во да, а не што од то га је 
мо гло и да се па за ри. 

Мно ги су по же ле ли да се тог јул ског да на фо то гра фи-
шу по ред два ги зда ва фи ја ке ра, ко је је ре ста у ри рао Алек-
сан дар Не дељ ко вић, пред сед ник Сек ци је ста рих за на та.

И. М.

Мно ги би се радо во зи ли у њи ма
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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

Ку ла, Мар ша ла Ти та 248
 025/721-479

Ма ли Иђош, Глав на 9
 024/730-043

Но ва Цр ња, ЈНА 113
 023/811-317

Но ви Бе чеј, Мар ша ла Ти та 
17  023/771-231
Н. Кне же вац, Ни ко ле
Те сле 5  0230/81-518
Опо во, Бо ри са Ки дри ча 8

 013/682-144
Оџа ци, Же ле знич ка 19

 025/742-459
Пан че во, Др Ка са пи но ви ћа 
12а  013/353-595
Пе ћин ци, Јо ве Не гу ше ви ћа 6 

 022/86-605
План ди ште, Вој во де
Пут ни ка 47  013/861-302
Ру ма, Вељ ка Ду го ше ви ћа 142 

 022/479-531
Сен та, Глав на 8

 024/811-591
Се чањ, Во жда Ка ра ђор ђа 57 

 023/842-021
Сом бор, Ве нац Пе тра
Бо јо ви ћа 20 

 025/23-153, 23-502
Ср бо бран, Ми ло ша Оби ли ћа 
22  021/731-728
С. Ми тро ви ца, 28. мар та 17 

 022/626-030
С. Кар лов ци, Ми тро по ли та 
Стра ти ми ро ви ћа 15/а

 021/881-834
Ста ра Па зо ва, Парк бб

 022/311-464
Су бо ти ца, Са ве Шу ма но ви ћа 
2  024/525-196
Те ме рин, Но во сад ска 314

 021/843-505
Ти тел, Змај Јо ви на 1

 021/860-236
Чо ка, Мар ша ла Ти та 20

 0230/71-629
Шид, Бран ка Ра ди че ви ћа 1а 

 022/712-203

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

Ни су ти гра сти
па не ка ује да ју

Го ди на ма се ни је де си ло 
да про ђе по ло ви на ју ла а да 
ни је би ло ни јед ног за пра ши-
ва ња ко ма ра ца. До бро, би ло 
је мно го ки ше ко ја је оме та ла 
тре ти ра ње а по го до ва ла овим 
кр во пи ја ма да се раз мно жа ва-
ју. Али, за вр ши се не ка ко и тај 
ки шни пе ри од, па на ја ви ше и 
ду го оче ки ва но пр ска ње.

Чу ли смо у ко ли ко са ти тре ба да поч не, за тво ри ли 
про зо ре и та ко то, кад од ави о на ни тра га ни гла са. 
Пре ско чи ше нас. Ми сли ли смо мо жда ће су тра у исто 
вре ме, кад ују тру у но ви на ма про чи та смо да не ма ви ше 
за пра ши ва ња из ави о на, да их је два на ест пр ска ло по 
це лом гра ду и да је ко ма ра ца ма ње. Ни ко и не по ме ну 
где су то пр ска ли, али код нас у Же ле зни ку си гур но ни-
су. А чу јем да ни су ни у Ре сни ку, Ра ко ви ци, Жар ко ву... 
Они ко ји су ви де ли ави о не, као у Ви шњи ци, ре ци мо, ка-
жу да је то и је ди на ко рист од њих, што су их ви де ли, 
јер ни су при ме ти ли да су би ло шта ис пу шта ли, а тек да 
је ко ма ра ца ма ње, о то ме не ма ни по ме на.

Да кле, је ди но што смо у ком шиј ским, при ја тељ ским 
и ко ле ги јал ним раз го во ри ма на те му ко мар ци за кљу чи-
ли је сте да ове го ди не не ма нов ца за за пра ши ва ње и 
да је ки шни пе ри од био од лич но, при род но оправ да ње 
за то. А ка да се вре ме по пра ви ло над ле жни су се по тру-
ди ли да ми сли мо да је за пра ше но. Ваљ да су ве ро ва ли 
да ће нас ује ди ма ње свр бе ти ако ми сли мо да је не што 
пред у зе то да се ко мар ци уни ште.

Д. Ми тић, Београд

По на шим ули ца ма и пар-
ко ви ма све је ви ше кућ них 
љу би ма ца ко је по но сни вла-
сни ци ше та ју по кра ју. Да 
не при чам са да о оним 
опа сним, пит-бу ло ви ма 
или ка ко се све већ зо-
ву, има ствар но ле пих 
и до брих ку ца ко је ви-
ђам сва ко днев но. И во-
лим да ста нем, да их 
по ма зим, али не мо гу 
да раз у мем и ни кад не-
ћу раз у ме ти да ти исти 
по но сни вла сни ци пот-
пу но опу ште но гле да ју 
ка ко на сред тро то а ра њи-
хо ве во ље не ку це оба вља-
ју сво је при род не по тре бе 
и да још опу ште ни је на ста-
ве да ље.

Ни сам се лич но уве рио, 
али при ча ми ком ши ја ко ји 
је жи вео не ко вре ме у Не мач-
кој да та мо сва ки вла сник 

пса но си ме тли цу и ло па ти-
цу са со бом и кад ње гов 
љу би мац оба ви шта има на 
тро то а ру, он то ле по по чи-

сти, спа ку је у ке си цу и ба-
ци. Ина че, сле ди ка зна.

Код нас су пар ко ви, трав-
ња ци на ко ји ма се де ца игра-
ју пре пу ни псе ћег из ме та, 
тро то а ри та ко ђе, а ни ко на 
то не обра ћа па жњу. Не ве ру-
јем да ће че ка ње да се вла-
сни ци па са са ми се те шта 

тре ба да ра де уро ди ти пло-
дом. Па ни су ни ти за пад ња-
ци са ми раз ви ли свест да 
тре ба да по чи сте иза сво-

јих љу би ма ца не го 
их је лу пи ло та мо 
где су нај о се тљи-
ви – по џе пу, па 
су са да сви ди сци-
пли но ва ни, а ули-
це и трав ња ци су 
им чи сти.

Про чи тах пре не-
ки дан у но ви на ма 
да ће код нас да 
се уве де ко му нал-

на по ли ци ја ко ја би во ди-
ла ра чу на о ре ду у кра ју, 
па, ре кох, хај де да пред ло-
жим да и ова ко не што уђе 
у опис њи хо вих за ду же ња. 
Ваљ да ће не ко да се се ти да 
по сто ји на чин да се и ова-
кви про бле ми ре ше.

Ј. Злат ко вић, Ниш

И ми их во ли мо, али...
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?Ду шан Илић, Бо га тић: 
На лич ни зах тев, а због 
оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју бри сан сам из 

име ни ка адво ка та Адво кат ске 
ко мо ре за кључ но са 3. 6. 2004. 
го ди не. Ре ше њем Фон да ПИО 
са мо стал них де лат но сти при-
зна то ми је пра во на ста ро сну 
пен зи ју по чев од 4. 6. 2004. 
го ди не, по сле че га сам по но-
во упи сан у име ник Адво кат-
ске ко мо ре; на ста вио сам да 
се ба вим адво ка ту ром и ре дов-
но сам упла ћи вао до при но се 
за ПИО и по сле пен зи о ни са-
ња, до 5. 6. 2009. го ди не. С 
об зи ром на то да по За ко ну 
о ПИО стаж мо же да из но си 
нај ви ше 45 го ди на, а ја же-
лим да се и да ље ак тив но ба-
вим адво ка ту ром, сма трам да 
ви ше не мам оба ве зу да упла-

ћу јем до при но се за ПИО. Ко 
је над ле жан да до не се ре ше-
ње о то ме?

Од го вор: Тач но је да са-
мо стаж до 45 го ди на ути че 
на ви си ну пен зи је, али за ра-
да, тј. осно ви ца на ко ју пла ћа-
те до при нос за ПИО и по сле 
на вр ше них 45 го ди на ста жа 
оси гу ра ња ула зи у основ за 
пен зи ју, од но сно нов об ра чун 
пен зи је ка да Вам пре ста не 
свој ство оси гу ра ни ка. Ни је дан 
др жав ни ор ган ни ти уста но ва 
не мо же да Вас осло бо ди да-
љег пла ћа ња до при но са док 
се на ла зи те у оси гу ра њу, тј. 
док се ба ви те адво кат ском 
де лат но шћу, без об зи ра на 
то да ли се Ва ше оси гу ра ње 
про ду жа ва и по сле 45 го ди-
на ста жа.

До при но си стална обавеза

сам за сно вао но ви рад ни од-
нос у фир ми у ко јој и да ље 
ра дим. По мо јој еви ден ци ји, 
за кључ но са 3. 5. 2009. го ди-
не, мој рад ни стаж с бе не фи-
ци ја ма из но си 37 го ди на, пет 
ме се ци и 22 да на. Ка да сти чем 
услов за од ла зак у пен зи ју и 
да ли, уко ли ко ми тре нут ни 
по сло да вац от ка же да љи рад 
од 1. 9. 2009. го ди не, по но во 
имам пра во на нов ча ну на-
кна ду НСЗ, и у ком пе ри о ду, 
с об зи ром на то да сам ово 
пра во већ ко ри стио.

Од го вор: Ве о ма је те шко 
пре ци зно од го во ри ти на Ва ше 
пи та ње, пре све га јер не на-
во ди те вре ме ка да сте ра ди-
ли на рад ном ме сту где Вам 
се стаж ра чу на с уве ћа ним 
тра ја њем. Не на во ди те та ко-
ђе да ли сте про ве ра ва ли у 

Фон ду ПИО сво је по дат ке ре-
ги стро ва не у ма тич ној еви-
ден ци ји. По са да ва же ћим 
про пи си ма, у пен зи ју мо же-
те ићи ка да на вр ши те 40 го-
ди на ста жа оси гу ра ња. Ако 
Вам пре то га пре ста не рад-
ни од нос по осно ву ко га НСЗ 
при зна је пра во на на кна ду, мо-
же те по но во да оства ри те то 
пра во у скла ду са За ко ном о 
за по шља ва њу. 

Због бе не фи ци ра ног рад-
ног ста жа, а и због оста лих 
не до у ми ца, би ло би до бро 
да Вам над ле жна фи ли ја ла 
ПИО утвр ди та чан стаж, као 
и ка да пу ни те по треб них 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња; о 
пра ви ма у слу ча ју евен ту ал-
не не за по сле но сти рас пи тај-
те се у над ле жној фи ли ја ли 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње.

Зах тев за ин ва лид ску пен зи ју

?Сне жа на Б. – Мај дан-
пек: Имам 50 го ди на 
жи во та и 30 го ди на рад-
ног ста жа. По след њих 

13 го ди на ра ди ла сам са скра ће-
ним рад ним вре ме ном (че ти ри 
са та), због те шког здрав стве-
ног ста ња. Ка да сам из ла зи-
ла на ИК, по ред скра ће ног 
рад ног вре ме на до би ла сам 
и те ле сно оште ће ње од 70 од-
сто, с уве ћа ним рад ним ста-
жом 12/15. Ин те ре су је ме да 
ли због те шког здрав стве ног 
ста ња мо гу да ура дим до пу ну 
пред ме та за ИК без об зи ра на 
то што је до ку мен та ци ја за ста-
ре ла и под не сем зах тев за ин-
ва лид ску пен зи ју. Та ко ђе ме 
за ни ма за што увек при мам 
ма њу пла ту од ко ле ги ни ца с 
истим бро јем бо до ва, за око 
3.000 ди на ра.

Од го вор: У ре ше њу ко-
јим Вам је 1996. го ди не при-
зна то пра во на II ка те го ри ју 
ин ва лид но сти оце ње но је да 
је узрок ин ва лид но сти бо лест 
и да Ваш стаж по кри ва 3/4 
Ва шег рад ног ве ка. Пра вил-
но Вам је од ре ђе на на кна да 

по осно ву ра да са скра ће ним 
рад ним вре ме ном, тј. 85 од-
сто раз ли ке за ра де са скра-
ће ним рад ним вре ме ном и 
за ра де ко ју би сте при ма ли с 
пу ним рад ним вре ме ном. Да 
је узрок ин ва лид но сти би ла 
не сре ћа на по слу или про фе-
си о нал но обо ље ње, при ма ли 
би сте на кна ду у ви си ни 100 
од сто на ве де не раз ли ке. 

Што се ти че на кна де у ба-
зи по да та ка ма тич не еви ден-
ци је, она се уно си у из но су 
100 од сто и та ква на кна да ће 
Вам би ти об ра чу на та и за пен-
зи ју ко ју ће те сва ка ко оства-
ри ти. Ре ше ња о на кна ди су 
ра ђе на са мо до 2001. го ди не, 
па ће се при ли ком пен зи о ни-
са ња нај ве ро ват ни је ура ди ти 
и за оста ле пе ри о де, с тим 
да се од 2003. го ди не на кна-
да ускла ђу је као и пен зи је 
и не пра ти ви ше из нос за ра-
де за скра ће но рад но вре ме. 
Ово је у скла ду са чл. 224 
За ко на о ПИО. Што се ти че 
ин ва лид ске пен зи је, не ма за-
кон ских смет њи да под не сте 
нов зах тев за оце ну рад не 
спо соб но сти. 

Гу би так рад не спо соб но сти

?Зо ри ца Ми ћо вић – Ве-
ли ка Пла на: Имам 52 
го ди не ста ро сти и 25 
го ди на рад ног ста жа. 

Обо ле ла сам кра јем 2003. го-
ди не и тре нут но се на ла зим 
на ле че њу у Ин сти ту ту за ре-
у ма то ло ги ју. Два пу та сам 
из ла зи ла пред ин ва лид ску 
ко ми си ју и оба пу та сам од-
би је на, па ме ин те ре су је да 
ли је то у ре ду.

Од го вор: По про пи си ма 
од 9. 4. 2003. го ди не, да би 
оси гу ра ник оства рио пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју нео п ход но 
је да ор ган ве шта че ња утвр ди 

пот пун гу би так спо соб но сти 
за рад. То прак тич но зна чи 
да бо лест тре ба да оне мо гу-
ћи оси гу ра ни ка за би ло ко ји 
по сао да би оства рио пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју. Прет-
по став ка је да код Вас по сто ји 
пре о ста ла рад на спо соб ност, 
и по ред бо ле сти од ко јих бо-
лу је те, па је ор ган ве шта че ња 
утвр дио да не по сто ји пот пун 
гу би так рад не спо соб но сти. 
По истом за ко ну ви ше не по-
сто је пра ва по осно ву пре о-
ста ле рад не спо соб но сти, те 
сте при ну ђе ни да и да ље ра-
ди те на по сло ви ма ко је сте 
и ра ни је оба вља ли.

Нов ча на на кна да НСЗ

?Дра го љуб Ке ре бић – 
Но ви Сип: Ове го ди не 
пу ним 56 го ди на жи во-
та. Ра дио сам до 30. 11. 

2006. го ди не, ка да сам по сле 
при ва ти за ци је пред у зе ћа упу-
ћен на НСЗ као тех но ло шки 
ви шак. За овај пе ри од имао 

сам 33 го ди не, 10 ме се ци и 
14 да на ста жа и око 13 ме се-
ци бе не фи ци ра ног рад ног ста-
жа, као и 12 ме се ци рад ног 
ста жа код НСЗ. По ис те ку тог 
пе ри о да на ста вио сам да до-
бро вољ но упла ћу јем до при но-
се до 31. 8. 2008. го ди не ка да 
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: прилика, Ластово, Аса, нар, ст, р, 
рт, Тарас, а, Иванко, Чиле, гн, ато, Ира, ри, став, и, млади, пралик, 
кравица, Румија, атона, с, Тира, кр, Ана, дан, каквоћа.
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Мо лим за реч
Наш чо век се осе ћа нај ле жер ни је кад му лег-

не пла та.
До тле до шло, љу ди ку пу ју на пи ја ци па ра дајз и па-

при ку на ко мад. Без па ни ке. Би ће кри тич но кад на ко-
мад бу ду ку по ва ли па суљ и пи ри нач.
Ко жа је по но во у мо ди. На ро чи то ко жа до ма-

ћег ту ри сте.
Не смем сла но, не смем слат ко, не смем ма сно, не 

смем љу то, не смем ки се ло... Док тор ка је на пра ви ла 
нај бо љи ре ба ланс мог бу џе та.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Из у зе тан сам чо век. Кад се де ле функ ци је, ме-

не увек из у зму.
Пе дан тан је. Сво ју уфле ка ну про шлост дао је на хе-

миј ско чи шће ње.
Ду шан Стар че вић

Ве ру ју си ро ти њи
Ре кла ма: бу шим но ве ру пе ра ди бо љег сте за ња 

ка и ша.
ММФ нам је дао раз ре ђи вач, али нам је у фи нан си ја-

ма и да ље гу сто.
Функ ци о не ри ве ру ју си ро ти њи, али се ку ну у 

тај ку не.
Гој ко Јан ко вић



Кар не вал у Вр њач кој Ба њи
Пе ти пут за ре дом у Вр њач-

кој Ба њи је, од 12. до 19. 
ју ла, одр жан – Ме ђу на род ни 
кар не вал. Они ко ји су имали 
сре ће да се упра во тих да на 
на ђу у на шој „бањ ској ле по-
ти ци” ка жу да је ово го ди шња 
ма ска ра да би ла нај ве ли чан-
стве ни ја. Три де сет осам кар не-
вал ских гру па и 1.500 уче сни ка 
у не сва ки да шњој дво ча сов ној 
по вор ци оста ви ло је ско ро 
без да ха 240.000 по се ти ла-
ца. Клов но ви, ар ти сти, жон-
гле ри... за ба вља ли су ше та че 
на Про ме на ди, про фе си о нал-

ни шмин ке ри осли ка ва ли су ли-
ца про ла зни ка...

Осим до ма ћих пред став ни ка 
и оних из ре ги о на, сво је уме ће 
су при ка за ли и мно го број ни за-
љу бље ни ци му зи ке и пле са из 
це лог све та. Би ло их је из Ру му-
ни је, Ита ли је, Ки не, Бо ли ви је, 
Еква до ра... Ипак, по се ти о ци ма 
су адре на лин нај ви ше по ди гле 
бра зил ске пле са чи це, из не на-
ђе не ле по том овог кра јо ли ка 
и ср дач но шћу љу ди, уз обе ћа-
ње да ће и на ред не го ди не си-
гур но до ћи.

Д. И.


