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АКТУЕЛНО

До кра ја ав гу ста, по но во је на ја-
вио Ра сим Ља јић, срп ски ми ни-

стар за рад и со ци јал ну по ли ти ку, 
у вла ди ном па ке ту со ци јал них ме ра 
за по бољ ша ње ма те ри јал ног по ло жа-
ја нај у гро же ни јег ста нов ни штва на ћи 
ће се и за кон о по ве зи ва њу рад ног 
ста жа. На ме ра Вла де Ср би је је, ка-
же ми ни стар, да до но ше њем ова квог 
за ко на скра ти му ке де се ти на ма хи-
ља да рад ни ка ко ји ма не са ве сни по-
сло дав ци ни су го ди на ма упла ћи ва ли 
до при но се за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње. 

Ре сор ни ми ни стар је под се тио да 
рад ни ци у све че шћим улич ним про-
те сти ма (по след њих ме се ци, ина че, 
сва ко днев но штрај ку ју за по сле ни у 
про се ку из ме ђу 25 и 30 пред у зе ћа), 
уз зах тев да им се ис пла те за о ста ле 
за ра де, по ни шти уго вор о при ва ти за-
ци ји пред у зе ћа у ко јем су оста ви ли 
мла дост и здра вље и због че га се са-
да на ла зе „ни на не бу ни на зе мљи”, 

тра же и да им се по ве же рад ни стаж 
да би, су тра, мо гли да до би ју сво ју, 
пре ма ва же ћим про пи си ма, за слу же ну 
пен зи ју. Иако не ма по у зда них по да та-
ка о бро ју за по сле них ко ји због не у-
пла ће них до при но са за сад са мо мо гу 
да „са ња ју” о пен зи ји, сма тра се да 
их има из ме ђу 30.000 и 80.000.

Го во ре ћи о по ве зи ва њу ста жа рад-
ни ци ма ко ји ма ни су упла ћи ва ни до-
при но си, Ра сим Ља јић је на ја вио да 
ће др жа ва то учи ни ти уме сто по сло-
да ва ца, али ти ме што ће њи хо ве ду-
го ве „на пла ти ти” при сва ја њем де ла 
ка пи та ла пред у зе ћа. А но вац ко ји би 
се за то утро шио, и упла тио Фон ду 
ПИО, на ми рио би се пре ко де ла имо-
ви не те фир ме. 

Срп ски ми ни стар за рад и со ци-
јал ну по ли ти ку је, та ко ђе, на ја вио, 

као ду го роч ну ме ру, да ће, нај зад, 
по че ти да се стрикт но ин си сти ра на 
за ко ну о до при но си ма, пре ма ко ме 
ни ко не мо же да бу де осло бо ђен 
те оба ве зе ни ти се за ра де мо гу ис-
пла ћи ва ти пре не го што вла сни ци 
из ми ре све да жби не др жа ви и фон-
до ви ма. По ре чи ма ми ни стра Ља-
ји ћа, од 1. ја ну а ра иду ће го ди не 
по сло дав ци не ће мо ћи да ис пла те 
за ра де док не упла те до при но се. За-
сад је не из ве сно ко јим ме ха ни зми-
ма ће се то оси гу ра ти, с об зи ром 
на то да су бан ке већ ис ка за ле не-
вољ ност да за др жа ву кон тро ли шу 
ди сци пли ну по сло да ва ца. Али, ула-
зи мо већ у дру гу по ло ви ну ав гу ста, 
па ће ве ро ват но и ова не до у ми ца 
убр зо би ти раз ре ше на. 

Т. Кр шић

ПРЕМА НАЈАВИ РЕ СОР НОГ МИ НИ СТРА, У ПА КЕ ТУ СО ЦИ ЈАЛ НИХ МЕ РА

Но во по ве зи ва ње ста жа

До при но си за 
615.000 го ди на 

По ра ни јим од лу ка ма др жа ве, 
од је се ни 2006. до пред крај ово го-
ди шњег ју ла (пре ма по да ци ма РФ 
ПИО), по ве за но је чак 614.922 го-
ди не рад ног ста жа!

Шан су да им се на кнад но до при-
но си ма „по кри ју” од ра ђе не рад не 
го ди не ис ко ри сти ло је око 265.000 
за по сле них. Мно ги ма од њих по ве-
зи ван је стаж из ви ше фир ми, али 
су про це не да је ова по год ност 
раз ду жи ва ња „ис пе гла ла” не пла-
ће не до при но се у ви ше од 35.000 
пред у зе ћа. У ка су Фон да, на осно-
ву то га, упла ће но је бли зу 20,4 ми-
ли јар ди ди на ра. 

Да мирно чекају време за пензију



Ма ла шко ла 
зна ков ног је зи ка

Под по кро ви тељ ством Скуп шти не 
оп шти не Но ви Бе о град и фин ске ам-
ба са де, у Бе о гра ду је ор га ни зо ва на 
„Ма ла шко ла зна ков ног је зи ка – да 
се бо ље раз у ме мо” као при пре ма, пр-
вен стве но мла дих, за са рад њу и во-
лон тер ски рад с осо ба ма оште ће ног 
слу ха. Ова бес плат на ми ни шко ла, ко-
ја је тра ја ла два да на по шест ча со-
ва (је дан ви кенд), оку пи ла је око 200 
љу ди, раз ли чи тог жи вот ног до ба (од 
20 до 65 го ди на) и ра зно вр сних про-
фе си ја (ле ка ра, про фе со ра, но ви на-
ра, спор ти ста, ме на џе ра, ко но ба ра...), 
спрем них да на у че го вор глу вих и на-
глу вих осо ба да би им, у од ре ђе ним 
при ли ка ма, би ли од по мо ћи.

– При јат но смо из не на ђе ни од зи-
вом на наш оглас об ја вљен у днев-
ним но ви на ма, и сма тра мо да ће мо 
на овај на чин до при не ти при хва та-
њу ста во ва ко ји пре о вла ђу ју у све-
ту – да глу ви и на глу ви ни су ма ње 
вред ни, бо ле сни, не го са мо дру га-
чи ји – ка же де фек то лог Сте ван Не-
сто ров (на слици), је дан од пи са ца 
при руч ни ка и пре да ва ча.
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Предлог мера у среду

По кра јин ска ад ми-
ни стра ци ја је из дво ји-
ла из бу џе та око 64 
ми ли о на ди на ра да би 
већ у овом ме се цу би-
ло за по че то 50 про је-
ка та јав них ра до ва у 
Ју жно бач ком окру гу. 
Пре ма ре чи ма Си ни ше 
Над бан ти ћа, ди рек то-
ра Но во сад ске фи ли ја-

ле НСЗ, на овај на чин 
ће око 400 не за по сле-
них до би ти по сао на 
од ре ђе но вре ме (шест 
ме се ци).

Са пред став ни ци-
ма шест про је ка та из 
Но вог Са да и два из 
Срем ских Кар ло ва ца 
кра јем ју ла су пот пи-
са ни уго во ри о из во-

ђе њу јав них ра до ва, 
а сви су из обла сти 
со ци јал ног и ху ма ни-
тар ног ра да.

Сле ди пот пи си ва ње 
уго во ра о спро во ђе њу 
јав них ра до ва и у оста-
лим де ло ви ма Вој во-
ди не, јер ко рист од 
ова квог упо шља ва ња 
има ју сви гра ђа ни. 

Струја неће 
поскупети

Ми ни стар енер ге ти ке Пе тар Шкун-
дрић са оп штио је да ће це на стру је 
до кра ја го ди не оста ти не про ме ње-
на. На тај на чин ће би ти пру же на 
мо гућ ност при вре ди и до ма ћин стви-
ма да што лак ше пре бро де не га тив-
не по сле ди це еко ном ске кри зе.

– Це на елек трич не енер ги је не ће 
се ме ња ти док не бу де ве ћег ин ду-
стриј ског ра ста у на шој зе мљи. Ин ду-
стриј ска про из вод ња је ста би ли зо ва на 
и ви ше не бе ле жи пад, али је нео п-
ход но до сти ћи ни во про из вод ње из 
про шле го ди не да би смо од лу чи ли да 
про ме ни мо са да шњу це ну – ре као је 
срп ски ми ни стар енер ге ти ке.

У про те кла че ти ри ме-
се ца Ин фо-шал те ру за же-
не у Ки кин ди, отво ре ном 
пре ма про јек ту За во да за 
рав но прав ност по ло ва „Ин-
сти ту ци је у слу жби пра ва”, 
обра ти ле су се за по моћ 122 
осо бе. Пи та ња су се нај че-
шће од но си ла на за по шља-
ва ње, са мо за по шља ва ње и 
мо гућ ност пре ква ли фи ка ци-
је. Сви ко ји су по тра жи ли 
са вет до би ли су на овом 
шал те ру пра ву адре су на ко-
ју тре ба да се упу те.
Оче ку је се при ба вља-

ње сред ста ва да би Ин фо-
шал тер у Ки кин ди, ко ји је 
оправ дао по сто ја ње, мо гао 
да на ста ви са ра дом до кра-
ја го ди не.

Пра ви са вет на пра вом ме сту

Ве ли ко ин те ре со ва ње 
за са мо за по шља ва ње

За отва ра ње рад них ме ста на Ко со ву и Ме то хи ји би ће из дво је но до-
дат них 110 ми ли о на ди на ра, на ја вио је др жав ни се кре тар Ми ни стар-
ства за КиМ Оли вер Ива но вић. 

Ис ти чу ћи да је Ср би ма у ју жној срп ској по кра ји ни нео п ход на по моћ 
и за обез бе ђи ва ње еко ном ског оп стан ка, Ива но вић је ре као да је то 
ми ни стар ство већ до де ли ло 89 ми ли о на ди на ра за про јек те по кре та-
ња соп стве ног би зни са у овом де лу Ср би је. До дат на сред ства за еко-
ном ске про јек те ко ји ма се отва ра ју но ва рад на ме ста на Ко сме ту би ће 
одо бре на у сеп тем бру. 

У Војводини још јав них ра до ва

Рад на гру па при Ми ни стар ству за 
рад и со ци јал ну по ли ти ку тре ба ло 
би да у сре ду, 19. ав гу ста, пред ло-
жи ме ре за пре ва зи ла же ње про бле-
ма у оства ри ва њу пра ва за по сле них 
у усло ви ма еко ном ске кри зе, са оп ште-
но је по сле ње не кон сти ту тив не сед-
ни це одр жа не 12. ав гу ста. 

На сед ни ци, ко јој су при су ство ва-
ли пред став ни ци над ле жних ми ни стар-
ста ва и др жав них ин сти ту ци ја као 
чла но ви по ме ну тог те ла, на ја вље но 
је да ће се, на кон усва ја ња у Рад ној 
гру пи кра јем ме се ца, о пр вој вер зи-
ји пред ло же них ме ра раз го ва ра ти и 
са со ци јал ним парт не ри ма. 

До дат на сред ства за Ко смет
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла јул ског 

че ка пен зи о не ри ма из ка те го-
ри је за по сле них по че ла је 8. 
ав гу ста. 

Вој ни и по љо при вред ни пен-
зи о не ри су пр ви део јул ских 
при на дле жно сти по че ли да при-
ма ју од 6. ав гу ста, док су бив ше 
за на тли је це ле јул ске пен зи је 
при ми ли 4. ав гу ста.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Осиромашени гра ђе ви на ри

Јеф ти ни ји жи вот
Тро шко ви жи во та у Ср би ји 

су ју лу у од но су на јун, у про-
се ку, би ли ни жи за 0,9 од сто 
– са оп шта ва ју у Ре пу блич ком 
за во ду за ста ти сти ку. Али је 
за то жи вот у ју лу ове го ди не 
био ску пљи за осам од сто не-
го у истом ме се цу ла не. Це не 
на ма ло ро бе и услу га су у ју-
лу ове го ди не, у про се ку, би-
ле ни же за 0,2 од сто у од но су 
на прет ход ни ме сец, док су у 
по ре ђе њу с истим ме се цом ми-
ну ле го ди не по ве ћа не за 9,5 
од сто. До раз ли ке из ме ђу ин-
дек са це на на ма ло и ин дек-
са тро шко ва жи во та до шло је 
због ра ста це на по је ди них ар-
ти ка ла ко ји ути чу на фор ми ра-
ње на ве де них ин дек са.

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

ке 7. ав гу ста упла ће не су јул-
ске пен зи је ко ри сни ци ма ко ји 
жи ве у Ср би ји а рад ни век су, 
де лом или у це ло сти, од ра ди-
ли у Фе де ра ци ји БиХ. За 7.484 
пен зи о не ра упла ће но је укуп но 
884.870 евра, та ко да про се чан 
чек из но си око 120 евра.

Из вр шно ве ћа Вој во ди-
не и да ље суб вен ци о ни ше 
ре ги стра ци ју по љо при-
вред них га здин ста ва, а 
Ми лен ко Ћо сић из Рав-
ног Се ла, ко ји се до 3. 
ав гу ста на ла зио на еви-
ден ци ји НСЗ у Вр ба су, 
био је 550. пот пи сник та-
квог уго во ра. Ње му је, 

као и прет ход ним пот пи-
сни ци ма, при па ло 160.000 
ди на ра из по кра јин ског 
бу џе та, што је по др шка 
за по шља ва њу по љо при-
вред ни ка без по сла. 

Пре ма ре чи ма Ми ро сла-
ва Ва си на, по кра јин ског 
се кре та ра за рад, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по-

ло ва, циљ ове ме ре је да 
се у на ред ном пе ри о ду из-
јед на че усло ви за рад у 
при вре ди и по љо при вре-
ди. И Ми ни стар ство по-
љо при вре де је по др жа ло 
овај про грам за по шља ва-
ња и рок за ре ги стра ци ју 
га здин ста ва про ду жи ло до 
кра ја го ди не.

Аген ци ја за при ва ти за ци ју Ср би је 
об ја ви ла је да су од 2002. го ди не до 
са да у Ср би ји рас ки ну та 424 уго во ра 
о при ва ти за ци ји, што је око 32 од сто 
укуп ног бро ја пред у зе ћа про да тих на 
тен де ру и аук ци ја ма. Пре ма по да ци ма 
о при ва ти за ци ји, на тен де ри ма је про-
да то 108 фир ми, а због не ис пу ње них 
оба ве за но вог вла сни ка уго во ри су рас-
ки ну ти с 21 куп цем. Од укуп но 1.717 
пред у зе ћа про да тих на аук ци ја ма, по-
ни ште на је при ва ти за ци ја 403 фир ме 
– нај че шће за то што ни је по што ва но 

до го во ре но ула га ње у фир му, због „за-
о би ла же ња” со ци јал ног про гра ма, што 
је пре ки ну та про из вод ња и про да ва на 
имо ви на пред у зе ћа.

Укуп ни при хо ди од при ва ти за ци је на 
тен де ру из но си ли су 1,2 ми ли јар де евра, 
док су рас ки ну ти уго во ри вре де ли 472 
ми ли о на евра. Аген ци ја на во ди да је од 
про да тих пред у зе ћа на аук ци ја ма оства-
рен при ход од 1,1 ми ли јар де евра, а да 
су рас ки ну ти уго во ри о при ва ти за ци ји 
фир ми на овај на чин вре де ли 286,6 ми-
ли о на евра.

Не у спе шна сва ка тре ћа про да ја

Нај ве ћи број рад ни ка у обла сти 
гра ђе ви нар ства и ин ду стри је гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла Ср би је жи ви на 
пра гу си ро ма штва. Нај че шће при ма ју 
ми ни мал ну за ра ду, а не ма ли број рад-
ни ка ме се ци ма ни је до био пла ту, па и 
ви ше го ди на, ка жу у Син ди ка ту рад ни-
ка гра ђе ви нар ства и ин ду стри је гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла Ср би је, по во дом 8. 
ав гу ста, Да на гра ђе вин ских рад ни ка у 
на шој др жа ви.

Ста ти стич ки по ка за те љи го во ре да је 
про сеч на не то за ра да гра ђе ви на ра у ју-

ну из но си ла 27.000 ди на ра, без рад ни ка 
Ла по ва, Ни ша, Вла ди чи ног Ха на, Ужи ца, 
Бе о гра да, Цр вен ке и Кла до ва, ко ји ме се-
ци ма уза луд че ка ју да им но ви вла сни-
ци и њи хо ви ме на џер ски ти мо ви ис пла те 
за ра де. Те рет при ва ти за ци је, ко ји су не-
и ма ри и те ка ко осе ти ли, на по ми њу у 
Син ди ка ту, не огле да се са мо у ни ским 
пла та ма, већ и у од но су ве ћи не по сло да-
ва ца пре ма рад ни ци ма, у од су ству ди ја-
ло га и до го во ра и не по сто ја њу гран ског 
ко лек тив ног уго во ра за гра ђе ви нар ство, 
као ак та со ци јал ног ми ра.

И даље при ја ва га здин ста ва
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НО ВО У РА ДУ НАЈ ВЕ ЋЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ПИО У СР БИ ЈИ 

Ма ње би ро кра ти је, 
бр же до че ка

Не ма ше та ња пред ме та из ме ђу ре фе ре на та, из пи сар ни це пра во код 
прав ни ка ко ји по сту пак во ди од по чет ка до кра ја

Од по чет ка ју ла бе о град ска Фи ли-
ја ла РФ ПИО ор га ни зо ва ла је на 

нов на чин по сту пак утвр ђи ва ња пра-
ва из пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра-
ња у на ме ри да мак си мал но скра ти 
кре та ње зах те ва гра ђа на кроз ад ми-
ни стра ци ју.

– На ме ра нам је би ла да за 10-
15 да на скра ти мо пут пред ме та кроз 
по сту пак у ма тич ној еви ден ци ји оси-
гу ра ни ка – об ја шња ва за „Глас оси гу-
ра ни ка” Ве сна Сто ја но вић, ди рек тор 
Фи ли ја ле Бе о град. – До са да је зах-
тев ко ји не ко од гра ђа на пре да на 
шал те ру „пу то вао” од јед ног до дру-
гог ре фе рен та и сва ки је оба вљао 
део по сла из свог де ло кру га ра да, и 
то по себ но у ма тич ној еви ден ци ји, а 
по себ но у пен зиј ском оде ље њу. Са да 
смо об је ди ни ли ове две слу жбе та ко 
да из пи сар ни це зах тев од мах иде 
код прав ни ка ко ји во ди чи тав управ-
ни по сту пак до до но ше ња ре ше ња о 
пен зи о ни са њу. Он кон так ти ра са по-
ре ском упра вом, ар хи вом, дру гим фон-
до ви ма, на рав но уко ли ко је по треб но, 
од стран ке тра жи да до ста ви оно што 
још евен ту ал но не до ста је. Да кле, при-
ку пља све ре ле вант не до ка зе по треб-
не за во ђе ње управ ног по ступ ка ко ји 
у крај њој ин стан ци до во ди до ре ше ња 
о пен зи ји. Још је дан би тан ква ли тет 
ова квог на чи на ра да је што гра ђа ни 
тач но зна ју код ког прав ни ка се на-
ла зи њи хов пред мет и ко ме тре ба да 

се обра те за све што их у ве зи са њи-
хо вим пра вом ин те ре су је – по ја шња-
ва на ша са го вор ни ца.

Да би све функ ци о ни са ло без за-
сто ја јер са да је дан прав ник во ди 
чи тав управ ни по сту пак по јед ном 
пред ме ту, од но сно во ди га од при-
је ма зах те ва до до но ше ња ре ше ња, 
ор га ни зо ва на је обу ка за по сле них на 
овим по сло ви ма.

По ве ре ње др жав ном фон ду
– Мо рам да на гла сим да је за пр вих 

се дам ме се ци ове го ди не по ве ћан број 
зах те ва за са мо стал ну упла ту пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња (по чла ну 15). У 
овом пе ри о ду при ми ли смо 6.500 зах те ва 
гра ђа на ко ји са ми упла ћу ју до при но се за 
пен зи ју да би обез бе ди ли мир ни ју ста рост. 
То је за нас ин ди ка тор по ве ћа ног бро ја не-
за по сле них у зе мљи, али и по ве ре ња ко-
је љу ди има ју у др жав ни пен зиј ски фонд 
као си гу ран вид со ци јал ног оси гу ра ња. 
Јер, кад не ко сам упла ћу је до при но се и 
мо же да би ра ко ме ће да ва ти свој но вац 
а ипак се, по ред број них до бро вољ них 
пен зиј ских фон до ва, од лу чи да упла ћу је 
у наш, др жав ни, то зна чи да нам љу ди ве-
ру ју и да ра чу на ју да ће упла том у овај 
фонд обез бе ди ти се бе под ста ре да не – 
за кљу чу је Ве сна Сто ја но вић.

Весна Стојановић
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АКТУЕЛНО

– По што је ово но ви на у ра ду и за 
ис ку сне прав ни ке, а по го то во што има-
мо под мла ђен ка дар (тре нут но је 15 
при прав ни ка), на пра вљен је про грам 
обу ке ка дро ва ко ји се уз по моћ Ди рек-
ци је и ду го го ди шњих и ис ку сних рад-
ни ка спро во ди сва ко днев но. На овај 
на чин ће би ти по бољ шан ква ли тет ра-
да и ажур ност на до но ше њу ре ше ња 
без ика квог пре ки да у днев ном про-
це су ра да. Та ко ђе у до го во ру са Ди-
рек ци јом при пре ма мо и та ко зва ну ин 
ха ус обу ку ко јом би тре ба ло да бу де 
об у хва ће но нај ма ње 420 за по сле них. 
Ова обу ка се од но си на ква ли тет ни ју 
и про фе си о нал ни ју ко му ни ка ци ју са 
гра ђа ни ма ко ји до ла зе, али и ме ђу 
за по сле ни ма у Фи ли ја ли – ам би ци о-
зна је Ве сна Сто ја но вић.

У бе о град ској Фи ли ја ли, у ко ју спа-
да ју Не ма њи на 30, Слу жба 1 у Бу ле ва ру 
умет но сти 10 и ис по ста ве у Ла за рев цу, 
Мла де нов цу и Обре нов цу, ра ди 619 
за по сле них. Ме ђу њи ма је 112 прав-
ни ка ко ји ра де на до но ше њу ре ше ња, 
53 рад ни ка ма тич не еви ден ци је и 25 
кон тро ло ра ре ше ња. На 35 шал те ра у 
Не ма њи ној, че тр на ест у Бу ле ва ру умет-
но сти и оним у ис по ста ва ма гра ђа ни 
мо гу зах те ве да пре да ју сва ко днев но 
од 8 до 15 ча со ва, а по не дељ ком и 
че тврт ком мо гу и до кан це ла ри ја ре фе-
ре на та ко ји ра-
де на њи хо вом 
пред ме ту. У Не-
ма њи ној 30 сва-
ко днев но ра де 
три прав ни ка у 
слу жби прав не 
по мо ћи та ко да 
сви за ин те ре со-
ва ни ко ји има-
ју не до у ми це 
око сво јих пра-
ва из обла сти 
пен зиј ско-ин ва-
лид ског оси гу-
ра ња мо гу да 
до би ју са вет 
или прав ну 
по моћ, на рав-
но пот пу но бес-
плат но. 

Про цес ра-
да и овде, 
наравно, нај ви-
ше успо ра ва ју 
не пла ће ни до при но си за ПИО, за ко-
је бу ду ћи ко ри сни ци пен зи ја че сто 
са зна ју тек у по ступ ку при зна ва ња 
пра ва на пен зи ју. Уко ли ко и без ста-
жа за ко ји ни је пла ћен до при нос оси-
гу ра ник ис пу ња ва усло ве за пен зи ју, 
до но си се при вре ме но ре ше ње. Али, 
че сто без тог ста жа ни су ис пу ње ни 

усло ви за пен зи ју па је нео п ход но из-
ми ри ти до при но се ра ди при зна ва ња 
пра ва. То је му ко тр пан и дуг по сту-
пак, што нај бо ље зна ју гра ђа ни ко ји 
су се у тој си ту а ци ји на шли.

По се бан про блем пред ста вља ка да 
је ра ди утвр ђи ва ња пра ва по треб но 
во ди ти по сту пак са бив шим ре пу бли-
ка ма СФРЈ са ко ји ма има мо пот пи сан 
спо ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу. 
Да би из бе гли ду го трај не по ступ ке, 
и овом при ли ком по зи ва мо оне ко ји 
су ра ди ли у бив шим ре пу бли ка ма да 
на вре ме, тј. док су још у рад ном од-
но су, од но сно оси гу ра њу, под не су зах-

тев за по твр ђи ва ње ста жа у бив шим 
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, чи ме се 
дра стич но скра ћу је по сту пак за до но-
ше ње ре ше ња о пен зи о ни са њу, ка да 
за то до ђе вре ме. 

Не ма ње про бле ма има и са по ре-
ском упра вом ка да тре ба при ба ви ти 
до ка зе о упла ти до при но са за оси гу-

ра ни ке ко ји су са мо стал но упла ћи ва-
ли до при но се.

– На шал те ри ма у Не ма њи ној ра-
ди из ме ђу 40 и 50 рад ни ка. Кроз шал-
тер са лу днев но у про се ку про ђе око 
2.000 љу ди, а 6. ју ла је за бе ле же но 
5.100 су гра ђа на ко ји су до шли у на-
шу шал тер са лу да би до би ли ин фор-
ма ци ју или пре да ли зах тев, при ја ви ли 
или од ја ви ли рад ни ка… Упра во због 
то ли ког бро ја гра ђа на обез бе ђе но је 
стал но сме њи ва ње за мо ре них рад ни-
ка на шал те ру. Ре зул тат ова кве фре-
квен ци је је око 76.000 зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва при мље них за 
пр вих се дам ме се ци ове го ди не, око 
260.000 при ја ва и од ја ва на оси гу ра-
ње, бли зу 300.000 при мље них обра-
за ца М-4 и око 270.000 образаца о 
уговорним накнадама – МУН при ја ва 
(што по је ди нач них, што ко лек тив них). 
Из да то је око 3.500 уве ре ња о ста жу 
и пла ће ним до при но си ма ра ди до би-
ја ња ви за за од ла зак у ино стран ство 
– на браја на ша са го вор ни ца.

Још јед на но ви на ко ја тре ба да убр-
за пут до до но ше ња ре ше ња по че ла је 
да се пр вих ав гу стов ских да на при ме-
њу је у свим фи ли ја ла ма у Ср би ји. 

– У скла ду са упут стви ма Сек то ра 
за ПИО у Ди рек ци ји, уве ден је нов на-
чин при ку пља ња по да та ка и до ка за за 

утвр ђи ва ње 
ста жа пу тем 
елек трон ске 
за мол ни це. 
То зна чи да 
се са да не 
са мо из бе га-
ва ма сов но 
ко ри шће ње 
по штан ских 
услу га и на 
тај на чин 
сма њу ју тро-
шко ви по шта-
ри не, већ се 
и знат но скра-
ћу је вре ме 
сла ња и до-
би ја ња по-
да та ка за 
утвр ђи ва ње 
пра ва и до-
но ше ње ре-
ше ња, што 
и је сте крај-

њи циљ ове но ви не. За са да се елек-
трон ска ко му ни ка ци ја ухо да ва, али 
оче ку је мо да се за и ста убр за чи тав 
по сту пак око утвр ђи ва ња ста жа и до-
но ше ња ре ше ња – оп ти ми ста је ди-
рек тор бе о град ске Фи ли ја ле Ве сна 
Сто ја но вић.

Ве сна Ана ста си је вић

Сре ђе ни ја ба за
по да та ка

– У скла ду са оп штом по тре бом 
у Фон ду да се што бо ље сре ди ба-
за по да та ка о ста жу и за ра ди оси-
гу ра ни ка, у Фи ли ја ли Бе о град је 
ве ћи број за по сле них ан га жо ван 
на уно су и ажу ри ра њу ба зе ма тич-
не еви ден ци је. На том по слу днев-
но ра ди 25-30 рад ни ка. Сре ђи ва ње 
ба зе по да та ка до при не ће бр жем 
и ква ли тет ни јем до но ше њу ре ше-
ња и обез бе ђи ва њу по да та ка за 
фор ми ра ње и функ ци о ни са ње Цен-
трал ног ре ги стра – сма тра Ве сна 
Сто ја но вић.

Кроз ову шалтер салу прође и по две хиљаде људи дневно
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ЗА ШТИТ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ НА ПРЕ КРЕТ НИ ЦИ

За та ји ла ло кал на
са мо у пра ва

ПОВОДИ

Осим помоћи од два над ле жна ми ни стар ства, зна чај ну по др шку до би ја ју 
и од Удру же ња ин ва лид ских пред у зе ћа Републике Ср би је

У Ср би ји тре нут но по слу ју 54 за штит-
не ра ди о ни це ко је има ју ста тус 

пред у зе ћа за рад но оспо со бља ва ње и 
за по шља ва ње ли ца с ин ва ли ди те том. 
У њи ма је упо сле но 3.642 рад ни ка, 
од ко јих су 1.963 осо бе с ин ва ли ди-
те том (ОСИ).

У вре ме кри зе ка да ве ћи на пред-
у зе ћа у Ср би ји „му ку му чи” са ли-
квид но шћу и ка да је за тво ре но ви ше 
де се ти на хи ља да фир ми, ни суд би на 
за штит них ра ди о ни ца, ко је су рад-
но ан га жо ва ле љу де с огра ни че ном 
рад ном спо соб но шћу, тре нут но ни је 
ру жи ча ста. При ме ра ра ди, и ка да су 
на ста ле из ве ли ког јав ног пред у зе-
ћа, као што су Же ле зни це Ср би је, 
па су и да ље на ста ви ле да ра де за 
сво је ма тич но пред у зе ће, по сла за 
њих не ма до вољ но, а пла те ка сне. 
За по сле ни ин ва ли ди ра да из ових 
фир ми про ле тос су се од лу чи ли и 
на штрајк упо зо ре ња да би „бив-
ше” ко ле ге упо зо ри ли на свој те-
жак по ло жај. 

Осим, до ду ше рет ких, за штит них 
ра ди о ни ца ко је успе шно по слу ју и на-
кон при ва ти за ци је, као што су „Ли ра” 
из Ки кин де, ко ја је у вла сни штву сло-
ве нач ког „Ци мо са” и ДЕС-а из Су бо ти-
це, при ва ти за ци ја пред у зе ћа овог ти па 
у ве ћи ни слу ча је ва ни је би ла до бра. 
Има и екс трем них слу ча је ва где се за-
ра де, по ре зи и со ци јал ни до при но си 
не ис пла ћу ју и ви ше го ди на. На су прот 
то ме, пред у зе ћи ма ко ја су до би ла ре-
ше ња да су у др жав ној сво ји ни, као 
што је то слу чај са „Уни вер за лом” из 
Ле сков ца, а и с ве ћи ном пред у зе ћа 
ко ја до сад ни су при ва ти зо ва на и на-
ла зе се у по ступ ку „по др жа вље ња” ка-
пи та ла, ни је баш нај ја сни је под ко јим 
усло ви ма ће по сло ва ти па се оче ку је 
пре ци зи ра ње при ме не За ко на о про фе-
си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља-
ва њу осо ба с ин ва ли ди те том.

На ру ку им тре нут но не иду ни од-
ло же не (до ма ја на ред не го ди не) од-
ред бе За ко на (чланови 24 и 29): да 
по сло да вац ко ји има нај ма ње 20 за-

по сле них мо ра да за по сли и јед ну 
осо бу с ин ва ли ди те том, док ако упо-
шља ва ви ше од 50 рад ни ка тре ба да 
за по сли нај ма ње две ова кве осо бе. А 
на сва ких сле де ћих 50 рад ни ка, пре-
ма члану 24, мо ра да за по сли по још 
јед ну ин ва лид ну осо бу. У су прот ном, 
ако не ма мо гућ но сти или не же ли да 
за по сли инвалидну особу под по ме ну-
тим усло ви ма (члан 29) мо ра да пла ти 
пе на ле у бу џет ски фонд. Да кле, пред-
у зе ћа у са да шњем вре ме ну еко ном ске 
кри зе не мо гу да ра чу на ју на при лив 
сред ста ва из бу џе та ако би, ре ци мо, 
до би ла ста тус ре ги о нал ног рад ног цен-
тра из овог за ко на. 

Осим по мо ћи из Ми ни стар ства ра-
да и со ци јал не по ли ти ке и Ми ни стар-
ства еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, 
ве ћи на за штит них ра ди о ни ца има зна-
чај ну по др шку и од Удру же ња ин ва-
лид ских пред у зе ћа Ср би је (УИПС). У 
ову по слов ну асо ци ја ци ју пред у зе ћа, 
ко ја рад но оспо со бља ва ју, про фе си о-
нал но ре ха би ли ту ју и за по шља ва ју осо-
бе с ин ва ли ди те том, учла ње на је 41 
за штит на ра ди о ни ца, с укуп но 2.986 
рад ни ка, од ко јих је 1.454 с ин ва ли ди-
те том. По ме ну то удру же ње нај че шће 
пред ста вља спо ну из ме ђу пред у зе ћа 
и над ле жних ми ни стар ста ва ка да је 

Бранко Мијатовић

Производња ципела у ДП „Стил” из Зрењанина



у пи та њу фи нан си ра ње про је ка та за 
уна пре ђе ње про из вод них ка па ци те та 
ових фир ми. А зна чај ну уло гу има и 
при ли ком обез бе ђе ња „ве ћег” по сла 
за ви ше за штит них ра ди о ни ца исто-
вре ме но, на при мер за јав на пред-
у зе ћа. Тре нут но је уго во рен је дан 
та кав по сао за јав но пред у зе ће ПТТ 
Ср би је у ко јем ће би ти ан га жо ва но 
16 за штит них ра ди о ни ца из це ле Ре-
пу бли ке, чи ја је основ на де лат ност 
тек стил на про из вод ња.  

Пре ма ре чи ма Мир ја не Пан те лић, 
се кре та ра УИПС-а, од ред ба у не дав-
но усво је ном За ко ну о јав ним на бав-
ка ма – да на ру чи лац по сла мо же да 
спро во ди пре го ва рач ки по сту пак без 
об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у слу ча ју 
на бав ки услу га и до ба ра од за штит не 
ра ди о ни це, уве де на је на пред лог и 
ин си сти ра ње овог удру же ња.

– По год но сти из За ко на о про фе-
си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља-
ва њу особа са инвалидитетом ну де 
си стем ска ре ше ња ко ја тре ба да омо-
гу ће овим пред у зе ћи ма да ипак бу ду 

кон ку рент ни ја на тр жи шту и да упо-
сле ка па ци те те. Ре ци мо, ква ли те тан 
по мак је од ред ба да по сло да вац ко ји 
не из вр ши за кон ску оба ве зу и не за-
по сли осо бе с ин ва ли ди те том мо же 
да уче ству је у фи нан си ра њу њихових 
за ра да у овим пред у зе ћи ма и на тај 
на чин се осло ба ђа оба ве зе за по шља-
ва ња оно ли ког бро ја ових ли ца ко ли-
ко за ра да фи нан си ра (пла та не мо же 
да бу де ни жа од 50 од сто ре пу блич ког 
про се ка у при вре ди). Од ред ба да се 
по сло да вац ко ји у по ступ ку јав не или 
дру ге на бав ке из вр ши фи нан сиј ске оба-
ве зе из уго во ра о по слов но-тех нич кој 
са рад њи са пред у зе ћем са за штит ном 
ра ди о ни цом и из уго во ра о ку по ви ни 
про из во да из обла сти тр го ви не на ве-
ли ко у вред но сти 20 про сеч них за ра-
да у при вре ди Ре пу бли ке – осло ба ђа 
оба ве зе за по шља ва ња јед не особе са 
инвалидитетом у на ред них 12 ме се ци, 
та ко ђе је до бра мо гућ ност ве ћег за по-
шља ва ња рад ни ка из ових пред у зе ћа 
– ка же Мир ја на Пан те лић.

Бран ко Ми ја то вић, в.д. ди рек то ра ДП 
„Стил” из Зре ња ни на, сма тра да би ло-
кал не са мо у пра ве, у ко ји ма по слу ју ин-
ва лид ска пред у зе ћа, мо гле мно го ви ше 
да учи не за бо ље по сло ва ње и оп ста-
нак за штит них ра ди о ни ца. Оп штин ски 
чел ни ци би тре ба ло да ути чу на јав на 
пред у зе ћа, јав не упра ве, јав не уста но-
ве и дру ге ор га ни за ци је да део сво јих 
по тре ба по кри ва ју ро бом и услу га ма 
за штит них ра ди о ни ца, јер ће та ко и 
сма њи ти број особа са инвалидитетом 
ко је у тој оп шти ни че ка ју на по сао. Но-
ви за кон о јав ним на бав ка ма им то до-
зво ља ва, а и кон курс за за по шља ва ње 
осо ба с ин ва ли ди те том је ка ко у ДП 
„Стил” та ко и у ве ћи ни за штит них ра-
ди о ни ца трај но отво рен.

Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну 
по ли ти ку ис пу ња ва оба ве зе пре ма 
зре ња нин ском пред у зе ћу, по сто ји мо-
гућ ност и да овог про из во ђа ча ко жне 
га лан те ри је од ре ди за ре ги о нал ни рад-
ни цен тар (Зре ња нин, Жи ти ште, Но ва 
Цр ња, Но ви Бе чеј), јер већ по слу је 
по си сте му као што је у За ко ну про-
пи са но за отва ра ње рад ног цен тра – 
осим про сто ра за при хват ве ћег бро ја 
особа са инвалидитетом.

Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о-
нал ног раз во ја је уз ло ги сти ку УИПС-а 
ин ве сти ра ло у „Стил” из Зре ња ни на 
(за об но ву де ла ма ши на и за ре кон-
струк ци ју уну тра шње ин фра струк ту-
ре), јер су ова пред у зе ћа у ње го вој 
над ле жно сти.

– Нај бит ни ја су нам фи нан сиј ска 
сред ства ко ја смо до би ли за на бав-
ку но вих, ди ги тал них ма ши на за про-
ши ре ње асор ти ма на про из во да. А 
оче ку је мо да ће мо до кра ја го ди не 
ус пе ти и да окон ча мо по сту пак код 
За во да за па тен те око на зи ва „фер 

про из вод” ко ји ће озна ча ва ти да је 
не што про из ве де но у не кој од за-
штит них ра ди о ни ца у Ср би ји, и би-
ће пу то каз за куп ца да је то роб на 
мар ка пред у зе ћа ко је ре ха би ли ту је и 
за по шља ва особа са инвалидитетом 
– ис ти че Бран ко Ми ја то вић.

Ста на Сви ла ров, пред сед ник Са ве за 
ин ва ли да ра да Вој во ди не, за до вољ на 
је по но во ус по ста вље ном ка те го ри за-
ци јом ин ва ли да ра да у но вом за ко ну, 
јер ће та ко осо бе с ин ва ли ди те том ра-
ди ти на лак шим по сло ви ма у скла ду 
са сво јим здрав стве ним ста њем.

Ми ро слав Мек те ро вић
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Ра де обу ћу
и за Сло вен це

ДП „Стил” из Зре ња ни на за по-
шља ва 125 рад ни ка, од ко јих су 82 
осо бе с ин ва ли ди те том (67 с мен-
тал ним хен ди ке пом, а 12 с оште-
ће ним слу хом). Основ на де лат ност 
пред у зе ћа је ре ха би ли та ци ја и за по-
шља ва ње особа са инвалидитетом 
и про из вод ња обу ће и ко жне га лан-
те ри је. У пред у зе ћу је за по слен 
пси хо лог, а има ју и цен тар за ре-
ха би ли та ци ју где ра ди на став ник 
прак тич не на ста ве, као и ли ца за 
пру жа ње про фе си о нал не аси стен-
ци је. Ре ха би ли та ци ја тра је 60 да-
на, а по сле то га по ла зник до би ја 
ин тер ну ди пло му и за по шља ва се у 
про из вод њи. Ве ћи на про из ве де них 
ци пе ла из ра ди о ни це из во зи се у 
Сло ве ни ју за по зна те ку ће „Пе ко” 
и „Ко пи тар на”, али у до ба кри зе на-
руџ би не су пре по ло вље не.  

Рад ни цен три 
Рад ни цен три су по се бан об лик 

уста но ве ко ја обез бе ђу је рад но ан-
га жо ва ње као рад но те ра пиј ску ак-
тив ност осо ба с ин ва ли ди те том. 
Цен тар мо же има ти нај ма ње пет 
ова квих лица, а де лат ност мо же 
да оба вља ако има 80 од сто ан га-
жо ва них ин ва лид них осо ба у од-
но су на уку пан број за по сле них. 
Рад ни цен тар мо гу да осну ју Ре пу-
бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји-
на, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 
и ор га ни за ци је осо ба с ин ва ли ди-
те том или ор га ни за ци је за кон ских 
за ступ ни ка. 

Већина производа извози се у Словенију



У Ср би ји ће за пет на ест го ди на не-ста ти сва ко че твр то се ло, укуп но 
1.200. Ако се ни шта си стем ски и су-
штин ски не пре ду зме, Ср би ја ће већ 
за не ко ли ко го ди на би ти аграр на зе-
мља без се ла и се ља ка, упо зо ра ва-
ју по след њи ста ти стич ки по да ци. Од 
1991. го ди не број по љо при вред них га-
здин ста ва у Ср би ји сма њио се за пе ти-
ну, а ши ром на ше ре пу бли ке пра зно 
је чак 40.000 ку ћа. Од де сет рад ни ка 
ко ји су оста ли без по сла, бар пет би 
мо гло да на ђе за по сле ње у ру рал ним 
де ло ви ма Ср би је, и то у шу мар ству, 
во до при вре ди, услу жним де лат но сти-
ма и за нат ству. 

По ли ти ка осла ња ња на аграр и 
раз вој си ро ма шних обла сти тре ба ло 
би да бу де трај но опре де ље ње др жа-
ве, ко ја би би ла ко ор ди на тор раз во ја 
по је ди них оп шти на а у по чет ку и фи-
нан си јер ожи вља ва ња опу сте лих се ла. 

Ра ни је је би ло по ку ша ја ожи вља ва ња 
опу сте лих де ло ва Вој во ди не, та ко што 
је оп шти на от ку пљи ва ла на пу ште на 
има ња и про да ва ла ку ће с окућ ни ца-
ма љу ди ма из не ких дру гих кра је ва 
ко ји су тра жи ли свој „жи вот ни про-
стор” , и то по це ни од две хи ља де 
до де сет хи ља да евра. На пу шта ње вој-
во ђан ских се ла нај и зра же ни је је у ју-
жном Ба на ту и оп шти на ма План ди ште, 

Али бу нар и Бе ла Цр ква, а упра во по-
ло ви на све ста ри јег вој во ђан ског ста-
нов ни штва жи ви на се лу. 

Ко ли ко је ста ње алар мант но, по ка-
зу је по да так да у го то во две хи ља де 
се ла у Ср би ји не ма ни јед ног ста нов-
ни ка, док у ско ро 200 не ма мла ђих 
од два де сет го ди на. У срп ским се-
ли ма жи ви око 260.000 му шка ра ца 
ко ји су се при бли жи ли пе де се тој го-
ди ни жи во та, а да још ни су за сно ва-
ли по ро ди це. 

Пре ма нај но ви јим по да ци ма Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у 
1.309 ме ста у Ср би ји (пре те жно у се-
о ским сре ди на ма) има то ли ко ма ло 
де це да од њих мо же да се фор ми-
ра јед но пра во оде ље ње од три де се-
так уче ни ка. 

Да би смо до шли до при род ног при-
ра шта ја од сто хи ља да бе ба, ко ли ко 
смо има ли пре де сет го ди на, сва ка 

же на у Ср би ји тре ба ло би да ро ди 
ви ше од дво је де це. У на шој зе мљи 
жи ви 1,8 ми ли о на же на у ре про дук-
тив ном пе ри о ду, али оне пр во де те, 
у про се ку, ра ђа ју тек у 26. го ди ни. 
Пре де се так го ди на на ма те рин ство 
су се пр ви пут од лу чи ва ле са 25 го-
ди на. Због то га је те шко го во ри ти 
о не ким на ци о нал ним ак ци ја ма или 
др жав ним ме ра ма ко је би за кра ће 

вре ме по пра ви ле из у зет но ло шу де-
мо граф ску сли ку Ср би је. 

Са да шње ста ње ука зу је да ће већ 
за пе де се так го ди на ова др жа ва оста-
ти без под млат ка. Ка да је у пи та њу 
по раст на та ли те та, нај ви ше ак ци ја 
пред у зи ма ју ло кал не за јед ни це, али 
су и оне кам пањ ске, рет ке, па не ма ју 
стра те шки зна чај. Исто вре ме но, из гу-
био се и тра ди ци о нал ни обра зац по-
ро ди це са тро је и ви ше де це, ко ју су 
мај ке ра ђа ле од мах по сле два де се те 
го ди не жи во та. Да нас се у брак сту-
па по сле 24. го ди не, а не рет ко пр во 
де те угле да свет ка да мај ка уве ли ко 
има три де сет или ви ше го ди на. Оно 
што сва ка ко нај ви ше бри не је сте све 
ма њи број же на ко је су у ре про дук-
тив ном пе ри о ду, као и све ве ћа ста-
рост мај ки при ра ђа њу.

Про блем дру ге вр сте је да се део 
ста нов ни штва од лу чу је за са мач ки жи-
вот, а обра зо ва не же не брак са де-
цом под ре ђу ју ка ри је ри. Де це ниј ска 
еко ном ска кри за је та ко ђе раз лог што 
су срп ска по ро ди ли шта пра зни ја него 
ика да. Је дан од ви до ва пре по ро да на-
ци је је и обра зо ва ње, као пред у слов 
да се пре по зна стра те ги ја на ци о нал-
них ин те ре са у ко јој је де мо граф ска 
по ли ти ка пи та ње од нај ве ће ва жно сти. 
Де мо граф ски струч ња ци ука зу ју на по-
тре бу да се овом про бле му при сту пи 
ор га ни зо ва но и на ду ге ста зе. 

М. Сан трач
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У ЖИЖИ

СР БИ ЈА УСКО РО БЕЗ СЕ ЛА И ПА О РА

Ро де ће се вра ти ти...
Према статистичким подацима, у скоро две хи ља де сеоских насеља у нашој држави
не ма ни јед ног ста нов ни ка, а у око 200 не ма млађих од 20 го ди на

Све нас је ма ње
У Ср би ји је при род ни при ра штај 

– 3,5 про ми ла, у Ма ђар ској – 3,8, 
а у Бу гар ској чак – 4,8. Али је за-
то при род ни при ра штај у су сед ној 
Ал ба ни ји нај ви ши у Евро пи – не ве-
ро ват них 11,1 про ми ла. По ре де ћи 
по след ње по дат ке из 2005. с по да-
ци ма из 1990. го ди не, број жи во ро-
ђе них је опао за не што ви ше 20 
од сто, док је број умр лих по рас тао 
ско ро за че твр ти ну (24,9 од сто). У 
по след њој го ди ни за ко ју по сто је 
ре ле вант ни по да ци, а то је 2005, 
ста нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је је 
оста ло без оп шти не ве ли чи не Пе-
тров ца или Ћу при је! 

Опустели крајолици
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ИЗА ШАЛТЕРА

НЕ ДО У МИ ЦА ОКО ИЗ БО РА ПЕН ЗИ ЈЕ

Ин ва лид ска, ста ро сна
или по ро дич на

Шта је за ко ри сни ка по вољ ни је зна ће се тек по што Ре пу блич ком фон ду ПИО под не се Шта је за ко ри сни ка по вољ ни је зна ће се тек по што Ре пу блич ком фон ду ПИО под не се 
зах тев за пен зи ју, а има слу ча је ва ка да се од лу чују за не по вољ ни ју ва ри јан тузах тев за пен зи ју, а има слу ча је ва ка да се од лу чују за не по вољ ни ју ва ри јан ту

Ста ро је пра ви ло да је до бра она 
пен зи ја ко ја се до вољ но ду го при-

ма. Има, ме ђу тим, и та квих си ту а ци ја 
ка да љу ди ис пу не усло ве за ко ри шће-
ње пра ва на две или ви ше пен зи ја, 
па се че сто рас пи ту ју на шал те ри ма 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње ко ју од њих мо гу 
да ко ри сте, тач ни је за ко ју би тре ба-
ло да се опре де ле. 

Од ред бом чла на 119 За ко на о ПИО 
ре гу ли са но је да ако ко ри сник пен зи-
је стек не пра во на две или ви ше пен-
зи ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 
мо же да ко ри сти  са мо јед ну од њих, и 
то по соп стве ном из бо ру. Та ко, на при-
мер, ако ужи ва лац ин ва лид ске пен зи-
је оства ри пра во на ста ро сну пен зи ју 
под усло ви ма и на на чин пред ви ђен 
чла ном 19 За ко на, мо же да под не се 
зах тев за при зна ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју ко ја ће му би ти утвр ђе на 
од да на под но ше ња зах те ва, а нај ра-
ни је шест ме се ци пре тог да ту ма (у 
скла ду са чл. 84, став 1 За ко на). Но, 
ужи ва лац ин ва лид ске пен зи је мо же да 
се опре де ли да му се ста ро сна пен зи-
ја при зна од да на под но ше ња зах те-
ва ако је из нос ста ро сне не по вољ ни ји 
од из но са ин ва лид ске пен зи је.

Дру го је пи та ње у ко јим се то слу ча-
је ви ма ко ри сни ци ма ин ва лид ске пен зи је 
ис пла ти да под не су зах тев за ста ро сну 
пен зи ју. Тре ба нај пре на гла си ти да ли-
ца ко ја су пен зи о ни са на по ра ни јим 
про пи си ма (ка да се пен зи ја об ра чу на-
ва ла на осно ву про се ка из де сет нај по-
вољ ни јих го ди на) не тре ба да оче ку ју 
бо љу ста ро сну пен зи ју, по што би се 
она об ра чу на ва ла пре ма про пи си ма ко-
ји су ва жи ли у мо мен ту под но ше ња 
зах те ва а не у мо мен ту утвр ђи ва ња 
гу бит ка рад не спо соб но сти.

Ме ђу ин ва лид ским пен зи о не ри ма 
има оних ко ји се осе ћа ју спо соб ним 
да, уз пен зи ју, оба вља ју са мо стал ну 
или дру гу де лат ност ко ја би им обез-
бе ди ла до дат ни при ход у по зне да не, 
сто га се нај че шће од лу чу ју да под не су 

зах тев за ста ро сну пен зи ју. Ста ро сни 
пен зи о не ри не гу бе пра во на при на-
дле жно сти ни ти им пре ста је ис пла та 
пен зи ја и ка да се при ја ве на оба ве зно 
оси гу ра ње, би ло да је оно ре ги стро-
ва но на ли стин гу ма тич не еви ден ци је 
по осно ву уго во ра о де лу, аутор ског 
хо но ра ра, оба вља ња са мо стал не или 
дру ге де лат но сти. На су прот то ме, ин-
ва лид ска и по ро дич на пен зи ја мо гу 
се ко ри сти ти са мо под од ре ђе ним за-
кон ским усло ви ма. Отуд би ко ри сни-
ци ко ји су сте кли пра во на две или 
ви ше пен зи ја на под руч ју на ше др жа-
ве тре ба ло то да има ју на уму при ли-
ком из бо ра „нај бо ље” пен зи је. 

Код из бо ра пен зи је сва ка ко тре ба 
во ди ти ра чу на о ње ној ви си ни и оби му 
пра ва, а да би се из ра чу на ло пре ци зно 
ко ја је пен зи ја по вољ ни ја по треб но је 
да ко ри сник под не се зах тев. Ре ци мо, 
же на је ко ри сник ин ва лид ске пен зи је 
и под но си зах тев за по ро дич ну пен зи ју 
по сле смр ти су пру га. Ако су ис пу ње ни 
за кон ски усло ви, би ће до не то ре ше ње 
ко јим јој се утвр ђу је пра во на по ро дич-
ну пен зи ју, с тим да се, у скла ду са 
За ко ном, од ре ђу је ис пла та по вољ ни је 
пен зи је. То зна чи да ће се у по ступ ку 

нај пре од ре ди ти ускла ђен из нос ин ва-
лид ске пен зи је, а за тим утвр ди ти из нос 
по ро дич не пен зи је (за јед ног чла на 70 
од сто пен зи је ко ја би при па да ла по кој-
ни ку у тре нут ку смр ти). Уко ли ко је ин-
ва лид ска пен зи ја по вољ ни ја, удо ви ће 
се утвр ди ти пра во на по ро дич ну пен-
зи ју, али ће се ис пла ћи ва ти по вољ ни-
ја – ин ва лид ска пен зи ја.

За кон, да кле, сва ком ко ри сни ку га-
ран ту је ис пла ту по вољ ни је пен зи је, али 
има си ту а ци ја ка да ли цу ни је у ин те-
ре су да под не се зах тев за по вољ ни ју 
пен зи ју. Ако, на при мер, де те под не-
се зах тев за по ро дич ну пен зи ју по сле 
смр ти оца, удо ва чи ја би по ро дич на 
пен зи ја уз де те би ла по вољ ни ја од 
ње не лич не (ста ро сне или ин ва лид-
ске) пен зи је ве ро ват но не ће под но си-
ти зах тев за по ро дич ну пен зи ју, јер 
је бо ље да де те са мо ко ри сти по ро-
дич ну а удо ва лич ну пен зи ју (да кле, 
рас по ла га ли би две ма пен зи ја ма). Ако 
би удо ви уз де те би ло утвр ђе но пра-
во на по ро дич ну пен зи ју, она би из но-
си ла 80 од сто (за два чла на), али би 
за то, пре ма За ко ну, би ла об у ста вље-
на ње на лич на пен зи ја. 

С. Мар се нић
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ПРЕДСТАВЉАМО

ОДО БРЕ НА СРЕД СТВА ЗА РЕ НО ВИ РА ЊЕ ЗГРА ДЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ПИО ВР БАС 

Пре по зна тљи ви
по љу ба зно сти

Гра ђа ни овог под руч ја пра ва из обла сти пензијског и инвалидског осигурања мо гу 
да оства ре и у Слу жби Фи ли ја ле Бе чеј и у Ис по ста ви Ср бо бран

У Фи ли ја ли ПИО Вр бас пра-
ва из обла сти пен зиј ског 

и ин ва лид ског оси гу ра ња 
оства ру је 37.700 оси гу ра ни-
ка и око 20.000 ко ри сни ка 
из оп шти на Вр бас, Ср бо бран 
и Бе чеј. Гра ђа ни по ме ну тих 
оп шти на мо гу сва ко днев но 
да ко ри сте услу ге Вр ба ске 
фи ли ја ле у цен тру Вр ба са, 
у Ули ци мар ша ла Ти та 78, 
за тим у Слу жби Фи ли ја ле 
Бе чеј – ЈНА 39 и у Ис по ста-
ви Ср бо бран, Ка ра ђор ђе ва 
1. У Фи ли ја ли су за по сле-
на 43 рад ни ка. У Слу жби у 
Бе че ју (12 за по сле них) оба-
вља ју се сви по сло ви као и 
у се ди шту Фи ли ја ле – осим 
књи го вод ства, док се у Ис-
по ста ви Ср бо бран, ко ја је 
пре не ко ли ко ме се ци умре-
же на са цен трал ним ра чу-
на ром По кра јин ског фон да, 
углав ном при ма ју зах те ви 
свих вр ста.

Сви за по сле ни у Фи ли-
ја ли Вр бас, укљу чу ју ћи и 
ди рек тор ку Не вен ку Ла га-
тор, по себ но во де ра чу на да 
стран ке бу ду за до вољ не пру-
же ном услу гом. О пред у сре-
тљи во сти за по сле них го во ри 

и то да они те шко по кре тљи-
вим стран ка ма ко је ни су у 
ста њу да се пе њу уз сте пе-
ни ште (јер су кан це ла ри је 
у се ди шту Фи ли ја ле сме ште-
не на дру гом и тре ћем спра-
ту по слов не згра де) до но се 
по треб не фор му ла ре у при-
зе мље и по ма жу им да их 
ис прав но по пу не. 

– Ко ри сни ци ма на ших 
услу га сва вра та су отво ре-
на сва ког рад ног да на од 
8 до 15 ча со ва, и код нас 
ни ка да не ма гу жве у ход ни-
ци ма, јер гра ђа не при ма мо 
у кан це ла ри ја ма – не ма мо 
шал те ре. Стран ке не че ка-
ју ни ка да је па у за, јер је 
за по сле ни ко ри сте у раз ли-
чи то вре ме да би увек не ко 
мо гао да удо во љи зах те ву 
оси гу ра ни ка и пен зи о не ра. 
На и ме, у „ма лим фи ли ја ла-
ма” ве ћи на за по сле них је 
об у че на да ра ди по не ко-
ли ко раз ли чи тих по сло ва, 
па ла ко за ме њу ју јед ни дру-
ге ка да то си ту а ци ја на ла-
же. Стран ка ма сам и ја на 
рас по ла га њу кад год сам у 
згра ди. Ако ми се обра те 
лич но, нај че шће гле дам да 

њи хов про блем ре шим од-
мах, а ка да ми се обра те 
те ле фо ном, за мо лим их за 
број кућ ног те ле фо на, и у 
ро ку од по ла са та, нај ду же 
до јед ног са та, до би ја ју тра-
же ну ин фор ма ци ју или об ја-
шње ње. Ни ка да за штит ник 
пра ва гра ђа на (ом буд сман) 
ни је имао при мед бе на рад 
на ше фи ли ја ле – по ја сни ла 
је Не вен ка Ла га тор од нос 
свих рад ни ка Вр ба ске фи ли-
ја ле пре ма стран ка ма.

На рав но, основ ни пред у-
слов за за до вољ ство оси гу-
ра ни ка и ко ри сни ка пра ва 
из ПИО је сте ква ли те тан и 
ефи ка сан рад на до но ше њу 
ре ше ња о пен зи ји и оства ри-
ва њу оста лих пра ва из ПИО. 
И ту Фи ли ја ла Вр бас има 
од лич не ре зул та те. Лањ ске 
го ди не је од 8.832 под не та 
зах те ва за ре ша ва ње ура ђе-
но 8.246 (586 пре не се но у 
2009). Ве ћи на пред ме та је 
ура ђе на и у кра ћем ро ку од 
60 да на, јер се чим не ко ис-
пу ња ва по тре бан услов до-
но се при вре ме на ре ше ња. 
Фи ли ја ла је ажур на и у до-
но ше њу ко нач них ре ше ња. 
Нај ви ше вре ме на из и ску ју 
ре ше ња по зах те ви ма за 

оства ри ва ње пра ва из ин ва-
лид ског оси гу ра ња, по што 
Фи ли ја ла не ма ин ва лид ску 
ко ми си ју, па се зах те ви из 
ове обла сти про сле ђу ју на 
ме ди цин ско ве шта че ње у 
Но ви Сад. Ме ђу тим, ка да 
зах тев за из ла зак пред ин-
ва лид ску ко ми си ју под не се 
оси гу ра ник ко ји је на бо ло-
ва њу, рад ни ци по себ но обе-
ле же та кав зах тев и истог 
да на га ша љу у Но ви Сад, 
у скла ду са Упут ством с Ко-
ле ги ју ма По кра јин ског фон-
да – да се не би пла ћа ла 
ре фун да ци ја РЗ ЗО.

И рад ни ци Вр ба ске фи ли-
ја ле ра де на 15 тер ми на ла 
из осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ме ђу тим ве ћи про-
блем је по слов на згра да у 
Вр ба су, ко ја је не у слов на. 
По себ но је у ло шем ста њу 
ин ста ла ци ја за стру ју, про-
јек то ва на пре 50 го ди на за 
ма ње по тро ша ча, што, из ме-
ђу оста лог, оте жа ва и нор-
ма лан рад ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је. Не дав но се у то-
ку рад ног вре ме на за па лио 
фо то ко пир апа рат, а че сто 
се и оси гу ра чи ис то пе у ку-
ћи шти ма. Ре ше ње овог про-
бле ма је на ви ди ку, јер је 
Ре пу блич ки фонд ПИО пла-
ни рао и одо брио сред ства 
за ре кон струк ци ју згра де у 
овој го ди ни. У на ред ним ме-
се ци ма рас пи са ће се и тен-
дер за из во ђа че ра до ва.  

У до број са рад њи с пен-
зи о нер ским ор га ни за ци ја ма, 
Фи ли ја ла Вр бас је, пре ма 
Пра вил ни ку Фон да ПИО, од-
ре ди ла 150 пен зи о не ра ко ји 
ће бес плат но оти ћи на опо-
ра вак у ба ње Ср би је.  

М. Мек те ро вић

Не вен ка Ла га тор



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. АВГУСТ 2009. 13

За три ме се ца, ко ли ко је тра ја ло ре но ви ра ње, за хва љу ју ћи до број ор га ни за ци јиЗа три ме се ца, ко ли ко је тра ја ло ре но ви ра ње, за хва љу ју ћи до број ор га ни за ци ји
није било застоја у раду и по сао ни јед ном ни је био пре ки нут није било застоја у раду и по сао ни јед ном ни је био пре ки нут 

ФИ ЛИ ЈА ЛА ПИ РОТ – МО ДЕ РАН КО РИ СНИЧ КИ СЕР ВИС

У адекватном про сто ру

Град Пи рот, Пи рот ски 
округ и оси гу ра ни ци и 

ко ри сни ци Фон да ПИО ових 
да на су до би ли, у ре кон-
стру и са ној згра ди Фи ли ја-
ле РФ ПИО у Пи ро ту, нов 
и мо де ран ко ри снич ки сер-
вис на истом ме сту, у Ули ци 
срп ских вла да ра 74. По сле 
26 го ди на ра да у оте жа ним 
усло вим, у ко ји ма је би ло 
са мо ми ни мал них и ну жних 
по бољ ша ња усло ва ра да, 
Фи ли ја ла је то ком по след-
њих ме се ци ком плет но ре-
но ви ра на. 

– Нов, функ ци о нал ни рад-
ни про стор био је за и ста 
же ља свих 44 за по сле них и 
за то су се мак си мал но по тру-
ди ли да ре но ви ра ње згра де 
не ути че на сва ко днев ни по-
сао. Украт ко, док је је дан 
спрат об на вљан сви су, ко ли-
ко год би ло не згод но, ра ди-
ли на је ди ном пре о ста лом. 
Ка ква је то гу жва би ла не-
по треб но је са да при ча ти, 
али по сао ни је тр пео, што 
је нај ва жни је. Ка да је пр-
ви спрат за вр шен, сви су 
се пре се ли ли ту, а ра до ви 
су за по че ти на дру гом спра-
ту. Та ко смо, мо гу сло бод-
но да ка жем, у ре корд ном 
ро ку ус пе ли да обез бе ди мо 
функ ци о на лан и са вре мен 
про стор за рад, са од го ва-
ра ју ћом опре мом и уре ђа-
ји ма ко ји олак ша ва ју рад. 
Мо рам још јед ном да на гла-
сим да иако су ра до ви би ли 
ве о ма ра ди кал ни и тра ја ли 
од сре ди не апри ла до дру-
ге по ло ви не ју ла у на шем 
по слу се ни је за о ста ло ни 
јед ног тре нут ка, ни ти по пи-
та њу при је ма зах те ва, до-
но ше ња ре ше ња и све га 
оста лог што спа да у де ло-
круг ра да Фи ли ја ле – из ри-
чит је наш са го вор ник.

Да је та ко го во ре и по-
да ци о бро ју при мље них и 
ре ше них зах те ва у том пе-
ри о ду. Од по чет ка го ди не 
до кра ја ма ја у ову фи ли-
ја лу сти гло је 3.240 зах те-
ва за оства ри ва ње ра зних 
пра ва, а ре ше но је 2.720. 
Ви ше од по ло ви не, тач ни-
је 1.420 гра ђа на ре ше ња 
је до би ло у за кон ском ро-
ку од два ме се ца, док су 
оста ли че ка ли до шест ме-
се ци. Уз то тре ба на гла си-
ти да на овим по сло ви ма 
ра ди сед мо ро рад ни ка, че-
ти ри прав ни ка и три ре фе-
рен та ма тич не еви ден ци је, 

што је и за ова ко ма лу фи-
ли ја лу не до вољ но. 

– Си гур ни смо да ће на-
ши оси гу ра ни ци и ко ри сни ци 
пре по зна ти мо дер ну уста но-
ву, спрем ну да пру жи још 
ефи ка сни ју услу гу и по диг-
не ни во ква ли те та и ажур-
но сти ко ји су до са да би ли 
у са мом вр ху – на гла ша ва 
ди рек тор Јак шић 

Фи ли ја ла Пи рот са ис-
по ста ва ма у Пи ро ту, Ба бу-
шни ци, Ди ми тров гра ду и 
Бе лој Па лан ци по кри ва бли-
зу 28.000 оси гу ра ни ка и исто 
то ли ко ко ри сни ка пен зи ја. 

– Прет ход них го ди на смо 
знат но по бољ ша ли ква ли тет 
и усло ве ра да у на шим ис-
по ста ва ма, по себ но у Ба бу-
шни ци и Ди ми тров гра ду, 
још тре ба ма ло „до те ра ти” 
Бе лу Па лан ку. Са да, овом 
ре кон струк ци јом по слов ни 
про стор глав не фи ли ја ле је 
пот пу но у функ ци ји гра ђа на. 
На пет шал те ра (ра ни је је 
по сто јао је дан, па смо оспо-
со би ли још је дан), ко ли ко 
их је са да њи ма на рас по ла-
га њу, сва ко днев но од 8 до 
15 ча со ва мо гу да пре да ју 
зах те ве, при ја ве, од ја ве и 
да до би ју прав ни са вет из 

обла сти пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња, што смо им 
та ко ђе омо гу ћи ли. Ми не ма-
мо од ре ђе не да не за при јем 
стра на ка код ре фе ре на та, па 
ни код ди рек то ра, не го увек 
ка да гра ђа ни ма за тре ба ин-
фор ма ци ја или са вет мо гу 
да до ђу код нас – об ја шња-
ва наш са го вор ник. 

И овој, као и свим дру-
гим фи ли ја ла ма мно го му ка 
за да је пи са ње за мол ни ца 
ра зним ин сти ту ци ја ма и 
уста но ва ма од ко јих тре ба 
при ба ви ти до ка зе о ста жу 
и пла ће ним до при но си ма 
оси гу ра ни ка. По што је на 
те ри то ри ји це ле Ср би је од 
по чет ка ав гу ста уве де на та-
ко зва на елек трон ска за мол-
ни ца на да ју се да ће се и 
овај по сао бр же и лак ше 
за вр ша ва ти. Ис ти чу и то 
да су по сао око ажу ри ра-
ња по да та ка ба зе ма тич не 
еви ден ци је схва ти ли ве о ма 
озбиљ но и при о ну ли да га 
што пре за вр ше. Про це њу ју 
да ће део по сла ко ји је њи-
ма до де љен за вр ши ти мeђу 
пр ви ма у Ср би ји, а сва ка ко 
пре ис те ка ав гу ста.

– Као ди рек тор Фи ли ја ле 
мо рам још јед ном у име за по-
сле них да за хва лим ру ко вод-
ству на раз у ме ва њу, јер без 
њи хо ве по др шке не би смо 
са да има ли ова ко са вре мен 
и функ ци о на лан про стор, 
али и свим на шим гра ђа ни-
ма на стр пље њу и раз у ме-
ва њу ко је су по ка за ли ових 
ме се ци док су ра до ви тра-
ја ли. Би ло би не пра вед но 
не по ме ну ти по се бан труд 
и рад но ан га жо ва ње свих 
за по сле них у Фи ли ја ли за 
то вре ме – по но сан је Бран-
ко Јак шић, ди рек тор Фи ли-
ја ле Пи рот.

В. Ана ста си је вић

Бранко Јакшић



У 1997. го ди ну ушло се са 
но вим за ко ном о пен зиј-

ско-ин ва лид ском оси гу ра њу 
за ко ји су струч ња ци про це-
њи ва ли, а наш лист пи сао, 
да „ефек ти за кон ских про-
ме на ни су би ли од бит ни-
јег зна ча ја за оси гу ра ни ке 
и ко ри сни ке”. Али, та да шњи 
за по сле ни у Ср би ји, очи глед-
но, ни су сма тра ли да је по-
ди за ње ста ро сне гра ни це за 
пен зи о ни са ње, уки да ње ин-
сти ту та пре вре ме не пен зи је 
и до ку па ста жа – не бит но. 
О то ме све до чи пра ви „стам-
пе до” ко ји је на стао у дру-
гој по ло ви ни 1996, ка да су 
сви ко ји су мо гли да ис ко-
ри сте тај кра так „ма не вар-
ски про стор” за од ла зак у 
пен зи ју по ста рим пра ви ли-
ма то и учи ни ли. 

С ове дис тан це, ла ко је 
за кљу чи ти да је то био по че-
так кра ја пен зи о ни са ња мла-
дих и за рад спо соб них љу ди, 
али и по че так озбиљ ни јег 

раз ма тра ња мо гућ но сти Фон-
да и др жа ве да ре гру ту ју 
и из др жа ва ју то ли ки број 
пен зи о не ра. Јер, кри за је 
уве ли ко тра ја ла, мо ра ло се 
са гле да ти где све „цу ри” и 
где вен ти ли мо гу би ти „за-
вр ну ти. А да су фон дов ске 
ка се би ле при лич но пра зне 
све до чи и вест из пр вог ја ну-
ар ског бро ја (1997) о по ви-
ши ци де цем бар ских пен зи ја 
од 10,9 од сто, за ко ју се ни 

кра јем тог ме се ца још ни је 
ни на слу ћи ва ло ка да ће би-
ти ис пла ће на. Алар ман тан 
је био по да так, и у при лог 
за кон ским про ме на ма, да је 

1980. го ди не за јед ног пен-
зи о на ра ра дио 3,61 за по сле-
ни, а већ 1996. са мо 1,62 
за по сле на су до ла зи ла на 
јед ног пен зи о не ра.
Го ди на је на ста вље на 

стал ним не до стат ком нов-
ца за ис пла ту пен зи ја ко је 
су ка сни ле. Сред ства из до-
при но са су и де се то стру ко 
би ла ни жа од оче ки ва них, 
за та ји ли су и до пун ски из-
во ри, а бан ке ни су одо бра-
ва ле кре ди те. Већ у мар ту 
сто па до при но са за ПИО по-
ве ћа на је на 25,6 од сто, 
истог ме се ца за ра де су сма-
ње не за 12,8 од сто, па су 
ту суд би ну по де ли ле и ја-
ну ар ске пен зи је чи ја је пр-
ва по ло ви на (од про се ка 
344,5 ди на ра) ис пла ће на 
тек 29. мар та.

Број пен зи о не ра у апри-
лу је до сти гао 1,25 ми ли-
о на. У ма ју су из ве де не 
ра чу ни це да је сва ки пе ти 
пен зи о нер ко ри сник нај ни-
же пен зи је, а да су за пет 
ме се ци ко ри сни ци при ми-
ли са мо три и по пен зи је 
(се дам пу та по по ло ви ну). 
„Ве ли ки дуг” ко ји је на стао 
при ме ном вла ди не не у став-
не уред бе по ми ња ли су са-
мо пен зи о не ри (са да зна мо 
да су мо ра ли да са че ка ју 
2002. го ди ну да би им за и-
ста био и вра ћен). 

Те го ди не у ок то бру по-
че ла је и при ме на спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра њу 
са Хр ват ском и Ма ке до ни јом, 

чи ме су ко нач но ре гу ли са не 
ис пла те пен зи ја оси гу ра ни ци-
ма из ових ре пу бли ка ко ји 
су до та да при ма ли акон-
та ци ја из Ср би је по спе ци-

јал ној вла ди ној уред би из 
1992. го ди не. 

Сво де ћи го ди шње ре зул-
та те у де цем бру, др Јо ван 
Кр ко ба бић, пред сед ник Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је и 
пред сед ник Управ ног од бо-
ра РФ ПИ ОЗ, оце нио је да 
је „ис пла ће но 10 пен зи ја за 
1997. го ди ну, јед на и по за-
о ста ла из прет ход не го ди-
не и да се у на ред ну опет 
ула зи са ду гом пре ма ко ри-
сни ци ма ко ји ипак по ка зу ју 
из у зет но стр пље ње”.

Тих го ди на се још „лу та-
ло” око сво јин ске тран сфор-
ма ци је ко ја је уве ли ко те кла 
па су пен зи о не ри стал но би-
ли на ре жи му „то пло-хлад но” 
на те му хо ће ли или не ће 
има ти не ке ко ри сти (у ви ду 
ак ци ја) од при ва ти зо ва них 
пред у зе ћа. Ак ту ел на је и ре-
фор ма пен зиј ског си сте ма, 
уз стал не на по ме не да она 
тре ба си сте мат ски да бу де 
ура ђе на и да пра во вре ме 
за њу тек до ла зи.

Ни по че так 1998. го ди-
не ни је обе ћа вао ко нач на 
ре ше ња. По ми ња ла се де-
вал ва ци ја, не до пу сти во ви-
сок раст це на и не из бе жно 
ка шње ње пен зи ја – дру га 
по ло ви на де цем бар ских пен-
зи ја, и то у ви ду акон та ци ја, 
по че ла је да се ис пла ћу је 
сре ди ном мар та. У мар ту је 
де фи цит у фон дов ским ка-
са ма из но сио ви ше од шест 
ми ли јар ди ди на ра, а при лив 
сред ста ва је, пре ма та да-
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (7)

Све гу шће си то за пен зи ју
Го ди не у ко ји ма је по ста ло ја сно да се ка се пен зиј ског фон да све те же пу не
и да ре гру то ва њу но вих пен зи о не ра мо ра да се ста не на пут

Про сеч на пен зи ја у 1997. из но си ла је 815, а просечна зарада
798 ди на ра – учешће пензије у заради било је 102,13 одсто

Како онда, тако и данас



шњим оце на ма, омо гу ћа вао 
ис пла ту по ло ви не пен зи ја 
сва ких 25 да на. 

У апри лу је де вал ва ци ја 
по ста ла ре ал ност – јед на 
не мач ка мар ка је зва нич но 
вре де ла шест ди на ра, од но-
сно ди нар је обез вре ђен за 
82 од сто. 

Те, 1998. го ди не за од-
мор и опо ра вак пен зи о не ра 
о тро шку Фон да из дво је но 
је 14,5 ми ли о на ди на ра. По-
сле април ске по ви ши це од 
10,9 од сто про сеч на пен зи-
ја из но си ла је 1.178 ди на ра, 
а обе ћа ну јун ску по ви ши цу 
од 8,2 по сто пен зи о не ри ни-
су до че ка ли ни у ок то бру, 
ка да је тре ба ло да при ме 
при на дле жно сти за јун. Кра-
јем го ди не је кон ста то ва но 
да је „упр кос те шко ћа ма ис-
пла ће но де вет пен зи ја за ту 
и две за прет ход ну го ди ну” 
уз оче ки ва ња да ће 1999. 
би ти не што лак ша. 

Пред са му Но ву го ди ну, 
28. де цем бра 1998. го ди не, 
На род на скуп шти на је усво-
ји ла За кон о из ме на ма и до-
пу на ма за ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу ко-
јим је, као нај ва жни је, за 
оси гу ра ни ке за по сле не про-
пи са ла нај ни же осно ви це за 
пла ћа ње до при но са за ПИО. 
То је учи ње но да би се из-
бе гла „до се тљи вост” по сло-
да ва ца и за по сле них да се 
на зва нич ни (ни жи) део за-
ра де пре ко ра чу на пла ћа-
ју до при но си, а да се ве ћи 
део за ра де да је „на ру ке”. 

Пред ви ђе не су осно ви це по 
сте пе ни ма струч не спре ме и 
нај ни жа не то за ра да на ко ју 
мо ра ју би ти пла ће ни до при-
но си. Но вом за кон ском ре гу-
ла ти вом тре ба ло је да бу ду 
за шти ће ни та да шњи за по сле-
ни, бу ду ћи пен зи о не ри, али 
и да се обез бе ди ве ћи при-
лив у ка се Фон да и ти ме и 
ре дов ни ја ис пла та пен зи ја. 
Ипак, ја ну ар ске пен зи је, то 
јест њи хо ве пр ве по ло ви не 
ко ри сни ци до би ја ју од 24. 
до 26. апри ла. Да под се ти-
мо да је у то вре ме уве ли ко 
тра ја ло бом бар до ва ње Ср би-
је, па је све оста ло би ло по-
ти сну то у дру ги план. 

За пр вих шест ме се ци 
ис пла ће не су са мо че ти ри 
и по пен зи је, а на сло ви ти-

па „Ма њи при лив сред ста-
ва” (ми сли се, на рав но, на 
ка се Фон да), про вла чи ли 
су се из бро ја у број на-
шег ли ста. 

У сеп тем бру 1999. го ди-
не вла да је до не ла уред бу 
ко јом не ис пла ће не пен зи-
је за мај, јун и јул по ста ју 
по твр де за пла ћа ње стру је 
или ку по ви ну угља и огрев-
ног др ве та. Дру ги део пен-
зи је за април ис пла ћен је 
4. сеп тем бра и од та да је 
тре ба ло да се на ста ви ре-
дов на ис пла та при на дле жно-
сти. И ова го ди на је ипак 

за вр ше на ду го ва њи ма пре-
ма Фон ду (са мо при вре да 
је кра јем го ди не има ла 1,1 
ми ли јар ду не пла ће них до-
при но са, фе де ра ци ја 500 
ми ли о на, а ре пу блич ки бу-
џет 700 ми ли о на ди на ра), а 
он да и ду го ва њи ма Фон да 
пен зи о не ри ма. Пред Но ву 
2000. тек је по че ло штам-
па ње че ко ва за пр ви део 
но вем бар ских пен зи ја. 

Та ко се ушло и у 2000. 
Пр ви део де цем бар ске пен-
зи је ис пла ћен је у фе бру а-
ру са по ви ши цом од 10,9 
од сто. По сле бом бар до ва-
ња, ма тич не слу жбе са Ко-
со ва и Ме то хи је из ме ште не 
су у Кру ше вац, Ле ско вац, 
Кра ље во, Ниш, Бу ја но вац, 
Кра гу је вац и Ја го ди ну. 

Сре ди ном го ди не озбиљ-
но су раз ма тра ни и про бле-
ми зе мљо рад нич ких пен зи ја 
ко је су та да ка сни ле ви ше 
од две го ди не (у про се ку 
око 6.000 ди на ра по пен-
зи о не ру), а за до при но се 
је ду го ва но око 900 ми ли о-
на ди на ра. По че ла је да се 
по ми ње и уред ба ко јом би 
вла да пре мо сти ла бар део 
ду го ва ња на сли чан на чин 
као код за по сле них, из да-
ва њем по твр да за пла ћа ње 
стру је и на бав ку огре ва.

Ни у Фон ду ПИО за по сле-
них ни су „цве та ле ру же”. 
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Но вац се и да ље сли вао 
не до вољ но и не ре дов но, а 
ме ђу ду жни ци ма би ли су 
ве ли ки при вред ни си сте ми 
и са ве зни и ре пу блич ки бу-
џет. Бе о град ским оси гу ра ни-
ци ма и ко ри сни ци ма ма ло 
је олак ша но оства ри ва ње 
пра ва отва ра њем ис по ста ва 
у Обре нов цу, Ла за рев цу и 
Мла де нов цу. Оно што им је 
би ло нај ва жни је – по ви ши-
ца пен зи ја, из о ста ла је за 
ме сец јун. Оче ки ва но по ве-
ћа ње сти гло је тек са ав гу-
стов ском пен зи јом, и то за 
9,8 од сто, али је ис пла та 
усле ди ла тек у дру гој по-
ло ви ни ок то бра. Ста ти стич-
ки по да ци ка зи ва ли су да 
је од 1. ја ну а ра до 31. ок-
то бра пен зи о не ри ма ис пла-
ће но де вет пен зи ја – две 
за прет ход ну и се дам за 
те ку ћу го ди ну, а про сеч но 
су ко ри сни ци при ми ли по 
1.547 ди на ра. 

Кра јем 2000. го ди не наш 
лист пи ше да су „пен зиј ско 
оси гу ра ње и пен зиј ски фонд 
же сто ко осе ти ли по сле ди це 
за тва ра ња или, нај бла же ре-
че но, не до вољ не јав но сти у 
свом ра ду” и да би озбиљ-
но тре ба ло ра ди ти на „отва-
ра њу пен зиј ског фон да и 
ње го вом из во ђе њу из са-
мо и зо ла ци је”. На крај у ве-
ка и ми ле ни ју ма у на шем 
ли сту отво ре но је пи та ње 
„ква ли та тив них про ме на ко-
је тре ба из вр ши ти у ци љу 
одр жи вог си сте ма пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња, за 
шта је пр ви услов из но ше-
ње пу не исти не о ста њу у 
овом фон ду”.

Ве сна Ана ста си је вић

У 2000. години просечна зарада била је 
2.389, а просечна пензија 2.154 ди нара

...мада многима примања на чеку тако изгледају
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ШАН ДОР САР ВАШ, ПО СЛЕД ЊИ МАЈ СТОР ДУ БО РЕ ЗА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Учио од нај бо љег

У ПОСЕТИ

Ве шти ном умет нич ког об ли ко ва ња др ве та овла дао код Јо ва на Со те ра, ко ји је 1924. 
го ди не за на да ре не отво рио пр ву ра ди о ни цу у Но вом Са ду за др во ки пар ство

Ка да је, на кон 35 го ди на „из ми шља-
ња” лу та ка у но во сад ском По зо-

ри шту мла дих ис пра ћан у пен зи ју, 
мај стор Шан дор Сар ваш био је ра-
до стан јер је знао да му се отва ра 
вре ме за пр ву, и нај ве ћу, љу бав – ду-
бо рез. Ужи вао је он и као кре а тор и 
из во ђач лу та ка ко је је нај пре ра дио 
у др ве ту, а ка сни је и мо дер ним ма те-
ри ја ли ма по пут ве штач ког сун ђе ра, 
па пи ра и оста лог што му је до шло у 
ма шту и под ру ку, али пра во мај стор-
ство за ње га је би ло и оста ло у ду бо-
ре зу. Учио је умет нич ки ду бо ре зач ки 
за нат код нај бо љег – Јо ва на Со те ра, 
ко ји је 1924. го ди не осно вао пр ву ра-
ди о ни цу у Но вом Са ду. Ду бо рез, или 
др во ки пар ство, био је рас про стра њен 
пре Пр вог свет ског ра та у Ку ли и у 
Сен ти где је ра ђен стил ски на ме штај, 
док су у ју жној Ср би ји мај сто ри де бар-
ске шко ле ра ди ли ико но ста се.

– Код Со те ра сам – при ча мај стор 
Шан дор – учио 4,5 го ди не. Био је 
строг и зах те вао је од уче ни ка ап со-
лут ну по све ће ност за на ту. Пр вог ше-
гр та Мар ка узео је 1931. го ди не као 
је да на е сто го ди шњег де ча ка да би од 
ње га на у чио срп ски. Али, Мар ко је 
уско ро про го во рио ма ђар ски јер је Со-

тер ствар но био ан ти та ле нат за је зи-
ке. Од ње го вих се дам уче ни ка са мо 
сам ја Ма ђар, а при мио ме је 1953. 
го ди не, на ве ли ку мол бу па ро ха из 
Те ме ри на. Био сам је ди ни ње гов уче-
ник по сле Дру гог свет ског ра та. Ра-
дио сам на те зги по ред ње га и био 
му на оку осам са ти днев но, уче ћи 
мно го бр же од оних ко ји да нас по ку-
ша ва ју са ми. По сле под не ишао сам 
у шко лу, јер је овај за нат био као 
сред ња шко ла. Кад би смо у су бо ту 
за вр ши ли по сао, да вао ми је до ма ћи 
– цр та ње. Та ко бих не де љом, док су 
дру ги ишли с де вој ка ма, цр тао и цр-
тао, да бих мом мај сто ру у по не де љак 
ују тро у шест са ти по ка зао до ма ћи. 
Од тих по чет них цр те жа до ових ко-
је пра вим да нас про шло је ви ше од 
по ла ве ка; чу вам их у не ко ли ко ку-
ти ја, и засад их не ба цам. Мо жда ће 
не ко за 20, 30 го ди на пра ви ти из ло-
жбу – раз ми шља наш ве дри, ду хо ви-
ти до ма ћин.

За мај стор ство ко јим је овла дао 
код Со те ра би ла је по треб на и др-
жав на ди пло ма. Пр во је у За нат ској 
ко мо ри по ла гао за ква ли фи ко ва ног 
рад ни ка, а по ста ром, био је кал фа, 
да би, 1963. го ди не, по ла гао мај стор-

ски ис пит и до био ви со ку ква ли фи ка-
ци ју за нат ског мај сто ра. Од та да се 
ниг де на овај на чин не сти чу ни зна-
ње ни ди пло ма за овај умет нич ки за-
нат. Због то га је у док тор ском ра ду 
Ве ре Јо ва но вић „Ду бо рез на тлу Вој-
во ди не” име по след њег мај сто ра Шан-
дор Сар ваш.

Док се мај стор Шан дор при се ћа 
тог пе ри о да пре при ча ва ју ћи раз не 
зго де, увек се, ре чи ма пу ним љу ба-
ви и по што ва ња, вра ћа на свог мај-
сто ра Со те ра, нај бо љег ду бо ре сца на 
тлу Ју го сла ви је:

– Он је ме ни све што сам тра жио 
и да вао. Ни је ме учио са мо ре зба ри-
ју, не го уоп ште о сти ло ви ма. Свих 
осам са ти смо има ли те му, а ка да се 
сва ки уду би у свој рад, ћу та ли смо. 
Као отац ми је пре но сио зна ње, тру-
дио се да ме све на у чи. Знам да је 
био за до во љан мо јим ра дом, али ми 
је по не кад би ло не згод но кад би ме 
по хва лио. Са 85 го ди на био је за до во-
љан чо век, и би ло му је до ста ра да. 
Ду бо ре зач ки за нат, ко ји је у Вој во-
ди ни не кад био раз ви јен, уга сио се. 
Има на род не ре зба ри је, али ду бо ре-
за, из ра де стил ског на ме шта ја, не ма 
ви ше. Ја цео стил ски на ме штај ни кад 
ни сам ра дио – сто, сто ли цу, ко мо ду 

Мајстор – уметник у послу

У дворишту са супругом Розом
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или по прав ку не ког де ла, да. Ни ти то 
онај ко се раз у ме мо же да пла ти, ни-
ти ове но во пе че не бо га та ше то за ни-
ма. Знам да је Со тер јед ном мла дом 
но во сад ском адво ка ту пра вио рад ну 
со бу го ди ну и по да на... Мо жда ће 
опет до ћи вре ме да се то ра ди, и да 
мо же да се на пла ти. Али, ипак је не-
што кре ну ло, ре ли ги о зне ства ри на 
при мер. Пра во сла вље је ћу та ло 40 
го ди на, па се сад ра де ико не, гра де 
се цр кве, ре ста у ри ра ју ико но ста си, и 
ту по сла има.

И док се ша ли са сво јом Ро за ли-
јом, ко ју по еспе рант ски од ми ла зо-
ве Ро зи њо, мај стор Шан дор при ча о 
сво јих 15 го ди на у пен зи ји:

– Би ле су ја ко ле пе го ди не кад 

смо би ли мла ди, а би ле су и те шке. 
Још сам ја млад, па бих во лео да ме 
не по зи ва ју на из ло жбе ве те ра на, не-

го ју ни о ра! За до во љан сам. По себ но 
не за до во љан ни кад ни сам био, та ко 
сам вас пи тан. И су пру га је за до вољ-
на. Она не ма пен зи ју, али, мо же се. 
Ина че бих ра дио и да она има пен зи-
ју, али са мо што ја хо ћу. Ова ко, пр во 
ура дим по руџ би не, па он да за нас. До-
ла зи не ко ли ко мла ђих љу ди по са вет, 
прак тич ну по моћ; учим их, усме ра вам 
баш као што је ме не мој мај стор. Мо-
ра се на пред! Ја сам ишао на кур се-
ве цр та ња код Бо шка Пе тро ви ћа и 
Кар ла ва ри са; гли ну сам учио од Зла-

те и Кар ла Ба ра њи ја, ва ја ње 
од Јо ве Сол да то ви ћа... Зна ња 
се до би ја ју из ви ше из во ра, а 
ве шти не сти чу ве жба њем, ра-
дом. Во лео бих да су ми, ка да 
сам пред ла гао, у По зо ри шту 
до де ли ли не ког мла ђег, да га 
на у чим све о пра вље њу лу та-
ка. По сле 14 го ди на у пен зи-
ји до де ли ли су ми на гра ду за 
уна пре ђи ва ње лут кар ства, што 
ми је ве о ма дра го, ни су ме за-
бо ра ви ли. Али ми је жао што 

ни сам оста вио на след ни ка, па лут ке 
по ру чу ју из ино стран ства – сет но ка-
же Шан дор Сар ваш.

Са 74 го ди не, ко је уоп ште не иду 
уз ње го ву де чач ку по ја ву и мла да лач-

ки дух, мај стор Шан дор се све 
ма ње на да да ће сво је бо га-
то ис ку ство пот кре пље но ве ли-
ким зна њем мо ћи да пре но си 
уче ни ци ма Умет нич ке шко ле и 
сту ден ти ма Шу мар ског фа кул-
те та у Но вом Са ду, о че му су 
га пи та ли у не ко ли ко на вра-
та. Два пу та су о то ме го во-
ри ли љу ди из ми ни стар ста ва 
пред ка ме ра ма, из гле да у са-
мо ре клам не свр хе, јер се по-
сле ни ко ни је ја вљао.

Ове 74 го ди не је, ка же, до жи вео 
јер има до бру же ну, а и за то што не 
ра ди мно го – од ују тро кад се про-

бу ди, до уве че док се не умо ри. У 
де ве де се тој ће за и ста у пен зи ју, да 
по ма же сво јој Ро зи у пре див ном ру-
жич ња ку, и да ужи ва у оно ме што 
је ура дио.

Са сре ћом, мај сто ре, ду го ћеш ужи-
ва ти!

Ика Ми тро вић

Луткарске успомене

Детаљи из куће
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Oвaj зло ћуд ни агре сив ни и не пред ви ди ви ту мор од стра њу је се ис кљу чи во хи рур шким 
пу тем; код ме та ста зе – хе мо те ра пи ја и зра че ње без ве ћег ефек та

Ле то је го ди шње до ба ка-
да се при пад ни ци оба по-

ла тру де да из гле да ју што 
леп ше и при влач ни је. Не-
ма осо бе ко ја не при жељ-
ку је пре пла ну лу бо ју ко же, 

ону ба кар но злат ну, ко ја се 
нај че шће до би ја на мор ској 
пла жи, је зе ру, ре ци или у 
со ла ри ју му. Ско ро да ни ко 
не ха је за упо зо ре ња ле ка-
ра да из ла га ње ул тра ви о-
лет ним зра ци ма у не вре ме, 
и пре ко мер но, мо же има-
ти по губ не по сле ди це по 
здра вље. 

Иако сун че ви зра ци уме-
ју да при ја ју, на ро чи то по-
сле из ла ска из во де, они су 
нај ве ћи кри вац за рак ко же, 
по ја ву мла де жа и ме ла но ма. 
Сто га, ако ни смо до вољ но 
оба зри ви у да ни ма од мо ра, 
мо же мо се на ћи у ве ли кој 
не во љи. По го то ву ка да се 
зна да је по ја ва ме ла но ма 
у све ту све уче ста ли ја, и 
углав ном с пред ви дљи вим 
ис хо дом.

Пре ма ре чи ма до цен та 
др сц. мед. Ми ро сла ва Гра-
ни ћа, на чел ни ка Оде ље ња 
за он ко ло шку хи рур ги ју у 
КБЦ „Бе жа ниј ска ко са”, по-
сто ји знат на раз ли ка из ме ђу 
мла де жа и ме ла но ма. 

– Мла деж или пиг мент-
ни не ус је до бро ћуд ни ту-
мор, ве ћи на нас га има на 

ко жи, фор ми ра се од де тињ-
ства до ду бо ке ста ро сти. 
На ста је од ће ли ја (ме ла но-
ци та) ко је ства ра ју там ни 
ко жни пиг мент, а по бо ји 
мо же би ти смеђ, бра он и 
црн, из диг нут или бра да ви-
част. Е, ме ла ном је већ дру-
га при ча. Он је зло ћуд ни 
ту мор и је дан од нај ма лиг-
ни јих у ху ма ној па то ло ги ји. 
Че сто је вр ло агре си ван и 
не пред ви ди вог би о ло шког 
то ка у ства ра њу ме та ста за 
ко је ди рект но угро жа ва ју 
жи вот обо ле лог. Ста ти сти ка 
по ка зу је да 30 од сто ме ла-
но ма на ста је из по сто је ћег 

мла де жа, оног бе за зле ног. 
Број слу ча је ва ме ла но ма се 
сва ке де це ни је удво стру чи у 
све ту, а на ши епи де ми о ло зи 
оче ку ју да ће у Ср би ји ове 
го ди не би ти око 400 обо ле-
лих од овог зло ћуд ног ту мо-
ра – ка же др Гра нић.

Је дан од основ них фак то-
ра ри зи ка, ис ти че по зна ти 
он ко лог, је сте УВ зра че ње, 
од но сно со лар на ра ди ја ци ја. 
На гла ша ва да ни шта ма ње 
ни је опа сно ни ул тра ви о-
лет но зра че ње ко је се при-
ме њу је у со ла ри ју ми ма па 
ова кве „при пре ме за ле то ва-
ње” тре ба из бе га ва ти. Шта-
ви ше, зра че ње у со ла ри ју му 
је од де сет до 20 од сто ин-
тен зив ни је и штет ни је.

– При род но је да УВ 
зра ци иза зи ва ју про ла зно 
умно жа ва ње ме ла но ци та и 
ства ра ње там ног ко жног пиг-
мен та. Ме ђу тим, пре те ри-
ва ње у сун ча њу мо же да 
до ве де до оште ће ња ге нет-
ског ма те ри ја ла ко ји се спон-
та но опо ра вља код ма њих 
до за УВ зра че ња, док код 
ин тен зив ни јег из ла га ња ул-
тра ви о лет ним зра ци ма опо ра-

УЛ ТРА ВИ О ЛЕТ НО ЗРА ЧЕ ЊЕ ГЛАВ НИ КРИ ВАЦ ЗА ПО ЈА ВУ МЕ ЛА НО МАУЛ ТРА ВИ О ЛЕТ НО ЗРА ЧЕ ЊЕ ГЛАВ НИ КРИ ВАЦ ЗА ПО ЈА ВУ МЕ ЛА НО МА

Кло ни ти се сун цаКло ни ти се сун ца
и со ла ри ју маи со ла ри ју ма

Ме мо тех нич ки
кон цепт

Пре ви ше од две де це ни је 
уве ден је ме мо тех нич ки кон цепт 
пре по зна ва ња ме ла но ма, озна-
чен као – А-Б-Ц-Д-Е. Сва ко сло-
во пред ста вља скра ће ни цу за 
из глед пиг мен тал не про ме не ко-
ја се ме ња у прав цу ме ла но ма. А 
– то је озна ка за аси ме три ју, Б 
– за на зу бље не иви це, Ц – озна-
ча ва бо ју ко ја иде ка там но бра-
он, ре кли би смо те гет-цр ној, Д 
– ди ја ме тар, Е – уве ћа ње по сто је-
ћег мла де жа у ви си ну или ши ри-
ну. Ако се гра ђа ни при др жа ва ју 
овог кон цеп та, по моћ струч ња-
ка ће за тра жи ти бла го вре ме но. 
Јер, ако за ка сне, ме ла ном на ста-
вља пу тем кр ви да се ши ри у је-
тру, плу ћа, мо зак, ко сти... И те 
ме та ста зе се хи рур шки не од-
стра њу ју. Хе мо те ра пи ја има не-
зна тан ефе кат, а ме ла ном ни је 
осе тљив ни на зрач ну те ра пи ју, 
ис ти че др Гра нић. 

Др Мирослав Гранић
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вак ни је пот пун и ту на ста је 
онај „оки дач” за ме ла ном. За 
ње го ву по ја ву су бит на два 
мо мен та: на го ми ла ва ње не-
га тив них ефе ка та зра че ња и 
оште ће ње ор ган ског омо та-
ча пла не те због про до ра хло-
ро флу о ро кар бо на та. Отуд је 
по треб но из бе га ва ти сун ча-
ње из ме ђу 11 и 15 ча со ва, 
оде ћа тре ба да бу де при год-
на (ду гач ких ру ка ва, све тле 
бо је, од при род ног ма те ри-
ја ла, не из бе жан је ше шир 
као за шти та за гла ву, на о-
ча ри...), а ва ља има ти на 
уму да ни сун цо бра ни не 
одо ле ва ју ул тра ви о лет ним 
зра ци ма по што они про ла-
зе кроз њих. Ме ла ном нај-

че шће до би ја ју осо бе бе ле 
пу ти, ри ђе ко се, пе га ви. Рет-
ко се ја вља код цр на ца. По-
ја вљу је се на от кри ве ним 
де ло ви ма те ла – на по ми ње 
наш са го вор ник.

Из ле че ње овог зло ћуд ног 
ту мо ра мо же би ти успе шно 
уко ли ко се от кри је на вре-
ме, ако је у по чет ној фа зи 
ра ста. Та да се от кла ња за-
јед но са за штит ним сло јем 
окол не здра ве ко же и ду бин-
ски се од стра ни чи тав слој 
ко же и пот ко жног тки ва. 

– Успе шност из ле че ња 
тан ког, ин тра е пи дал ног ме-
ла но ма је 100 од сто, док је 
код ме ла но ма де бљи не до 
јед ног ми ли ме тра успе шност 
ле че ња 90 од сто, тач ни је де-
сет од сто ових па ци је на та 
уми ре у на ред них пет го ди-
на. Ако је ме ла ном де бљи од 
ми ли ме тра шан са да та кав 
бо ле сник пре жи ви је са мо 
35 од сто. У Ср би ји се ово 

обо ље ње рет ко ре ги стру је у 
пр вом ста ди ју му. Обич но се 
от кри је у по од ма клој фа зи. 
За уте ху мо же да по слу жи 
то што има мо спе ци ја ли зо-
ва не ти мо ве за хи рур шко 
ле че ње ме ла но ма ко ји при-
ме њу ју нај са вре ме ни је ме то-
де, прем да нај ве ћи зна чај 
при да је мо за шти ти, пре вен-
ци ји, еду ка ци ји и ра ном от-
кри ва њу. У ти му је оба ве зно 
при су ство па то ло га ко ји хи-
сто па то ло шком ана ли зом, 
пу тем ми кро ско па, уоча ва 
бит не ка рак те ри сти ке ме-
ла но ма на осно ву че га се 
пла ни ра оп сег опе ра ци је и 
по тре ба да се укло не лим-
фни чво ро ви из тог под руч-

ја. За хва љу ју ћи овој ме то ди 
от кла ња мо се лек тив но са мо 
оно што је сум њи во – на гла-
ша ва за „Глас оси гу ра ни ка” 
др Ми ро слав Гра нић.
Не би би ло ло ше ка-

да би смо сле ди ли при мер 
Аустра ли је ко ја је при бе гла 
ра зно вр сним об ли ци ма еду-
ка ци је ста нов ни штва. Сва ко-
днев но се у јед но ча сов ној 
те ле ви зиј ској еми си ји на сло-
вље ној „Збо гом, сун це” љу ди 
уче ка ко да раз ли ку ју оби-
чан мла деж од ме ла но ма. 
Та ко ђе, уве ли су и оба ве-
зан го ди шњи пре глед мла-
де жа. У овој зе мљи, иако 
има ју нај ве ћи број обо ле-
лих од ме ла но ма (због нај-
ви ше сун ча них да на) има ју 
и нај бо ље ре зул та те ле че-
ња, по што се Аустра ли јан-
ци, већ еду ко ва ни, чим им 
се учи ни не што сум њи во ја-
вља ју ле ка ру.

Татјана Кршић

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

ЗА ДВЕ ГО ДИ НЕ У КРА ГУ ЈЕ ВЦУ

Са вре ме на клиника

У Оп штој бол ни ци у Про ку пљу од не дав но по сто ји 
но во оде ље ње – при јем но-три ја жно, ко је ће збри ња-
ва ти па ци јен те ко је у бол ни цу упу ти слу жба за хит не 
слу ча је ве про ку пач ког До ма здра вља. Ов де ће се ста-
би ли зо ва ти основ не жи вот не функ ци је обо ле лог, оба-
вља ти ком плет на ди јаг но сти ка и два на е сто ча сов ни 
над зор над па ци јен том да би се с ве ћом си гур но шћу 
до не ла од лу ка о ње го вом да љем ле че њу. 

У овом оде ље њу, ина че, ра ди де сет ле ка ра и 15 
ме ди цин ских тех ни ча ра (по два ле ка ра и три тех ни ча-
ра у сме ни), а ор га ни зо ва но ука зи ва ње по мо ћи у хит-
ним слу ча је ви ма тре ба ло би до не кле да сма њи гу жве 
у бол нич ким ам бу лан та ма.

За отва ра ње ове слу жбе, адап та ци ју и опре ма ње про сто-
ри ја, про ку пач ка бол ни ца уло жи ла је ми ли он ди на ра. 

Ж. Д.

У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ У ПРО КУ ПЉУ

Тријажно оде ље ње

До кра ја 2012. го ди не у 
Кли нич ком цен тру у Кра гу-
јев цу би ће за вр ше на из град-
ња но ве бол ни це од 16.800 
ква драт них ме та ра, као и 
ре кон струк ци ја за по че тог 
објек та Тех нич ко-еко ном-
ског бло ка од 4.700 ква-
дра та. Ово је, при ли ком 
не дав не по се те, на ја вио 
проф. др То ми ца Ми ло са-
вље вић, ми ни стар здра вља 
у Вла ди Ср би је.

Ка ко ка жу Ва си ли је Ан-
тић, ди рек тор про јек та, и 
Ра до мир Па вло вић, ди рек-
тор Кли нич ког цен тра, идеј-
ни и глав ни про је кат, чи ја 
је из ра да по ве ре на ита ли јан-
ском ар хи тек тон ском кон зор-
ци ју му, би ће за вр ше ни до 
кра ја го ди не, док тех нич ка 

кон тро ла про јек та и про це-
ду ра за из бор из во ђа ча ра до-
ва тре ба да бу ду окон ча не 
до кра ја фе бру а ра, та ко да 
би град ња и ре кон струк ци ја 
мо гле да от поч ну на про ле-
ће на ред не го ди не.

Из град њом ових обје-
ка та Кра гу је вац ће до би-
ти са вре ме ну бол ни цу са 
330 кре ве та, но ву по ли кли-
ни ку и функ ци о нал ну ди-
јаг но сти ку, ви ше ме ста за 
хит не па ци јен те, кар ди о-
хи рур ги ју, ди јаг но сти ку и 
ле че ње нај сло же ни јих бо-
ле сти гла ве, ср ца и плу ћа, 
за тим од го ва ра ју ће слу жбе 
по др шке – ис хра не, хи ги је-
не и снаб де ва ња, а и пар-
кинг у окви ру Кли нич ког 
цен тра. П. П.
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ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Је ла од бораније

Чор ба 
На ма ло уља и во де дин-

ста ти гла ви цу цр ног лу ка, 
па кад омек ша до да ти бо-
ра ни ју, су ви биљ ни за чин 
и во де ко ли ко да огре зне 
и ку ва ти 15-20 ми ну та. При 
кра ју, до да ти по треб ну ко ли-
чи ну во де, сец ка ни бе ли лук, 
ма ло але ве па при ке и мле-
ка, ку ва ти још 2-3 ми ну та и 
по су ти пер шу но вим ли стом 
и/или ми ро ђи јом. Уме сто 
мле ка, мо же да се се до да 
ки се ло мле ко ка да се је ло 
ски не са шпо ре та.

По же љи, у бо ра ни ју се 
мо гу до да ти и 1-2 кром пи ра 
исец ка на на коц ки це, шар га-
ре па или не ко дру го по вр ће. 
Мо же се до да ти и ме сна коц-
ки ца за су пу и ка ши ка-две 
жит них па ху љи ца (ов се не 
или дру ге), по уку су.

Са ла та

За са ла ту је нај бо ља тан-
ка зе ле на или жу та бо ра-
ни ја у об ли ку олов ке, и то 
100/150 г по осо би.

Ску ва ти бо ра ни ју у осо-
ље ној во ди, оце ди ти и из-
ме ша ти са ма ри на дом (ма ло 
сир ће та, уља, сец ка ног бе-
лог лу ка, или у пра ху, за тим, 
би бе ра и сец ка ног за чин-
ског ли шћа, а мо же и ма ло 
со ја со са). Или, у шер пи цу 
си па ти ма ло уља, сир ће та, 
су вог биљ ног за чи на и до-

ста сец ка ног пер шу на и мо-
же ма ло ли сти ћа жал фи је, 
пу сти ти да ку ва 2-3 ми ну та 
па пре ли ти бо ра ни ју.

По же љи, мо же се по су-
ти и про пр же ним су са мом, 
ли сти ћи ма ба де ма, сец ка ним 
се мен ка ма сун цо кре та или 
бун де ве. По слу жи ти уз ри бу 
ба ре ну на па ри и ето ла ког 
руч ка у летњим да ни ма.

У са ла ту се мо же до да-
ти на рен да на шар га ре па, 
це лер или пра зи лук исец-
кан на ко лу ти ће. Ако је са-
ла та глав ни оброк, до да ти 
јој ма ло из мр вље ног си ра 
или сец ка но ба ре но ја је или 
остат ке не ког ба ре ног или 
пе че ног ме са.

Ва ри во

При пре ма се као и чор-
ба, али се при кра ју не до-
ли ва во да та ко да оста не 
ма ло со ка. Ако је сок ре дак, 
мо же се уму ти ти ма ло бра-
шна или гу сти на и до да ти 
при кра ју. Обич но се ко ри-
сти ши ро ка бо ра ни ја. 

Или: бо ра ни ју пир ја ни-
ти са лу ком па, кад ма ло 
омек ша, до да ти ољу ште на 
и исец ка на 1-2 па ра дај за и 
за вр ши ти ку ва ње на уоби ча-
јен на чин. Уме сто ми ро ђи је, 
мо гу се до да ти ли сти ћи жал-
фи је или бо сиљ ка.

Бо ра ни ја мо же да се при-
пре ма и са ме сом: ме со се 

исец ка и ма ло пр жи за јед но 
с лу ком, па се до ли је во да 
и од мах до да бо ра ни ја. За 
ову ком би на ци ју мо же да 
се ко ри сти и не што ста ри-
ја бо ра ни ја јер ће се ку ва-
ти ко ли ко и ме со. На рав но, 
мо же да се до да и дру гог 
по вр ћа по из бо ру. На кра ју, 
за чи ни ти мле ком или не ким 
млеч ним на пит ком. Ко во ли 
(и сме), мо же при кра ју да 
до да ма ло исец ка не ме сна-
те сла ни не про пр же не на 
су вом ти га њу.

Са ку ку ру зом

Овај ре цепт је из Ки не. 
Одво је но оба ри ти и оце ди-
ти 400 г бо ра ни је и 150 г 
ку ку ру за ше ћер ца па по ме-
ша ти. На три ка ши ке уља 
про пр жи ти 2-3 ми ну та два 
исец ка на стру ка мла дог цр-
ног лу ка, уба ци ти 200 г шар-
га ре пе исе че не на шта пи ће 
и 150 г цр ве не па при ке исе-
че не на тан ке ко лу то ве или 
ре зан це па си па ти на бо ра-
ни ју. У истом ти га њу про-
пр жи ти 200 г то фу си ра, 
до да ти две ка ши ке со ја со-
са, ка ши ку су са мо вог уља, 
две ка ши ке бе лог ви на и 
сец ка ни чен бе лог лу ка, 
ку ва ти 3-4 ми ну та па уба-
ци ти по вр ће и уз ме ша ње, 
ку ва ти два ми ну та. Ко не 
во ли или не мо же да на ба-

ви то фу сир, не ка про ба 
са коц ки ца ма не ког твр дог 
си ра. Ко има вок, ки не ску 
по су ду, не ка је ло спре ми 
у ње му.

За пе че на 

Оба ре ну и оце ђе ну бо-
ра ни ју си па ти у под ма шће-
ну теп си ју и крат ко за пе ћи 
у рер ни.

Ком би на ци је мо гу би ти 
раз ли чи те: бо ра ни ју за чи-
ни ти уоби ча је но (су ви биљ-
ни за чин, би бер, за чин ско 
ли шће), пре ли ти де ци ли-
тром мле ка или јо гур та у 
ко ји се уму те 1-2 ја ја, по-
су ти са ма ло пре зли или 
сец ка них про пр же них се-
мен ки (бун де ва, сун цо крет 
и др.) и за пе ћи. Или: оба-
ри ти и оце ди ти 500 г бо-
ра ни је, ис пе ћи на плот ни 
око 300 г цр ве не па при ке 
па очи сти ти од љу ске и се-
мен ки; по ло ви ну бо ра ни је 
рас по ре ди ти у по у ље ној 
теп си ји, па по ре ђа ти па-
при ке, пре ко па при ка си па-
ти ма ло из мр вље ног си ра, 
пре кри ти остат ком бо ра ни-
је, по по вр ши ни по ре ђа ти 
ко лу то ве па ра дај за и за пе-
ћи. Уме сто па при ке мо же 
да се упо тре би ма ло про пр-
жен пра зи лук. По по вр ши ни 
си па ти рен да ни сир.

Пен зи о нер ка Ко ва

Бо ра ни ја је дра го це но по вр ће ко је тре ба је сти це ле го ди не јер и за мр зну та не гу би мно го на вред но сти. Бо га-
та је бе лан че ви на ма, угље ним хи дра ти ма, влак ни ма, ви та ми ни ма, а има и ми не ра ла. По год на је у ди је та ма: 100 г 
бораније има са мо 31 ка ло ри ју. Де ло твор но де лу је на ва ре ње, рав но те жу ле у ко ци та у кр ви, итд.

Не тре ба је ко ри сти ти све жу јер са др жи са сто јак ко ји ни је до бар за љу де а ко ји се уни шти тер мич ком об ра дом. 
Ку ва ти што мла ђе ма ху не.

Од се ћи пе тељ ке с оба кра ја и ако бо ра ни ја ни је са свим мла да, ду жи ном ма ху не ће се по ву ћи „ко нац”. Опра ти је 
и исе ћи на ма ње ко ма де. 
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Чи там, гле дам и слу шам, љу би те 
ба ба, шта се де ша ва са овим на-

шим на ро дом ко ји је два успе ва да са-
ста ви крај с кра јем. Они ко ји има ју, 
њи ма се још и да је да не би по от пу-
шта ли и ово ма ло рад ни ка ко ји су 
још за по сле ни. До би ја ју они и фи нан-
сиј ске ин јек ци је од др жа ве да лак ше 
пре бро де еко ном ску кри зу. Ко др жа-
ви и рад ни ци ма вра ћа кроз по ре зе 
и до при но се, не зна се. Оби чан свет 
са зна тек кад тре ба код ле ка ра, а ни-
је му за ле пље на мар ки ца у књи жи-
цу. Или, кад тре ба у пен зи ју, а ни су 
пла ће ни до при но си...

Мно го је рад ни ка ко је су у при ва-
ти за ци ји пре ме сти ли на би ро ра да, па 
им то ис ти че, а мо гли би у пен зи ју. 
И поч ну они да ску пља ју па пи ре, кад 
оно, ни су пла ће ни до при но си. Фир ме 
ви ше не по сто је; хо ће ли др жа ва и 
ка ко по ве зи ва ти стаж, ни је из ве сно, 
а љу ди и по ро ди це без ика квих при-
ма ња. Про чи та ла сам, че до мо је, да 
су не ки од рад ни ка из Ужи ца по ди гли 
кре ди те од 300.000 ди на ра да се би 
упла те до при но се ка ко би мо гли да 
ис пу не стаж и до би ју пен зи је.

А те мар ки це за здрав стве не књи-
жи це и ко ји су има ли за пр во, ви-
ше не ма ју за дру го по лу го ди ште. Од 
122.000 рад ни ка Зла ти бор ског окру-
га ко ји ма су да ли мар ки це у ја ну а ру, 
чак пе ти на не ће мо ћи да се ле чи у 
дру гом де лу го ди не, јер им га зде не 
пла ћа ју до при но се. Ни ру да ри ма из 
руд ни ка Ре са ви ца за здрав ство ни су 
упла ћи ва ли још од 2004, а за пен-
зиј ско од сре ди не 2006. го ди не. Ми-
ни стар ство енер ге ти ке ка же да им 
до при но се ни су упла ћи ва ли због стра-

те ги је о при ва ти за ци ји, јер се под ра-
зу ме ва ло да ће по сле при ва ти за ци је 
би ти ре шен про блем ду го ва ња. Не 
знам да л’ ће и оних 70 ру да ра, ко-
ји због не из ми ре них до при но са већ 
не ко ли ко ме се ци не мо гу да оду у 
пен зи ју, на кра ју по ди ћи кре ди те и 
са ми се би упла ти ти. Мо жда је то не-
ка но ва стра те ги ја ја ча ња бан кар-
ског си сте ма!?

Не знам, де те мо је, и шта на ва љу-
ју на те мар ки це. Мо жда би нај бо ље 
би ло да сву где мо дер ни зу ју здрав стве-
ну за шти ту уво ђе њем тог ка ко га зо-
ву кол-цен тра, и та ко од би ју на род 
од ле че ња. А ево и за што.

У ве ли ком гра ду, ди сви ми иде-
мо код ве ли ких спе ци ја ли ста или за 
не ке опа сне опе ра ци је, уве ли су кол-
цен тар за све до мо ве здра вља. Пре 
то га су сви мо ра ли да иза бе ру свог 
ле ка ра, и до би ли су на па пи ри ћу 
број те ле фо на за за ка зи ва ње. Ту се 
ја вља ла се стри ца ко ја би ре кла па ци-
јен ту кад да до ђе. Ни је се ту мно го 
ни че ка ло на ред, и на род се по чео 
на ви ка ва ти. Али, уве до ше ту но во та-
ри ју од кол-цен тра, и је дан број на 
ко ји сви зо ву. До би јеш ти тај ауто-
мат, ал’ кад ти ка же да при ти снеш 
та стер број је дан за за ка зи ва ње, на-
ста је му ка. Сти снеш ту је ди ни цу и че-
каш, че каш, че каш, све док се са ма 
ве за не пре ки не. Он дак по но во зо-
веш, па сти снеш, па че каш, че каш 
и че каш док се са мо не пре ки не. И 
та ко да ни ма.

За те кох се не ки дан код Ми ле се 
кад јој ба ну кћи и по че да при ча о 
то ме. На кон два да на за луд ног те ле-
фо ни ра ња кол-цен тру, оти шла је у 

дом здра вља. Кад та мо, ње на док-
то рка на од мо ру. Ова што је од ре-
ђе на да је за ме њу је већ има сво је 
па ци јен те и мо гла би да је при ми са-
мо као хи тан слу чај. Док је би ла у 
че ка о ни ци, на слу ша ла се сва ка квих 
при ча. Је дан је ре као се стри ци да 
ће јој пре пи са ти свој дво соб ни стан 
ако успе да за ка же пре глед пре ко 
кол-цен тра. Она се ма ло лец ну ла – 
шта ће њој ње гов стан, не ка оста ви 
сво јој де ци! А он, чо век, по што је 
про вео са те без у спе шног те ле фо ни-
ра ња, си гу ран је да ни се стри ца не 
би сти гла да ље од при ти ска ња та сте-
ра је дан. Још је ка зо да је звао и са 
мо бил ног ми сле ћи да ће се не ко са-
жа ли ти што је у те свр хе по тро шио 
460 ди на ра кре ди та. Да л’ је то бес-
плат но кад се зо ве са обич ног те ле-
фо на, или је, ка ко ре че не ка ба ба у 
че ка о ни ци, то све до го вор до ма здра-
вља и по ште да се на ро ду ис те ра ју 
па ре из џе па, не бих ти зна ла ре ћи, 
љу би те ба ба. Али знам да би би ло 
тач ни је да су ту но во та ри ју на зва ли 
фол-цен тар, бо ље би при ста ја ло уз 
на шу си ту а ци ју.

Јер, ко ли ко смо ми на шо ру са гле-
да ли са вре ме но здрав ство, ни је са мо 
тај цен тар фол. Фол је и ка да при ча-
ју са те ле ви зи је ка ко су за чу ва ње 
здра вља ва жни ре дов ни пре вен тив-
ни пре гле ди, ла бо ра то риј ске и дру ге 
кон тро ле, од ла сци спе ци ја ли сти ма. 
Јер, у прак си, че до мо је, и нај здра-
ви ји би до био бар при ти сак, оте кле 
но ге, бол у ле ђи ма и бла жи на пад 
жи ва ца док би се на че као и на хо дао 
кон тро ли шу ћи здра вље.

Уну ка Ика

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Но во та ри ја
зва на

фол-цен тар
Мо жеш до ми ле во ље да окре ћеш број го вор ног ауто ма та не когМо жеш до ми ле во ље да окре ћеш број го вор ног ауто ма та не ког

до ма здра вља да за ка жеш пре глед, али за луддо ма здра вља да за ка жеш пре глед, али за луд



Кад је Ло ра Ку ка ро ло не дав но усред 
но ћи осе ти ла пр ве зна ке да је по-

ро ђај кре нуо, ни је има ла из бо ра не-
го да по зо ве ло кал не ва тро га сце да 
је пре ве зу до нај бли же бол ни це ко ја 
је од ње ног се ла на ју гу Фран цу ске 
уда ље на око 50 ки ло ме та ра. Ва тро-
га сци су бр зо сти гли до ње не ку ће, 
али ни су мо гли да од ле те до по ро ди-
ли шта: Ло ра је ро ди ла ле пу и здра-
ву де вој чи цу на пу ту, у ва тро га сним 
ко ли ма.

По ме ну то се ло ни је ни у ка квој 
за би ти: то што је нај бли же по ро ди-
ли ште уда ље но чак 50 ки ло ме та ра, 
ре зул тат је ме ра штед ње ко је, у на-
сто ја њи ма да си стем здрав стве ног 
оси гу ра ња учи ни што ра ци о нал ни-
јим, од не дав но спро во ди фран цу ска 
вла да. А јед на од ме ра би ла је за-
тва ра ње по ро ди ли шта ко је је би ло 
не да ле ко од Ло ри не ку ће. У ње му 
је ла не, на и ме, ро ђе но са мо 270 бе-
ба, ма ње од ми ни му ма од 300 ко ји 
је, пре ма нај но ви јим стан дар ди ма, 
нео п хо дан да би бол ни ца на ста ви-
ла да ра ди.

Ове ме ре иза зи ва ју ве ли ке по ле-
ми ке у Фран цу ској, чи ји је си стем 
уни вер зал ног здрав стве ног оси гу ра-

ња Свет ска здрав стве на ор га ни за ци-
ја још 2000. про гла си ла нај бо љим на 
све ту. На ли сти ко ја је та да са чи ње-
на, здрав стве ни си стем нај бо га ти је на-
ци је, Аме ри ке, био је тек 37.

Фран цу ски си стем је по чео да се 
об ли ку је још 1945, по сле Дру гог свет-
ског ра та, ка да је зе мља би ла у ру ше-
ви на ма. За ми сао је би ла да се осну је 
јед на уста но ва здрав стве ног оси гу-
ра ња ко је ће об у хва ти ти сва ког ста-
нов ни ка и ко ја ће се фи нан си ра ти 
до при но си ма ко је пла ћа ју ком па ни је 
и за по сле ни, про цен ту ал но, пре ма ви-
си ни за ра да. 

Скупо и за богате

По том си сте му па ци јен ти мо гу да 
иза бе ру свог ле ка ра, ко ји пак мо же да 
про пи ше сва ку те ра пи ју и сва ки лек 
ко ји сма тра по треб ним без прет ход ног 
одо бре ња здрав стве ног оси гу ра ња.

Фран цу ско здрав стве но оси гу ра ње 
(As su ran ce Ma la die) да нас об у хва та 88 
од сто од 65 ми ли о на ста нов ни ка. Пре-
о ста лих 12 од сто, углав ном фар ме ри 
и вла сни ци ма лих тр го вин ских рад њи, 
оси гу ра ни су кроз оба ве зну до пун ску 
здрав стве ну за шти ту, чи је тро шко ве у 
нај ве ћој ме ри суб вен ци о ни ше др жа ва. 

По ред то га, око 90 од сто Фран цу за 
је прет пла ће но на до пун ску, при ват-
ну здрав стве ну за шти ту.

По след ња ве ли ка из ме на у фран-
цу ском си сте му на пра вље на је 1999, 
ка да је здрав стве но оси гу ра ње об у-
хва ти ло и стран це са до зво лом стал-
ног бо рав ка, што је си стем учи ни ло 
истин ски уни вер зал ним.

Овај мо дел, ко ји за слу жу је епи тет 
„со ци ја ли стич ког” (и уве ли ко под се ћа 
на наш из вре ме на со ци ја ли зма), је сте 
до бар – али је, чак и за бо га ту Фран цу-
ску, скуп. И за то, док, у на сто ја њи ма 
да уна пре де свој си стем здрав стве ног 
оси гу ра ња, Аме ри кан ци ових да на сту-
ди ра ју оно што ра де Фран цу зи, до тле 
Фран цу зи, у же љи да бар до не кле сма-
ње сво је тро шко ве, же ле да по не што 
на у че од Аме ри ка на ца.

Фран цу ски си стем од но си ина че 
11 од сто бру то на ци о нал ног про из во-
да, док се за аме рич ки одва ја чак 17 
про це на та. Па ипак, Фран цу ска је да-
ле ко ис пред Аме ри ке у свим по ка за-
те љи ма ко ји се од но се на здра вље, 
од смрт но сти одој ча ди до про сеч не 
ду го веч но сти.

Али, фран цу ски си стем је у гу би ци-
ма још од 1989. Ове го ди не се оче ку је 
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У на сто ја њу да ре фор ми шу свој модел здрав стве ног оси гу ра ња, Аме ри кан ци са за ви шћу У на сто ја њу да ре фор ми шу свој модел здрав стве ног оси гу ра ња, Аме ри кан ци са за ви шћу 
гле да ју на си стем у Фран цу ској, док би Фран цу зи да не што на у че од Аме ри ка на цагле да ју на си стем у Фран цу ској, док би Фран цу зи да не што на у че од Аме ри ка на ца

КА КО ФУНК ЦИ О НИ ШЕ ФРАН ЦУ СКИ СИ СТЕМ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Све има своју цену
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Пре ма не дав но об ја вље ној сту-
ди ји Европ ске уни је, нај ви ше се 
ра ди у – Ру му ни ји. За по сле ни у 
Ру му ни ји у про се ку ра де 41,8 са-
ти сед мич но, а сле де рад ни ци Че-
шке, Ле то ни је, Пољ ске и Аустри је. 
Из не на ђе ње сти же из Не мач ке у 
ко јој је рад на не де ља зва нич но 
37,6 са ти, али су европ ски струч-
ња ци уста но ви ли да за по сле ни 

Нем ци на рад ним ме сти ма (пре-
ко вре ме но) про во де 41,5 са ти, па 
су се увр сти ли ме ђу нај вред ни је у 
Евро пи. Пре ма са зна њу европ ских 
ста ти сти ча ра, нај ма ње се ра ди у 
Фран цу ској – 38,4 са та не дељ но 
и у Бел ги ји где рад ни ци на по слу 
про ве ду 38,6 са ти у то ку сед ми-
це. Про сек за Европ ску уни ју је, 
ина че, 40,4 са та.

Евро па: Ру му ни нај ду же, 
Французи најкраће на по слу

Од 1. ав гу ста, за по сле ни и пен-
зи о не ри у Хр ват ској с при ма њи ма 
ве ћим од 3.000 ку на (око 410 евра) 
пла ћа ју по се бан по рез, а пен зи је 
се за мр за ва ју и не ће се ускла ђи-
ва ти то ком це ле сле де ће го ди не. 

Овим ме ра ма, усво-
је ним по след њег да-
на ју ла, Хр ват ски 
са бор „од го во рио 
је” на по сле ди це 
еко ном ске кри зе по 
др жав ни бу џет, по зи-
ва ју ћи се „на на че ла 
пра вед но сти, јед на-
ко сти и раз мер но-
сти на осно ву 
ко јих је сва-
ко ду жан да 
су де лу је у 
под ми ре-
њу јав них 
тро шко ва 
сра змер но 
сво јим мо гућ но-
сти ма”. Ма сти ло на 
усво је ном за ко ну, ме-
ђу тим, још се ни је ни 
осу ши ло, а он је већ 
до ве ден у пи та ње. 
На и ме, пред сед ник 
Хр ват ске Стје пан Ме- сић по кре-
нуо је по сту пак за оце ну устав но-
сти „За ко на о по себ ном по ре зу 
на пла ће, ми ро ви не и дру ге при-
мит ке”, на во де ћи да је не са гла-
сан од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке 
Хр ват ске. 

Док устав не су ди је не ка жу 
ко је у пра ву, сва при ма ња у то-
ку јед ног ме се ца, пла те, пен зи-
је (па и оне ко је су до сад би ле 
осло бо ђе не по ре за на до хо дак), 

дру ги опо ре зи ви при хо ди као и 
ди ви ден де и уде ли у до би ти у из-
но су од 3.000 до 6.000 ку на од 
овог ме се ца при ис пла ти ће би-
ти ума ње ни за два од сто на име 
по себ ног по ре за; из при ма ња ве-
ћих од 6.000 ку на (820 евра) за 
бу џет ће се ме сеч но до дат но из-
два ја ти од 240 ку на па на ви ше, 
од но сно че ти ри од сто. 

Са мо хр ват ске пен зи је ко је се 
ис пла ћу ју у ино стран ство осло бо ђе-

не се пла ћа ња ове но во у ве де-
не по ре ске оба ве зе. По себ ни 
по рез, ка ко је пред ви ђе-

но, тре ба ло 
би да се 
пла ћа на 
сва ме-
сеч на 
при ма-
ња за-
кључ но 
са 31. 

де цем бром 
2010. го ди не. 

Исто вре ме-
но, све пен зи је, 
ко је се у Хр ват-

ској ина че ускла ђу-
ју два пу та го ди шње, 

1. ја ну а ра и 1. ју ла, од 
1. ја ну а ра до 31. де цем бра 
2010. го ди не не ће би ти ускла ђи ва-
не, про пи са но је истим за ко ном. 
Пре ма ста ти сти ци Хр ват ског ми ро-
вин ског за во да, 1.159.881 пен зи о-
нер је, за хва љу ју ћи до при но си ма 
1.596.346 оси гу ра ни ка, у ју лу при-
мио у про се ку по 2.166 ку на (око 
295 евра) јун ске пен зи је, што је 
из но си ло 40,67 од сто не то про сеч-
не пла те у Хр ват ској.

Хр ват ска: по се бан по рез на 
пла те и за мр зну те пен зи је

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

да тај ми нус до стиг не чак 9,4 ми ли јар де 
евра. Прог но за за 2010. је још су мор ни-
ја: гу би так од 15 ми ли јар ди евра, што 
је де фи цит 10 од сто у од но су на бу џет 
здрав стве ног оси гу ра ња.

Вла да би за то да скре ше тро шко ве и 
по ве ћа ефи ка сност. Је дан од ис хо да је 
и при мер по ро ди ље Ло ре Ку ка ро ло, ко ји 
је у сво јој ана ли зи на вео углед ни „Вол 
стрит џор нал”. 

Фран цу зи у прин ци пу по др жа ва ју штед-
њу, али не би да се од рек ну ни јед ног 
пра ва ко је да нас има ју. Здрав стве но оси-
гу ра ње се та мо сма тра бо гом да ним, и сва-
ки по ку шај да се не што оду зме иза зи ва 
ве ли ке про те сте.

На при мер, ка да је вла да не дав но по-
ку ша ла да из ме ни пра ви ло по ко јем они 
са хро нич ним бо ле сти ма има ју сто по стот-
но оси гу ра ње – да га из ме ни та ко што би 
па ци јен ти пар ти ци пи ра ли део тро шко ва 
за про бле ме ко ји ни су ди рект но по ве за-
ни са њи хо вом при мар ном бо ле шћу (ре ци-
мо, упа ла гр ла за па ци јен та ко ји бо лу је 
од ди ја бе те са), у јав но сти се по ди гла та-
ква уз бу на да је пред лог по ву чен. 

Скандал на паркингу

Ме ђу до брим стра на ма фран цу ског здрав-
стве ног оси гу ра ња сма тра се и то што As-
su ran ce Ma la die од ре ђу је и це не ле кар ских 
услу га. С овом уста но вом уго во ре има чак 
90 од сто ле ка ра оп ште прак се, ко ји за је-
дан пре глед не мо гу да на пла те ви ше од 
22 евра. Кад па ци јен та пре гле да ју у кућ-
ној ви зи ти, ра чу ну мо гу да до да ју са мо 
још 3,5 евра. У Аме ри ци до тле је дан пре-
глед у окви ру оси гу ра ња Ме ди ка ре, здрав-
стве не за шти те за ста ри је од 65 го ди на, 
ко шта три пу та ви ше – 92 до ла ра. 

То зна чи да у Фран цу ској ле ка ри ни 
из да ле ка ни су та ко бо га ти као њи хо ве 
аме рич ке ко ле ге, али, с дру ге стра не, ме-
ди цин ски фа кул те ти су под ка пом др жа-
ве ко ја фи нан си ра њи хо ве бу џе те.

Због све га ово га, ма ле су шан се да про-
ђе би ло ка кав ду бљи рез у фран цу ском 
си сте му здрав стве не за шти те, ма да то по-
ку ша ва сва ка но ва вла да и сва ки но ви ми-
ни стар здра вља. Оно што успе ва ју, то су 
са мо ко зме тич ке про ме не, по пут оне ко-
ја је усво је на још 1987, ка да је уве де на 
оба ве за да па ци јен ти на пи сма ко ја ша љу 
здрав стве ном оси гу ра њу за ле пе соп стве ну 
мар ку. Пре то га, мо гла су да се ша љу без 
мар ке – тро шак је сно си ла др жа ва.

Ни је он да из не на ђе ње и што је „скан-
да лом” про гла ше на не дав на од лу ка јед не 
ло кал не бол ни це да па ци јен ти и по се ти-
о ци пла ћа ју 1,10 евра за сат пар кин га у 
бол нич ком кру гу. „То се ко си са основ-
ном иде јом уни вер зал не здрав стве не за-
шти те”, би ла је су шти на енер гич них осу да 
ове не по пу лар не ме ре.

Ми лан Бе кин
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ПР ВА СЛИ КАР СКА КО ЛО НИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У КУ ЛИ

Ин спи ра ци је на пре тек
За љу бље ни ци у бо је и плат но, у пре ле пом кра јо ли ку, оку ша ли су се у ли ков ном 
уме ћу и за о ку пи ли ве ли ку па жњу зна ти жељ них по сма тра ча

По след њег да на ју ла у Чар ди, на 
је зе ру у Ку ли, на Пр вој умет нич-

кој ко ло ни ји оп штин ских ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да Бач ке, оку пи ли су се 
ли ков ни ства ра о ци и љу би те љи сли кар-
ства. Сти гли су и го сти из Ко ва чи це 
и Бе о чи на, као пред став ни ци Ба на-
та и Сре ма. По здра вља ју ћи сто ти нак 
уче сни ка из 14 ор га ни за ци ја, пред сед-
ник до ма ћи на из Ку ле Об рад Во ји но-
вић по же лео им је до бро до шли цу и 
за хва лио што уче ству ју у ре а ли за ци-
ји иде је о при бли жа ва њу умет нич ког 
ства ра ла штва чла но ви ма ове дру штве-
но-ху ма ни тар не ор га ни за ци је.

Пред сед ник СИР Вој во ди не Ста на 
Сви ла ров охра бри ла је уче сни ке ко ло-
ни је да се, уко ли ко до сад ни су, ка сни-
је оку ша ју и на овом по љу.

За хва љу ју ћи вред ним ор га ни за то ри-
ма све је ишло по пла ну – до чек еки-
па, осве же ње и по де ла ма те ри ја ла за 
рад сли ка ри ма. Врео лет њи дан по ма-
ло је хла дио по глед на је зе ро, али је 
у са ли би ло пре то пло, те су умет ни-
ци тра жи ли од сун ца скри ве ни ја ме-

ста. Оста ли су зна ти жељ но ишли од 
сли ка ра до сли ка ра, „ки би цо ва ли” у 
по чет ку, а ка сни је и раз го ва ра ли са 
умет ни ци ма. Би ло је вре ме на и за шет-
њу по за и ста ле по уре ђе ном про сто-
ру, осве же ње под ве ли ком те ра сом, 
и раз ме ну ис ку ста ва пред став ни ка ор-
га ни за ци ја. А ме ђу глав ним ак те ри ма 
ко ло ни је, углав ном ин ва лид ским пен-
зи о не ри ма, ра за пе та плат на све до чи-
ла су о тре нут ној ин спи ра ци ји.

Ана Ко тва шо ва, већ афир ми са ни 
сли кар на ив не умет но сти из Ко ва чи-
це, ко ја је из ла га ла 27 пу та, стр пљи-
во, цр та ју ћи свог ћу ра на у се о ском 
кра јо ли ку, раз го ва ра са по се ти о ци ма. 
Ми ро слав Стан ков, чи ја су ин спи ра ци-
ја са ла ши и Ду нав, сли ка бул ке, ша ле-
ћи се при том са сви ма. То је ње гов 
на чин да се из бо ри са вре ли ном. Ми-
лан Ко лар ски, са три бај па са на ср цу, 
са ња о хла до ви ни сво је ви но ве ло зе 
под ко јом ина че сли ка. Је дан од оних 
ко ји су по бе гли ис под ку по ле је и Ми-
ли во је Ђор ђе вић ко ји, са пре ки ди ма, 
сли ка још од основ не шко ле:

– У пен зи ји сам че ти ри го ди не. 
За ме нио сам ри бо ло вач ки штап ки-
чи цом, јер по сле ри бо кра ди ца не ма 
пе ца ња. Уме сто до са де, узео сам чет-
ки цу у ру ке. Пре по ру чу јем сви ма ко-
ји же ле да се ба ве овим, без об зи ра 
на зна ње и та ле нат. Учи се из ис ку-
ства, и про во ди ле по вре ме – ка же 
Ђор ђе вић.

Ан ђел ка Мар ка но вић из Жа бља та-
ко ђе је за во ле ла ли ков ну умет ност, 
још у основ ној шко ли. На сли ка ла је 
ле пу ста рин ску ка пи ју ко ја ће кра си-
ти про сто ри је ООИР у Ку ли.

За Ми ла ди на Шљу ки ћа као да не-
ма тај ни ни у јед ном за ни ма њу. Био 
је по ли ца јац и ин спек тор, фи нан сиј ски 
ди рек тор, ре ви зор за ма ла и сред ња 
пред у зе ћа; игра шах за ре пре зен та-
ци ју пен зи о не ра, ба ца пло чи це, га ђа 
пи ка до, ве жба ка ра те, а од пре две 
го ди не по чео је и да сли ка. 

– Отац ми је био пен зи о нер 40 го-
ди на, схва тио сам да мо рам сва шта 
да знам да се не бих до са ђи вао као 
он. А оно што је нај ва жни је је сте 
што ужи вам у све му што ра дим – ка-
же Ми ла дин.

Ме ђу сли ка ри ма вред но је ра дио 
и ре збар Ан тун По здер, по зна ти ји 
као Бра ца. Пре 13 го ди на два шло га 
су му оне спо со би ла де сну ру ку, те је 
по чео да ре зба ри скулп ту ре у ли пи, 
ора ху и кај си ји. Нај че шћи мо ти ви су 
му де ца, жи во ти њи це и цве ће, и ра-
до их по кла ња при ја те љи ма.

Ка да су сви умет ни ци за вр ши ли 
са сво јим ства ра ла штвом, при ре ђе на 
је из ло жба њи хо вих ра до ва а, у знак 
па жње, сва ком је уру че на за хвал ни-
ца, са же љом и обе ћа њем да се и 
на ред не го ди не оку пе на овом пре-
ле пом ме сту. 

И. Ми тро вић

Миливоје Ђорђевић Ана Котвашова

На изложби радова уручене захвалнице
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Кња жев ча ни су, чи ни се, на у ми ли 
да са чу ва ју сво ју ста ру чар ши ју, 

од но сно Ци ган ску ма лу, ка ко је на зи ва-
ју, по ред ке ја на Свр љи шком Ти мо ку. 
При би јен уз бр до, ори јен ти сан пре ма 
ре ци, овај низ згра да, раз ли чи тих по 
функ ци ји и фор ми, из гра ђи ва ли су, 
го ди на ма, за на тли је и тр гов ци ко ји ма 
је ово ме сто обе ћа ва ло до бар по сао 
и ле пу за ра ду. Ту је би ло не ко ли ко 
стал них ко вач ких рад њи, на се ље них 
још по чет ком 19. ве ка, по ко ји ма је 
овај део гра да и на зван Ци ган ском ма-
лом; по себ но су би ле чу ве не две по-
ро ди це – Ку ји ћи и Ази ро ви ћи. 

Ту, на са мој оба ли Ти мо ка, би ло 
је ра зних за на тли ја: ли ма ра, опан ча-
ра, бер бе ра, штри ке ра, фо то гра фа... 
На пре дак тех ни ке и ин ду стри ја ли за-
ци ја ме ња ли су ову сли ку, па си у 
про ду жет ку ста ре чар ши је са да рас-
по ре ђе ни бер бе ри, фри зе ри, фо то гра-
фи, по сла сти ча ри, књи жа ри, обу ћа ри, 
аген ци је, лу три је, ме њач ни це, ка-
фи ћи, ка фа не и про дав ни це. Ра зно-
вр сност про из во да ко ји су се ов де 
из ра ђи ва ли, бо гат ство фор ме и об-
ли ка, ство ри ли су сво је вр сну ло кал-

ну тра ди ци ју чар ши је, ко ја је то ком 
вре ме на ме ња ла фи зи о но ми ју и по-
сте пе но при ма ла обе леж ја са вре ме-
ног жи во та.

Раз ли чи те кон цеп ци је раз во ја гра-
да ути ца ле су и на суд би ну овог ста-
рог де ла Кња жев ца, а Ци ган ска ма ла, 
а за тим и ста ра чар ши ја, по ста ле су 
пред мет па жње мно гих ин ве сти то ра. 
Да не би би ло угро же но ово на се ље 

из про шло сти, За вод за ар хи тек ту ру 
и За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту-
ре Ср би је пред ло жи ли су да се Ци ган-
ска ма ла, са де лом ста ре чар ши је и 
згра дом оп шти не из 19. ве ка, за др жи 
у из вор ном об ли ку и са чу ва као ста-

ро је згро Кња жев ца од по себ не умет-
нич ке и ур ба ни стич ке вред но сти. Пре 
би ло ка квог пла ни ра ња из град ње, до-
град ње или по прав ке обје ка та у тој 
зо ни, од За во да за за шти ту спо ме ни-
ка Ср би је – оде ље ња у Ни шу, мо ра-
ли би да се тра же усло ви по ко ји ма 
би то мо гло да се ра ди да би се за-
др жа ла ам би јен тал на вред ност ста-
ре чар ши је.

Објек ти у Ци ган ској ма ли, без об-
зи ра на то што не ма ју ви со ку гра ђе-
вин ску, па ни ар хи тек тон ску вред ност, 
чи не из ван ред ну хар мо ни ју сти ла и 
про сто ра. Ста ри не и ма ри су је го ди-
на ма спон та но гра ди ли и упра во та 

спон та ност има не ку чуд ну ле по ту ко-
ја се из ван ред но са гле да ва са ке ја и 
из пар ка у цен тру гра да, оста вља ју-
ћи ве о ма при ја тан ути сак.

Но ви део Кња жев ца, из гра ђен пре-
ко Ти мо ка на ле вој оба ли, на спрам 
ста ре чар ши је и Ци ган ске ма ле, чи-
ни кон траст ко ји исто вре ме но ис ти че 
две епо хе гра да.

Д. Ђор ђе вић

СТА РА КЊА ЖЕ ВАЧ КА ЧАР ШИ ЈА КАО СПО МЕ НИК КУЛ ТУ РЕ

Исто ри ја на оба ли Ти мо ка

Кеј на Сврљишком Тимоку

Сачувана амбијентална вредност старог града



ХРОНИКА

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. АВГУСТ 2009.26

Там бу ра шки ор ке стар „Ста ра чар-
ши ја” из Сме де рев ске Па лан ке, 

oснован на ини ци ја ти ву на став ни ка 
Ве ли ми ра Ба чуј ко ва, оста вио је ду бок 
траг у му зич ком жи во ту овог гра да. 
Ба чуј ков, на жа лост, ни је имао сре ћу 
да при су ству је ње го вом скром ном, пе-
то го ди шњем ју би ле ју, јер је пре ра но 
оти шао са жи вот не сце не. Та мо где је 
он стао на ста вио је ње гов ко ле га, та-
ко ђе на став ник му зич ке кул ту ре Дра-
ган Сте фа но вић.

– Ба чуј ко ва сам упо знао у КУД 
„Абра ше вић” – ка же Дра ган Сте фа-
но вић, да нас ал фа и оме га ор ке стра 
„Ста ра чар ши ја”. – Ма ло смо по раз го ва-
ра ли и до шли до за кључ ка да би вре-
де ло осно ва ти там бу ра шки ор ке стар. 
Ја сам та да већ имао со ли дан стаж ги-
та ри сте, али сам це нио мај сто ре там-
бу ре. По че так, као и сва ки, ни је био 
лак. Ни смо има ли до вољ но ин стру ме-
на та па смо се не ка ко сна ла зи ли. Ма-
ло смо по зај ми ли од „Абра ше ви ћа”, 
не што је имао Ве ли мир, а не ке ин-
стру мен те смо по су ди ли од КУД „Го-
ша” – се ћа се Сте фа но вић.

Дра ган Сте фа но вић ве ли да пр ви 
по ку шај да се на пра ви там бу ра шки 
ор ке стар ни је дао оче ки ва не ре зул-
та те по што се ње гов идеј ни тво рац 

раз бо лео. Бо лест му је за хва ти ла ру-
ке и све те же је мо гао да сви ра, па 
је Сте фа но вић пре у зео ор ке стар. 

– До би ли смо и но ве чла но ве, та-
лен то ва не му зи ча ре, а и но ве ин стру-
мен те. По че ли смо ин тен зив но да 

слу ша мо там бу ра шку му зи ку, да би-
смо што ви ше њом овла да ли. Сви су 
се мак си мал но тру ди ли. Због че га смо 
се опре де ли ли за там бу ру? Хар мо ни-
ка је као ин стру мент би ла пре за сту-
пље на у му зич ком жи во ту, ги та ри сти 
мар ги на ли зо ва ни. Сма тра ли смо да там-
бу ра шка му зи ка пру жа мо гућ ност да 
из во ди мо и му зи ку из овог де ла Шу-
ма ди је, ста ру срп ску, из вор ну, за тим 
вој во ђан ску, ма ке дон ску... У ор ке стар 
је до шао Мар ко Ма ри чић, наш нај мла-
ђи члан, ко ји је до тад био чист ро-
кер. А има ли смо још јед ног пра вог 
прав ца тог ро ке ра сјај ног Не шу Јо ва-
но ви ћа – при ча Сте фа но вић. 

Там бу ра шки ор ке стар „Ста ра чар-
ши ја” пр ви на ступ ван Сме де рев ске 
Па лан ке имао је у де цем бру 2004. 
го ди не на Бак шиш фе сти ва лу у Бе о-
гра ду. Би ла је то сво је вр сна смо тра 
ка фан ских там бу ра шких ор ке ста ра 
так ми чар ског ка рак те ра. На сту па ли 
су ка сни је у Зма је ву код Но вог Са да 
на ма ни фе ста ци ји у част Са ве Ву ко-
са вље ва, не ка да шњег ста рог там бу-
ра шког мај сто ра.

Д. Ја ној лић

Негују изворну народну музику, а пр ви запажен на ступ из ван свог гра да има ли 
2004. године на Бак шиш фе сти ва лу у Бе о гра ду

ПЕН ЗИ О НЕР НА ЧЕ ЛУ ОР КЕ СТРА „СТА РА ЧАР ШИ ЈА” У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Ро ке ри с там бу ри цом

Драган Стефановић, први мајстор паланачког бенда

На репертоару војвођанске, шумадијске, македонске мелодије
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У ВОЋ ЊА КУ КРАЈ ПА ВЛО ВА ЦА

Јед на бра ла, дру га сор ти ра ла 
Пен зи о нер ке Ан ђа Ја ко вље вић и 

На да То мић ра ди ле су то ком вре-
лих лет њих да на у воћ ња ку крај Па-
вло ва ца, се ла у рум ској оп шти ни. У 
сед мо го ди шњем за са ду, на об рон ци-
ма Фру шке го ре, на ла зи се 700 ста ба-
ла бре са ка ко је су ове го ди не до бро 
ро ди ле. Пен зи о нер ке ни су има ле лак 
по сао – мла ђа је бра ла, а ста ри ја сор-
ти ра ла пло до ве. 

– Уста ја ла сам око че ти ри и ра но 
ују тру од ла зи ла у воћ њак. Бра ли смо 
са мо нај круп ни је пло до ве и од во зи ли 
их до ме ста за сор ти ра ње. У по чет-
ку сам се при ви ка ва ла на по сао, јер 
ми је то би ло пр ви пут да бе рем бре-

скве ко је се сор ти ра ју, али ка сни је је 
све ишло лак ше и бр же. Те шко ћу су 
при чи ња ва ле бре скве на ви со ким гра-
на ма, за ко је је би ло по треб но ко ри-
сти ти мер де ви не или се пе ња ти по 
ста блу – ка же На да То мић. 

На ула зу у воћ њак, с гај ба ма спрем-
ним за сор ти ра ње бре са ка, че ка ла је 
Ан ђа Ја ко вље вић.

– Бре скве сам с ком ши ни цом сор ти-
ра ла и ла не, али смо то чи ни ле код 
ку ће, где су нам их до но си ли. Ни је 
ми то ли ко сме та ла вру ћи на ко ли ко 
мо ја „не све сти ца” – ве ли Ан ђа.

Бе ра чи су хва ли ли тет ка Ан ђу ко-
ја је сор ти ра ла и до 150 „хо лан де-

за”, твр де ћи да без ње не по мо ћи не 
би мо гли на вре ме да за вр ше по сао. 
Јер, ва ља ло је уто ва ри ти бре скве у 
трак тор, а он да по хи та ти до от куп ног 
ме ста у Ири гу, где су че ка ли пред став-
ни ци фир ме из Мол да ви је.

Пен зи о нер ке су са за до вољ ством 
ис при ча ле да је њи хов труд „при ме-
ћен”, по што су се про из во ђа чи и от-
ку пљи ва чи рас пи ти ва ли код вла сни ка 
воћ ња ка – ко му та ко ле по бе ре и 
сор ти ра во ће. На да и Ан ђа у ша ли 
до да ју да ће их мо жда сле де ће го ди-
не ан га жо ва ти и дру ги про из во ђа чи 
из рум ске и ири шке оп шти не. 

Г. Ву ка ши но вић

Осам дест де ве то го ди шњи 
про фе сор у пен зи ји Јо-

ван Ста нић из Ба ји не Ба ште, 
ко ји за ко ји ме сец тре ба да 
за ко ра чи у де се ту де це ни ју, 
ви тал ност је, ка же, са чу вао 
за хва љу ју ћи здра вом на чи-
ну жи во та. Ак тив но се ба ви 
по вр тар ством – у дво ри шту 
има два ве ћа пла сте ни ка где 
уз га ја па ра дајз, па при ку, кра-
став це и дру го по вр ће. При ча 
нам да ће ове го ди не убра ти 
ви ше од то не ква ли тет ног па-
ра дај за и па при ке. Ма ли део 
ће за др жа ти за се бе, а оста-
так ће по де ли ти род би ни, ком-
ши ја ма, при ја те љи ма.

– Ба што ван лу ком се ба-
вим ви ше од 50 го ди на, због 
фи зич ке ак тив но сти, а не из 

ма те ри јал не ко ри сти. А, уз 
то, си гу ран сам да су пру га 
Ма ри ја и ја је де мо здра ву 
хра ну – ка же Јо ван и до да-
је да при ме њу је и дру ге ре-
цеп те за ду го веч ност. 

Ба ви се пче лар ством, ре-
дов но од ла зи у шет њу, ра-
ни је је ри ба рио на Дри ни 
и кр ста рио чам цем по је зе-
ру Хи дро е лек тра не „Ба ји на 
Ба шта” у Пе рућ цу. Во зи без 
на о ча ра, не пу ши, ни ка да се 
ни је опи јао, ма да су, ка ко 
ве ли, го то во сви из ње го-
ве бли же и да ље фа ми ли-
је во ле ли да по пи ју по не ку 
ча ши цу „пре пе че ни це”, шљи-
во ви це ко јом овај крај не 
оску де ва. От кад је у пен зи-
ји ба ви се и ал тер на тив ном 

ме ди ци ном. Ни кад ни је био 
оп те ре ћен ста ро шћу, а за 
од ла зак у пен зи ју пси хич-
ки се при пре мио. 

Овај углед ни ба ји но ба-
штан ски пе да гог је успе шно 
из вео на жи вот ни пут број не 
ге не ра ци је ра де ћи као учи-
тељ, на став ник и про фе сор 
у основ ним и сред њим шко-
ла ма. Пу не 22 го ди не ра дио 
је и као ди рек тор Шко ле уче-
ни ка у при вре ди, Еко ном ске 
шко ле и Сред њо школ ског 
цен тра у Ба ји ној Ба шти. Као 
ду го го ди шњи спорт ски ри бо-
ло вац у два ман да та био је 
пред сед ник ри бо ло вач ког 
удру же ња „Мла ди ца” у Ба-
ји ној Ба шти.

М. Ма ли шић

ЈОВАН СТАНИШИЋ ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ

Ба што ван у де ве де се тој

Нада Томић Анђа Јаковљевић
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Во ји слав Ми кић, се дам де сет тро го-
ди шњак из се ла Во ди це, ве ли ки 

је за љу бље ник у лов, а с по но сам и 
да нас чу ва де ди ну пу шку ста ру ви ше 
од сто го ди на. Ка же да га жи вот ни-
је мно го ма зио, али да је ипак њи ме 
за до во љан. Се ди мо код чи ка Во је у 
Во ди ца ма и, уз до ма ћу „му че ни цу”, 
слу ша мо ње го ву жи вот ну при чу.

– Мо ји ро ди те љи, мај ка Жив ка и 
отац Дра го љуб из ро ди ли су три си-
на и јед ну кћер ку. И, ка да је тре ба-
ло да сви жи ви мо срећ ни, отац нам 
је по ги нуо 1942. О на ма је на ста ви ла 
да бри не мај ка ко ја је би ла не ја ка, 
ишли смо го ли и бо си и би ли ви ше 
глад ни не го си ти. Ме не су чу ва ли ба-
ба и де да, и је ди но што ми је бог по-
кло нио би ло је здра вље. Код док то ра 
сам био са мо 1955. ка да је тре ба ло 
да идем на ре гру та ци ју. Пре не го што 
сам кре нуо у вој ску оже ним се сво-
јом са да по кој ном су пру гом Во ди чан-
ком Де сан ком Ра до ше вић. Био сам ти 
ја, знаш, ве ли ки ман гуп. Ја ти мо ју 
Де сан ку ле по укра дем, и то баш на 
Ма те ри це. Ро ди ла ми је си на и ћер-
ку, ле по смо ра ди ли и жи ве ли, али 
од јед ном... – и ту чи ка Во ји за ста де 
дах. Ста де ма ло, па на ста ви: 

– Ишао ја у Ин ду стриј ску шко лу 
с ин тер на том, у Сме де рев ску Па лан-
ку, шко ле да из у чим, ме та ло стру гар 
да бу дем. Кад, ’оћеш, и ту про блем. 
Мој ти де да ме не ле по из шко ле ис-
пи сао, па од вео пра во да ра дим по-
ро дич но има ње. Ех, де да, ве лим ја, 
знаш до бро да је твој Во ја ве ћи ман-

гуп од те бе. Одем на курс и из у чим 
да во зим све по љо при вред не ма ши не 
и кран. Ка жем, од др жав не слу жбе не-
ма ни ша леп ше, а би ћу сло бод ни ји у 
лов да идем. Ра дио ја у За дру зи, па у 
Ин сти ту ту за по вр тар ство у Сме де рев-
ској Па лан ци, а вре ме на за лов не ма 
па не ма – се ћа се чи ка Во ја.

По сле то га је Во ји слав Ми кић по-
чео да ра ди у Мо сто град њи, две го ди-
не по том пре шао је у Шин ска во зи ла, 
учио кроз рад за по сло во ђу, и та ко 
имао ви ше вре ме на за лов.

– У фа бри ци Шин ска во зи ла био 
сам по сло во ђа, а за тим и шеф тран-
спор та, све до пен зи о ни са ња. До био 
сам мно ге по хва ле и нов ча не на гра-
де, и Ти то ву пла ке ту... А за лов сам 
до био злат но и брон за но ло вач ко од-
лич је – ве ли. 

Ми кић је по знат и по то ме што до-
бро при пре ма ло вач ки гу лаш. По хва ле 
за то до био је и од Жар ка, Ти то вог 
си на, ко ји је не ко ли ко пу та био у Во-
ди ца ма у ло ву и бо ра вио у ње го вом 
до му. Уз то, он успе шно бри не о љу-
ди ма тре ћег до ба у свом се лу, где је 
2005. го ди не иза бран за пред сед ни ка 
Ме сног од бо ра пен зи о не ра.

Сл. Ко стан ти но вић

МАЈ СТОР ЗА ЛО ВАЧ КИ ГУ ЛАШ ИЗ ВО ДИ ЦА

Чи ка Во ји на љу бав

Јо ван Жив ко вић, по зна-
ти ји као Јо ва учи тељ, 

рад ни век је за вр шио у 
кња же вач ком се лу Бал-
та Бе ри лов цу, по ред Кал-
не, 1995. године. И као 
пен зи о нер остао је у шко-
ли ко ја, на жа лост, ви ше 
не ра ди. Љу бав пре ма се-
лу, шко ли и ме шта ни ма 
под ми џор ског кра ја ни је 
до зво ља ва ла да шко ла ло-
ци ра на ван се ла, на ли-
ва ди по ред Цр но вр шке 
ре ке, по ста не ру ше ви на. 
Опре мио је Јо ва учи тељ 
ис пред шко ле ку так за 
пут ни ке на мер ни ке да се 
од мо ре, не што пре за ло-
га је, на пи ју се из вор ске 

пла нин ске во де и да од-
мо ре умор не очи по крај 
Цр но вр шке ре ке, би стре 
ко су за.

За хва љу ју ћи и ви зи-
ји чи ка Јо ве учи те ља ро-
ди ла се и „Мо ли тва под 
Ми џо ром” – ту ри стич ко-
кул тур на ма ни фе ста ци ја 
у Бал та Бе ри лов цу. Уз 
ње го ве са ве те, уче шће 
у при пре ми тр пе за се ла, 
чо бан ских игра ри ја... ова 
ма ни фе ста ци ја је из го ди-
не у го ди ну све бо га ти ја. 
Ове, 2009, одр жа на је де-
се ти пут. 

Иако већ у го ди на ма, 
Јо ва учи тељ је ве се ле при-
ро де, дру же љу бив, го сто-

љу бив и увек на „рад ном 
ме сту”. Не ма ме шта ни на 
Бу џа ка, по зна ни ка, зна ног 
и не зна ног го ста ко ји ни-
је до че кан ра ки ји цом и 
ка фи цом или ма кар ин фор-
ма ци јом о Ста рој пла ни-
ни, Ми џо ру или Ба би ном 
зу бу.

„Глас оси гу ра ни ка”, ка-
же, по вре ме но чи та јер га 
не до би ја, а вр ло рет ко 
иде у Кал ну у ко јој се на-
ла зи Клуб пен зи о не ра. 

– Мо ја адре са је – ве-
ли у ша ли – „учи тељ Јо-
ва, се ло Бал та Бе ри ло вац, 
ули ца ис под Ми џо ра код 
Кал не”.

В. Јо ва но вић 

ПЕН ЗИ О НИ СА НИ УЧИ ТЕЉ У УЛИ ЦИ ИС ПОД МИ ЏО РА 

До бро до шли ца крај Цр но вр шке ре ке

ХРОНИКА
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Да ри ва ње, уз по е зи ју 

Не дав но су Ка ри та сов Днев ни цен тар за ста ри је и не-
моћ не осо бе у Срем ској Ми тро ви ци по се ти ле же не из Удру-
же ња „Сир ми јум – тре ће до ба”. Де се так креп ких же на 
до не ло је да ро ве шти ће ни ци ма овог цен тра: сред ства за 
лич ну хи ги је ну, слат ки ше, оде ћу и обу ћу. Су срет је био 
то пао и при ја тељ ски, уз ка фу и пе ци во, чи та ње по е зи је, 
и при че о људ ским суд би на ма.

И. М.

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

НО ВИ БЕ О ГРАД

Заједно више
од деценије

Пен зи о не ри Ме сне за јед ни це „Са ва” из Но вог Бе о гра да 
ви ше од де це ни је не гу ју ме ђу соб на дру же ња на игран ка ма, 
из ле ти ма, при год ним све ча но сти ма... Већ тра ди ци о нал но, на 
из ле те кре ћу по след ње су бо те у фе бру а ру ка да се у бач ком 
се лу Ту ри ја одр жа ва чу ве на Ко ба си ци ја да, а кра јем но вем-
бра, кад поч не да би ва хлад ни је, за вр ша ва ју са из ле ти ма. 

Томислав Стајковац

АЛЕК САН ДРО ВАЦ ЖУП СКИ

Сти жу но ви чла но ви
Од по чет ка го ди не у Оп штин ску ор га ни за ци ју пен зи о не-

ра у Алек сан дров цу Жуп ском учла ни ло се око 300 пен зи-
о не ра, па их је са да ви ше од 2.700. Чла на ри на се од би ја 
од пен зи ја, та ко да је ре до ван при лив сред ста ва на ра-
чун удру же ња. 

– Пен зи о не ри из рад ног од но са и са мо стал них де лат-
но сти пла ћа ју 0,5, а по љо при вред ни ци је дан од сто ме сеч-
них при ма ња – ка же То ми слав Стај ко вац, пред сед ник ОО 
пен зи о не ра. – Сред ства се де ле у фонд по смрт ни не, оп-
ште и за јед нич ке по тро шње, а тре ћи је на ме њен ме сним 
ор га ни за ци ја ма, бо ле сним и со ци јал но угро же ни ма. Пен-
зи о не ри с члан ством ду жим од по ла го ди не мо гу до би ти 
по зај ми цу од 5.000 ди на ра, ко ју вра ћа ју у пет ме сеч них 
ра та без ка ма те. 

– По моћ од 5.000 ди на ра до бро ми је до шла, а вра ћам 
је без про бле ма – ка же Ста ни слав Би ћа нин, ко ји ле ти за-
ра ђу је про да ју ћи сла до лед на ули ци. 

Удру же ње обез бе ђу је огрев и па ке те су хо ме сна тих про-
из во да, ор га ни зу је из ле те и ис пла ћу је ју би лар не на гра де 
нај ста ри јим пен зи о не ри ма.

– Пен зи о не ри ма ко ји на пу не 80 го ди на да мо по 1.000 
ди на ра, а уз ту скром ну су му по кло ни мо им још ци га ре те 
или ка фу – ка же То ми слав Стај ко вац.

Г. Ву ка ши но вић 

МА ЛИ ЗВОР НИК

Чу ва ју Дри ну
Пен зи о не ри Ма лог Звор ни ка по ка за ли су се као нај-

по у зда ни ји за штит ни ци „ста нов ни ка” Дри не и већ се го-
ди на ма бо ре про тив зна них и не зна них ри бо кра ди ца из 
Ло зни це, Круп ња, Шап ца, Под го ри це и Звор ни ка у Ре пу-
бли ци Срп ској.

– Они су за и ста пра ви спорт ски ри бо лов ци и ме ђу њи-
ма се на пр сте јед не ру ке мо гу из бро ја ти ри бо кра ди це. 
То су, углав ном, „тран зит ни ри ба ри”, љу ди ко ји ло ве сит-
ни ју ри бу – ка же Дра ган Ко ста ди но вић, пред сед ник Ри бо-
ло вач ког дру штва „Дрин ско је зе ро”.

Иако је Хи дро е лек тра на „Звор ник” нај ста ри ја на овој 
ре ци, је ди на има про јек то ва ну ри бљу ста зу ко ја омо гу ћа-
ва да ри бе, у при род ним усло ви ма, од ла зе у је зе ро и да 
се по том вра ћа ју у Дри ну што, ка ко ис ти чу у Ри бо ло вач-
ком дру штву, го во ри о ква ли те ту ри бљег фон да и у Дри-
ни и у је зе ру.

– Уско ро ће мо зна ти ко ли ко је кроз ста зу про шло ри-
бе. Оно што по у зда но зна мо је сте да нам и у овом по слу 
пен зи о не ри Ма лог Звор ни ка при ска чу у по моћ – на по ми-
њу у Дру штву „Дрин ско је зе ро”. 

З. Ђу рић

Во ђа пу то ва ња је пен зи о нер ка Ра да Па вло вић ко ја се 
та ко до бро при пре ми за сва ки из лет да ње на из ла га ња 
ре дов но пра ти бу ран апла уз. Нај че шће по се ћу ју кул тур не 
спо ме ни ке Ср би је, ма на сти ре и цр кве, по зна та из ле ти шта 
на је зе ри ма и ре ка ма. По што но во бе о град ски пен зи о не ри 
успе шно са ра ђу ју са дру гим ко ле га ма у Ср би ји, они су сву-
да до бро до шли и ле по до че ка ни. Али и они, кад је при ли-
ка, уме ју да бу ду ср дач ни до ма ћи ни.

М. Га рић

Же не из Удру же ња „Сир ми јум – тре ће до ба”

Новобеоградски пензионери пропутовали домовину
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

АЗАЊА

Са бор фа ми ли је
Та ли јан

Пр ве ав гу стов ске су бо те у Аза њи, се лу у оп шти ни Сме-
де рев ска Па лан ка, одр жан је са бор фа ми ли је Та ли јан. На 
ово го ди шњем, пе том по ре ду ску пу, оку пио се ве ли ки број 
љу ди с овим пре зи ме ном, ко јих укуп но има око сто. Жар-
ко Та ли јан, ма ти чар у Ме сној за јед ни ци, ка же да осим у 
овом се лу Та ли ја на има још у Вла шком До лу, Грч цу, Сме-
де рев ској Па лан ци, Бе о гра ду, Ко ви ну, Кра гу јев цу, Ка на-
ди... Идеј ни тво рац са бор ског оку пља ња јед не фа ми ли је 
је пен зи о ни са ни док тор Ми о драг Та ли јан. 

О свом по ре клу љу ди с пре зи ме ном Та ли јан са зна ли 
су не што ви ше на пр вом са бо ру. Пре ци су им Ср би с Ко-
сме та ко ји су у не на се ље ну Аза њу до шли у пр вој по ло ви-
ни 18. ве ка, а пре зи ме су до би ли у дру гој по ло ви ни 18. 
ве ка по пу шци „та ли јан ки”. 

Сл. К.

Пети сустрет породица са истим презименом

Талијанско коло

ПРО КУ ПЉЕ

Сти же угаљ
Про ку пач ки пен зи о не ри већ ми сле на пред сто је ћу зи-

му. Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра још у фе бру а ру 
скло пи ла је спо ра зум са руд ни ком Ко лу ба ра из Ла за рев-
ца, с ко јим са ра ђу је већ не ко ли ко го ди на, а пен зи о не ри 
ко ји ко ри сте угаљ уве ли ко се ин те ре су ју. 

– До са да се при ја ви ло не што ви ше од 130 пен зи о не-
ра са зах те вом да на ба ви мо око 400 то на угља. Већ су 
сти гле пр ве ко ли чи не и ис по ру че не су 52 то не. Це на по 
то ни је 5.500 ди на ра, пре у зе ти угаљ мо же да се от пла ћу-
је на се дам ме сеч них ра та, а при ја ве ће мо при ма ти до 
по чет ка је се ни – ка же струч ни са рад ник у ор га ни за ци ји 
про ку пач ких пен зи о не ра Бо ра Ран ђе ло вић.

Ж. Д.

БЕОГРАД

Пред ста ва о Вожду
Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Па-

ли лу ле, њих 150, об и шли су не дав но Бу ко вич ку ба њу и 
Аран ђе ло вац, Му зеј во шта них фи гу ра, аква парк и зо о ло-
шки врт у Ја го ди ни. 

Три ста чла но ва ове ор га ни за ци ји је у 2009. го ди ни по-
се ти ло не ке од нај леп ших де ло ва на ше зе мље: Про лом 
ба њу и Ђа во љу ва рош, Ђер дап ску кли су ру и хи дро е лек-
тра ну Ђер дап, ма на стир Ко по рин и цр кву По кај ни цу, ет но-
ком плекс „Мо рав ски ко на ци”... По се бан до жи вљај за њих 
би ла је пред ста ва „Смрт Ка ра ђор ђа” (уло гу Во жда играо 
глу мац Иван Вуч ко вић), из ве де на у аутен тич ном ам би јен-
ту Ра до вањ ског лу га, под ста рим хра стом, на ме сту где је 
пре ско ро два ве ка и уби јен Ка ра ђор ђе.

Из ле ти су при ли ка да ин ва ли ди Па ли лу ле што бо ље 
упо зна ју кул тур но-исто риј ско на сле ђе Ср би је, али и да се 
дру же и про ве се ле. За ав густ и сеп тем бар пла ни ра на су 
пу то ва ња у Вр њач ку Ба њу, Со ко ба њу, Кру ше вац и Ја стре-
бац и они их с ра до шћу иш че ку ју.

Г. Ва си ље вић

Радовањски луг: у друштву Карађорђа

ЖИ ТО РА ЂА – БЛА ЦЕ

Обез бе ђен огрев
Пен зи о не ри у то плич ким оп шти на ма Жи то ра ђа и Бла-

це већ обез бе ђу ју огрев за на ред ну зи му.
За нај ста ри је у оп шти ни Жи то ра ђа, ка ко је са оп штио 

пред сед ник пен зи о не ра То ми слав Ри стић, већ је, од уго во-
ре них 500, ис по ру че но 320 то на угља „ко лу ба ра”, а оче ку је 
се да ће по тре бе пен зи о не ра би ти на ни воу про шло го ди-
шњих – око 900 то на. Угаљ се от пла ћу је на шест ме сеч-
них ра та, а це на по то ни је 5.500 ди на ра.

У блач кој оп шти ни, пре ко та мо шње Шум ске сек ци је, ка-
ко је ре као пред сед ник блач ких пен зи о не ра Де си мир Ђор-
ђе вић, обез бе ђе но је око 300 ку би ка др ва. Ин те ре со ва ње 
је ве ли ко, па се оче ку ју но ве при ја ве. За ви сно од вр сте, 
це не су из ме ђу 2.000 и 2.800 ди на ра по ку би ку, а пен зи о-
не ри ће оба ве зе из ми ри ва ти у шест ме сеч них ра та.

Ж. Д.
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ЗА ЈЕ ЧАР

Пуно планова
На Го ди шњој скуп шти ни Ор га ни за ци је пен зи о не ра За-

је ча ра, у при су ству ви ше од 50 чла но ва и го сти ју, раз ма-
тран је и усво јен из ве штај о јед но го ди шњем ра ду, за вр шни 
ра чун за про шлу го ди ну, фи нан сиј ски план за ову го ди ну 
и про грам ра да за на ред ни пе ри од.

Увод но из ла га ње под нео је пред сед ник Сто јан Не шић, 
а у све о бу хват ној рас пра ви уче ство ва ло је де се так уче-
сни ка, ме ђу ко ји ма и Рај ко Ја рић, се кре тар Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је. По зи тив но је оце њен рад Ор га ни за ци је, а 
по себ но Сек ци је же на ко ју пред во ди др Јо ван ка Фи ли мо-
но вић. Пен зи о не ри ма је ис по ру че но 1.952 то не угља са 
от пла том на шест и ви ше ра та, 496 ку би ка др ве та, 57 то-
на кром пи ра, 12 то на лу ка и че ти ри то не ја бу ка, да то им 
је по зај ми ца у ви си ни 1.028.000, а за от пла ту угља и зим-
ни це још 1.465.000 ди на ра. 

Са Скуп шти не је упу ћен зах тев Град ској скуп шти ни да 
обез бе ди сред ства за бес пла тан пре воз пен зи о не ра ста ри-
јих од 65 го ди на, а Здрав стве ном цен тру за отва ра ње по-
себ не ам бу лан те за пен зи о не ре.

М. Слав ко вић

ИДВОР

Понекад и у 
задужбини

У Идво ру, се лу у оп шти ни Ко ва чи ца ко је има око 140 
пен зи о не ра, а по ло ви на њих су не ка да шњи зе мљо рад ни-
ци, у Ме сну ор га ни за ци ју пен зи о не ра учла ње ни су ско ро 
сви ко ри сни ци пен зи је.

– Тре ба ис та ћи и то да је ско ро це ло куп но члан ство 
оси гу ра но, с тим што су мно ги оси гу ра ли и уку ћа не – ка-
же Ми о драг – Ми ћа Су ди мац, пред сед ник МОП у Идво ру, 
а прет ход но 15 го ди на се кре тар.

Овај пен зи о ни са ни агро ном, ко ји је 15 го ди на био и 
на че лу ов да шње зе мљо рад нич ке за дру ге, ис ти че да пен-
зи о нер ској ор га ни за ци ји, кад год јој за тре ба, усту па ју про-
стор у На род ном до му, за ду жби ни ко ју је Ми хај ло Пу пин 
по ди гао у род ном ме сту. Ипак, пен зи о не ри би во ле ли да 
до би ју сво је сте ци ште за сва ко днев но оку пља ње. 

С. З.

На род ни дом на рас по ла га њу и пен зи о не ри ма 
и њи хо вим го сти ма

Летње кише нису обесхрабриле излетнике

АПА ТИН

По но сни до ма ћи ни 
Чла но ви Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Апа ти-

ну до че ка ли су по но во вр шња ке из Ки кин да. И овог пу та 
има ли су чи ме да се по хва ле. Пе де сет осам Ки кин ђа на 
упо зна ло је оба лу Ду на ва, ма ри ну, као и про стор на ко-
јем ће ни ћи роб но-тран спорт ни цен тар, ме ђу нај ве ћи ма у 
Евро пи, ко ји обе ћа ва за по шља ва ње око 5.000 љу ди. Ни-
је из о ста ла ни по се та Спорт ском цен тру „Ра де Сви лар” и 
хра му Са бор све тих апо сто ла. 

Кикинђани у Бањи Јунаковић

ША БАЦ

Ре ка при ја тељ ства
Удру же ње ли ков них ства ра ла ца Шап ца ор га ни зо ва ло је 

осму јед но днев ну сли кар ску ко ло ни ју под на зи вом „Ре ка при-
ја тељ ства”. У ово го ди шњој ко ло ни ји, ко ја се већ ше сту го ди-
ну одр жа ва у про сто ру Ге рон то ло шког цен тра Ша бац, ра ди ли 
су: Вла ди сав Ар се но вић, Сто јан ка Си мић, Ве ра Га јић, Иван 
Ву ја нић, Ни ко ла Мла де но вић, Ру жи ца Па вло вић Вла хо вић, 
Вла де та Ми шко вић и Дра го слав Стан ко вић, сви из Шап ца, 
али и Жељ ко Дра ги че вић из Цр не Ба ре, Сто јан Ан чић из Ба-
до ви на ца и Ми ли ца Ву лић из Ло зни це. Сли ке ће, под се тио 
је Сло бо дан Пе ла дић, пред сед ник Удру же ња ли ков них ства-
ра ла ца Шап ца, би ти из ло же не у га ле ри ји Цен тра у ок то бру, 
тра ди ци о нал ном „ме се цу со ли дар но сти са ста рим ли ци ма”, ка-
да се сла ви и Дан цен тра (ове го ди не 65 го ди на по сто ја ња 
и ра да). По ре чи ма Ми ла на По по ви ћа, ди рек то ра Ге рон то ло-
шког цен тра Ша бац, сли ке оста ју у Ге рон то ло шком цен тру, 
до са да их има сто ти нак и на нај бо љи на чин опле ме њу ју 
про стор ове уста но ве за збри ња ва ње ста рих.

Б. Р.

По се бан до жи вљај пред ста вљао је бо ра вак у Ба њи Ју-
на ко вић.

З. С.
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Син ди кат пен зи о не ра 
Ср би је „Не за ви сност”

Бе о град, Вла де ти на 5
 011/3242-374

Оп штин ски од бо ри
„Не за ви сно сти”
Алек си нац, Ул. 7. но вем-
бар 24  018/875-263
Ва ље во, Др Пан ти ћа 18

 014/220-536
Вар ва рин, Мар ша ла Ти та 
3  037/787-550
Ве ли ка Пла на, Кра ља 
Алек сан дра I 135

 064/588-5130
Вла ди чин Хан, Ни ко ле
Те сле 8/11  017/ 474-700
Вра ње, Трг Ре пу бли ке 3 

 017/413-260
Га џин Хан, Бра ће Ра ден ко-
вић 74  018/861-088
За је чар, Хај дук-Вељ ко ва 
4/1-8  019/423-031
Зре ња нин, Син ђе ли ће ва 
10  023/262-970
Ја го ди на, Су тје ска 19
 035/254-473

Кња же вац, Кне за Ми ло ша 
75/1-8  019/731-681
Кра гу је вац, Вој во де
Пут ни ка 45

 034/342-360, 305-685
Кра ље во, Жич ка 36

 036/371-003, 312-946
Кру ше вац, ЈНА 49

 037/447-052
Ку са дак, 11425, III ре јон 

 062/ 819-4072
Ку че во, Осло бо ђе ња 7

 012/850-885
Ле ба не, Ца ра Ду ша на 97 

 063/858-5510
Ниш, Обре но ви ћа 124

 018/241-561
Пан че во, Ка ра ђор ђе ва 21 

 013/519-900
По жа ре вац, Кне за Ла за ра 
28  012/226-838
По же га, Зма је ва 10/11

 031/713-073
Про ку пље, Ул. 3. ав гу ста 
13  027/322-731
Се вој но, Бра ће Чо ли ћа 
115  031/523-104
Сме де ре во, Ца ра Ду ша на 
17  026/651-168

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

У Хит ној не ма ре 
за ста ре

По ку ша вам да раз у мем, али ми ни ка ко не по ла зи за 
ру ком, да ста ри ји љу ди не ин те ре су ју ле ка ре из Хит не 
по мо ћи, јед но став но би ва ју пре пу ште ни пр сту суд би не. 
Пре не ко ли ко да на сам их упор но мо ли ла да по мог ну 
мом све кру ко ји је сав на те као и ко ме је тре ба ло да се 
од стра ни во да из ор га ни зма да га не би угу ши ла. 

Чим су чу ли да има ви ше од 80 го ди на ка за ли су да 
се не ка ко сна ђем са ма јер не ма ју до вољ но во зи ла, и да 
је он при лич но стар па му ваљ да не сле ду је ни ка ква хит-
на ме ди цин ска по моћ. Реч ју, сло бод но мо же да иде Бо гу 
на ис по вест. Ја сам учи ни ла све што сам зна ла и уме ла 
не би ли му се во да сма њи ла, али је он ипак умро. 

Ја сно је ме ни да мла ди има ју пр вен ство, али би ваљ-
да тре ба ло пред у зе ти не што и да љу ди у го ди на ма, ко ји 
су цео жи вот из два ја ли за здрав ство, не оста ну без ме-
ди цин ске по мо ћи кад им је нај по треб ни ја, у ста ро сти. 

Ми ле на Та сић, Бе о град

Још је ше зде се тих го-
ди на про шлог ве ка Мо мо 
Ка пор на пи сао да су нај-
ве ћи срп ски ба у ци про ма ја 
и лед. На лед, у ча ша ма, 
на рав но, не ка ко смо се и 
на ви кли, али про ма ја је и 
да ље наш не при ја тељ број 
је дан, па и на тем пе ра ту ра-
ма из над 40 сте пе ни Цел-
зи ју со вих. Ако не ве ру је те, 
по ку шај те да у не ком од 
на ших град ских ауто бу са 
отво ри те ви ше про зо ра и 
плус кров ни. 

По ло ви на пут ни ка ће сме-
ста да поч не са гла сним про-
те сти ма ко ји се сви сво де 
на „уби нас про ма ја”. Мо же-
те ви њи ма да из ла же те ле-
кар ска ми шље ња и ста во ве 
свих мо гу ћих струч ња ка на 
те му да про ма ја не по сто-
ји, да је то са мо стру ја ње 

ва зду ха, по го то во на то ли-
ко ви со кој тем пе ра ту ри, уза-
луд. Са мо ће те на ву ћи још 
ве ћи бес озно је них и од вру-
ћи не пот пу но раз дра же них 
са пут ни ка, али убе ди ти их 
не ће те док је све та и ве-
ка, не Ср бе. 

Је ди но што вам у та квим 
си ту а ци ја ма пре о ста је је сте 
да, по што већ не мо же те да 
из бег не те град ски пре воз, 
из бо ри те се би ме сто по ред 
отво ре ног про зо ра у ауто бу-
су, да се ма ло по ли је те во-
дом ко ју ина че но си те са 
со бом а ко ја је иона ко већ 
у фа зи кљу ча ња без об зи-
ра на то што сте је по не ли 
пот пу но ле де ну и да се на-
да те да ће те све сни сти ћи 
та мо где сте кре ну ли. 

Ј. Гво зде но вић, 
Бе о град

Срп ски ба ук – про ма јаГде смо то ми
Ре дов но чи там ваш лист и 

за до во љан сам ода би ром те-
ма. Ипак, ми слим да би но ви-
не ова квог про фи ла тре ба ло 
још ви ше па жње да по кло не 
про бле ми ма ко ји до ми ни ра ју 
дру штвом.

Да кле, ка ко се из бо ри ти 
са па дом стан дар да и ка ко 
омо гу ћи ти љу ди ма да ра де и 
да по ста ну за и ста ва ша циљ-
на гру па – за по сле ни оси гу-
ра ни ци.

Све че шће се ме ђу мла ђим 
љу ди ма чу ју сум ње да ће уоп-
ште до че ка ти пен зи ју. Шта да 
учи ни мо за јед но да се по кре-
не при вре да и да пре ста не мо 
да се за ду жу је мо? Јер, бо јим 
се да мла ди кад јед ном по ста-
ну ста ри не ће има ти ода кле 
да вра ћа ју те ду го ве. Шта је 
он да на ша ал тер на ти ва?

М. Ни ко лић, 
Ћу при ја
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?Ми лун ка Ри стић – Жит-
ко вац: Мо лим вас да 
ми од го во ри те имам 
ли пра во на по ро дич ну 

пен зи ју. Су пруг је на стра дао 
17. 11. 1989. го ди не, по сле 
33 го ди не рад ног ста жа. Ја 
сам ро ђе на 13. 3. 1950. го-
ди не, жи вим са дво је де це 
и ни сам до са да ре гу ли са ла 
пен зи ју јер ни сам има ла до-
вољ но го ди на ста ро сти. На по-
ми њем да сам те шко бо ле сна 
и у не за вид ној ма те ри јал ној 
си ту а ци ји.

Од го вор: Ва ше пра во за-
ви си од то га да ли су Ва ша 
де ца оства ри ва ла пра во на 

по ро дич ну пен зи ју и до ка да 
су је ко ри сти ла. Ако сте Ви у 
мо мен ту ка да је де ци пре ста-
ло пра во на по ро дич ну пен зи-
ју има ли на вр ше не 44 го ди не 
жи во та, мо же те под не ти зах-
тев. Ка да је су пруг пре ми нуо 
мо гли сте да до би је те по ро-
дич ну пен зи ју са мо уз де цу 
јер ни сте има ли 45 го ди на жи-
во та, ко ли ко је би ло по треб-
но по За ко ну о ПИО ко ји се 
та да при ме њи вао.
Ако не ис пу ња ва те ове 

усло ве, на жа лост, не ма за-
кон ских усло ва да са да, без 
об зи ра на здрав стве но и ма те-
ри јал но ста ње, оства ри те пра-
во на по ро дич ну пен зи ју.

По ро дич на пре ма де ци 

За ту ђу не гу 13.434 ди на ра

?Мар ко З. – Бро да ре во: 
Ако пу но лет но де те због 
бо ле сти и не спо соб но-
сти за са мо ста лан жи-

вот и рад при ма по ро дич ну 
пен зи ју да ли има пра во на 
нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу 
и по моћ и ко ли ко она мо же 
мак си мал но да из но си. 

Од го вор: Ко ри сник по ро-
дич не пен зи је има пра во на 
на кна ду за не гу и по моћ дру-
гог ли ца, не за ви сно од то га 
да ли се ра ди о пу но лет ном 
де те ту ко је је по осно ву не-
спо соб но сти за рад и при вре-
ђи ва ње оства ри ло пра во на 

по ро дич ну пен зи ју или се ра-
ди о не ком дру гом осно ву за 
сти ца ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју.

Оно што је бит но за ко ри-
шће ње овог пра ва по са да ва-
же ћим про пи си ма је сте да ово 
ли це ни је сме ште но у уста но-
ву со ци јал не за шти те. На кна да 
за не гу и по моћ дру гог ли ца у 
овом тре нут ку из но си 13.434,76 
ди на ра.

Уве ћа на нов ча на на кна да 
за не гу и по моћ дру гог ли ца 
код цен тра за со ци јал ни рад за 
оне ко ји има ју те ле сно оште ће-
ње 100 од сто по јед ном осно-
ву из но си 16.810 ди на ра.

Ин ва лид ска и паорима

?Бран ко С. – Бо си ле-
град: Мо ја су пру га бо-
лу је од дијабетеса и 
гу би вид. С об зи ром 

на то да је пла ћа ла по љо при-
вред но пен зиј ско оси гу ра ње 
16-17 го ди на, ин те ре су је ме 
да ли има пра во на пен зи ју, 
по што је ор ди ни ра ју ћи ле кар 
дао ми шље ње да ни је спо соб-
на за рад и при вре ђи ва ње.

Од го вор: Ва ша су пру га има 
до вољ но ста жа да би оства ри-

ла пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, уко ли ко ор ган ве шта че ња 
при Фон ду ПИО оце ни да код 
ње по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти. Да би по-
кре ну ла по сту пак за ин ва лид-
ску пен зи ју нео п ход но је да се 
обра ти ор ди ни ра ју ћем ле ка ру 
ко ји ће од ре ди ти ко ја ме ди цин-
ска до ку мен та ци ја је по треб на 
за оце ну рад не спо соб но сти и 
да ти пред лог да се утвр ди по-
сто ја ње пот пу ног гу бит ка рад-
не спо соб но сти.

До при нос са мо по ре ше њу

?Дра ган Ђор ђе вић – 
Тру па ле: По што сам 
2002. го ди не остао без 
по сла, узео сам сред-

ства за са мо за по шља ва ње и 
отво рио рад њу, али због ло-
шег по сло ва ња рад њу ћу од-
ја ви ти по ис те ку две го ди не 
ра да, 1. 10. 2009. Ин те ре су-
је ме да ли мо гу ре тро ак тив-
но да упла тим до при но се на 
ви шу осно ви цу од са да шње 
за ове две го ди не. Та ко ђе, 
за ни ма ме да ли мо ја су пру-
га ко ја је опе ри са на од кар-
ци но ма и има де вет го ди на 
по љо при вред ног ста жа мо-
же да оства ри не ку пен зи ју. 
Она има 53 го ди не.

Од го вор: До при нос за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-

ње би тре ба ло да упла ти те по 
ре ше њу по ре ске упра ве. Да 
би сте упла ти ли до при нос на 
ви шу осно ви цу од оне про пи-
са не овим ре ше њем, мо ра те 
из ме ни ти ре ше ње, тј. под не-
ти зах тев за из ме ну осно ви-
це на ко ју тре ба да упла ти те 
до при нос.

Што се ти че Ва ше су пру-
ге, са де вет го ди на упла ће ног 
по љо при вред ног ста жа она 
не ис пу ња ва услов за ста ро-
сну пен зи ју, али ако је ње но 
здрав стве но ста ње знат но на-
ру ше но и по про це ни ње ног 
ор ди ни ра ју ћег ле ка ра по сто ји 
ве ро ват но ћа за утвр ђи ва ње 
пот пу ног гу бит ка рад не спо-
соб но сти, мо же да под не се 
зах тев за оства ри ва ње пра ва 
на ин ва лид ску пен зи ју.

Пра во на те ле сно оште ће ње

?Жи ва дин ка Б. – Кла до-
во: Да ли имам пра во 
на те ле сно оште ће ње 
по што сам пре три ме-

се ца опе ри са на од ту мо ра ма-
те ри це и јај ни ка. На по ми њем 
да сам ста ро сни пен зи о нер и 
да имам 64 го ди не.

Од го вор: На кна да за те ле-
сно оште ће ње мо же да се оства-

ри са мо ако је узрок на стан ка 
те ле сног оште ће ња не сре ћа 
на по слу или про фе си о нал но 
обо ље ње. Ка ко сте Ви пен зи о-
нер, узрок на стан ка Ва шег те-
ле сног оште ће ња је очи глед но 
бо лест; уко ли ко под не се те зах-
тев за оства ри ва ње пра ва на 
на кна ду би ће Вам од ре ђен са-
мо сте пен те ле сног оште ће ња, 
без пра ва на на кна ду.

?Зо ри ца Ми шић – Го-
лу бац: На кон 35 го ди-
на рад ног ста жа, од 
1. јануара 2008. го ди-

не оства ри ла сам пра во на 
ста ро сну пен зи ју. У то ку це-
ле 2008. го ди не би ла сам ан-
га жо ва на по осно ву уго во ра 
о де лу на ра чу но вод стве ним 
по сло ви ма. У апри лу ове го-
ди не обра ти ла сам се Фи ли-
ја ли По жа ре вац са зах те вом 
за по нов ни об ра чун пен зи је, 
на да ју ћи се уве ћа њу јер је до-
дат но упла ћи ван до при нос за 
ПИО у ви си ни 22 од сто. Ме ђу-
тим, до би ла сам од го вор да 
ће но вим об ра чу ном мо ја пен-
зи ја би ти ма ња од са да шње. 

Мо лим Вас да ми об ја сни те 
ка ко је то мо гу ће.
Од го вор: Мо гу ће је, пре 

све га јер већ има те 35 го-
ди на рад ног ста жа, па Вам 
на кнад ни рад ни стаж не по-
ве ћа ва пен зи ју, а за ра да ко-
ју сте оства ри ли по осно ву 
ра да по сле пен зи о ни са ња је, 
у про се ку, ни жа од оне ко ју 
сте оства ри ва ли као ли це у 
рад ном од но су пре пен зи о ни-
са ња. То прак тич но зна чи да 
Вам је но ви лич ни ко е фи ци-
јент ни жи по но вом об ра чу ну 
од лич ног ко е фи ци јен та об ра-
чу на тог при ли ком пен зи о ни са-
ња, а што за по сле ди цу има 
ма њи из нос пен зи је.

Но ви об ра чун пен зи је
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: Спрингс, мравари, решавач, слоница, 
ковати, Ами, Ија, ниши, ан, от, сб, к, синтеза, т, иоле, стрина, 
баритон, зачини, анта, м, да, рата, ата, рат, Миленко.
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Мо лим за реч
Код нас би и Си зиф остао без по сла. По ску пео је 

гра ђе вин ски ма те ри јал.
Мо жда чи зма за и ста гла ву чу ва, али џе по ве 

ми је то тал но упро па сти ла.
Не за по слен сам већ две го ди не, па гле дам са мо ту-

ђа по сла.
Ка ко да са њам бо ље су тра кад па тим од не-

са ни це.
По след њи пут сам ле то вао 1980. го ди не. Као да 

је ју че би ло.
Де јан Па та ко вић

Сви рао је по так ту
Пен зи о не ри пр ви осе те про ме не. Жи га их у ко ле ни-

ма.
Сви рао нам је по так ту и та да смо схва ти ли да 

је тру ба.
Био сам му де сна ру ка све док сам му ста вљао у ле-

ви џеп.
Ра до мир Ста ној ко вић

Све су то ни јан се
Ин те ли ген ци ји су ве за не ру ке, а ви ше се не слу жи 

ни гла вом.
Да бих оп стао све сам рас про дао. Остао ми је у 

сво ји ни са мо страх.
Ко руп ци ја је јед на, све оста ло су ни јан се.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Б
р
ан
а 
Н
и
ко
л
и
ћ



Са бор тру ба ча у Гу чи – „свет ској 
пре сто ни ци тру бе”, нај зна чај ни ја је смо-
тра из вор ног на род ног ства ра ла штва и 
кул тур ног ама те ри зма у Ср би ји. Ово го-
ди шњи, 49. скуп тру ба ча тра јао је од 
5. до 9. ав гу ста. За жи те ље Гу че то је 
нај ве ћа свет ко ви на ко ју с не стр пље њем 
оче ку ју це ле го ди не. Вра та свих до мо-
ва била су ши ром отво ре на за ста ре и 
но ве при ја те ље. 

Сви ко ји су бар 
је дан пут осе ти ли 
ову ат мос фе ру, ка-
да кроз ва рош од 
1.000 љу ди за пет 
да на про тут њи ви-
ше од по ла ми ли-
о на ту ри ста, ко ји 
по пи ју око ми ли он 
ли та ра пи ва, не ко-

ли ко то на ра зних дру гих пи ћа, по је ду 
два-три шле пе ра од лич ног „свад бар-
ског ку пу са” и ме са с ро шти ља, а све 
то уз зву ке ви ше од 50 ду вач ких ор ке-
ста ра ко ји да но ноћ но и не у мор но за ба-
вља ју го сте – има ју че га да се се ћа ју 
це лог жи во та. 

По бед ник 49. Дра га чев ског са бо ра 
тру ба ча у Гу чи је Де јан Пе тро вић, из 
Ужи ца. Ње му је при па ла пр ва на гра да 
пу бли ке – „Злат на тру ба”, а про гла шен 
је и за пр ву тру бу Дра га че ва. 

Т. К.

Пра зник тру бе у Гу чи


