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АКТУЕЛНО

СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО У СУ БО ТИ ЦИ

Усво јен Стра те шки план
раз во ја до 2011. го ди не

Чла но ви Управ ног од бо ра Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње усво ји ли су 
јед но гла сно, на сед ни ци одр жа ној у 
сре ду (26. ав гу ста) у Су бо ти ци, Стра-

те шки план РФ ПИО за пе ри од 2009-
2011. го ди не. 

Ка ко је обра зло жио Сло бо дан Здрав-
ко вић, ди рек тор Фон да, овај план са-
чи нио је, уз кон сул та ци је и са рад њу 

за по сле них, струч ни кон сул тант Свет ске 
бан ке Ге рард Фиц па трик то ком про шле 
го ди не. Ана ли зе ста ња и про бле ма у 
Фон ду, ко је су прет хо ди ле, по ка за ле 
су да су у ње му нео п ход не ре фор ме. 
Као при о ри те тан циљ де фи ни са на је 
по тре ба да се фор ми ра је дан мо де ран 
фонд ко ји ће ко ри сни ци ма да пру жа 
ква ли тет не услу ге, а на чин, пут, од но-
сно ак тив но сти и ак ци је ко је тре ба да 
се од ра де да се из по сто је ћег до ђе у 
то же ље но ста ње, упра во су на ве де-
ни у Стра те ги ји. Ак це нат је ста вљен 
на основ ну де лат ност, на сре ђи ва ње 
ма тич не еви ден ци је, као и на по ди-

Из не на ђен ММФ
Сло бо дан Здрав ко вић, ко ји је уче ство вао у раз го во ру с ми си јом ММФ-

а, оба ве стио је чла но ве Управ ног од бо ра да су чла но ви ове ме ђу на род не 
ин сти ту ци је би ли из не на ђе ни јер ни су зна ли ка ко код нас (не)функ ци о ни-
ше на пла та до при но са, као и ка да су чу ли број ке о оби му си ве еко но ми је, 
што је ука за ло да мо жда по сто ји и дру га чи ји при ступ ре ша ва њу про бле ма 
де фи ци та. Са го вор ни ци из ММФ-а ни су ин си сти ра ли на би ло ко јим но вим 
ре ше њи ма, већ се раз го ва ра ло о по тре би да се по о штри на чин од ла ска у 
пен зи ју, по себ но код бе не фи ци ра ног и пре ра ног пен зи о ни са ња. 

Дискусија у суботичкој Градској кући
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за ње ква ли те та ко ри снич ких услу га. 
Дру ги сег мент, по ре чи ма ди рек то ра 
Здрав ко ви ћа, од но си се на по слов не 
про це се и ор га ни за ци ју ра да, док се 
тре ћи ти че обу ке, еду ка ци је за по сле-
них, уре ђи ва ње рад них про сто ри ја и 
усло ва у ко ји ма за по сле ни у Фонду 
оба вља ју основ ну де лат ност. 

Са чи њен, да кле, као пу то каз ка 
ства ра њу мо дер ног сер ви са у ко ме 
ће об у че ни и љу ба зни за по сле ни пру-
жа ти ква ли тет ну и бр зу услу гу гра ђа-
ни ма за рад њи хо вог што ефи ка сни јег 
оства ри ва ња пра ва, овај Стра те шки 
план раз ра ђен је ак ци о ним пла но ви-
ма, са кон крет ним за да ци ма, из вр ши о-
ци ма и ди на ми ком, на ни воу сек то ра 
и фи ли ја ла. 

У кра ћој ди ску си ји, чла но ви Управ-
ног од бо ра по др жа ли су како су оце-

Пре ра но о но вом пен зиј ском за ко ну
Рад на гру па за ду же на за из ме ну по сто је ћег пен зиј ског за ко на, у окви-

ру Са ве та за ре фор му си сте ма ПИО ко ју је осно ва ла Вла да Ср би је, тре-
нут но ана ли зи ра по сто је ћа и мо гу ћа но ва ре ше ња, ко ри сте ћи и упо ред на 
ис ку ства не ких зе ма ља с до бром прак сом. Про це не су да ће пр ве вер зи-
је мо гу ћих но вих ре ше ња би ти „на па пи ру” у сеп тем бру. Ка да бу де са чи-
њен на црт но вог за ко на, што би тре ба ло, по ре чи ма ре сор ног ми ни стра 
Ра си ма Ља ји ћа, да бу де го то во до кра ја го ди не, о ње му ће се, као и до-
сад, из ја шња ва ти и Са вез пен зи о не ра, син ди ка ти и Уни ја по сло да ва ца, 
ре че но је на сед ни ци УО. 

По вод за раз го вор о бу ду ћем за ко ну би ла је при мед ба пред сед ни ка др 
Ме хе Мах му то ви ћа да га но ви на ри зо ву с пи та њи ма о де та љи ма на вод но 
већ де фи ни са не ре фор ме пен зиј ског си сте ма, а да Управ ни од бор не зна 
да ли се ра ди та ре фор ма, ко је ра ди и ка ква се ре ше ња пред ла жу. 

Чланови Управног одбора распитују се о раду филијале

Пријем странака у канцеларијама

нили,  „из ван ре дан стра те шки план 
са вр ло пре ци зним и ја сно по ста вље-
ним за да ци ма”, а ди рек тор Здрав ко-
вић оба ве стио их је да се не ки од 
њих већ уве ли ко спро во де. На јед ном 
од основ них, сре ђи ва њу ма тич не еви-
ден ци је, тре нут но цео Фонд ра ди, на 
то ме су ан га жо ва ни сви за по сле ни, 
а њи хов рад је нор ми ран. Исто вре ме-
но, у Бе о град ској фи ли ја ли спро во ди 
се „пи лот про је кат” усме рен на ефи-
ка сни је ре ша ва ње зах те ва гра ђа на у 
ко ме сва ки пред мет, од по чет ка до 
кра ја, во ди је дан за по сле ни.

– Не ма ви ше пре ба ци ва ња пред-
ме та од ре фе рен та до ре фе рен та, а 
са мо овим уште де ли смо oд 10 до 15 
да на у по ступ ку ре ша ва ња зах те ва – 
ре као је Сло бо дан Здрав ко вић. 

На сед ни ци је при хва ће на и од лу ка 
ко јом је ди рек тор РФ ПИО овла шћен 
да мо же из у зет но, уко ли ко је то нео-
п ход но упра во због ефи ка сни јег до-
но ше ња ре ше ња, да упо сли још по 
јед ног прав ни ка у ди рек ци ја ма и фи-
ли ја ла ма Фон да. Упра во ова од лу ка 

иза зва ла је за ни мљи ву ди ску си ју на 
сед ни ци. При ме ћу ју ћи да све мо же 
да се ка же сем да је у Фон ду не до-
вољ но за по сле них, Ра до је Са ви ће вић, 

пред став ник Вла де Ср би је, за ме рио 
је што се у по сто је ћој еко ном ској си-
ту а ци ји за по шља ва ју но ви љу ди, по-
себ но ви со ко о бра зо ва ни прав ни ци за 
по сло ве ко је у мно гим зе мља ма оба-
вља ју сред њо школ ци. У Не мач кој, у 
фон ду над ле жном за спро во ђе ње ме-

ђу на род них спо ра зу ма, од 400 за по сле-
них са мо су два прав ни ка, у Ка на ди 
од 70 упо сле них – ни је дан прав ник, 
ре као је Са ви ће вић. 

У Фон ду су већ рас ки ну ти уго во-
ри с  ра ни је ан га жо ва ним љу ди ма на 
од ре ђе но вре ме за по сло ве ко је су 
пре у зе ли стал но за по сле ни, па са да 
на два ми ли о на оси гу ра ни ка и 1,5 
ми ли о на ко ри сни ка има 3.570 за по-
сле них (1.350 са ВСС), док, ре ци мо, 
Хр ват ски фонд, за 1,6 ми ли о на оси-
гу ра ни ка и 1,16 ми ли о на ко ри сни ка, 
има 3.403 за по сле на, ре као је ди рек-
тор Здрав ко вић. 

Мно ги чла но ви Управ ног од бо ра 
уз вра ти ли су при мед бом о пре ве ли-
ком бро ју упо сле них у ми ни стар стви-
ма, а спе ци фич ност ста ња у Ср би ји 
нај пла стич ни је је илу стро вао Дра го-
слав Ђу ка но вић: тач но је да у неким 
зе мља ма у пен зиј ским фон до ви ма ма-
ње за по сле них, ре као је, али та мо не 
по сто ји по ве зи ва ње ста жа, ни прак-
са не пла ћа ња до при но са, та мо се не 
де ша ва ни да се обра сци М4 не до-
ста вља ју ре дов но… 

По во дом пи та ња (од сут ног)  члана 
УО Љу би ше Са мар џи ћа са прет ход не 
сед ни це о по вра ћа ју сред ста ва ко је 
је бив ши Фонд ПИО са мо стал них де-
лат но сти упла тио не ким удру же њи ма 
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Рам па и пла фон
Слав ко Имрић, ди рек тор По кра-

јин ског фон да ПИО, про вео је го сте 
кроз про сто ри је су бо тич ке фи ли ја-
ле. За по сле ни су се по жа ли ли са мо 
на две ства ри: што у згра ди (ко ју 
де ле са За во дом за здрав стве но оси-
гу ра ње и На ци о нал ном слу жбом за 
за по шља ва ње) не ма ју рам пу за улаз 
те шко бо ле сних па два ле ка ра нај-
че шће из ла зе и пред згра дом пре-
гле да ју бо ле сни ке, и – што су им 
ком ши је из над, по сле адап та ци је, 
на пра ви ле по пла ву од ко је се кру-
не зи до ви и пла фо ни.

Сле ди Кра ље во
Чла но ви УО по др жа ли су прак су 

ор га ни зо ва ња сед ни ца у фи ли ја ла ма 
као до бру при ли ку да се не по сред-
но упо зна ју са ста њем на те ре ну, па 
је при хва ћен по зив ру ко вод ства Фи-
ли ја ле Кра ље во да бу ду до ма ћи ни 
њи хо вој на ред ној сед ни ци. 

Бри га о ста ри ма 
По здра вља ју ћи го сте на по чет-

ку сед ни це одр жа не у су бо тич кој 
Град ској ку ћи, Слав ко Ба раћ, пред-
став ник гра до на чел ни ка Су бо ти це, 
ре као је да у гра ду, у ко ме је 40 
од сто ста рих љу ди, а по ло ви на од 
њих пен зи о не ри, на сто је да ко ли-
ко год је мо гу ће обез бе де бо љи 
жи вот ових су гра ђа на. Ове го ди не 
у град ској ка си 50 ми ли о на ди на-
ра на ме ње но је за шти ти ста рих, а 
у окви ру јав них ра до ва до би ће се 
сред ства за упо шља ва ње још 72 
љу ди у при мар ној за шти ти па ће 
овим ви дом за шти те би ти по кри ве-
ни цео град, ре као је Ба раћ, ис ти чу-
ћи до бру са рад њу са удру же њи ма 
пен зи о не ра и ин ва ли да ра да, чи-
ји су чел ни љу ди, Бе ла Јур ко вић 
и Стан ко Ним че вић, та ко ђе при су-
ство ва ли сед ни ци УО.

Највише посла у Матичној евиденцији

Слободан Здравковић и др Мехо Махмутовић 
у ординацији лекара-вештака

и ор га ни за ци ја ма (о че му су пи са ле и 
не ке но ви не), Иван Ми мић, фи нан сиј-
ски ди рек тор, де таљ но је оба ве стио 
чла но ве Управ ног од бо ра о че му се 
ра ди. РФ ПИО са мо стал них де лат но-
сти је, од лу ка ма Управ ног од бо ра, у 
2005. и 2006. го ди ни дао укуп не до-
на ци је од 122.125.000 ди на ра Са ве-
зу пен зи о не ра Ср би је (3,5 ми ли о на), 
Уни ји по сло да ва ца Ср би је (46,5 ми-
ли о на), Удру же њу пен зи о не ра са мо-
стал них де лат но сти (два ми ли о на), 
Ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји „Деч је ср-
це” (125.000), Уни ји по сло да ва ца у 
Зе му ну (50 ми ли о на) и Вла ди Ср би-
је као по моћ угро же ни ма од по пла-
ве (20 ми ли о на ди на ра). 

Бу џет ска ин спек ци ја Ми ни стар ства 
фи нан си ја, по сле кон тро ле фи нан сиј-
ског по сло ва ња Фон да са мо стал них 
де лат но сти, у мар ту 2008. до ста ви ла 
је ре ше ње у ко ме је оце ни ла да је 
то би ло не на мен ско ко ри шће ње сред-
ста ва и на ло жи ла да се она вра те 

Фон ду. По што су фон до ви већ би ли 
об је ди ње ни, Фонд ПИО, као прав ни 
след бе ник бив шег Фон да са мо стал-
них де лат но сти, под нео је жал бу с 
ар гу мен ти ма да су да те до на ци је 
би ле пред ви ђе не фи нан сиј ским пла-
но ви ма та да шњег Фон да ПИО са мо-
стал них де лат но сти за 2005. и 2006. 
го ди ну, да су ти пла но ви до би ли са-
гла сност и над ле жних ми ни стар ста-
ва и Скуп шти не Ср би је, а за тим и 
са гла сно сти над ле жних ми ни стар ста-
ва за сва ки пре нос сред ста ва по је-
ди нач но. 

Ми ни стар ство фи нан си ја је, фе-
бру а ра ове го ди не, жал бу од би ло 
као нео сно ва ну. Фонд је, за то, упу-
тио зах те ве сви ма ко ји су до би ли до-
на ци је да их вра те. „Деч је ср це” је 
оба ве сти ло Фонд да је до на ци ју утро-
ши ло на про је кат „Шко ла жи во та” за 
оса мо ста љи ва ње осо ба са смет ња ма 
у раз во ју и за то до ста ви ло ра чу не. 
Уни ја по сло да ва ца Ср би је из ве сти ла 
је да сред ста ва не ма јер их је усме ри-
ла удру же њи ма пред у зет ни ка и за на-
тли ја. Оста ли ни су ни шта од го во ри ли, 

а је ди но је Удру же ње пен зи о не ра са-
мо стал них де лат но сти вра ти ло ко ли-
ко је има ло – 485.000 ди на ра. 

По што Фонд не ма ин стру мен те ко-
ји ма би при нуд но вра тио сред ства, 
а и да би се утвр ди ло ко је у пра ву 
у овим раз ли чи тим ста во ви ма ми ни-
стар ста ва па и у истом, Ми ни стар ству 
фи нан си ја (с об зи ром на ра ни је да-
те са гла сно сти за по ме ну те до на ци-

је), по кре нут је спор пред Вр хов ним 
су дом Ср би је. Уко ли ко ова суд ска ин-
сти ту ци ја по твр ди да до на ци је тре ба 
вра ти ти, то ће би ти и спро ве де но суд-
ским ин стру мен ти ма при нуд не на пла-
те. У су прот ном, ре као је Ми мић, и 
Удру же њу пен зи о не ра са мо стал них де-
лат но сти мо ра ће да се по но во упла-
ти вра ће ни део до на ци је. 

Сла ви ца Че дић
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Ре гре с за ђу бри во
Сви па о ри ко ји има ју ре ги стро ва-

на га здин ства, као и зе мљо рад нич ке 
за дру ге, мо гу нај е сен по ђу бри ти ора-
ни це са ма ње нов ца, на осно ву Уред-
бе о усло ви ма и на чи ну ко ри шће ња 
сред ста ва за ре гре си ра ње ми не рал-
них ђу бри ва за ово го ди шњу је се њу 
се тву, ко ју је, на пред лог Ми ни стар-
ства по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де, до не ла Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је. 

Це на ђу бри ва ни жа је за 10.000 
ди на ра по то ни, са ура чу на тим ПДВ-
ом. Пред ви ђе но је да до 1. ок то бра 
по љо при вред ни ци са ре ги стро ва ним 
га здин стви ма мо гу, по ре гре си ра-
ним це на ма, на ба ви ти до 100, а зе-
мљо рад нич ке за дру ге до 500 то на 
ђу бри ва. Вла да ће укуп но ре гре си ра-
ти 100.000 то на овог ђу бри ва. Про-
из во ђа чи су оба ве зни да обез бе де 
рав но мер ну ди стри бу ци ју на це лој 
те ри то ри ји Ср би је.

Ре ци мо, су бо тич ка „ Азо та ра„ обез-
бе ди ла је пет вр ста ком плек сних ђу бри-
ва из свог про гра ма за ову на ме ну. 

Тре ћа рун да са Сло ве ни јом 

За јед но до по сла
Про је кат „Ра ди мо за јед но до по-

сла”, ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја, 
да је до бре ре зул та те у Се вер но ба нат-
ском окру гу. На ци о нал на слу жба за 
за по шља ва ње на овом под руч ју ода-
бра ла је, од око 60 кан ди да та, 20 не-
за по сле них и пре ква ли фи ко ва ла их у 
ру ко ва о це гра ђе вин ским ма ши на ма. 
На одво је ним кур се ви ма оспо со бљен 
је још из ве стан број уни вер зал них 
за ва ри ва ча и 17 ли ва ца.

У Љу бља ни су тра, 1. сеп тем бра, 
по чи ње тре ћа, дво днев на рун да пре-
го во ра са Сло ве ни јом о бу ду ћем 
спо ра зу му о со ци јал ном оси гу ра њу 
из ме ђу две др жа ве. На осно ву кон-
струк тив них раз го во ра у два ра ни-
ја су сре та то ком ко јих је ве ћи део 
спо ра зу ма уса гла шен, у де ле га ци ји 

Ср би је, ко ју пред во ди Зо ран Ми ло-
ше вић, по моћ ник ми ни стра ра да и 
со ци јал не по ли ти ке, оче ку ју да би 
у Љу бља ни до го вор мо гао и да се 
при ве де кра ју, а кон вен ци ја и са 
по след њом од бив ших ју го сло вен-
ских ре пу бли ка пот пи ше до кра-
ја го ди не. 

За шти та оста ре лих па о ра
Пре ма ре чи ма Ма је Се дла ре вић, 

пот пред сед ни це Скуп шти не АП Вој-
во ди не, у По кра ји ни је 15 по сто ста-
нов ни штва, или око 300.000 осо ба, 
ста ри је од 65 го ди на, а по ра жа ва-

ју ћа је и чи ње ни ца да ова ка те го-
ри ја љу ди чи ни че твр ти ну гра ђа на 
ко ји жи ве ис под гра ни це си ро ма-
штва. То су осо бе ко ји не ма ју мо-
гућ ност да при вре ђу ју, па са мим 

тим ни да за ра ђу ју, не при-
ма ју ни ка кву по моћ, а уко-
ли ко су оства ри ли пра во на 
по љо при вред ну пен зи ју, она 
из но си ис под 9.000 ди на ра.

– Ре пу бли ка Ср би ја и АП 
Вој во ди на мо ра ју да до не су 
стра те ги ју за шти те ста рих 
осо ба, по себ но по љо при вред-
них ста рач ких до ма ћин ста ва 
– на гла си ла је Ма ја Се дла ре-
вић при ли ком не дав ног оби-
ла ска не ко ли ко ста рач ких 
до ма ћин ста ва у се лу Луг, у 
оп шти ни Бе о чин, ко ји ма је, 
са Гој ком Ву ји но ви ћем, ди рек-
то ром но во сад ског Цен тра 
за со ци јал ни рад, уру чи ла 
јед но крат ну по моћ.

Фонд за раз вој по-
љо при вред них до ма ћин-
ста ва, за нат ских рад њи, 
ма лих и сред њих пред-
у зе ћа у оп шти ни Ки-
кин да, осно ван 2005, 
уки нут је због нео д го-
вор но сти оних ко ји ма 
је до сад по ма гао. 
На и ме, овај Фонд 

одо брио је до сад 22 кре-
ди та у ди нар ској про-
тив вред но сти ви ше од 
130.000 евра. По зај ми-
це су би ле на три го ди-
не, са јед но го ди шњим 
грејс пе ри о дом и го ди-
шњом ка мат ном сто пом 
од три од сто (усло ви 
по вољ ни ји од бан кар-
ских). Ме ђу тим, из не ве-
ре на је до бра на ме ра 
по што мно ги ко ри сни-

ци по зајм ље ни но вац 
ни су вра ћа ли на вре-
ме. Шта ви ше, њих 17 
је и ту же но, а по сто ји 
бо ја зан да узе ти кре-
дит ни кад не ће би ти 
на пла ћен. 

По што Фонд због 
то га не мо же нор мал-

но да функ ци о ни ше, 
а на те ре ту је оп-
штин ског бу џе та, од-
бор ни ци СО Ки кин да 
су уки ну ли по ме ну ти 
из вор под сти цај ног 
фи нан си ра ња по љо-
при вред ни ка и пред-
у зет ни ка.

Ус кра ће ни по љо при вред ни ци и пред у зет ни ци

За бо ра ви ли на по зај ми цу

Са ве ти Фон да ПИО
Ком па ни ја Ју Ес Стил Ср би ја, ко-

ја је усво ји ла Про грам за ре ша ва ње 
ви шка за по сле них, на ја ви ла је да ће 
за за по сле не ор га ни зо ва ти са стан ке 
да би од пред став ни ка На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње и Ре пу блич-
ког фон да ПИО до би ли ин фор ма ци је 
о сво јим пра ви ма по рас ки ду уго во-
ра о ра ду у тој фа бри ци.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог јул ског че ка 

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за-
по сле них по че ла је 25. ав гу ста.  
По љо при вред ни пен зи о не ри су 
дру ги део јул ских при на дле жно-
сти по че ли да при ма ју од 20, 
а вој ни од 21. ав гу ста.

Не ма сма ње ња пен зи ја

Упла та из За гре ба
Хр ват ским пен зи о не ри ма ко-

ји жи ве у Ср би ји ис пла та пен зи-
ја за јул по че ла је 14. ав гу ста. 
За не што уве ћан број ко ри сни-
ка (30.913 у од но су на про шло-
ме сеч них 30.091) Ко мер ци јал ној 
бан ци је из Ми ро вин ског за-
во да Хр ват ске упла ће но 6,21 
ми ли он евра, па је чек из За-
гре ба, у про се ку, и да ље вре-
дан око 200 евра.

Че ко ви из РС 
Пен зи о не ри ма ко ји жи ве у 

Ср би ји, а цео или део ста жа од-
ра ди ли су у Ре пу бли ци Срп ској, 
ис пла та јул ских при на дле жно-
сти по че ла је 17. ав гу ста. 

Ис пла та тре ће ра те 
јед но крат не по мо ћи од 
4.000 ди на ра бе о град ским 
пен зи о не ри ма с нај ни жим 
пен зи ја ма по че ће за де-
се так да на, на ја вио је у 
че твр так, 27. ав гу ста, за-
ме ник гра до на чел ни ка Ми-
лан Кр ко ба бић при ли ком 
по се те Клу бу за ста ри је 
„Чу ка ри ца I”. 

Че твр та ра та, по Кр ко-
ба би ће вим ре чи ма, би ће 
ис пла ће на пред Но ву го-
ди ну. Та ко ђе ће, ка ко је 
и обе ћа но, од 1. ја ну а ра 
иду ће го ди не сви пен зи о-
не ри у Бе о гра ду ста ри ји 

од 65 го ди на, без об зи ра 
на ви си ну при ма ња, има-
ти бес пла тан пре воз. Исто 
та ко, сви пен зи о не ри ко-

ји има ју пен зи је ни же од 
про сеч них до би ја ће и сле-
де ће го ди не од гра да јед-
но крат не по мо ћи.

Сти же тре ћа ра та помоћи

За ра де ве ће 
2,5 од сто

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у ју лу 2009. го ди не 
из но си 45.307 ди на ра, што је 
но ми нал но 2,4, а ре ал но 3,3 од-
сто ви ше од про се ка ис пла ће ног 
у ју ну, са оп штио је Ре пу блич-
ки за вод за ста ти сти ку. 

За по сле ни су у ју лу примили 
у про се ку 32.553 ди на ра, што је 
но ми нал но 2,5, а ре ал но 3,4 од сто 
више од не то пла те у ју ну.

У од но су на јул 2008, про-
шло ме сеч ни бру то про сек ве ћи 
је но ми нал но 10,7 (ре ал но 2,5) 
од сто, а исто то ли ко за го ди ну 
да на по ра сла је и про сеч на не то 
за ра да. Ове го ди не, за се дам ме-
се ци (од ја ну а ра до ју ла 2009), 
и бру то и не то про сеч на за ра да 
уве ћа ле су се но ми нал но 11,2, 
а ре ал но 2,3 про цен та.

Де вет со ци јал но угро же них ром ских по ро ди ца, ко је жи ве у не у слов ном на-
се љу код Ју жне оби ла зни це, до би ло је на ме штај ко ри шћен за вре ме не дав не 
Уни вер зи ја де у Бе о гра ду. До на ци ју, кре вет и рад ни сто, уру чио им је Зо ран Па-
вло вић, ко ор ди на тор за ин те гра ци ју Ро ма у Скуп шти ни гра да Кра гу јев ца.

На ме штај је, не ко ли ко да на ка сни је, до би ла још 31 по ро ди ца из Бре сни це и 
ко лек тив ног сме шта ја у Трм ба су. За рас по де лу по мо ћи би ла је за ду же на кра гу је-
вач ка Кан це ла ри ја за ром ска пи та ња.

У Скуп шти ни гра да, ка ко ка жу, ула жу ве ли ке на по ре да уна пре де жи вот 
Ро ма у Кра гу јев цу, а нај ви ше па жње по све ћу ју обра зо ва њу и уре ђе њу не ле-
га ли зо ва них на се ља.

На ме штај за ром ске по ро ди це

Пла те и пен зи је не ће би ти сма њи-
ва не у на ред ном пе ри о ду, са оп ште но 
је из Ка би не та пот пред сед ни ка Вла де 
Ср би је Јо ва на Кр ко ба би ћа по сле раз го-
во ра са пред став ни ци ма ММФ-а. 

На са стан ку, за ко ји се оце њу је да 
је био кон струк ти ван, раз го ва ра ло се 
о пен зи ја ма и пен зионом си сте му Ср-
би је у усло ви ма кри зе. Пот пред сед ник 
Кр ко ба бић је ис та као да су пен зи о не-
ри под не ли свој део те ре та кри зе ко-
ја је по го ди ла цео свет, па и Ср би ју, 
и пред ло жио да се код пр вих зна ко ва 

опо рав ка еко но ми је из на ђе на чин за 
по др шку пен зи о нер ској по пу ла ци ји у 
гра ни ца ма мо гућ но сти. 

Са го вор ни ци из ММФ-а по др жа ли су 
по стиг ну те ре зул та те и пла ни ра не ре-
фор ме у обла сти пен зиј ско-ин ва лид ског 
си сте ма Ср би је о ко ји ма су оба ве ште ни 
то ком раз го во ра. Пот пред сед ник вла де 
пре до чио је сво јим са го вор ни ци ма да је 
то пр о цес ко ји зах те ва бри жљи во пла ни-
ра ње и ис пу ња ва ње мно го број них усло-
ва, ме ђу ко ји ма и со ци јал ну прав ду и 
еко ном ску одр жи вост. 

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАА

Јул из Под го ри це
Цр но гор ским пен зи о не ри ма 

у Ср би ји јул ске пен зи је сти гле 
су 28. ав гу ста: Ко мер ци јал ној 
бан ци је за 1.527 ко ри сни ка 
пре ба че но 340.329 евра, па чек 
из Под го ри це про сеч но вре ди 
223 евра. 
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РЕ ШЕ ЊЕ ЗА ДЕ СЕ ТИ НЕ ХИ ЉА ДА ЗА ПО СЛЕ НИХ У СР БИ ЈИ

Др жа ва ве зу је стаж

У ЖИЖИ

Вла да обе ћа ла и здрав стве ну за шти ту нео си гу ра ним рад ни ци ма, као и ис пла ту 
по 5.000 ди на ра сви ма ко ји ду же од три ме се ца ни су при ми ли пла ту 

За све рад ни ке, ко ји ма 
по сло дав ци ни су упла ћи-

ва ли пен зиј ске до при но се, 
би ће по ве зан рад ни стаж 
од 1. ја ну а ра 2004. до 30. 
ју на 2009. го ди не, од лу чи ла 
је у че твр так, 27. ав гу ста, 
Ре пу блич ка вла да

Ако и по сла ни ци Пар ла-
мен та бу ду истог ми шље ња 
па ову од лу ку по твр де за ко-
ном, ти ме ће би ти ре шен 
ве ли ки про блем због ко га 
су, по след њих ме се ци, мно-
го број ни рад ни ци у Ср би ји 
„по ди за ли свој глас”, ис ти-
чу ћи да им го ди не про ве де-
не на по слу, не по кри ве не 
до при но си ма (што на ду шу 
ста вља ју по нај пре не са ве-
сним по сло дав ци ма) ус кра-
ћу ју пра во на пен зи ју.

Ова ме ра са мо је јед на 
„у па ке ту” ко ји је у че твр-
так усво ји ла Вла да Ре пу бли-

ке Ср би је да би се, ка ко 
је об ја шње но, ко ли ко-то ли-
ко по мо гло за по сле ни ма да 
лак ше пре жи ве по сле ди це 
свет ске еко ном ске кри зе, 
али и да би се спре чи ло да 
они сво ја за кон ска пра ва и 
да ље тра же на про те сти ма 

ко ји су по ста ли сли ка на ше 
сва ко дне ви це. 

Та ко ђе, до не тим ме ра-
ма срп ске вла де, рад ни ци 
ко ји ма вла сник фир ме ни је 
упла тио до при нос за здрав-
стве но оси гу ра ње има ће пра-
во на здрав стве ну за шти ту 
(мо ћи ће да ове ре здрав-
стве ну ле ги ти ма ци ју), нај-
у гро же ни ји (они ко ји ду же 
од три ме се ца ни су при ми-
ли пла ту) тре ба ло би да се 
на да ју јед но крат ној нов ча ној 
по мо ћи из бу џе та од 5.000 
ди на ра и из ве сним олак ши-
ца ма за пла ћа ње ра чу на за 
елек трич ну енер ги ју, по ја ча-
ће се ин спек циј ска кон тро ла 
та мо где по сто ји осно ва на 
сум ња да је но ви вла сник 
пред у зе ћа учи нио те шко кри-
вич но де ло или зло у по тре-
био по ло жај... 

Пре ма ре чи ма Ра си ма Ља-
ји ћа, ми ни стра за рад и со-
ци јал ну по ли ти ку, др жа ва 
ће но вац ко ји утро ши да 
би из ми ри ла ду го ва ња пред-
у зе ћа за до при но се и по ве-
зи ва ње ста жа на до ме сти ти 

та ко што ће део фир ме-ду-
жни ка по ста ти трај ни др-
жав ни ка пи тал. 

– Овим ме ра ма се са мо 
по о штра ва ју по сто је ће за-
кон ске оба ве зе. Ин те рес 
свих со ци јал них парт не ра 
– др жа ве, син ди ка та и по-

сло да ва ца, је сте да се раз-
ре ше го ру ћи про бле ми ко је 
на сво јим пле ћи ма нај ви ше 

осе ћа ју за по сле ни у при ва ти-
зо ва ним фир ма ма. Јед но став-
но, ни ком ни је до зво ље но 
да не пла ћа до при но се и 
до во ди рад ни ке, фон до ве и 
др жа ву у ова кву си ту а ци ју. 
Ако же ли мо да се озбиљ но 
су о чи мо с овим про бле мом 
по треб но је да се обе ло да-
не име на пред у зе ћа ко ја 
не пла ћа ју до при но се. Фон-
до ви ни су у мо гућ но сти да 
кон тро ли шу упла ту до при но-

са по што је то у над ле жно-
сти По ре ске упра ве. Та ко ђе, 
мо ра ју се по што ва ти ку по-
про дај ни уго во ри и тре ба 
их рас ки ну ти ако се по ка-
жу као ло ши за др жа ву и 
за по сле не – на гла ша ва Љу-
би сав Ор бо вић, пред сед ник 

Са ве за са мо стал них син ди-
ка та Ср би је. 

Бра ни слав Ча нак, пред-

сед ник Ује ди ње них гран ских 
син ди ка та „Не за ви сност”, 
међу тим, при лич но је скеп-
ти чан по пи та њу вла ди них 
ме ра као за штит ни ка пра ва 
рад ни ка у вре ме ну еко ном-
ске кри зе.

– За ни ма ме, и то мно-
го, ода кле ће се на ћи па ре 
за по кри ва ње до при но са и 
дру га обе ћа ња. Бу џет је та-
кав ка кав је сте и не про мен-
љив све док о пре ра спо де ли 

Без но вих ду жни ка
Да би се бар убу ду ће из бе гла 

прак са не пла ћа ња до при но са за 
со ци јал но оси гу ра ње рад ни ка, 
Вла да Ср би је од лу чи ла је да се 
из ме не про пи си и по сто је ћи си-
стем кон тро ле та ко да од 1. ја-
ну а ра упла та до при но са бу де 
ре дов на и да се, ка ко је ре као 
пре ми јер Мир ко Цвет ко вић, не 
мо же, као до са да, упла ћи ва ти 
са мо не то лич ни до хо дак.

Из бе ћи гу жве и нер во зу
Пре ма на ја ви Ра си ма Ља ји ћа, ре сор ног ми ни стра, 

по ве зи ва ње рад ног ста жа би ће ре гу ли са но за ко ном чи-
ја се пр ва вер зи ја оче ку је за де се так да на, а о ко јем 
би се срп ска вла да из ја шња ва ла кра јем сеп тем бра, а 
за тим ко нач ни суд да ли и на род ни по сла ни ци. 

Та да ће би ти ја сни је и ка ко ће се то оба ви ти, али 
над ле жни у Пен зиј ском фон ду већ су пред у зе ли ме-
ре да спрем но до че ка ју овај оби ман по сао. Има ју ћи 
ис ку ства у ра ни јим ак ци ја ма по ве зи ва ња ста жа, по ну-
ди ће са ве те ка ко да се тај по сао оба ви са што ма ње 
нер во зе и гу жве, од но сно да се из бег не да сви рад ни-
ци исто вре ме но на гр ну у фи ли ја ле Фон да. 

Расим Љајић, Љубисав Орбовић, Бранислав Чанак и Небојша Атанацковић



нов ца у ње му дру га чи је не 
од лу че на род ни по сла ни ци 
у Пар ла мен ту ко ји су га и 
до не ли. А, ма ло је чуд но и 
то што о пред ло же ном па-
ке ту ме ра ни је би ло ре чи 
на Со ци јал но-еко ном ском 
са ве ту Вла де Ср би је – ка-
же Ча нак.

По ред др жа ве и син ди ка-
та, тре ћи со ци јал ни парт нер 
у це лој овој при чи је Уни ја 
по сло да ва ца Ср би је. Ве ћи на 
при вред ни ка не за до вољ на је 
што се нео д го вор ним по сло-
дав ци ма већ ду го „гле да ло 
кроз пр сте” док су нај ве ћи 
цех за то пла ћа ли за по сле ни. 
Сма тра ју да су по сло дав ци 
ко ји су ре дов но из ми ри ва ли 
оба ве зе пре ма за по сле ни ма, 
др жа ви и до ба вља чи ма про-
шли „као бос по тр њу”, а да 
су они они ко ји то ни су чи-
ни ли ис па ли па мет ни ји „би-
зни сме ни”.

– Ове ме ре је тре ба ло 
до не ти ра ни је јер про бле-
ми ни су од ју че и њих је 
са мо по ја ча ла свет ска еко-
ном ска кри за. По ка за ло се 
вр ло ис пла ти вим би ти ду-
жник, са да ће се то ме ваљ-
да ста ти на пут. Зна те, ако 
не пла ћа те до при но се, то 
за вас мо ра да ура ди не ко 

дру ги. Би ло је дру га чи је ка-
да је, ре ци мо, Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње кон тро ли-
сао упла ту до при но са или 
Ре пу блич ки за вод за здрав-
стве но оси гу ра ње. Си ту а ци-
ја се про ме ни ла по што је 
ова оба ве за пре шла у над-

ле жност По ре ске упра ве и 
не ка ко је све по че ло да би-
ва опу ште ни је. Не мо гу се 
на исти на чин по сма тра ти 
сви по сло дав ци. Ако од бра-
ни мо оне ко ји то за слу жу ју, 
нај бо ље ће мо од бра ни ти и 
рад ни ке. Же ли мо да раз ви је-
мо три пар тит ни од нос, али 

та ко што ће мо уче ство ва ти 
у ре ша ва њу свих кључ них 
про бле ма, а не са мо да у 
од ре ђе ним тре ну ци ма по слу-
жи мо као али би – на по ми-
ње Не бој ша Ата нац ко вић, 
пред сед ник Скуп шти не Уни-
је по сло да ва ца.

Ата нац ко вић ука зу је да 
би др жа ва тре ба ло да про ме-
ни од нос пре ма Пен зиј ском 
фон ду, да га мак си мал но по-
др жи да би што пре стао 
на „здра ве но ге” и по стао 
ефи ка сни ји.

– Нео п ход но је про ме ни-
ти свест над ле жних о бу дућ-
но сти Фон да. Без об зи ра на 
то ко ли ко се он тру дио да 
обез бе ди сред ства за пен-
зи је, то му се, упра во због 
не у пла ће них до при но са, го-
ди на ма оне мо гу ћа ва – ка же 
пред сед ник Скуп шти не Уни-
је по сло да ва ца Ср би је.

Ме ре Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је тре ба ло би, ка ко је 
ре че но, да на „ду же ста зе” 
спре че ве ћа от пу шта ња рад-
ни ка, са чу ва ју основ не при-
вред не ре сур се и по мог ну 
сви ма ко ји има ју шан су да 
успе шно по слу ју у вре ме 
еко ном ске кри зе, а и по сле 
ње ног окон ча ња.

Та тја на Кр шић 
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Сва ко днев ни 
штрај ко ви

У Ср би ји је, пре ма по да-
ци ма син ди ка та, сва ко дне-
во од 20 до 25 штрај ко ва. 
Ор га ни зо ван је про тест 
рад ни ка или је штрајк у 
на ја ви у 39 фир ми. 

У нај ве ћем бро ју ових 
пред у зе ћа рад ни ци ма ни-
су ис пла ће не за ра де, у 
про се ку за 7-8 ме се ци. 
У том раз до бљу, та ко ђе, 
ни су упла ћи ва ни по ре зи 
и до при но си, а за по сле ни 
су оста ли без ове ре них 
здрав стве них ле ги ти ма-
ци ја, то плог обро ка и ре-
гре са. 

Ра чу ни ових фир ми су 
бло ки ра ни, вла сни ци ду-
гу ју огром не су ме нов ца 
и ни су у ста њу да ис по-
шту ју уго во ре не оба ве зе, 
од но сно да ин ве сти ра ју у 
раз вој не про гра ме. Пра-
ва рад ни ка су озбиљ но 
угро же на, јер но ви вла-
сни ци че сто не по шту ју 
со ци јал ни про грам.

Не пла ћа ју ни јав на пред у зе ћа
Дуг прав них ли ца за до при но се Фон ду ПИО зва нич-

но из но си 61,2 ми ли јар де ди на ра, али је од то га 47,8 
ми ли јар ди не на пла ти во, твр ди Дра гу тин Ра до са вље-
вић, ди рек тор По ре ске упра ве Ср би је. 

Пр ви чо век По ре ске упра ве об ја снио је да је то ли-
ка су ма ду га не на пла ти ва јер се ра ди о пред у зе ћи ма 
у по ступ ку при ва ти за ци је, сте ча ја или ли кви да ци је. 

У ин тер вјуу за „Еко но мист”, Ра до са вље вић је ре као 
да је у то ку по сту пак на пла те бар остат ка ду га по сло-
да ва ца за пен зиј ско оси гу ра ње за по сле них. Не на во-
де ћи име на ду жни ка, он је рекао са мо да ме ђу они ма 
ко ји ду гу ју до при но се има и јав них пред у зе ћа, чи ји 
су осни ва чи др жа ва и ло кал не са мо у пра ве, али и до-
ста при ват них фир ми. 

Из но се ћи да је на пла ти вост ПДВ-а чак 98,6 од сто, 
чел ни чо век По ре ске упра ве ус про ти вио се зах те ву при-
вред ни ка да се сто па овог по ре за сма њи, на во де ћи да 
би то, он да, зах те ва ло сма ње ње и рас хо да за око 12 
ми ли јар ди. „Да ли смо спрем ни да се од мах сма ње и 
пен зи је”, пи тао је, на во де ћи (до ду ше не та чан) по да-
так да се 70 од сто нов ца за њих обез бе ђу је из бу џе-
та, а са мо 30 од сто од до при но са Фон ду ПИО. 
Радосављевић је рекао и да естрадне звезде и 

спортисти најчешће не пријављују све своје приходе 
нарочито оне остварне ван Србије, а исто важи и за 
професоре.

Један од пролећних протеста: да права више не траже на улицама
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ПОВОДИ

ЈУ БИ ЛАР НИ ЗРЕ ЊА НИН СКИ СА ЈАМ ИНО ВА ЦИ ЈА, КО О ПЕ РА ЦИ ЈА И ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Ме сто за по слов не ве зе 
Пред у зет ни ци су на кон уче шћа на прет ход ним смо тра ма 
отва ра ли по го не и у Ма ђар ској и Ру му ни ји

У окви ру по зна те зре ња нин ске ма-
ни фе ста ци је „Да ни пи ва”, кра јем 

ав гу ста одр жан је и де се ти ме ђу на-
род ни са јам ино ва ци ја, ко о пе ра ци ја 
и пред у зет ни штва ИНО КО ОП. Пре ма 
ре чи ма Ми ро сла ва Ђу ри ћа, пред сед-
ни ка Оп штег удру же ња пред у зет ни-
ка ко је је у са рад њи са Ре ги о нал ном 
при вред ном ко мо ром и Ту ри стич ким 
цен тром Гра да Зре ња ни на ор га ни-
зо ва ло све до са да шње сај мо ве, на 
ово го ди шњем ИНО КО ОП-у из ла га ло 
је 230 уче сни ка на 75 штан до ва. Са-
јам има ме ђу на род ни ка рак тер, јер 
се од 2006. го ди не одр жа ва под окри-
љем Асо ци ја ци је сај мо ва ју го и сточ-
не Евро пе – ЕАСЕ, и „уцр тан” је на 
њи хо вој кар ти као је ди ни „ма ли” – 
ре ги о нал ни са јам. На рав но, и ове 
го ди не је на ИНО КО ОП-у би ло из-
ла га ча из Ма ђар ске, Ру му ни је, БИХ, 
Ита ли је, Аустри је, Хр ват ске, Не мач-
ке, Ма ке до ни је ... а уче ство ва ле су 
и све ре ги о нал не при вред не ко мо-
ре из Ср би је.

Основ на ми си ја Сај ма је раз ви ја ње 
кон ку рент не и про фи та бил не про из-
вод ње, пред у зет ни штва, ма лих и сред-
њих пред у зе ћа, као и ме ђу ре ги о нал не 
и пре ко гра нич не са рад ње.

– Про шле го ди не је са мо у пр ва 
два са та оба вље на раз ме на у вред но-
сти од 300.000 ди на ра, а скло пље но 
је и до ста уго во ра, чак и о про да ји 

ауто мо би ла. Са јам тра је три да на, али 
ње го ви ефек ти се ви де тек на кон не-
ко ли ко ме се ци. На ши пред у зет ни ци 
су по сле ус по ста вље них кон та ка та 
на ИНО КО ОП-у отва ра ли по го не у Ру-
му ни ји и Ма ђар ској. Ко схва ти да је 
са јам ула га ње а не тро шак, тај је по-
бе дио – ка же Ми ро слав Ђу рић.

Слич но ми сле и из ла га чи. Бран ки ца 
До мје ско, из зре ња нин ског „Тех ни ко-
ма” ко ји је из ла гао на Сај му и про шле 
го ди не са же љом да оства ри по слов не 
ве зе и по се ти о це ин фор ми ше о услу-
га ма ко је пру жа, не оче ку ју да ће се 
ку пац ја ви ти од мах – то се мо же де-
си ти и за не ко ли ко ме се ци.

Балинт Јанош (повртар) испред свог штанда Јован Спорин седи у фијакеру

Никола Стојшић отвара Сајам



– Ни шта се не ства ра пре ко но-
ћи, мо ра се би ти упо ран – ка же До-
мје ско.

Сло бо дан ка Ку пу са ре вић, вла сни-
ца рад ње за про из вод њу су ве ни ра из 
Сом бо ра, ка да је оста ла без по сла ис-
ко ри сти ла је сред ства из про гра ма за 
са мо за по шља ва ње НСЗ и не дав но је 
„упло ви ла” у пред у зет нич ке во де. На 
ИНО КО ОП је, ка же, пр вен стве но до-
шла да ви ди шта дру ги ра де и ка ко 
су ор га ни зо ва ли про из вод њу. Ја нош 
Ба линт, по вр тар из Ми хај ло ва, тре ћи 
пут је био на Сај му са же љом да куп ци-
ма по ка же здра ву хра ну ко ју про из во-
ди без хе ми је; циљ му је и да овла да 
про из вод њом ор ган ске хра не. 

Јо ван Спо рин, пен зи о ни са ни сто-
лар из Зре ња ни на, имао је по себ не 
по год но сти на ИНО КО ОП-у – бес пла-
тан про стор. Ре кон стру и ше и про из во-
ди ста ре ства ри (из ло жио је фи ја кер, 
та љи ге...) и ну ди их за љу бље ни ци ма 
у про шле ве ко ве.
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ИЗА ШАЛТЕРА

Цица Купусаревић уређује 
свој штанд

Излагао и север и југ

Ни ко ла Сто ји шић, пред сед ник При-
вред не ко мо ре Вој во ди не, на отва ра њу 
ИНО КО ОП-а на ја вио је „вру ћу” при-
вред ну је сен, уз оче ки ва ње до но ше-
ња ан ти кри зних ме ра Вла де Ср би је 
као сти му лан са за раз вој при вре де и 
пред у зет ни штва – на рав но, уз при хва-
та ње пред ло га при вред ни ка из ко мо ра. 
Алек сан дар Мар тон, пре сед ник Скуп шти-
не Зре ња ни на, пак, оче ку је да ће уче-
сни ци Сај ма ус пе ти, на кон ме ђу соб них 
раз ме на ис ку ста ва, да овла да ју не ким 
но вим ви до ви ма про из вод ње и да ће 
на тај на чин отво ри ти мо гућ ност ве ћег 
за по шља ва ња љу ди у ре ги о ну. 

Ми ро слав Мек те ро вић

КА КО УПИ СА ТИ СТАЖ ЗА ТРЕ ЋЕ ДЕ ТЕ

Кр ште ни це као до каз

Сва ко днев но, на шал-
те ри ма Фон да, гра ђа-

ни се рас пи ту ју за стаж 
по осно ву ро ђе ња тре-
ћег де те та у тра ја њу од 
две го ди не. Ва жно је, пр-
во, по ја сни ти да је овај 
стаж за ко ном де фи ни сан 
као по се бан стаж, а не 
као стаж оси гу ра ња. То 
прак тич но зна чи да се 
по се бан стаж по осно ву 
ро ђе ња тре ћег де те та не 
узи ма као услов за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи-
ју, као што је то слу чај 
са рад ним ста жом, од но-
сно ста жом оси гу ра ња 
(за ко ји су пла ће ни до-
при но си). 

При ме ра ра ди, же на 
ко ја је на вр ши ла 53 го-
ди не жи во та и 33 го ди-
не ста жа оси гу ра ња, и 
ро ди ла је тро је де це, 
не мо же да ра чу на да 
ће по себ ним ста жом од 
две го ди не по ро ђе њу 
тре ћег де те та до пу ни ти 
33 го ди не ста жа оси гу-

ра ња да би та ко оства-
ри ла пра во на ста ро сну 
пен зи ју. За пен зи о ни са-
ње мо ра да има 35 го-
ди на ста жа оси гу ра ња 
(или, ове го ди не, 59 го-
ди на ста ро сти), а тај по-
се бан стаж ура чу на ће 
јој се при ли ком об ра чу-
на пен зи је, да кле по ве-
ћа ће њен из нос. 

Да би се до не ло ре-
ше ње о при зна ва њу 
по себ ног ста жа, мај ка 
тре ба да по пу ни од го-
ва ра ју ћи фор му лар (зах-
тев се може преузети 
и на сајту Фонда www.
pio.rs) и уз ко пи ју сво-
је лич не кар те и рад не 
књи жи це при ло жи из во-
де из ма тич не књи ге 
ро ђе них за тро је де це. 
Ма ло се зна да пра во 
на овај стаж има и мај-
ка ако јој је јед но од 
тро је де це, на жа лост, 
пре ми не. 

С об зи ром да и му-
шкар ци – оче ви тро је 

де це по кат кад за лу та ју 
на шал тер, сма тра ју ћи 
да и њи ма као ро ди те-
љи ма при па да пра во 
на по се бан стаж по том 
осно ву, ни је зго рег по-
дсети ти да је ра ђа ње 
де це ипак при ви ле ги ја 
мај ки, па се та кав зах-
тев мо ра од би ти.

Ина че, же на-оси гу ра-
ник, ко ја под но си зах-
тев за „тре ће де те”, не 
мо ра да има свој ство 
оси гу ра ни ка у мо мен-
ту под но ше ња зах те-
ва, већ је до вољ но да 
је ра ни је би ла у оси гу-
ра њу. Ка да ре ше ње о 
утвр ђе ном ста жу по ста-
не пра во сна жно (по ис-
те ку ро ка за жал бу од 
15 да на), мај ка мо же да 
се обра ти шал тер ском 
рад ни ку ра ди упи са тог 
ста жа у рад ну књи жи цу 
(до вољ но је при ло жи ти 
ко пи ју ре ше ња и рад ну 
књи жи цу).

С. Мар се нић

Две године које се признају не улазе у услов за Две године које се признају не улазе у услов за 
пензионисање, али ће увећати висину пензијепензионисање, али ће увећати висину пензије



У цен тру По жа рев ца, ср цу Бра ни-чев ског окру га, на Тр гу Ра до ми-
ра Ву јо ви ћа 1, сме ште но је зда ње 
у чи јем јед ном де лу се на ла зе и по-
слов не про сто ри је Фи ли ја ле ПИО По-
жа ре вац. По жа ре вач ка фи ли ја ла, са 
пет ис по ста ва (Ве ли ко Гра ди ште, Го лу-
бац, Ма ло Цр ни ће, Жа ба ри, Пе тро вац, 
Ку че во и Жа гу би ца) и 56 за по сле них 
услу жу је 65.000 оси гу ра ни ка и 44.000 
ко ри сни ка. Пре кон со ли да ци је, „по кри-
ва но” је 40.000 оси гу ра ни ка и 27.000 
ко ри сни ка пра ва, па је ја сно ко ли ко 
се обим по сло ва по ве ћао об је ди ња ва-
њем три фон да.

Фи ли ја ла, пре ма ре чи ма чел ног 
чо ве ка Зо ра на Рок сан ди ћа, на сто ји 
да сво јим ра дом по др жи основ ну те-
жњу Ре пу блич ког фон да ПИО ис ка-
за ну кроз два стра те шка при о ри те та 
– ства ра ња мо дер ног ко ри снич ког 
сер ви са ко ји се од ли ку је ефи ка сно-
шћу, љу ба зно шћу и пред у сре тљи во-
шћу пре ма стран ка ма, и скра ћи ва ња 
ро ка из ра де ре ше ња на за кон ски рок 
од два ме се ца. 

– Тру ди мо се да што бр же и ефи-
ка сни је од го во ри мо по ста вље ним за-
да ци ма. У 2008. го ди ни смо ре ши ли 
17.500 од укуп но при мље них 21.000 
зах те ва, за пр вих шест ме се ци 2009. 
у Фи ли ја лу је сти гло 8.500 зах те ва, 
од ко јих смо ре ши ли 5.500. По ред од-
лу чи ва ња о пра ви ма из ПИО, љу ди 
сва ко днев но тра же да им се из да уве-

ре ње о по да ци ма ре ги стро ва ним у ма-
тич ној еви ден ци ји – ра ди до би ја ња 
ви зе, оства ри ва ња пра ва на уве ћа ни 
до да так за ту ђу по моћ и не гу пре ко 
Цен тра за со ци јал ни рад, о утвр ђе-
ном сте пе ну те ле сног оште ће ња због 
осло ба ђа ња од ца рин ских да жби на 
при ли ком уво за или за осло ба ђа ње 
од так си при ли ком ре ги стра ци је во-
зи ла... Уко ли ко ни је по треб но ве шта-
че ње о сте пе ну те ле сног оште ће ња, 
гра ђа ни уве ре ње до би ју истог да на 
– ис ти че директор Рок сан дић. 

Уз по моћ и по др шку Ди рек ци је РФ 
ПИО, ре но ви ран је про стор за пи сар-
ни цу, рад ле ка ра и ар хи ву. 

– Са да се рад ни ци пи сар ни це на ла-
зе иза са вре ме них шал те ра, отво ре них 
пре ма стран ка ма, спрем ни да пру же 

бр зу и ква ли тет ну 
услу гу. Пр во сте пе-
ни ор ган ве шта-
че ња, до сад на 
дру гом спра ту, са-
да ве шта чи у по-
себ но опре мље ној 
про сто ри ји у при-
зе мљу па те шки  
бо ле сни ци не мо-
ра ју ви ше да се 
„бо ре” са сте пе-
ни ца ма. Ар хи ва, 
са да на јед ном 
ме сту у но вом по-
друм ском про сто-
ру ре но ви ра ном 
по стан дар ди ма 
пред ви ђе ним за 

чу ва ње ар хив ске гра ђе, олак ша ва и 
убр за ва по сту пак здру жи ва ња ака та, 
за во ђе ња зах те ва и по че так њи хо вог 
ре ша ва ња. По ста ви ли смо пу то ка зе 
с рас по ре дом про сто ри ја по спра то-
ви ма, скон цен три са ли за по сле не ко-
ји оба вља ју исте по сло ве на јед ном 
ме сту, ну ме ри са ли кан це ла ри је са ис-
пи са ним име ни ма за по сле них ко ји у 
њи ма ра де – све да омо гу ћи мо стран-
ка ма да што јед но став ни је до ђу до 
осо бе ко ја им је по треб на – на по ми-
ње Зо ран Рок сан дић.

Нај че шћи про бле ми с ко ји ма се су-
о ча ва ју, на гла ша ва наш са го вор ник, и 
ов де су не у пла ће ни до при но си, спо ра 
раз ме на по да та ка са По ре ском упра вом 
и по твр да ста жа од ра ђе ног у бив шим 
ре пу бли ка ма, са да др жа ва ма с ко ји ма 
је Ср би ја за кљу чи ла спо ра зу ме о со ци-
јал ном оси гу ра њу (да би пре ва зи шли 
ову пре пре ку, кам па њом у ло кал ним 
ме ди ји ма оба ве сти ли су по тен ци јал не 
ко ри сни ке да бла го вре ме но, пре ис пу-
ња ва ња усло ва за пен зи ју, под не су зах-
тев за по твр ду ста жа да би, кад ис пу не 
услов, што пре до би ли ре ше ње). Све 
оста ле те шко ће, ка же ди рек тор Рок-
сан дић, уз по моћ ко ле га из Ди рек ци-
је успе шно се пре ва зи ла зе. 

– На из ра ди ре ше ња сва ко днев но 
ра ди шест ре фе ре на та, на сто је ћи да 
ис по шту ју днев ну ажур ност, а ре зул-
та ти се ме ре на кра ју сва ког ме се ца. 
По што је ба за по да та ка ма тич не еви-
ден ци је услов за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО, то је пре у зи мање М4 образ-
ца по диг нуто на ни во ор га ни зо ва не 
ак ци је слу жбе Ма тич не еви ден ци је и 
по сло да ва ца у свим мо гу ћим си ту а ци-
ја ма. Та ко ђе, Ма тич на еви ден ци ја Ди-
рек ци је Ре пу блич ког фон да омо гу ћи ла 
је при хват, штам пу, ажу ри ра ње, ар хи-
ви ра ње и сла ње за мол ни ца елек трон-
ским пу тем, као и ауто мат ску до де лу 
ми кро филм ског бро ја при ли ком уно са 
при ја ва М4 у про гра му за ма сов ни 
унос за оси гу ра ни ке по љо при вред ни-
ке, чи ме се олак ша ва рад ма тич не 
еви ден ци је, што ће сва ка ко ути ца ти 
на бр зи ну до но ше ња ре ше ња – ка же 
за „Глас оси гу ра ни ка” ди рек тор По жа-
ре вач ке фи ли ја ле.

Т. Кр шић 

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. АВГУСТ 2009.12

ПРЕДСТАВЉАМО

ФИ ЛИ ЈА ЛА ПО ЖА РЕ ВАЦ НА ПУ ТУ КА СА ВРЕ МЕ НОМ КО РИ СНИЧ КОМ СЕР ВИ СУ 

За мол ни це елек трон ски
Ре но ви ран про стор за пи сар ни цу, рад ле ка ра и ар хи ву, олак шан до ла зак
стра на ка до осо ба ко је су им по треб не

Зоран Роксандић

Све за љубазност и брже доношење решења



Фи ли ја ла РФ ПИО Ва ље-
во на ла зи се у цен тру 

гра да, у ули ци ко ја но си 
име чу ве ног др жав ни ка и 
пи сца Про те Ма те је Не на-
до ви ћа, б. б. По сле го ди на 
су ста нар ства с Ре пу блич ким 
заводом за здрав стве но оси-
гу ра ње, Фи ли ја ла се у са да-
шњу згра ду усе ли ла у мар ту 
1998. го ди не. По себ на по год-
ност за ко ри сни ке пра ва у 
Ва ље ву је сте што се у ис-
тој згра ди на ла зе и про сто-
ри је Удру же ња пен зи о не ра 
и Удру же ња ин ва ли да, као 
и про сто ри је за днев ни бо-
ра вак пен зи о не ра. 

– По ред гра да Ва ље ва, 
на ша фи ли ја ла по кри ва и 
оп шти не Уб, Лај ко вац, Љиг, 
Ми о ни цу и Осе чи ну. По сле 
спа ја ња фон до ва, обим по-
сло ва, од но сно број оси гу ра-
ни ка и ко ри сни ка по ве ћан 
је за око 70 про це на та, та-
ко да са да оп слу жу је мо око 
67.750 оси гу ра ни ка и око 
37.670 пен зи о не ра. У Фи ли ја-
ли је 54 за по сле них, а на кон 
спа ја ња фон до ва про ши ре на 
нам је си сте ма ти за ци ја и до-
би ли смо јед ног прав ни ка и 
два еко но ми ста – ка же Ми-
лан Та на ско вић, ди рек тор 
Ва љев ске фи ли ја ле. 

У то ку про шле го ди не 
при мље но је укуп но 9.627, 
а ре ше но 8.654 зах те ва. За-
по сле ни су про сеч но опре-
мље ни са вре ме ном опре мом, 
има ју 35 пер со нал них ра чу-
на ра и 38 тер ми на ла, за са-
да шњи обим по сла не до ста је 
им ви ше ла сер ских штам па-
ча, али се на да ју да ће, уз 
по моћ Ди рек ци је, и овај про-
блем би ти ре шен. 

– С об зи ром на по ве ћан 
обим по сла и у до го во ру са 
на чел ни ци ма слу жби, ра ди 
бр жег ре ша ва ња пред ме та 

од по ло ви не про шле го ди-
не ре фе рен ти у Оде ље њу 
ПИО и Ма тич не еви ден ци је 
стран ке из Ва ље ва при ма ју 
утор ком и пет ком. Али, ако 
се по ја ви стран ка ван Ва ље-
ва са не ким про бле мом, и 
она бу де при мље на сва ког 
рад ног да на. Оста ле слу жбе 
при ма ју стран ке сва ког да-
на, као и ре фе рен ти ко ји ра-
де на при ја ва ма и од ја ва ма 
оси гу ра ња. Исто ва жи и за 
ме не, као ди рек то ра. Ка да 
ми се стран ке обра те да им 
по мог нем, оба ве зно их већ 
су тра дан те ле фо ном оба ве-
шта вам шта је са њи хо вим 
пред ме том и ко ји су про бле-
ми у ње го вом ре ша ва њу, во-
дим по себ ну еви ден ци ју о 

про бле ма тич ним пред ме ти-
ма и пра тим рад на њи хо-
вом што бр жем ре ша ва њу, 
све до ко нач не екс пе ди ци-
је из Фи ли ја ле – об ја шња-
ва наш са го вор ник. 

Око по ло ви не пред ме та 
ре ши се у ро ку од два ме се-
ца, оста ли до шест ме се ци, 
а не зна тан број гра ђа на, по 
ре чи ма ди рек то ра Та на ско-
ви ћа, на ре ше ње че ка ду-
ше од то га. И у овој, као 
и у свим дру гим фи ли ја ла-
ма, про блем су не пла ће ни 
до при но си за ПИО, че ка ње 
на при ба вља ње уве ре ња 
по ре ске упра ве за оси гу ра-

ни ке са мо стал них де лат но-
сти и по љо при вред ни ке или 
на по твр ђи ва ње ста жа из 
бив ших ју го сло вен ских ре-
пу бли ка. 

– По ред ре дов ног по сла, 
од ју на ове го ди не 47 за по-
сле них ан га жо ва но је и на 
сре ђи ва њу ба зе ма тич не 
еви ден ци је, што ра де сва-
ко днев но по два рад на са-
та – ка же ди рек тор. 

Је дан од про бле ма с ко-
јим се су о ча ва ју у овој фи ли-
ја ли, по ред на ве де ног ма лог 
бро ја штам па ча, је сте и чи-
ње ни ца да им се око 70 од-
сто ар хи ви ра них пред ме та 
на ла зи ван згра де Фи ли ја ле, 
у про сто ри ја ма слу жбе Ар хи-
ва Ва ље во. За сад је про блем 

еви ден ти ран, а из Ди рек ци-
је су пред ло жи ли да се по-
друм ске про сто ри је у згра ди 
Фи ли ја ле адап ти ра ју и са вре-
ме но опре ме за ар хи ви ра ње 
пред ме та, што би, ка же ди-
рек тор Та на ско вић, за до во-
љи ло њи хо ве по тре бе.

Наш са го вор ник, на кра-
ју, ис ти че ве о ма до бру са-
рад њу са пр вим ком ши ја ма, 
удру же њи ма пен зи о не ра и 
ин ва ли да, као и чи ње ни цу 
да ће ове го ди не 199 пен зи-
о не ра из Ва љев ског окру га 
би ти упу ће но на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју у ба ње. 

С. Че дић
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ФИ ЛИ ЈА ЛА ВА ЉЕ ВО ЧЕ КА ШТАМ ПА ЧЕ И ПРО СТОР ЗА АР ХИ ВУ 

Ко ри сни ци пр ве ком ши је

Деценију у својој згради

Посебна пажња проблематичним предметима

Милан Танасковић



По след њу го ди ну дру гог 
ми ле ни ју ма, 2000, пен-

зи о не ри су ис пра ти ли че-
ка ју ћи пр ви но вем бар ски 
чек, с на дом да по ли тич ке 
про ме не и њи ма до но се бо-
ље да не. И у на шем ли сту 
вр сни по зна ва о ци пен зиј-
ског си сте ма оче ки ва ли су 
да „ни шта ви ше не ће би ти 
као што је не кад би ло” – 
да се, из ме ђу оста лог, „са 
не под но шљи вом ла ко ћом 
ми мо и ла зе и не по шту ју за-
кон ске нор ме о пен зи ја ма” 
због че га се пен зи о не ри ма 
још ду го ва ло се дам пен зи ја 
не у став но сма њи ва них 1994. 
и 1995, а пен зи је скре са не 
за тре ћи ну пу ком про ме ном 
ме то до ло ги је из ра чу на ва ња 
про сеч не за ра де по чет ком 
1997. (ка да су у об ра чун 
укљу че ни и за по сле ни ко-
ји ни су при ма ли ни ди на ра 
пла те); да при ма ња нај ста-
ри јих, упр кос ста ти стич ком 
ра сту (од 150 од сто то ком 
2000, ре ци мо) и др жа њу ко-
ра ка са око 90 од сто за ра-
да, не ре дов ним ис пла та ма 
и бр жом ин фла ци јом ре ал-
но бу ду све де на на 75 од-
сто за ра де... 

По чет ком фе бру а ра 2001. 
др Гор да на Мат ко вић иза-
бра на је за ми ни стра за со-
ци јал на и бо рач ка пи та ња, 

а од ње и оста лих ми ни ста-
ра у ка би не ту др Зо ра на 
Ђин ђи ћа оче ки ва ло се да 
обез бе де ре дов ну ис пла ту 
пен зи ја и пен зиј ске фон до-
ве учи не здра вим и фи нан-
сиј ски ста бил ним. 

У ма ју Скуп шти на Ср би је 
до но си но ви за кон о до при-
но си ма за со ци јал но оси гу-
ра ње, уво ди бру то пла ту, а 
по сло дав це оба ве зу је да до-
при но се мо ра ју да пла те чак 
и ка да не ис пла ћу ју пла те; 
у су прот ном – уз нов ча ну ка-
зну, пре ти им и за бра на де-
лат но сти од 30 до 90 да на 
(ду го ви за не пла ће не до при-
но се све до че ка кве је су дби-
не би ла ова од ред ба). 

Од 1. ју на до та да шња 
сто па пен зиј ског до при но са 
од 32 на не то пла те, сма-
ње на је на 19,6 од сто на 
но во у ве де не бру то пла те у 
ко је су ула зи ли и пре ко вре-
ме ни рад, и то пли оброк, 
и ре грес... Управ ни од бор 

Фон да ПИО за по сле них про-
це нио је да ће ти ме би ти 
сма ње ни при хо ди и да ће 
раз ли ка за ис пла ту пен зи-
ја мо ра ти да се на докна ди 
из бу џе та. При пре мљен је 
и ела бо рат за До на тор ску 
кон фе рен ци ју о фи нан сиј-
ској кон со ли да ци ји нај ве ћег 
пен зиј ског фон да да би се 
тра жи ло да сред ства ЕУ бу-
ду упо тре бље на за са ни ра-
ње 18,57 ми ли јар ди ди на ра 
(618,91 ми ли он не мач ких 
ма ра ка) „ве ли ког ду га” од 
пре по ла де це ни је, али и 
оста лих ду го ва пен зи о не ри-
ма, па и они ма у ино стран-
ству ко ји ма ду же од се дам 
го ди на ни су уоп ште ис пла-
ћи ва не пен зи је. 

Раз ре шен је и про блем 
на стао пре ки дом плат ног 
про ме та са Цр ном Го ром и 
уки да њем ди на ра у овој ре-
пу бли ци: пен зи је за ра ђе не у 
Ср би ји по но во су мо гле да 
кре ну у ју жну ре пу бли ку. 

Сре ди ном го ди не, ка да 
пен зи о не ри ма на ја вљу ју сва-
ко ме сеч не по ви ши це од по 
де вет и ви ше про це на та а 
че ко ви им и да ље сти жу са 
ме сец и по за ка шње ња (али 
бар ре дов но, сва ких 15 да-
на), по чи ње да се „шу шка” 
о по ди за њу ста ро сне гра-
ни це за од ла зак у пен зи ју. 
Мно ги за по сле ни кре ћу да 
ли ста ју кр ште ни це да се, 
ако за тре ба, укр ца ју у зад-
њи ва гон по сто је ћих усло ва 
за пен зи о ни са ње, а у на шем 
ли сту струч ња ци за го ва ра-
ју озбиљ не ана ли зе пре из-
ме на пен зиј ског си сте ма и 
ар гу мен ти ма упо зо ра ва ју да 
се тре ба „кло ни ти бр зо пле-
тих ре ше ња”. 

Ипак, го то во пре ко ноћ, 
у де цем бру се у Са ве зном 
пар ла мен ту усва ја ју из ме не 
За ко на о осно ва ма ПИО си-
сте ма. Ста ро сна гра ни ца за 
пен зи о ни са ње се, од јед ном, 
по ди же за три го ди не: же-
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (8)

Цео рад ни век на че ку
Са ве зна скуп шти на пре ко ноћ по ди же за три го ди не гра ни цу за пен зи о ни са ње и уво ди 
„швај цар ску фор му лу” за ускла ђи ва ње пен зи ја, нај зад по чи ње вра ћа ње „ве ли ког 
ду га”, а но ви За кон о ПИО Ср би је прописује „бо дов ни си стем” за об ра чун бу ду ћих пен зи ја 



не ко је не ма ју пун стаж у 
пен зи ју мо гу не ви ше кад 
на пу не 55, већ тек са 58 го-
ди на, му шкар ци са 63 (уме-
сто до та да шњих 60) го ди на. 
Ста ро сним пен зи о не ри ма 
ко ји се по но во за по сле за-
кон пре ти об у ста вља њем 
ис пла те пен зи је. По сле ду-
же од две де це ни је то ком 
ко јих су пен зи је – као про-
ду же ни при ход из све та 
ра да – ускла ђи ва не са за-
ра да ма (и већ ду же, го то-
во сва ког ме се ца), уво ди се 
„швај цар ска фор му ла”: при-
ма ња нај ста ри јих ускла ђи-
ва ће се тек тро ме сеч но и 
то по ла са ра стом (или па-
дом) за ра да, а по ла са тро-
шко ви ма жи во та. Али – тек 
од 1. фе бру а ра. У ја ну а ру 
2002, пен зи је се још ускла-
ђу ју по ста ром и – сма њу ју 
12,07 од сто пре ма уоби ча је-
но мр ша вим ја ну ар ским ко-
вер та ма за по сле них. 

И, док пен зи о не ри пре са-
би ра ју да ли су им нај но ви-
јим из ме на ма за ки ну те две 
или чак и три пен зи је, струч-
ња ци оце њу ју да је до бро 
што „ни је би ло ра ди кал них 
ре зо ва”. Ми ни стри на ја вљу-
ју ре дов ну ис пла ту пен зи ја 
упр кос оче ки ва ном ра сту бро-
ја но во пен зи о ни са них ко ји 
ће пред у хи три ти за кон ско 
по ди за ња ста ро сне гра ни-
це за пен зи ју. 

У Ср би ји и не за по сле-
ни до би ја ју при ли ку да до-
бро вољ но, код Фон да ПИО 
за по сле них, са ми се би упла-
ћу ју стаж, а Са вез пен зи о-
не ра Ср би је по но во ку ца на 
вра та Устав ног су да оспо ра-
ва ју ћи но ви на чин ускла ђи-
ва ња пен зи ја и од лу ку да 
не ма пен зи је за пен зи о не ра 
ко ји по но во ра ди. За по љо-
при вред ни ке, ко ји при ма ју 
пра ву „си ћу” од пре 15 ме се-
ци јер им то ли ко ка сне пен-
зи је, још ни ко не на ја вљу је 
би ло ка кво ре ше ње. 

Пр ву, април ску по ви ши цу 
по но вом, те 2002. го ди не 
пен зи о не ри при ма ју тек кра-
јем ју на. Из Са ве зног устав-
ног су да сти же охра бре ње 
– ја ну ар ско ускла ђи ва ње пен-
зи ја би ло је не у став но. На да 
и пре ра на и пре ка сна: већ 
про ве ре но де ло твор ним упут-
стви ма за ту ма че ње ту ма че-
ња, па и од лу ке Са ве зног 

устав ног су да, пен зи о не ри ма 
је вра ће но ја ну ар ско ума ње-
ње, али су им од у зе те по-
ви ши це с кра ја 2001, тек 
– кра јем сеп тем бра, уз јул-
ску пен зи ју ре дов но ускла-
ђе ну за 5,3 од сто, до би ја ју 
и све га по, у про се ку, 900 
ди на ра на име не у став ног 
за ки да ња. 

Али, ако су пен зи о не ри 
већ про гу та ли на ме ње ну им 
гор ку ре форм ску пи лу лу, 
за по сле ни су по че ли да се 
мр зну већ те је се ни: за уче-
ста лим окру глим сто ло ви ма 
са не из о став ним стра ним екс-
пер ти ма или под њи хо вим 
по кро ви тељ ством, све се гла-
сни је на ја вљу ју круп не про-
ме не ве за не за оне ко ји ће 
тек за го ди ну-две, или и ка-
сни је, у пен зи ју. Њи хо ве пен-
зи је не ће се об ра чу на ва ти, 

као код ста ри јих ко ле га, на 
осно ву за ра да из де сет нај-
по вољ ни јих го ди на, већ на 
осно ву пла та у це лом рад-
ном ста жу. На ја вље но је и 
уки да ње „при ви ле ги је” за 
же не да мо гу пет го ди на 
ра ни је не го му шке ко ле ге 
у пен зи ју, као и ре ви зи ја 
ин ва лид ских пен зи ја и њи-
хо во бу ду ће до би ја ње са мо 
ако по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти. Пред ви-

ђе но је и пла ћа ње пен зиј-
ских до при но са на хо но ра ре 
и на кна де за по вре ме не и 
при вре ме не по сло ве, али и 
до куп ста жа од 1999. го ди-
не. Мно гим по љо при вред-
ни ци ма, ко ји и ина че је два 
да пла ћа ју до при но се, обе-
ћа ва се мо гућ ност да „за-
мр зну” стаж или и пот пу но 
од у ста ну од пен зиј ског оси-
гу ра ња.

Пред Но ву 2003, др жа ва 
нај зад да ру је пен зи о не ре: 
24. де цем бра 2002. по чи-
ње ис пла та пр ве ра те „ве-
ли ког ду га” од пре осам и 
ви ше го ди на! Су му вред ни-
ју од 20 ми ли јар ди, ко ли ко 
им је сво је вре ме но за ки ну-
то, око 700.000 пен зи о не ра 
и око 250.000 на след ни ка 
оних који тај тре ну так ни-
су до че ка ли, тре ба ло је да 

при ми у на ред них 36 ра-
та, ускла ђи ва них јед на ко 
као и пен зи је, уз сва ко ме-
сеч ни пр ви пен зиј ски чек. 
И, та ко за кључ но са ју лом 
2006. го ди не.

С про ле ћа 2003, слу жбе 
Фон да ПИО за по сле них кон-
тро лом 2.456 пред у зе ћа от-
кри ле су још 4,8 ми ли јар ди 
ди на ра ута је них до при но-
са, па је уку пан дуг не са ве-
сних по сло да ва ца по рас тао 
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на 7,7 ми ли јар ди ди на ра, а 
ни при нуд ном на пла том, по-
жа ли ли су се љу ди из Фон-
да чла но ви ма свог Управ ног 
од бо ра, ни је се мно го на-
пла ти ло...
На свет ски дан ша ла, 

1. апри ла 2003, по сла ни ци 
Скуп шти не Ср би је усво ји ли 
су но ви За кон о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
али је ма ло ко ме би ло до 
сме ха. Пен зи је на осно ву 
при ма ња то ком це лог рад-
ног ста жа, лич них и оп штег 
бо да, би ће, би ло је ја сно, 
ни же не го по до та да шњем 
си сте му. До ду ше, „бо до ва-
ње” је на ја вљи ва но као пра-
вед ни је јер ће, твр ди ло се, 
сни зи ти бу ду ће при на дле-
жно сти за по сле ни ма ко ји би 
ина че до би ли нај ви ше пен-
зи је, а чак се по ка за ти бе-
ри ћет ним по оне с ни ским 
за ра да ма и, бу ду ћим, ма лим 
пен зи ја ма. Али, бр зо се обе-
ло да нио фи нан сиј ски рас кол 
из ме ђу „ста рих” и пен зи о ни-
са них по но вом за ко ну, мак-
си мал не пен зи је по ста ле су 
ско ро де се то стру ко ве ће од 
нај ни жих, мно ги ин ва ли ди 
ра да по ста ли су „не што из-
ме ђу”, ни рад ни ци ни пен-
зи о не ри... Је ди но су же не, 
мај ке и нај већ ма му че ни це 
у Ср би ји, оста ле при ви ле го-
ва не. Упу ће ни ка жу да је 
за и ста би ло по ву ци-по тег-
ни, а да је лич но та да шњи 
пре ми јер др Зо ран Ђин ђић, 
у по след њи трен, пре се као 
љу ту бит ку екс пе ра та: у за-
ко ну је оста ло да се же не 
мо гу ра ни је пен зи о ни са ти, 
а да ће им стаж би ти ра чун-
ски уве ћан да би сти гле му-
шке ко ле ге. 

Сла ви ца Че дић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. АВГУСТ 2009.16

СУ СРЕТ СА УМЕТ НИ ЦОМ И ХУ МА НИ СТОМ 
КО ЈА НЕ ПРИ ЗНА ЈЕ ПЕН ЗИ ЈУ

Још ле тим
као пти ца

СУСРЕТИ

Љу ди са за ви је ним ру ка ма и но га-
ма, у ко ли ци ма или по крет ним 

кре ве ти ма, бар на крат ко за бо ра ви ли 
су на бо ло ве због ко јих су до ш ли на 
те ра пи ју у За вод за хи пер ба рич ну ко-
мо ру у Ви ше град ској ули ци у Бе о гра ду 
док су се дис крет но сме шка ли на шоу 
ко ји је та мо сва ко днев но из во ди ла ле-
ген дар на глу ми ца Бран ка Ве се ли но вић 
у дру штву сво га му жа Мла ђе. Она за ко-
ра чи ла у 91, он у 95. го ди ну жи во та, а 
ве се ли да ве се ли ји би ти не мо гу.

Уосталом, она је це лог свог жи во та 
по крет но „Ве се ло ве че”, ра дио-еми си ја 
ко ја ју је про сла ви ла пре ви ше од по-
ла ве ка. Где год се на ђе мо ра да глу-
ми, ре ци ту је, пе ва, за сме ја ва дру штво, 
го во ри на ви ше је зи ка – углав ном на 
ру ском и ен гле ском – а мо же те је ухва-
ти ти и ка ко раз го ва ра са ства ри ма. 
„Што да не, и оне има ју ду шу.”

Не мо гу без љу ди

Бран ка је у ко мо ри пра ви ла дру-
штво Мла ђи ко ји има не ка кве ра ни-
це на но зи, а и за њу ни је ло ше да 

се ма ло „об но ви”. Та ман тре нинг за 
мо ре на ко ји су се упра во спре ма-
ли. Ма да Мла ђа ка же да то ни је мо-
ре не го ле че ње у Ига лу, она се не 
да: „Мо ре је мо ре, ми без мо ра не 
жи ви мо. Ни без љу ди, ја не мо гу 
без љу ди”.

Ствар но не мо же, за по де ва раз го вор 
са сва ким ко про ђе, осло вља ва ју ћи га 
са „ду шо” и „ср це мо је”. Из гро мо гла-
сног сме ха уме очас у пре двор је пла-
ча ко ји се осе ћа у гла су. Ово га пу та 
то је би ло због Оље Ива њиц ки ко ју 
по зна је без ма ло це лог жи во та, а ко ја 
је упра во тих да на, 13 го ди на мла ђа 
од Бран ке, на пу сти ла овај свет. Уре-
зао јој се Ољин леп осмех и ве чи та 
ту га у очи ма, се ћа се и пр вог и по-
след њег су сре та са њом: 

– Има ла сам 17 и по го ди на ка да 
је кра љи ца Ма ри ја пра ви ла бал. Та-
мо је би ла јед на де вој чи ца, Оља, ко-
ју су обу кли у ко стим па жа, а и ми 
смо би ли не ка кви па же ви. Ка сни је смо 
се че сто ви ђа ле, али сам код ње би-
ла све га не ко ли ко пу та. Да ва ла је и 
сли ке за наш фонд, а ја сам њој на-
пра ви ла зла тан ја стук. По след њи пут 
ви де ла сам је у Ру ском до му на про-
сла ви др жав ног пра зни ка, три да на 
пред опе ра ци ју. До го во ри ле смо се да 
до ђе код нас у ку ћу и ода бе ре оно 
што вре ди од умет нич ких пред ме та 
– лу та ка, фи гу ра, сли ка, скулп ту ра, 
ма ски – да би се то нај е сен про да ло 
на из ло жби у Ру ском до му. И гле дам 
је са оним сре бром око очи ју, од ла зи 
у тим крат ким пан та ло на ма, све на 
њој ша ре но, ле по, па онај ве ли ки цр-
ве ни пр стен ко ји сам обо жа ва ла... И 
ја во лим да се обла чим ве се ло. Сад 
сам ста ра, али ја то не при зна јем. 
Умем да се на пир ли там, кар мин чић, 
па мин ђу ши це... 

У све што Бран ка при ча мо гли су, 
исти на не што ра ни је, да се уве ре и 
уче сни ци ко лек тив ног до че ка 2005. 

го ди не у грч кој ба њи Ка ме на Вур ла. 
Пр во је овај брач ни пар са вр ше но под-
нео пу то ва ње ауто бу сом од 17 ча со ва 
(до ду ше, он да је она има ла „тек” 86, 
а он 90 го ди на), а све пут ни ке ва зда 
су ани ми ра ли глу мом, сти хо тво ре њем 
на ли цу ме ста или озбиљ ним ре ци то-
ва њем. А он да су, из у зет но све ча но 
оде ве ни, за до чек игра ли вал цер на 
по ди ју му, су тра дан ују тру Мла ђа је чи-
тав сат пли вао у отво ре ном ба зе ну, 
док је Бран ка уве че у та вер ни пр ва 
по че ла да игра сир та ки око сто ла, да 
би убр зо це лу ка фа ну по ди гла на но-
ге. И то са два ве штач ка ку ка! 

– Да, да, имам два ве штач ка ку ка, 
је дан од 1982, дру ги од 1992. го ди не 
– ка же ус пут. – За што? Па од јур ња-
ве и тр ча ња. А пре три го ди не сам 
у „Сту пи ци” па ла са три ме тра ви си-
не на ме сту где на по зор ни цу ула зе 
глум ци. Ни сам ни шта по ло ми ла, али 
сам по вре ди ла ра ме, па сам ме сец да-
на би ла у Сел тер су.

Да не на бра ја мо Бран ки не ра дио, 
те ле ви зиј ске, филм ске и по зо ри шне 
уло ге, пре све га у ко ме ди ја ма, има и 
сто ти нак по ве ља и од ли ко ва ња, има 
и на ци о нал ну пен зи ју за умет нич ки 
и ху ма ни тар ни рад... Али она не зна 
шта зна чи би ти пен зи о нер. До кра ја 
про шле се зо не игра ла је у мо но дра-
ми „Де те ли на са три ли ста” у по зо ри-
шту „Сла ви ја”, на да се да ће и нај е сен 
опет. А ако и не бу де ви ше та мо, не-
ма ве зе, ту су шко ле, бол ни це, ста-
рач ки до мо ви – тек на тим ме сти ма 
има за хвал не пу бли ке ко ју ва ља за-
ба ви ти и раз ве се ли ти.

Не ко мо ра да „др жи бан ку”

У то ме овај брач ни пар има мно-
го ис ку ства, по што ви ше од по ла ве-
ка ви шак сво је енер ги је, оп ти ми зма 
и ен ту зи ја зма пре ли ва та мо где то-
га не до ста је. На да ле ко је по знат њи-
хов ху ма ни ра ни рад по чи та вом све ту 

Иако је по зна та ко ми чар ка Бран ка Ве се ли но вић за ко ра чи ла у 91, а њен муж
Мла ђа у 95. го ди ну жи во та, они и да ље, на ро чи то она, ви шак енер ги је, 
оп ти ми зма и ен ту зи ја зма пре ли ва ју та мо где то га не до ста је

Испод слике Оље Ивањицки: понос 
због дугогодишњег познанства
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– где год су би ли за ба вља ли су не-
срећ не и бо ле сне, исто вре ме но при ку-
пља ју ћи но вац за њи хо во из ле че ње. 
Ма да се то ма ње-ви ше зна, не мо же 
се пре ско чи ти Бран кин рад у Ко лу 
срп ских се ста ра, ти ту ла ме ђу на род-
ног ам ба са до ра Уни це фа, па чак и 
ва тро га сног офи ци ра, члан ство у Ди-
пло мат ском ко ру же на, ње но не у мор-
но при ку пља ње и пра вље ње сто ти на 
лут ки ца ко ји ма је ани ми ра ла нај мла-
ђе и, на рав но, чу ве ни Фонд „Бран ке 
и Мла ђе Ве се ли но вић за сти пен ди ра-
ње ин ва лид не омла ди не” ко ји по сто-
ји ви ше од че тврт ве ка. 

Оно што се овом брач ном па ру ни-
је по сре ћи ло, то је – по том ство. У сва-
кој при ли ци ис ти чу ко ли ко им је жао 
због то га, али их са го вор ни ци бр зо 
уте ше под се ћа њем на без број де це 
и мла дих ко ји ма су по мо гли. У њи хо-
вој ку ћи и дан-да нас при до шли ца се 

Не прав да
Бран ка је ма ло љута што и њен 

Мла ђа, вр сни глу мац, пре во ди лац, 
дру штве но-по ли тич ки рад ник све 
до пре не ко ли ко го ди на, вла сник 
две фа кул тет ске ди пло ме плус оне 
до пи сне из Кем бри џа, ни је до био 
на ци о нал ну пен зи ју.

– За ми сли те, чо век са та квом би-
о гра фи јом! Ка жу – не мо гу брач ни 
па ро ви. Глу по сти. А мо гу они мла ди 
глум ци од 62-63 го ди не. Они стал-
но до би ја ју шан су на те ле ви зи ји, 
а ми – ни шта. То је не прав да, тре-
ба ићи ре дом.

са пли ће о ба ле пу не деч је гар де ро бе 
ко ја че ка да бу де по де ље на, а да не 
го во ри мо о сти пен ди сти ма Фон да за-
хва љу ју ћи ко ме су до би ли фа кул тет-
ску ди пло му. 

На кра ју, Мла ђа и Бран ка Ве се ли-
но вић от кри ва ју тај ну сво је ду го веч-
но сти. Ка же он:

– Има ли смо до бар брак и до бар 
по сао, об и шли смо го то во чи та ву зе-
маљ ску ку глу, на то смо тро ши ли па-
ре. Рад, рад и са мо рад, то је оно 
што чо ве ка одр жа ва и фи зич ки и ин-
те лек ту ал но. Све што сам ра дио од-
лич но сам под нео, би ло ми је див но 
здра вље, али сад сам, ме ђу тим, под-
ле гао го ди на ма.

Ка же она:
– Ја сам пот пу но дру га чи ја од ње-

га. Мој ри там жи во та је ди на ми ка, а 
он је ма ло озбиљ ни ји. Мла ђа ка же да 
мно го при чам, да во лим да др жим бан-
ку, али шта мо гу, не ко мо ра. Ме ни је 
жи вот мно го леп, ле тим као пти ца и 
стал но ми ра сту крил ца. Та ко раз ли-
чи ти мо гли смо да оп ста не мо у бра-
ку ви ше од 60 го ди на са мо за то што 
смо обо је ства ра ли.

Рад ми ла Та мин џић

РАД НИ ЦА РФ ПИО У БАЧ КОЈ ПА ЛАН ЦИ
ЗА СЛУ ЖИ ЛА ПА ЖЊУ НО ВИ НА РА

Осмех се не пла ћа
Рад ми лу Гр бић „за но ви не” пред ло жи лаРад ми лу Гр бић „за но ви не” пред ло жи ла

Пер ка Па вло вић, пен зи о нер ка из Че ла ре ваПер ка Па вло вић, пен зи о нер ка из Че ла ре ва

Да ли сте икад на и шли на то ли ко 
љу ба зну шал тер ску рад ни цу да 

сте по же ле ли да јој по ну ди те кум-
ство? Зву чи не ве ро ват но, по себ но 
у Ср би ји. Рад ми ли Гр бић (55), ру ко-
во ди о цу Ад ми ни стра тив ног цен тра у 
Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње у Бач кој Па-
лан ци, то се стал но де ша ва. Пу не 
33 го ди не, без ијед ног да на бо ло-
ва ња, ра ди за шал те ром. Оми ље-
на је ме ђу стран ка ма јер је стал но 
на сме ја на и стр пљи ва за сва њи хо-
ва пи та ња.

– До ла зе нам ста ри и бо ле сни љу-
ди. Нор мал но је да по не кад бу ду и 
нер во зни, али ни је им ла ко. Раз у мем 
их и по ма жем кад год мо гу. Ми смо 
ту због њих, не до ла зе они за то што 
не ма ју шта дру го да ра де, већ за то 
што их је му ка на те ра ла. За то тре-
ба има ти раз у ме ва ња – при ча Рад ми-
ла, ро ђе на Па лан чан ка.

До вољ но је да про ве де те са њом 
са мо не ко ли ко ми ну та, па да схва ти-
те о ка квој је же ни реч. Бла ге је на-
ра ви, те шко мо же да пла не. Осим 

то га, стал но се сме је, она ко звон ко, 
из ду ше. Хва ли се да има си на Или ју 
(34), ди пло ми ра ног прав ни ка.

– Се ћам се кад сам до шла да ра-
дим. При ја ви ла сам се на кон курс. 
При ми ли су ме и од та да се дим на 
ис тој сто ли ци – при ча и до да је: – Ма-
на је са мо то што сам се до ста уго ји-
ла јер по цео дан се дим.

Ка да до ђе на по сао, све сво је про-
бле ме за бо ра ви. Че сто уме сто стра-
на ка по пу ња ва фор му ла ре и дру ге 
зах те ве. Ни је јој те шко.

– До но се ми љу ди чо ко ла де, бом бо-
ње ре... Има и удо ва ца ко ји ме про се 
– сме је се. – Че сто се де ша ва да ме 
зо ву и да их вен чам, кр стим...

Све сна је ка кав глас би је ње не ко-
ле ге. Ка же и са ма се уве ри ла ко ли ко 
уме ју да бу ду не љу ба зни.

– Мно го пу та ми је мр ско да идем 
да за вр шим не ки при ват ни по сао јер 
знам да ће ме на шал те ру вра ћа ти 
и да ћу ду го че ка ти. Во ле ла бих да 
се то про ме ни и да љу ди схва те да 
осмех ни је скуп – по ру чу је.

„Блиц же на”

ДРУГИ ПИШУ



по вр шне ве не. По што про-
ши ре на ве на не ма функ ци ју, 
тре ба је укло ни ти да би се 
за у ста ви ле мо гу ће ком пли ка-
ци је. Јер, ка да се тај крв ни 
суд на пу ни, до ла зи до екс-
у да ци је у окол но тки во па 
на ста је едем (оток). На та-
ко оте че ној но зи лак ше се 
раз ви ја ју све бо ле сти ко же, 
ек це ми, свраб и дру ге хро нич-
не, ду го трај не бо ле сти, ко је 
се че сто за пу сте и љу ди до-
ла зе на ле че ње тек у тер ми-
нал ним фа за ма ка да је већ 
до шло до упа ла, са или без 
тром ба, или до ра на. 

С об зи ром на не баш лак 
пут до ре дов не кон тро ла код 
ва ску лар них хи рур га, за пу-
ште не ве не ни су ре зул тат 
са мо не бри ге па ци јен та. А 
ка да успе да се стиг не до 
др жав них бол ни ца, при ме њу-
је се опе ра тив но ле че ње, од-
но сно хи рур шко у кла ња ње 
бо ле сних ве на. У при ват ним 
кли ни ка ма то се ра ди и ла-
се ром, а у но во сад ској ор-
ди на ци ји „ACS” пре о вла ђу је 
ле че ње ин јек ци ја ма. 

– На ши, но во сад ски ва-
ску лар ни хи рур зи, од лич но 
ра де опе ра тив но укла ња ње 
по вр шних ве на но гу. Али, 
ни су све ве не за опе ра тив-
но ле че ње, у не кој ра ни јој 
фа зи мо гу се тре ти ра ти ин-
јек ци ја ма, бла го вре ме но, да 
се не че ка ју ком пли ка ци је. 
Од но сно, не ке ве не се мо ра-
ју опе ри са ти, не ке се мо гу 
опе ри са ти, а не ке је бо ље 
ле чи ти ин јек ци ја ма, од но сно 
скле ро за ци јом. Код нас се 
на ме ди цин ском фа кул те ту 
не учи ме то да скле ро за ци-
је. Ја сам то учи ла од оца 
ко ји је овим зна њем овла-
дао у Фран цу ској и Швај-
цар ској, где се то ра ди у 
њи хо вим кли ни ка ма. То је 
за нат за ко ји, да би сте га 
до бро на у чи ли, тре ба да 
има те не ко га ко то до бро 

ра ди, и ко вас упу ћу је у 
овај на чин ле че ња – на по-
ми ње са го вор ни ца.

Др Ер же бет Ач Ни ко лић 
ука зу је да не по сто је ве ли ке 
оп ште кон тра ин ди ка ци је за 
при ме ну скле ро зант не те ра-
пи је, чак ни код ста рих љу ди, 
док су код њих кон тра ин ди-
ка ци је при ли ком опе ра тив ног 
ле че ња и при оп штој ане сте-
зи ји (због оп штег ста ња љу-
ди у го ди на ма) че сте. 

– Ако је код ста ри јих, 
ко ји се ја ве с упа лом по вр-
шн их ве на, мо гу ћа скле ро-
за ци ја, ми ће мо је ура ди ти. 
Али, по треб но је да се прет-
ход но ја ве ле ка ру и спро ве-
ду до кра ја ле че ње упа ле с 
тром бо зом. Нај бр жи за вр ше-
так ле че ња та кве бо ле сти је 
шест не де ља, прем да ле че-
ње обич но тра је по ла го ди-
не, не кад и ду же. Сто га је 
нео п ход но стр пље ње, ис трај-
ност и са рад ња па ци је на та 
– ка же др Ач Ни ко лић.

Отво ре не ра не на пот ко-
ле ни ци, као по сле ди ца про-
ши ре них ве на, не ка да не 
за ра ста ју го ди на ма. На ро чи-
то су им под ло жни љу ди ко-
ји мно го вре ме на про во де на 
но га ма – фи зич ки рад ни ци и 
по љо при вред ни ци. А ра на, да 
би за ра сла, мо ра би ти чи ста, 
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По моћ ле ка ра тре ба за тра жи ти пре не го што се отво ре ра не ко је спо ро за ра ста ју, јер 
се та да про блем мо жда мо же ре ши ти и ин јек ци ја ма, без хи ру шке ин тер вен ци је 

Ви со ке тем пе ра ту ре су и 
овог ле та на му чи ле мно-

ге ко ји хро нич но бо лу ју од 
про ши ре них ве на. Бол не, 
оте жа ле но ге с ото ци ма и 
под ли ви ма нај че шћи су сиг-
нал да тре ба да за тра жи те 
ме ди цин ску по моћ. Али, тре-
ба „пре жи ве ти” да не и ме се-
це че ка ња на пре глед код 
спе ци ја ли сте, или на евен ту-
ал но бол нич ко ле че ње, па 
мно ги већ у са мом стар ту 
од у ста ју од ова квог пу та и 
опре де љу ју се за ле че ње у 
кућ ним усло ви ма. При бе га-
ва ју ра зно ра зним ге ло ви ма, 
кре ма ма и обло га ма ко ји ма 
са ми тре ти ра ју бол не но ге, 
про во де мно го вре ме на од-
ма ра ју ћи се, уз по ло жај ко ји 
при ја но га ма с про ши ре ним 
ве на ма. Све то ће им, ипак, 
са мо за крат ко уми ри ти бол 
и не ла го ду. Про блем, ме ђу-
тим, оста је и по ста је све ве ћи 
јер се у мно гим слу ча је ви ма 
отва ра ју ра не ко је, уко ли ко 
се про блем не ре ши, не за-
ра ста ју го ди на ма.

– Љу ди ве ћи ном зна ју да 
је по ро дич на анам не за, на ро-
чи то код же на, ве о ма зна чај-
на. Она се обич но по жен ској 
ли ни ји и на сле ђу је. Сва ко ко 
у по ро ди ци има не ког са про-
ши ре ним ве на ма и слич ним 

про бле ми ма има ви ше скло-
но сти за на ста нак про ши ре-
них ве на и ком пли ка ци ја те 
вр сте. Дру ги зна ча јан фак тор 
ри зи ка је по ве ћа на те ле сна 
те жи на, го ја зност. Хор мо нал-
ни по ре ме ћа ји су на тре ћем 
ме сту, као и хор мо нал на кре-
та ња у то ку труд но ће па и у 
том пе ри о ду тре ба па зи ти на 
те ле сну те жи ну – упо зо ра ва 
др Ер же бет Ач Ни ко лић на 
шта тре ба и уна пред обра ти-
ти па жњу. 

Пре ма ње ним ре чи ма, ка-
да се ве на про ши ри она ви-
ше не функ ци о ни ше. Са мо 
се па сив но пу ни кр вљу и за-
то оти че и бо ли. Ка да лег-
не те и по диг не те но ге ве на 
се па сив но дре ни ра. То се, 
углав ном, од но си са мо на 

ЛЕТ ЊЕ ВРЕ ЛИ НЕ УВЕ ЋА ЛЕ ТЕ ГО БЕ ЉУ ДИ С БО ЛЕ СНИМ ВЕ НА МА

Отo к – пр ви сиг нал

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

Др Ер же бет Ач Ни ко лић

Савет: возите бицикл и...

... ходајте кроз воду
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па је нео п ход но да па ци јент 
ре дов но до ла зи на кон тро лу, 
а и да бу де об у чен ка ко мо-
же сам да одр жа ва ра ну из-
ме ђу до ла за ка.

– Кад очи стим и ис тре-
ти рам ра ну, учим па ци јен-
те шта тре ба да ра де код 
ку ће, а у ор ди на ци ју до ла зе 
на три не де ље или ме сец да-
на. Исто вре ме но, мо ра ју да 
се ле че бо ле сне ве не, на ро-
чи то оне ко је по кри ва ју под-
руч је око ра не. Че сто до ла зе 
љу ди ко ји по 10 и ви ше го-
ди на има ју овај про блем. 
Зна те ли шта то зна чи за 
ква ли тет њи хо вог жи во та? 
Али, уз са рад њу ко ја ап со-
лут но мо ра да по сто ји, и за 
ове па ци јен те има по мо ћи и 
мо же до ста да се ура ди, чак 
и код ста рих ра на уко ли ко 
ни су цир ку лар не (око це ле 
но ге), ка да је ле че ње  за и-
ста ве о ма те шко – са оп шта-
ва на ша са го вор ни ца.

Хи пер ба рич на ко мо ра је 
од лич на као ком би но ва на 
те ра пи ја ко ја, због по ја ча-
не ок си ге на ци је, по спе шу је 
за ра ста ње ра на и на ша са-
го вор ни ца је пре по ру чу је 
сви ма ко ји за то ко ји има-
ју мо гућ ност. Али под вла чи 
да то ни је ме то да ко јом се 
укла ња основ ни узрок ра на 
– про ши ре не по вр шне ве не. 
Јер, кад се ра на отво ри, пр-
ви пут мо жда и са ма за ра сте, 
дру ги и тре ћи пут то бу де 
ма ло те же, а он да ни ка ко, 
и оста је све док се не укло-
ни бо ле сна ве на. Па и кад 
се јед на ве на од стра ни, код 
оних с по ве ћа ним ри зи ком 
мо же обо ле ти сле де ћа. За то 
је, по на вља, ре дов на кон тро-
ла из у зет но зна чај на.

Осим то га, сва ко, а на-
ро чи то они с из ра же ним 
фак то ри ма ри зи ка, тре ба 
да во де ра чу на о пре вен-
ци ји. Др Ер же бет Ач Ни ко-
лић пре по ру чу је по ја ча ну 
фи зич ку ак тив ност: во жњу 
би ци клом, тр ча ње, хо да ње, 
ска ку та ње, пли ва ње, ве жбе 
у во ди, хо да ње кроз хлад-
ну во ду. То је оно што чо-
век мо же да ура ди за се бе 
пре вен тив но, да обра ти па-
жњу на фак то ре ри зи ка и 
да се што пре, уко ли ко на-
ста не про блем, ја ви од го ва-
ра ју ћем ле ка ру.

Ика Ми тро вић

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

У ЗДРАВ СТВЕ НОМ ЦЕН ТРУ АЛЕК СИ НАЦ

Три нова возила

Слу жба хит не ме ди цин ске по мо ћи алек си нач ког 
Здрав стве ног цен тра до би ла је три са вре ме на са ни тет-
ска во зи ла мар ке „си тро ен џам пер” укуп не вред но сти 
око 12 ми ли о на ди на ра. 

Ра ди се о до на ци ји Европ ске уни је Ми ни стар ству 
здра вља од 250 са ни те та ко је је до би ло 160 до мо ва 
здра вља, 70 оп штих бол ни ца и че ти ри кли нич ка цен-
тра у Ср би ји. 

Слу жба хит не ме ди цин ске по мо ћи у алек си нач кој оп-
шти ни, ко ја, ина че, има 72 на се ља и по вр ши ну од пре ко 
700 ква драт них ки ло ме та ра, до са да је има ла два са ни те-
та и јед но во зи ло за тран спорт бо ле сни ка на ди ја ли зу. 

С. Илић

Лу бе ни ца
чи сти

ор га ни зам
Вре ме лу бе ни ца ла га но 

про ла зи, али још ни је ка-
сно да се ис ко ри сти њи хо-
во бла го твор но деј ство на 
на ше здра вље. Јер, ни јед-
но по вр ће као ово не чи сти 
људ ски ор га ни зам та ко до-
бро од сва ко вр сних ло ших 
са сто ја ка.

Лу бе ни ца осло ба ђа бу-
бре ге од ви ше го ди шњих 
на сла га, по бољ ша ва им 
функ ци ју, ути че по сред но 
и не по сред но на чи шће ње 
и бо љу функ ци ју згло бо ва 
и кич ме. 

Нај бо љи је од стра њи вач 
пре ко мер не со ли из свих де-
ло ва људ ског те ла, на та ло-
же не због че сто пре со ље не 
хра не или од ре ђе них здрав-
стве них про бле ма. 

Ово по вр ће је, та ко ђе, 
ве ли ки пре чи шћи вач крв них 
су до ва од ма сних на сла га 
и це лу ли та. Сва ка по је де-
на кри шка лу бе ни це, твр-
де ну три ци о ни сти, пра ви 
је ме лем за цре ва, јер их 
осло ба ђа мно го број них отро-
ва, по ма же нор ма ли за ци ју 
ми кро фло ре и ус по ста вља 
Ph рав но те жу кр ви. 

Да би смо по мо гли на шем 
ор га ни зму да од ба ци све 
не по треб не и ло ше са стој-
ке, ва ља ло би јед не це ле 
сед ми це је сти са мо лу бе ни-
цу, уз евен ту ал ни до да так 
ди ње ра ди раз би ја ња мо-
но то ни је.

Т. К.

Ми ни стар ство здра вља по мо ћи ће здрав ство у То-
пли ци и Про ку пљу и по себ на сред ства про сле ди ти за 
ре но ви ра ње Оде ље ња за хе мо ди ја ли зу, обе ћа ла је Не-
ве на Ка ра но вић, др жав ни се кре тар у овом ми ни стар-
ству, при не дав ној по се ти Про ку пач кој бол ни ци. 

Ти ме ће би ти ре шен је дан од ве ли ких про бле ма Оде-
ље ња за ди ја ли зу (о че му смо пи са ли) у ко ме су обез-
бе ђе ни апа ра ти за ди ја ли зу од ино стра них до на то ра, 
али још ни је про на ђен про стор где би они би ли сме-
ште ни. Да би по мо гли све ве ћем бро ју љу ди у То пли-
ци ко ји ма је по треб на ди ја ли за, здрав стве ни по сле ни ци 
са да ра де у че ти ри сме не, 24 ча са не пре кид но.

Ж. Д.

ОБЕ ЋА НА ПО МОЋ ПРО КУ ПАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ

Про стор за ди ја ли зу



Ва ри во
Уз па при ку се до да ју и не ке дру ге 

на мир ни це. Та ко, на при мер:
– На две ка ши ке уља крат ко се 

про пр жи сец ка на гла ви ца цр ног лу ка 
са 200-250 г исец ка ног или мле ве ног 
ме са (по из бо ру) уз стал но ме ша ње, 
па кад ме со по бе ли си па се ма ло во-
де или су пе и пир ја ни на ни жој тем-
пе ра ту ри док ме со не омек ша; до да 
се око 500 г па при ка очи шће них од 
се ме на и жи ли ца и исе че них на коц-
ки це или ре зан це и 1-2 па ра дај за 
ољу ште на и исе че на, као и ма ло јед-
не или ви ше вр ста дру гог по вр ћа (на 
при мер, ша ка ко лу то ва шар га ре пе, гра-
шка, цве то ва бро ко ла или кар фи о ла, 
ку ку ру за и/или пра зи лу ка) и ка ши чи-
ца су вог биљ ног за чи на и, по по тре-
би, још ма ло во де или су пе; ка да је 
го то во, до да се би бер, але ва па при-
ка, пер шу нов лист и, по уку су, око 
де ци ли тар па вла ке за ку ва ње или ки-
се ле па вла ке. 

– У љу сци оба ри ти ки ло грам кром-
пи ра па ољу шти ти и исе ћи на ко лу-
то ве; ис пе ћи, очи сти ти од љу ске и 
се ме на 8-10 ду гих љу тих па при ка и 
исе ћи их на ре зан це; на три ка ши ке 

уља про пр жи ти сец ка ну гла ви цу цр ног 
лу ка, до да ти  па при ке, па по кло пље-
но пир ја ни ти на ни жој тем пе ра ту ри 
пет ми ну та; уба ци ти кром пир и још 
три ка ши ке уља и, уз ме ша ње, пр жи-
ти још пет ми ну та. Је сти то пло. Ова-
кво је ло је по пу лар но у Мек си ку.

– У Ке ни ји се на ка ши ки бу те ра 
или мар га ри на про пр жи усит ње на сред-
ња гла ви ца цр ног лу ка и 3-4 здро бље-
на че на бе лог, па уба це 3-4 круп не 
цр ве не па при ке исе че не на ре зан це, 
три шо ље ку ку ру за у зр ну, две ка-
ши ке ли му но вог со ка и ма ло во де и 
пир ја ни пет ми ну та, па по спе ша ком 
пер шу на и, по уку су, со љу, би бе ром 
и ка ри јем.

– У по у ље ну по су ду по ре ђа ти це-
ле (очи шће не од се ме на и жи ли ца) 
3-4 круп не ба бу ре, 3-4 ве ли ке ши ља-
те па при ке и 5-6 љу тих па при чи ца, а 
пре ко то га ве ли ку гла ви цу цр ног лу-
ка исе че ног на ко лу то ве, два пра зи-
лу ка или ве зу мла дог лу ка исе че ног 
на ко лу то ве, по ве зу сец ка не ми ро ђи-
је и пер шу на, пре ли ти уљем, си па ти 
со ли и би бе ра по уку су, по кло пи ти и 
пе ћи док па при ке не омек ша ју.

Пу ње не
За пу ње ње се мо гу ко ри сти ти не 

са мо све же, већ и за мр зну те, уки-
се ље не или су ве па при ке (су ве се 
др же јед но вре ме у то плој во ди да 
омек ша ју).

Па при ке се пу не све жим мле ве-
ним ме сом и пи рин чем ка да се пе ку 
у рер ни или ку ва ју у шер пи на рин-
гли. У свим оста лим слу ча је ви ма узи-
ма се на дев ко ји се мо же је сти свеж 
(на при мер, сир) или се оба ри или 
ис пр жи (ре ци мо па суљ, пе чур ке) та-

ко да се па при ка са мо за пе че док 
не омек ша.

– Ве ли ке ши ро ке па при ке се ра се ку 
по сре ди ни и ду жи ни,очи сте од се ме на, 
пу не на де вом, по ре ђа ју у под ма за ну 
теп си ју и за пе ку у рер ни. Па при ка ма 
ба бу ра ма се, уз пе тељ ку, од се ку по-
клоп ци, из ва ди се ме, уба ци на дев и 
по ре ђа ју се у теп си ју или шер пу са 
отво ром на го ре. Ду гач ке уске па при-

ке, кад се из ва ди се ме, на пу не се на-
де вом, за тво ре од се че ним де ло ви ма 
па при ке или пар чи ћи ма па ра дај за и 
во до рав но по ре ђа ју у по су ду.

Па при ке се ре ђа ју у по ма шће ну 
теп си ју и за пе ку у рер ни. Го то ве, мо-
гу се по пр ска ти уљем или пре ли ти 
не ким со сом.

– Ако се ку ва ју у шер пи на рин-
гли, да не за го ре тре ба си па ти ма ло 
во де или су пе, а при кра ју и ма ло па-
вла ке за ку ва ње или ки се ле па вла ке; 
ако је сос ре дак, си па се ма ло бра-
шна и пир ја ни још три ми ну та, или 
се си па па ра дајз сок и при кра ју, по 
по тре би, ма ло бра шна.

Пен зи о нер ка Ко ва 
(У сле де ћем бро ју: 
До ма ћи чи ли сос)
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ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Је ла од паприке
Па при ка се мо же је сти све-

жа, тер мич ки об ра ђе на, уки се-
ље на, за мр зну та или осу ше на, 
што зна чи да мо же да се ко ри-
сти то ком це ле го ди не. Ако се 
то ме до да да је бо га та ка ли ју-
мом, фос фо ром и ви та ми ни ма, 
на ро чи то Ц и Е ко јег сма тра ју 
бор цем про тив сло бод них ра ди-
ка ла, би ло би по жељ но да се 
сва ко днев но по је де не са мо по  
јед на ја бу ка већ и па при ка. Ко 
не ма по себ них сто мач них смет-
њи тре ба ло би што че шће да 
по је де и по јед ну љу ту па при чи-

цу ко ја је по себ но бо га та ко ри сним 
са стој ци ма и по ма же да се из бег-
ну не ки сто мач ни про бле ми.

Са ла та од пе че них па при ка са 
бе лим лу ком или од па при ке, па ра-
дај за, лу ка и кра ста ва ца од но сно 
си ра, па при ка пу ње на мле ве ним 
ме сом и пи рин чем у па ра дајз со-
су, му са ка од па при ка – то су не ка 
од по зна тих је ла за ко је не тре-
ба да ва ти ре цеп те. Ево не ко ли ко 
ре це па та ко ји би тре ба ло да под-
стак ну до бру во љу и ма шту сва ке 
до ма ћи це да сми шља не ка сво ја 
уку сна је ла.



ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА
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До бро је, љу би те ба ба, да си се 
вра ти ла из тог ино стран ства! Во-

лем што си ишла да ви диш све та пре-
ко те тво је сту дент ске ор га ни за ци је, 
али ми је ср це на ме сту што си опет 
код ку ће, и што си до шла да ми при-
чаш ка ко та мо жи ве мла ди. Ал ни сам 
ни ја стал но чу ва ла авли ју. Опре ми-
ла сам се, па пут под но ге и у град, 
да ти из не на дим ма тер. Атре су знам, 
и ули цу, и згра ду, па сам ре ши ла да 
се про во зам и град ским ауто бу сом. 
Ал, ми слим се ја, по што се стал но 
не што ру ши и гра ди, при у пи та ћу шо-
фе ра на ко јој ста ни ци да иза ђем, да 
не про ма шим.

Важни терају лимузину

По не се ме онај на род на ула зним 
вра ти ма, ку пу ју кар те, а ја узе ла да 
про пит ку јем шо фе ра ди баш тач но да 
иза ђем – дал’ по сле дру гог ил’ тре ћег 
се ма фо ра. Ови што че ка ју да уђу у 
ауто бус не стр пљи ви, а је дан по ви ка 
ка ко се од ових ба ба чо век не мо же 
ни во зит у град ском пре во зу. Ома му 
јед на го спо ђа из пр вог се ди шта од-
бру си ка ко би он, да је не ки ва жан, 
те рао сво ју ли му зи ну и не би се с ба-
ба ма оти мао око ме ста.

Не ка ко се сме стим с оним мо јим 
зем би љем у ша ра ге бли же про зо ру, да 
ми не про мак не ва ша ули ца. А на род 
лу па по сред њим и зад њим вра ти ма 
јер оће да иза ђе, по што шо фер са мо 
при ма, а не пу шта још ни ког на по ље! 
Ви дим да су и ов де но ва пра ви ла. До 
ку ће сам све са зна ла од пут ни ка: и 
да ни су гла са ли за ово (а ни са ми 
не зна ју шта су гла са ли), и да се ни-

су бо ри ли за ово, и да они има ју ме-
сеч не кар те, а да је мла ђа ри ја кри ва 
јер се швер цу је. Утом је дан цу ре так 
по ка зу је сво ју ме сеч ну кар ту и ка же 
да сту ден ти и ђа ци не пра ве тро шко-
ве град ском са о бра ћа ју, али да су ма-
тор ци кри ви за гу жве. Дао им град 
кар те па се са мо во зи ка ју...

Не раз у мем ти се баш, че до мо-
је, у те град ске ди ва не, ал’ ви дим 
да су сви на е лек три са ни и да ре же 
јед ни на дру ге. Гле дам и ћу тим, јер 
знам да би се тек у ме не из бе чи ли 
кад бих им ре кла да ни је ни до јед-
них ни дру гих. Мла деж мо ра на пред, 
ста ри ји би да се још не што пи та ју, 
а др жа ва не бре ну је ни јед не! Има 
пре чих по сло ва, на ро чи то сад са Мо-
не тар ним фон дом. 

Већ се уве ли ко пи ше по но ви на-
ма да ми ни стар ка од па ра оће да 
још ви ше опо ре зу је пла те – оне ве ће 
са 20, а ма ње са 10 по сто. Ка же да 
је то у скла ду са „до бром свет ском 
прак сом”. Па до бро, ми слим се ја, он-
да ће нам кре ну ти јер ће мо бар у не-
че му би ти ускла ђе ни са све том! Ал’, 
не ми сле еко но ми сти ко тво ја ба ба, 
не го и они ис ти чу сво је про цен те. С 
пла та се већ у др жав ну ка су ски да 
68 и фр таљ по сто, а ако се по рез 
на за ра де по ве ћа Ср би ја ће у то ме 
пре ши ша ти и Швед ску! Их, па то је 
наш сан – да пре ши ша мо Швед ску, 
ми сли опет ова тво ја не у ка ба ба, а 
ови што се ра зу му ка жу да би то мо-
гло, ал’ да је по ре ски си стем сре ђен. 
Ова ко, ка ле ми се по рез на по рез, ал’ 
не ма си сте ма, са мо на мет на на мет. 
Ка жу сад да ни у бан кар ству не ма си-

сте ма, па би и то пр во тре ба ло уре-
ди ти, на род ски ре че но – про тре сти 
др жа ву из га ћа!

Прерано се разбашкарили

Али ’оћеш! У др жа ву се не пи па 
док ка ја се др же ови ко ји др же. Ра ди 
су они да сма ње и пла те и пен зи је, да 
по ве ћа ју по ре зу, да сма ње број оде-
ље ња у основ ним и сред њим шко ла-
ма за 11.000. До шли ови из Свет ске 
бан ке да пи та ју ко је то на ми ре као 
да у раз ре ду не тре ба да бу де ви ше 
од 30 уче ни ка? При ли чи то Шпа ни ји, 
и Аустри ји, и Швај цар ској, и Не мач кој, 
и раз ви је ним зе мља ма, али у Ср би ји 
то не тре ба! Кан да би нас вра ти ли 
у по сле рат но до ба кад је би ло мно-
го де це, а ма ло про све та ра, па се у 
учи о ни ци гу ра ло по 40 ђа ка.

Па кад та ко на гу ра ју ђа ке, би ће 
ви шак на став ни ка, као што је ви шак 
и рад ни ка чи је се фир ме га се. А ко-
је и не от пу сте, да ва ће им пла те на 
ру ке јер ни га зде не ће пла ћа ти др-
жа ви на ме те да не оште те сво је бо-
гат ство. А кад је пла та на цр но или 
си во, не упла ћу је се за пен зи ју ни 
за док то ре...

Кад их се са мо се тим, де те мо је, 
тих на ших гла ве ши на и њи хо вих го во-
ро ва да ће нас еко ном ска кри за са мо 
оче ша ти. Ено, Аме ри ка, ка жу, ис пли-
ва ва, и Ја пан, и Не мач ка, са мо је то 
од нас да ле ко. Да ће ду Мо не тар ном 
фон ду и пен зи о не ре, и рад ни ке, и ђа-
ке, и сту ден те, да од лу чу је о њи ма 
ка ко хо ће, са мо не сво је по бед нич ке 
ко а ли ци је и по ло жа је.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Градски
дивани

Да не чу вам стал но авли ју, кре нем у град, а та мо сви на е лек три са ни: мла деж Да не чу вам стал но авли ју, кре нем у град, а та мо сви на е лек три са ни: мла деж 
мо ра на пред, ста ри ји би да се још не што пи та ју, а др жа ва не бре ну јемо ра на пред, ста ри ји би да се још не што пи та ју, а др жа ва не бре ну је

ни јед не – има пре ча по сла, на ро чи то сад са Мо не тар ним фон домни јед не – има пре ча по сла, на ро чи то сад са Мо не тар ним фон дом



Ка да је Ото фон Би змарк увео пр-
ве пен зи је за рад ни ке ста ри је од 

70 го ди на – дав не 1889 – би ла је то 
ре во лу ци о нар на ме ра, али од ма лог 
прак тич ног зна ча ја за жи те ље Пру-
ске. Ни су јој се об ра до ва ли из јед-
но став ног раз ло га што је про се чан 
жи вот ни век у то до ба та мо био – 
са мо 45 го ди на.

Слич не при ли ке су би ле и у Бри-
та ни ји 1908, ка да је Лојд Џорџ, та да 
ми ни стар фи нан си ја, а по том пре ми-
јер, кроз Пар ла мент про гу рао за кон 
да се си ро ма шни ма, кад на вр ше та ко-
ђе 70 го ди на, ис пла ћу је пет ши лин га 
не дељ но – јер су са мо рет ки срећ ни-
ци ме ђу си ро ти њом мо гли да оче ку ју 
да ће жи ве ти и по сле пе де се те.

Не ко ли ко де це ни ја ка сни је, ка да је 
у Аме ри ци уве ден си стем со ци јал не 
за шти те и њи ме озва ни че на ста ро сна 
гра ни ца за пен зи о ни са ње са 65 го ди-
на, про се чан жи вот ни век Аме ри кан-
ца био је – две го ди не кра ћи. 

По ру ка овог исто риј ског под се ћа-
ња је ја сна: пен зи је, кад су уво ђе не 
од стра не др жа ве, би ле су не што што 
је тре ба ло да обез бе ди крат ко трај но 
олак ша ње на кра ју жи во та – и то са-

мо рет ким срећ ни ци ма ко ји су би ли 
ду го веч ни ји од ве ћи не су на род ни ка.

На пре дак – ин ду стриј ска ре во лу-
ци ја, на у ка и тех но ло ги ја – све ово 
су, хва ла бо гу, про ме ни ли на бо ље. 
Пен зи је су да нас го то во уни вер зал но 
пра во ши ром све та и ужи ва ју се све 
ду же. У мно гим европ ским зе мља ма 
про се чан пен зи о нер ски век тра је ду-
же од 25 го ди на. У Аме ри ци, где зва-
нич но пен зи о нер ско до ба по чи ње са 
66 го ди на, про се чан Аме ри ка нац у 
пен зи ју од ла зи са 64 и про сеч но као 
пен зи о нер жи ви још 16.

Све је то, на рав но, ци ви ли за циј ско 
до стиг ну ће, али је у све ве ћој ме ри 
и све те же под но шљи ви еко ном ски 
те рет ко ји, пре ма по след њих го ди на 
уче ста лим ана ли за ма, до но си из ну ди-
цу пре и спи ти ва ња одр жи во сти це лог 
си сте ма и, на не ки на чин, по вра так 
у вре ме пре Би змар ка. У мо дер ној ва-
ри јан ти, на рав но.

Ра ди се све док се жи ви

Реч је о то ме да се за чи ње тренд 
чи ји ће ис ход би ти пи та ње из на сло-
ва: шта то бе ше пен зи ја. По ла ко, али 
из гле да не у мит но, сту па се на ста зу 

на чи јем ће кра ју ва жи ти пра ви ло да 
не ма фор мал ног пре стан ка рад ног ве-
ка. Ра ди се све док се жи ви. То, кад 
се узму у об зир све чи ње ни це и све 
окол но сти, не мо ра да бу де за о крет 
на го ре. На про тив.

А чи ње ни це су, она ко ка ко их је 
не дав но си сте ма ти зо вао углед ни лон-
дон ски „Еко но мист”, сле де ће:

• Жи вот ни век се про ду жа ва за 
две до три го ди не (ка ко где) на сва-
ких де сет ко је про ђу. Сто го ди шња ци, 
ко ји су не кад би ли ре дак фе но мен, 
све су мно го број ни ји. Са мо Аме ри-
ка их да нас има ви ше од 100.000, а 
прог но зе су да би до кра ја овог ве ка 
до жи ве ти сто ту мо гло да бу де исто 
та ко нор мал но и уоби ча је но као да-
нас жи ве ти до се дам де се те.

• У бо га ти јим зе мља ма же не ви ше 
не ра ђа ју до вољ но бе ба да би се ста-
нов ни штво одр жа ва ло на по сто је ћем 
ни воу, што за ис ход има да је де мо-
граф ска сли ка тих на ци ја све ви ше „се-
да”. При ме ра ра ди, 1950, у зе мља ма 
ОЕЦД (Ор га ни за ци ја за еко ном ску са-
рад њу и раз вој – клуб 30 раз ви је них 
зе ма ља), на сва ког ста нов ни ка ста ри-
јег од 65 го ди на би ло је сед мо ро оних 
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Озбиљ на упо зо ре ња и све кон крет ни је ра чу ни це да ће сву где мо ра ти да се ме ња по сто је ћи Озбиљ на упо зо ре ња и све кон крет ни је ра чу ни це да ће сву где мо ра ти да се ме ња по сто је ћи 
кон цепт по ко јем по сто ји фор мал на гра ни ца ка да пре ста је да се при вре ђу јекон цепт по ко јем по сто ји фор мал на гра ни ца ка да пре ста је да се при вре ђу је

У СВЕ СТА РИ ЈИМ НА ЦИ ЈА МА У ИЗ ГЛЕ ДУ ДА СЕ РА ДИ – ДО ЖИ ВОТ НО 

Шта то бе ше пен зи ја
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Пен зи о не ри ма у Фе де ра ци ји 
БиХ, ко ји су оства ри ли при на дле-
жно сти по по вољ ни јим усло ви ма, 
јул ски и на ред ни че ко ви би ће та-
њи за 10 про це на та.

На и ме, ре ба лан сом бу џе та и 
За ко ном о на чи ну оства ри ва ња 
уште да у ФБиХ, за то ли ко је пред-
ви ђе но ума ње ње ових пен зи ја. 

Ина че, све ве ћи број „при ви ле-
го ва них” пен зи о не ра, уз прак су 
вла сти да за њих не пре ба цу је но-
вац Пен зиј ском фон ду (због че га 
је би ла на ја вље на и ту жба су ду), 
је дан је од глав них узро ка због 
ко јих је ре дов на ис пла та и „обич-
них” пен зи ја би ла го то во до ве де-
на у пи та ње.

ФБиХ: ума ње ње за по себ не

Пен зи је у Хр ват-
ској од 1. ју ла би ће 
ве ће за 1,35 од сто, 
од лу чи ло је Управ-
но ве ће Ми ро вин ског 
за во да у пе так, 28. ав-
гу ста. Пен зи о не ри ће дру-
гу ово го ди шњу по ви ши цу 
(пр ва је усле ди ла 1. ја ну-
а ра), уз раз ли ку и за 
ју ли, до би ти у сеп-
тем бру, уз ав гу-
стов ски чек. 

До из но са нај-
но ви је (и, за 
ду же, по след-
ње) по ви ши це 
у Хр ват ској 
до шло се 
при ме ном 

„швај-
цар ске 
фор му-

ле”, ускла-
ђи ва њем с 
по ло ви ном зби ра ра ста по тро-
шач ких це на (1,7) и бру то пла-
та (1 од сто) у пр вом по лу го ђу 

ове го ди не у од но су на по след ње 
по лу го ди ште 2008.

Исто вре ме но, ко ри сни ци 
нај ни же пен зи је у Хр ват-
ској од 1. ју ла мо ћи ће 

да ра чу на ју 
на 56,59 ку-
на (око 7,8 
евра) за сва-

ку го ди ну пен-
зиј ског ста жа, док 

ће се на кна де за те-
ле сно оште ће ње ра-
чу на ти од осно ви це 
вред не 1.162,24 ку не 
(око 159 евра). 

Из но се на ав гу стов-
ским че ко ви ма и пен-
зи о не ри у Хр ват ској 
при ма ће на ред них 
го ди ну и по да на 
јер је и наш су сед, 
као што смо пи са-
ли, до нео од лу ку 
да се пен зи је не ће 

ме ња ти то ком 
це ле 2010. го-
ди не. 

Хр ват ска: јулска
по ви ши ца 1,35 од сто 

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

из ме ђу 20 и 64. Да нас је тај од нос је дан 
пре ма че ти ри, са трен дом да их, до сре-
ди не овог ве ка, бу де дво је се дих на јед-
ног у пу ној сна зи, што ће са свим под ри ти 
пен зи јске си сте ме у ко ји ма они ко ји ра де 
из др жа ва ју оне ко ји су то пре ста ли.

Због све га ово га, у не ким зе мља ма се 
већ за чи ње прак са да се фор мал но од-
ла зи у пен зи ју он да кад за то до ђе вре-
ме, али да се мно ги пен зи о не ри по но во 
за по шља ва ју, исти на на дру гим по сло ви-
ма и са пла та ма ни жим не го пре – али 
се за по шља ва ју.

У Ја па ну, где су пен зи је ина че скром-
не и где због то га мно го љу ди и ина че 
ра де у сво јим ка сним ше зде се тим, па чак 
и по сле 70 го ди на, ве ли ке ком па ни је су 
одав но уве ле прак су да сво је љу де по-
но во за по шља ва ју по што оду у пен зи ју, 
по по ме ну том прин ци пу да ра де дру ге 
по сло ве уз ма ње на док на де. Од ве ли ких 
ја пан ских кор по ра ци ја, ова прак са је нај-
за сту пље ни ја у по зна тој мул ти на ци о нал-
но кор по ра ци ји „Хи та чи”.

У Аме ри ци и Бри та ни ји ве ли ки тр го вин-
ски лан ци по пут „Вол мар та” и „Би енд кјуа”, 
као и лан ци бр зе хра не („Мек до налдс”) 
по че ли су да, по ред мла дих љу ди, за по-
шља ва ју и пен зи о не ре, из ме ђу оста лог и 
за то што му ште ри је сма тра ју да их они 
бо ље услу жу ју од не стр пљи ве мла де жи. 
У Не мач кој, не ста ши ца мла дих ин же ње-
ра при ну ди ла је мно ге ком па ни је да за по-
шља ва ју оне ста ри је, чи јих су се услу га 
би ли већ од ре кли. По што се сву где оче-
ку је да ће се тренд сма њи ва ња укуп не 
рад не сна ге по ја ча ти, ан га жо ва ње оних 
ко ји су се ква ли фи ко ва ли да пре ста ну да 
ра де, би ће све уче ста ли је.

Ор ни пен зи о не ри

Про тив ова квог трен да не ма ју ни шта 
про тив ни пен зи о не ри ко ји се све ви ше 
од ри чу свог пра ва да не ра де ни шта. Не-
дав на ис тра жи ва ња ко ја је „Фај нен шел 
тајмс” спро вео у Аме ри ци, Бри та ни ји и 
Ита ли ји, по ка за ла су да је ве ћи на спрем-
на да ра ди до дат ни број го ди на да би 
за уз врат има ла ве ће пен зи је, што се об-
ја шња ва чи ње ни цом да љу ди ма и мен тал-
но и фи зич ки при ја да што ду же оста ну 
ак тив ни – и да се сма тра ју по треб ним. 
Мно ги ме ђу ан ке ти ра ни ма, ме ђу тим, из-
ја ви ли су да би ипак же ле ли не што кра-
ћи рад ни дан, не про ти ве ћи се при том 
ни жим при ма њи ма.

Сем то га, из ну ди ца је у мно гим зе мља-
ма већ до не ла про ду же так гра ни це за 
пен зи о ни са ње на 67 или 68 го ди на. Нај-
да ље је оти шла Дан ска ко ја је већ по че-
ла да го ди не пен зи о ни са ња ин дек си ра са 
ста ти стич ким по ра стом жи вот ног ве ка, а 
ка ко ства ри сто је, у то ме ће мно ги мо ра-
ти да је сле де.

Ми лан Бе кин

Ми ни стар ство од бра не 
Ве ли ке Бри та ни је по че-
ло је по вре ме но да об-
ја вљу је до ку мен та о 
не и ден ти фи ко ва ним 
ле те ћим објек ти ма ко-
ја су чу ва на као ве-
ли ка тај на. Др жав ни 
ар хив ове зе мље обе-
ло да нио је це ло ви ти 
до си је о „ин ци ден ту 
у Рен дел шам ској шу-

ми” из де цем бра 1980. 
го ди не, до га дјај ко ји 
ва жи за је дан од нај-
по у зда ни јих до ка за о 
по сто ја њу не и ден ти-
фи ко ва них ле ти ли ца. 
До си је о по ме ну том до-
га дја ју об ја вљен је на 
ин тер не ту, за јед но с 
до си је и ма о још 800 
на вод них су сре та с ван-
зе маљ ци ма.

Ван зе маљ ци ни су тај на
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У ЈА ЛО ВИК ИЗ ВО РУ 14. „ПА НА ЂУР НА ВЕ ЛИ КУ ГО СПО ЈИ НУ”

Ко ло од хи ља ду
игра ча

На об рон ци ма Ста ре пла ни не, у 
се лу Ја ло вик Из во ру, уда ље ном 

од Кња жев ца 40 а од Кал не 11 ки-
ло ме та ра, 28. ав гу ста одр жан је 14. 
фе сти вал из вор не на род не му зи ке 
и пе сме „Па на ђур на Ве ли ку Го спо-
ји ну” на ко ме су се над ме та ли пе ва-
чи, хар мо ни ка ши, фру ла ши, гај да ши 
и тру ба чи. 

Дан ра ни је, одр жан је об ред код 
кр ста у ме сту Рав ни ште, би ло је и чо-
бан ских ига ра, ве чер њих се ден ћа (пре-
ла), а, по ста рин ском оби ча ју, мом ци 
су се де вој ка ма удва ра ли док су пе-
кли ку ку руз и кром пир на ва три.

На Го спо ји ну, у ју тар њим ча со ви-
ма до че ка ни су ауто бу си из За је ча ра, 
Кња жев ца и Пи ро та и, уз прат њу тру-
ба ча, оти шло се на Вре ло, где су де-
вој ке у на род ним но шња ма у те сти је 
за хва та ле во ду и да ва ле жед ним мом-
ци ма да се на пи ју, за тим се раз ви ло 
ко ло крај из во ра, па кре ну ло на об-
ред у цр кви.

У се лу ко је, због од ла ска омла ди-
не у гра до ве, ожи ви са мо јед ном у 
го ди ни на Ве ли ку Го спо ји ну, и ове го-
ди не оку пи ло се око 3.000 ме шта на 
и њи хо вих по то ма ка ра се ја них по Ср-
би ји и бе лом све ту да ожи ве успо ме-
не на на род ни крај и оби ча је, али и 
по раз го ва ра ју о пер спек ти ва ма раз во-
ја Кња жев ца, се ла, град њи на Ста рој 
пла ни ни и се о ском ту ри зму.

За ово го ди шњи фе сти вал, ко ји ор га-
ни зу је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Кња же-
вац, при ја ви ло се ви ше од 60 так ми ча ра 
ама те ра и не ко ли ко про фе си о на ла ца, 
уче ство ва ли су и по бед ни ци до са да-

шњих „Па на ђу ра”, сви рао ор ке стар 
„Ти мо ча ни”, ко ји је ове го ди не у Гу-
чи ушао у фи на ле ме ђу 16 нај бо љих, 
и на род ни ор ке стар „Лу ков ча ни” под 
ру ко вод ством Ми ће Пе тро ви ћа Лу ков-
ча на, уче ни ци му зич ке шко ле из Кња-
жев ца, со ли ста Ра дио Бе о гра да Ми ћа 
Сто ја но вић (аутор пе сме „За ра сле су 
ста зе мо је”), пе вач Бо ра Др ља ча, сви-
рао уче сник пр вог са бо ра (1996) хар мо-
ни каш Дар ко Ри стић Из во рац, би ра ли 
су се нај бо љи ве се љак, нај бо љи играч 
и игра чи ца и нај леп ша де вој ка, раз ви-
ло се и ко ло од 1.000 игра ча...

Дра гић Ђор ђе вић

Под мо том „Све је мо гу ће”, 25 
чла но ва Спорт ско-ре кре а тив-

ног удру же ња осо ба са ин ва ли-
ди те том из Бе о гра да не дав но се 
оти сну ло низ дрин ске бр за ке.

Било је то њихово прво уче-
ствовање на ре га ти од Пе рућ ца 
до Ба ји не Ба ште.
Уз по моћ спа си лач ких еки па 

Спорт ско-ту ри стич ког цен тра Ба ји-
на Ба шта нео бич ни ре га та ши су, 
на кон тро ча сов не во жње и пре ђе-
них 12 ки ло ме та ра, без бед но сти-
гли до ци ља.

– Ово је за нас но во, пре див но 
ис ку ство. За хвал ни смо на шим љу ба-
зним до ма ћи ни ма из Ба ји не Ба ште 
ко ји су нам омо гу ћи ли да упо зна мо 
ча ри нај леп ше европ ске ре ке Дри не 
чи ја је во да зе ле на и би стра као су-
за – ка же Ми ла да Ла зић, пред сед-
ни ца бе о град ског удру же ња. 

На ша са го вор ни ца ка же да је 
Удру же ње, за две го ди не ко ли ко 
по сто ји, оку пи ло 107 чла но ва, с 
основ ним ци љем да укљу чи осо-
бе са ин ва ли ди те том у све жи вот-
не то ко ве. 

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА ИЗ БЕ О ГРА ДА
ОР ГА НИ ЗО ВА ЛО СПУСТ НИЗ ДРИ НУ

Ре га та за
хен ди ке пи ра не
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Дво днев на „Бел му жи ја да”, одр жа-
на у Свр љи гу сре ди ном ав гу ста, 

по све ће на пра ста ром па стир ском 
је лу ко је се спра вља од мла дог, 
јед но днев ног ов чи јег или кра вљег 

си ра и ку ку ру зног, бе лог бра шна 
– бел му жу, по че твр ти пут је иза-
зва ла ве ли ку па жњу жи те ља ис точ-
не Ср би је, ни шког и за је чар ског 
кра ја, али и Бе о гра ђа на и го сти ју 
из дру гих де ло ва Ср би је.

На „Па сти ри шту” крај Свр љи-
шког Ти мо ка, бли зу 10.000 го сти-
ју у два да на свет ко ви не про ба ло 
је на сто ти не ки ло гра ма пр во кла-
сног ма сног бел му жа ко ји су свр-
љи шки уго сти те љи већ увр сти ли у 
ре дов ни ме ни, а јед на мле ка ра па-
ку је и про да је, за са да на на шем, 
а уско ро и на европ ском тр жи шту. 
Вред не до ма ћи це из свр љи шких се-
ла, иако у го ди на ма, го сти ма су 
по ну ди ле ста рин ска, пре све га па-
стир ска је ла из овог кра ја: раз не 
ги ба ни це, про ја ни це, пу ње не па при-
ке, по га че и хле бо ве од ку ку ру зног 
бра ша на и дру ге ђа ко ни је, ко је су 
се слу жи ле о Бад њој ве че ри, Бо жи-
ћу, али и ко сци ма и же те о ци ма, 
ов ча ри ма... и сво је ру ко тво ри не, 
на род не но шње, не ка да шња рад-
на оде ла, ћи ли мо ве...

Па сти ри су се над ме та ли у па-
стир ским игра ма, а мла де па сти-
ри це у ле по ти. 

Нај бо љи бел муж при пре ми ли 
су ме шта ни Ђу рин ца, Гу шев ца и 
Ма ној ли це, а ти ту лу нај леп ше па-
сти ри це по не ла је Ире на Ми хај-
ло вић. 

Дра ги Пет ко вић

ОДР ЖА НА ЧЕ ТВР ТА СВР ЉИ ШКА БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДА

Нај леп ша па сти ри ца
Ире на Ми хај ло вић

Под мо том „Све је мо гу-
ће”, 25 чла но ва Спорт-

ско-ре кре а тив ног удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том из 
Бе о гра да не дав но се оти сну-
ло низ дрин ске бр за ке.

Било је то њихово прво 
уче ствовање на ре га ти од Пе-
рућ ца до Ба ји не Ба ште.

Уз по моћ спа си лач ких еки-
па Спорт ско-ту ри стич ког цен-
тра Ба ји на Ба шта нео бич ни 
ре га та ши су, на кон тро ча сов-
не во жње и пре ђе них 12 ки-
ло ме та ра, без бед но сти гли 
до ци ља.

– Ово је за нас но во, пре-
див но ис ку ство. За хвал ни смо 
на шим љу ба зним до ма ћи ни ма 
из Ба ји не Ба ште ко ји су нам 
омо гу ћи ли да упо зна мо ча ри 
нај леп ше европ ске ре ке Дри- Еки па Пре ко но ге

Еки па Цр но ље ви це

Штанд Ђу рин ца

Прва по лепоти

– А ра зо но да и ре кре а ци-
ја спа да ју у основ не жи вот-
не по тре бе. Пре ове ре га те, 
у Мај дан пе ку смо се с ин ва-
лид ским ко ли ци ма спу шта ли 
у Рај ко ву пе ћи ну, на Див чи-
ба ра ма смо спа ва ли под ша-
то ри ма и при пре ма ли хра ну 
у при ро ди. Ја ха ли смо ко ње, 
во зи ли се ко чи ја ма , а осо-
би са ква дри пле ги јом, пр ви 
пут у Ср би ји, омо гу ће но је 
да ска че па до бра ном. На ши 
так ми ча ри, иако де би тан ти, 
на ме ђу на род ном так ми че њу 
за осо бе са ин ва ли ди те том 
осво ји ли су че ти ри ме да ље, 
по две злат не и брон за не. 
До жи вљај, сва ки за се бе, од 
нео пи си ве је вред но сти – ис-
ти че Ми ла да Ла зић.

Ми ла дин Ма ли шић



ХРОНИКА
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На ред не го ди не, 1. мар та, Пе тар 
Ба штић про сла ви ће 90. ро ђен дан. 

Ви так и ви спрен, као и пре че тврт ве-
ка ка да је био члан Из вр шног од бо-
ра та да шњег СИЗ ПИ ОР Вој во ди не, и 
да нас се за ла же за пра ва рад ни ка и 
пен зи о не ра. Пи ше но вин ске члан ке, 
књи ге, оста вља бо га то жи вот но и рад-
но ис ку ство мла ђим ге не ра ци ја ма. Не-
дав но је ишао да про ду жи во зач ку 
до зво лу, а ко ми си ја од пет ле ка ра 
ре кла му је да до ђе за три го ди не 
да му је по но во про ду же! Ми слио је 
да узме но ви „пун то”, али му је би ло 
жао да му ста ри и очу ва ни, за хи ља-
ду евра, са ме љу ма ши не...

На вик нут на че ста и ду га пу то ва-
ња, увек је во зио до бра и си гур на ко-
ла. Као адво кат спе ци ја ли зо вао се за 
на кна де ште та у са о бра ћај ним уде си-
ма, нај ви ше по „зе ле ном кар то ну”. То 
је зна чи ло стал не кон так те са оси гу-
ра ва ју ћим ку ћа ма у Лон до ну, Мин хе-
ну, Па ри зу, Бе чу, Гра цу, Истам бу лу, 
Мо скви, Со фи ји... Ни сам, ка же, не 
зна где ни је био: пр во лич ни кон так-
ти, па по ве ре ње, а он да су по сло ви 
за вр ша ва ни и те ле фо ном... 

Пе тар и су пру га има ју, за раз ли-
ку од ве ћи не пен зи о нер ских по ро ди-
ца, до бре при хо де. Обо је су уче сни ци 
НОР-а. Вен ча ли су се за вре ме ра та, 
по што су се на пре чац за љу би ли, та-
ко да су пре осло бо ђе ња већ има ли 
два де ча ка. Кћер ка је ро ђе на ка сни-
је. Злат ну свад бу су већ про сла ви ли 
с број ном по ро ди цом, а спре ма ју се 
и за ди ја мант ску.

У рад ној књи жи ци Пе тра Ба шти ћа 
су по да ци о за по сле њи ма у вој сци и 
по ли ци ји, о слу жбо ва њу ши ром оне 
Ју го сла ви је, све док се ни је скра сио 
у адво ка ту ри. Ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка био је је ди ни ди пло ми ра-
ни прав ник у По кра јин ском СУП-у, 
др жао пре да ва ња сту ден ти ма Прав-
ног фа кул те та и спре мао се да док-
то ри ра... При се ћа се вре ме на ка да је 
био члан Управ ног од бо ра Пен зиј ског 
фон да, ка да је од нос оси гу ра ни ка и 
пен зи о не ра био мно го по вољ ни ји, фа-
бри ке ра ди ле и мла ди се за по шља ва-
ли, а он се за ла гао за сма ње ње сто пе 
до при но са...

– Раз ми шљао сам та да за што од 
нов ца, при ку пљен од рад ни ка, пра-

ви мо за ли хе да би га, кад за тре ба, 
да ли не ком дру гом. И то без про фи-
та. Са да, ка ко ви дим, Фонд по ку ша-
ва да вра ти сво ју имо ви ну, ону у ко ју 
је ула гао. Али ко ће, на при мер, да 
вра ти сред ства ула га на у Ин сти тут у 
Ка ме ни ци? Гра ди ли смо га у ин те ре-
су гра ђа на, и ни ко се ни је бу нио што 
је у два на вра та та мо усме ре но по 
30 ми ли јар ди ди на ра. Чуо сам, ка да 
ви ше ни сам био де ле гат, да су знат-
на сред ства оти шла и на СПЕНС, за 
мост, по зо ри ште... За то је Пен зиј ски 
фонд остао убо га љен. Дра го ми је 
да смо та да усво ји ли про грам град-
ње мо дер них ге рон то ло шких цен та ра 
у Вој во ди ни, па је бар не што оста ло 
пен зи о не ри ма.

О број ним дру штве ним при зна њи-
ма и ор де њу ко је је до био у ових 
де вет де це ни ја а рет ко их ка чио 
на гру ди, не ће мо овог пу та. По же-
ле ће мо Пе тру Ба шти ћу и ње го вој 
су пру зи до бро здра вље, а на ди ја-
мант ску свад бу сва ка ко ће мо оти-
ћи. Би ће то још јед на ле па при ча 
за ову стра ну.

Ика Ми тро вић

На вик нут на че ста и ду га пу то ва ња увек во зио до бра и си гур на ко ла

ИАКО У ГО ДИ НА МА, ПЕ ТАР БА ШТИЋ ПУН ЈЕ ЕЛА НА

Во зач ка у 90. го ди ни

По след њи опан чар у до-
ли ни Пе ка, Жи ки ца Ми-

ло ше вић (67) из Ра бро ва, 

од лу чио је да рас про да обу-
ћар ске ма ши не јер од опан-
чар ског за на та вај де ви ше 
не ма. У шко ла ма у Ср би ји 
овај за нат ви ше се не учи, 
а од ше гр та не ма ни тра га 
ни гла са.

– У вре ме бив ше СФРЈ 
про да ва ли смо ба ле тан ке, 
срп ске опан ке, сан да ле и 
дру гу обу ћу у гра до ви ма на 
Ја дран ском мо ру, до ла зи ли 
су куп ци с хр ват ског при-
мор ја пре два де се так го ди-
на и у Ра бро во и ку по ва ли 
опан ке не пи та ју ћи за це ну. 
По сао је цве тао, а одав но 
ви ше ни је та ко. Про ре ди ли 
су се и куп ци и опан ча ри – 
вај ка се Ми ло ше вић.

У се дам де сет се ла у Бра-
ни че ву не ма ви ше ни јед ног 

опан ча ра. Жи ки ца ка же да 
је са се том дао оглас за рас-
про да ју ма ши на за ши ве ње 
и из ра ду опан чар ских про-
из во да:

– Мо ја рад ња, а и це ла 
ку ћа би ле су не кад пу не 
срп ских опа на ка „на кљун” 
ко ји се по кљу ну и раз ли-
ку ју. Пра вио сам их углав-
ном од ја ре ћих и во луј ских 
ко жа.

Опан ча ри обич но му ку 
му че да на пра ве му шки, 

жен ски или деч ји кљун на 
опан ку. Жи ки ца је то увек 
ра дио ла ко, а све му га је 
на у чио отац. На пра вио је на 
сто ти не опа на ка, су ве ни ра. 
Ку по ва ли су их нај ра ди је га-
стар бај те ри из по жа ре вач ког 
и сме де рев ског кра ја за по-
кло не сво јим га зда ма ши ром 
Евро пе. Та ко су се Жи ки чи ни 
опан ци на шли и у Аме ри ци, 
Аустра ли ји, Но вом Зе лан ду, 
Ју жној Афри ци... 

Љ. На ста си је вић

ПО СЛЕД ЊИ ОПАН ЧАР У ДО ЛИ НИ ПЕ КА РАС ПРО ДА ЈЕ МА ШИ НЕ

Ни ше гр та, ни ку па ца



Пр вих да на ав гу ста на под руч ју оп-
шти не Мај дан пек по че ло је спро-

во ђе ње још јед ног про јек та у окви ру 
ово го ди шњих јав них ра до ва – „Пре-
вен ци ја и по моћ ста рим, со ци јал но 
угро же ним ли ци ма као и ли ци ма са 
ин ва ли ди те том” чи ји је ре а ли за тор 
Оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за ин-
ва ли да ра да Мај дан пек. 

Пре ма ре чи ма Ра дун ке Му и џа, ко ор-
ди на то ра, про је кат ће тра ја ти че ти ри 
ме се ца у Мај дан пе ку, До њем Ми ла нов-
цу, Руд ној Гла ви, Цр нај ки, То пол ни ци 
и Оре шко ви ци. Би ће за по сле но 40 осо-
ба – ме ди цин ских се ста ра, ге рон то-до-
ма ћи ца, во за ча и мај сто ра.

– Ме ди цин ске се стре ће пру жа ти 
нео п ход ну ме ди цин ску по моћ, ме ри ти 
крв ни при ти сак, кон тро ли са ти ни во 
ше ће ра у кр ви, на ба вља ти ле ко ве у 
обли жњим апо те ка ма, по ма га ти при 
од ла ску код ле ка ра као и у одр жа ва њу 
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Ле по са ва и Сла во љуб Ра-
кић, из Гли бов ца код 

Сме де рев ске Па лан ке, кру-
ни са ли су че ти ри и по де-
це ни је за јед нич ког жи во та 
– вен ча њем у се о ској цр кви. 
Но во вен ча ње, на кон мно го 
го ди на гра ђан ског бра ка, 
упри ли че но је на Ле по са ви-
ну ини ци ја ти ву, а Сла во љуб 
је са за до вољ ством ис пу-
нио же љу иза бра ни це сво-
га ср ца. 

Обо је су ра ди ли у Бе чу, 
и обо је су пен зи о не ри. У 
аустриј ску пре сто ни цу су 
оти шли 1972, не слу те ћи да 
ће та мо про ве сти цео рад-
ни век. Сла во љуб је ра дио 
као во зач, па на же ле зни-
ци, да би ка ри је ру за вр шио 
као так си ста, док је Ле по-
са ва би ла ку хињ ска рад ни-
ца, за тим се за по сли ла у 
до бро сто је ћој фир ми, па у 
јед ном беч ком би роу. Пре 
три го ди не су се вра ти ли у 

Гли бо вац, упра во та мо где 
су 1964. сви ли сво је гне-
здо сре ће, ка да је Ле по са-
ва, још ма ло лет на, по бе гла 
за Сла во љу ба. 

Ле по са ва и Сла во љуб су 
цр кве ним вен ча њем и руч-

ком у мо те лу „Ми ле ни јум” у 
Сме де рев ској Па лан ци обе-
ле жи ли и од ла зак у пен зи ју. 
На ве се ље су по зва ли ро-
ђа ке, при ја те ље, ку мо ве и 
ста рог сва та – 120 зва ни ца. 
Сти гли су им и мно го број-

ни при ја те љи из Аустри је 
и Аустра ли је, кћер ка, зет и 
уну ци. Сла вље ни је мо гло 
без до бре му зи ке – го сте 
су уве се ља ва ли „Ста ри дру-
га ри” из Гор њег Ми ла нов ца 
и Зо ри ца Мар ко вић, ко ја је 
при зна ла да ни кад ни је пе-
ва ла ста ри јим мла ден ци ма. 
Се кла се и мла де нач ка тор-
та, би ло је и мно го по кло-
на, али Ра ки ћи ма је, ка ко 
ка жу, би ло ва жно са мо да 
су сви по зва ни до шли на 
њи хо во цр кве но вен ча ње 
и да су би ли рас по ло же ни 
и ве се ли.
Од мах по сле цр кве ног 

вен ча ња, Ле по са ва и Сла-
во љуб Ра кић су по че ли да 
пла ни ра ју злат ну свад бу. 
За пет го ди на окре та ће се 
и во на ра жњу, ка же Сла-
во љуб, а све оста ло до тле 
оста је ње го ва и Ле по са ви-
на тај на.

Дра го љуб Ја ној лић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПО СЛЕ 45 ГО ДИ НА ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ЖИ ВО ТА СКЛО ПИ ЛИ ЦР КВЕ НИ БРАК

Кру на љу ба ви и сре ће
Ле по са ва и Сла во љуб Ра кић ра дост по де ли ли са 120 го сти ју, Ле по са ва и Сла во љуб Ра кић ра дост по де ли ли са 120 го сти ју, 

од ко јих су мно ги сти гли из Аусти је и Аустра ли јеод ко јих су мно ги сти гли из Аусти је и Аустра ли је

Вен ча ње, па – златна свадба

У ОКВИ РУ ЈАВ НИХ РА ДО ВА У МАЈ ДАН ПЕ КУ

По но во по моћ ста ри ма

Ге рон то до ма ћи ца Ми ра Тра и ло вић у јед ној по се ти: 
ста ри ма је нај бит ни ја па жња и осе ћај да има ју не ког

лич не хи ги је-
не ко ри сни ка. 
Ге рон то-до ма-
ћи це ће во ди-
ти ра чу на о 
хи ги је ни ста-
на, а мај сто ри 
оба вља ти сит-
не оправ ке у 
до ма ћин ству 
ко ри сни ка – 
ис ти че Му и-
џа.

Ми ло рад 
Ата на ско вић, 
пред сед ник 

Оп штин ске ор-
га ни за ци ји ин-
ва ли да ра да, 
са за до вољ ством ис ти че да се мно ги 
ко ри сни ци ра ду ју на став ку про јек та 
ко ји је на овим про сто ри ма ре а ли зо-

ван и про шле го ди не и оце њен као 
је дан од нај у спе шни јих у Ср би ји.

М. Ву ле тић 



Зо ран Ми тић (40) из Ра бро ва код Ку че ва, је дан од по-
след њих фи ја ке ри ста у Бра ни че ву, ни је још „ока чио 

ди зги не о клин”, ни ти то на ме ра ва – иако по сла не ма као 
не кад. Спе ци ја ли зо вао се за во жњу мла де на ца, а ви ше 

од две сто ти не па ро ве во зи ло се на вен ча ње у ње го вом 
фи ја ке ру ко ји му је у ама нет оста вио де да Се ли мир.

– Чим ме до ма ћин по зо ве, од мах пре жем ко ње. За 
та кву зго ду др жим под шу пом спре ман фи ја кер и све ча-
не амо ве, а у ор ма ру шу ма диј ску на род ну но шњу. Кад 
стиг нем код мла до же ње, де вој ке ки те цве ћем сва тов ска 
ко ла, ме ни на оде ћу при ши ва ју, по ста ром сва тов ском 
оби ча ју, ко шу љу на ле ђа. Ко њи се за ула ре за ки те бе-
лим чар ша ви ма и пе шки ри ма – при ча Зо ран, при се ћа-
ју ћи се мно гих мла де на ца ко је је во зио, па и не дав не 
во жње на цр кве но вен ча ње Је ле не и Ми ше Ми ло са вље-
ви ћа из Ци ри ха, ко ји су пра ви ли свад бу у род ној Ве ли-
кој Бре сни ци. 

Зо ран је сте као ско ро два де сет го ди на фи ја кер ског 
ста жа и увек је др жао до бре ко ње.

– Свад бе у до ли ни Пе ка ни су не ка да мо гле да се за-
ми сле без фи ја ке ра и че за. Да нас је то све ре ђе. И мој 
де да је во зио мла ден це од се ла до се ла или ма на сти ра 
Бра да ча, Ту ман и За о ва. На дам се да ће и мој син Мар-
ко (14) на ста ви ти по ро дич ну фи ја кер ску тра ди ци ју.

Љ. На ста си је вић
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Не ка да шњи прав ник тр сте нич ке 
„Пр ве пе то лет ке”, а са да пен зи о-

нер, Сло бо дан Ко вић по знат је ско ро 
сви ма у Тр сте ни ку, пре све га као пра-
ве дан и по штен чо век, не на ме тљив, 
ко ји по шту је се бе и дру ге, а по себ но 
сво ју по ро ди цу. Ро ђен је 1946. го ди-
не у се лу Ста ри Тр сте ник у из ра зи то 
си ро ма шној по ро ди ци. Основ ну шко-
лу по ха ђао је у су сед ној Сто па њи, а 
до од ла ска у ЈНА ра дио раз ли чи те 
по сло ве да би обез бе дио сред ства 
за жи вот. Од де тињ ства је за во лео 
фуд бал ску лоп ту, чу ве ну „бу ба ма ру”, 
и играо за се о ски „По лет” где је, по-
сле тре нер ског кур са, био и тре нер и 
по сти гао за па же не ре зул та те. 

– Се ћам се тих вре ме на и мог тр-
но ви тог пу та до ци ља, би ло је све га 
и сва че га, али сам ве ро вао у се бе и 
сво је спо соб но сти, слу шао и при хва тао 
са мо до бро на мер не и ко ри сне са ве те 
ро ђа ка и при ја те ља. По од слу же њу 
вој ног ро ка ра дио сам као по моћ ни 
слу жбе ник у ло кал ном ли сту „Три би-
на” и био до пи сник ви ше днев них и 
не дељ них но ви на. На пред лог и уз 
по моћ Ве ли са ва Ми на ше ви ћа упи сао 

сам и за вр шио сред њу управ ну шко-
лу у За гре бу, оде ље ње у Ни шу, а за-
тим, кад сам се за по слио у сер ви су 
Ауто ку ће „Шу ма ди ја”, ван ред но упи-
сао Прав ни фа кул тет у Ни шу и по 
под не учио и спре мао ис пи те – при-
ча нам Сло бо дан Ко вић.
По за вр шет ку сту ди ја за по слио 

се у „Пр вој пе то лет ки” као се кре тар 
ор га на упра вља ња. За хва љу ју ћи зна-
њу, ис ку ству и од лич ном по зна ва њу 
за ко на, до при нео је да „Пе то лет ка” 
до би је ве ли ки број спо ро ва и та ко 

уште ди зна чај на сред ства. Це ни ли су 
га сви, ко ле ге у кан це ла ри ја ма и ди-
рек то ри, сва ко ме је по ма гао на раз-
ли чи те на чи не. 

– Ни ко ме ни сам остао би ло шта 
ду жан, ра дио сам по ште но и од го вор-
но, имао сам и да нас имам пу ну по др-
шку по ро ди це и до брих и пле ме ни тих 
љу ди, мо јих дра гих при ја те ља. Пре-
жи вео сам ин фаркт за хва љу ју ћи Го-
спо ду бо гу, мом си ну и др Ра до ва ну 
По по ви ћу, ка сни је и осо бљу бол ни це 
у Кру шев цу и та мо шњим ле ка ри ма, 
сви ма не из мер но за хва љу јем. При др-
жа вам се про пи са не те ра пи је и, ето, 
ра ци о нал но ко ри стим сло бод но вре ме. 
Про у ча вам ал тер на тив ну ме ди ци ну и 
би ље, пра тим прав ну на у ку и про ме не 
за кон ских про пи са. Сва ко днев но ше-
там оба лом За пад не Мо ра ве, одем до 
пи ја це и про дав ни це, по гле дам не ки 
спорт ски до га ђај, одем до не ке књи-
жев не ма ни фе ста ци је... Дру жим се са 
љу ди ма по зи тив не енер ги је, али ува-
жа вам и по шту јем и оне дру ге и, та-
ко, про ла зи вре ме – ка же, на кра ју, 
Сло бо дан Ко вић.

Дра ган Ива но вић

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ: ПЕН ЗИ О НИ СА НИ ПРАВ НИК СЛО БО ДАН КО ВИЋ ИЗ ТР СТЕ НИ КА 

Веровао у себе и добре људе

ИАКО ЈЕ И У КУ ЧЕ ВУ СВЕ МА ЊЕ ВЕН ЧА ЊА

Че зе спрем не за мла ден це 

ХРОНИКА

Од де чач ке за љу бље но сти у чу ве ну „бу ба ма ру” до за ступ ни ка „Пр ве пе то лет ке”

Зо ран Ми тић на по слу
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РУ СКО СЕ ЛО

Спо мен-со ба за ди ку
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ру ском Се лу, у ки-

кинд ској оп шти ни, оду жи ла се Ме сној за јед ни ци, ко ја јој 
је до де ли ла згра ду на ко ри шће ње, та ко што је јед ну од 
про сто ри ја уре ди ла у спо мен-со бу. У тој ове ћој ода ји из-
ло же не су фо то гра фи је и би о гра фи је зна ме ни тих ме шта-
на Ру ског Се ла, а и лич но сти са стра не ко је су за слу жне 
за раз вој овог ме ста. Ту је и би бли о те ка књи га чи ји су 
ауто ри жи те љи овог се вер но ба нат ског се ла, а и ли ков ни 
ра до ви. У спо мен-со би одр жа ва ју се мно ге кул тур но-умет-
нич ке ма ни фе ста ци је и се о ске све ча но сти.

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

БЛА ЦЕ

И млади за „Дан се ћа ња”
Пен зи о не ри и омла ди на Бла ца убу ду ће ће за јед нич ки 

ор га ни зо ва ти ак ци је, на зва не „Да ном се ћа ња”, по во дом 
ва жних исто риј ских да ту ма.

– До го во ри ли смо се са мла ди ма да у од ре ђе ним да-
ни ма и пе ри о ди ма оби ла зи мо обе леж ја. По ред то га што 
би се при се ти ли исто риј ских до га ђа ја, то ће би ти при ли-
ка и да уре ди мо спо ме ни ке и обе леж ја ко ја су у ло шем 
ста њу. На ше је за до вољ ство што су мла ди при хва ти ли 
ак ци ју и што та ко ва жни до га ђа ји не ће па сти у за бо рав 
– ка же пред сед ник пен зи о не ра оп шти не Бла це Де си мир 
Ђор ђе вић.

У ак ци ју ће би ти укљу чен и блач ки СУБ НОР.
Ж. Д.

 До ста на Па нић са де цом и по кло ни ма

РУ МА 

По моћ мај ци 
До ста ни Па нић, ко ја с че тво ро де це жи ви у не у слов ном 

ста ну у Ру ми, чла ни це Ак ти ва же на ПУПС у том срем ском 
ме сту уру чи ле су по моћ. Пен зи о нер ке Ста на Мар ко вић, Бран-
ка Но ва ко вић и На да Ке фер по кло ни ле су До ста ни Па нић 
ор ман за гар де ро бу, оде ћу за де цу, играч ке, слат ки ше и 
хи ги јен ски ма те ри јал. До ста на Па нић се 2003. до се ли ла 
из До бо ја у Ру му и с де цом пре жи вља ва од со ци јал не по-
мо ћи. Ка же да би во ле ла да се за по сли да ње на по ро ди-
ца не би и убу ду ће за ви си ла од ту ђе по мо ћи. 

Г. В. 

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Дру же ња и игран ке
Град ско удру же ње пен зи о не ра Кра гу јев ца, са ви ше од 

31.000 чла но ва у 42 ме сна удру же ња, тру ди се да обез-
бе ди угаљ, као и основ не на мир ни це, ме со и су хо ме сна-
те про из во де, на от пла ту у ви ше ме сеч них ра та. 

Пен зи о не ри ма се да је и нов ча на по зај ми ца ко ју вра ћа-
ју у два на ест ра та без ка ма те. 

Не за о ста је по уред но сти ни ве ли ка са ла за днев ни бо-
ра вак где су ста ри ји ма на рас по ла га њу те ле ви зор, му зич-
ка ли ни ја и ре кви зи ти за дру штве не игре.

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ру ског Се ла оку пља око 300 
чла но ва.

С. З.

Спомен соба

Део на сту па КУД „Ле пе ни ца” 

– На ше Град ско удру же ње пен зи о не ра ста ро је као про-
сеч на ста рост у Ср би ји. По сто ји мо већ се дам де сет го ди на, 
по сле Кру шев ца дру го смо удру же ње у Ср би ји, осно ва но 
1939. Али, и по ред то га, ја ко смо ак тив ни. Сва ке су бо те 
има мо игран ке и дру же ња, ре дов но ор га ни зу је мо из ле-
те и екс кур зи је, а од ла зи мо на за ба ве и у дру га ме ста. 
У Удружењu од 2002. по сто ји и кул тур но-умет нич ко дру-
штво „Ле пе ни ца” с фол клор ном, му зич ком, драм ском, ли-
ков ном и сек ци јом до ма ће ра ди но сти. Има мо 100 чла но ва 
од ко јих су 50 уче сни ци у про гра му. До са да смо има ли 
ви ше од 90 пред ста ва у 15 гра до ва Ср би је – ка же Ра до-
слав – Ла ле Сте ва но вић, пот пред сед ник ГУ и пред сед ник 
КУД „Ле пе ни ца”.

Иначе, КУД „Лепеница”, поред наступа за Дан града 
Крагујевца и на другим манифестацијама, до сада је неко-
лико пута учествовао и на хуманитарним концертима.

Сл. Костантиновић
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ПРО КУ ПЉЕ

Ве ли ки гра ђа ни
Да Про куп ча ни ко ји су за ду жи ли ме сто ро ђе ња ни су за бо-

ра вље ни по твр ди ла је и оп штин ска власт: пр ви пут ове го ди-
не уста но ви ла је при зна ње – По ча сно пи смо Ве ли ки гра ђа ни 
Про ку пља, за ме шта не ко ји су ушли у осму де це ни ју жи во та, 
а до при не ли су афир ма ци ји овог то плич ког ме ста.

Пр ва при зна ња до би ло је 17 по је ди на ца: док то ри Ми-
лан Рај ко вић, ко ји је у бол ни ци оба вио 15.000 опе ра ци ја, 
и До бри во је Ба ло вић, сви ма зна н, по себ но у се ли ма; кул-
тур ни по сле ни ци Бо го љуб Та сић, Пр во слав Ни ко лић, пи-
сац и чо век с три бу бре га (о че му смо пи са ли) и Пе тар 
Син ђе лић, за на тли је Ми ро слав Са вић и Бо жи дар Стан ко-
вић, адво кат Ми лан Ра кић, до ма ћи ца Ру жа Де кић, уго сти-
те љи Ми ло је Ар сић и Ми лан Ми ли ће вић, про фе со ри и 
спорт ски рад ни ци Ми лад фин Жу гић, Бо жи дар Вељ ко вић, 
Пе тар Кај га но вић, За ха ри је Ра ди са вље вић, Ра до је Ђор ђе-
вић и Зо ран Ба шић.

По ча сно пи смо Ве ли ки гра ђа нин Про ку пља до де љи ва ће 
се сва ке го ди не за дан град ске сла ве 21. ју ла.

Ж. Димкић

РУ ЊА НИ

У ку ћи про ро ка
Ру њан ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра, с под руч ја оп шти-

не Ло зни ца, ор га ни зо ва ла је не дав но за сво је чла но ве, и 
дру ге љу би те ље дру же ња, по се ту не ким ме сти ма кул тур-
не ба шти не за пад не Ср би је. 

По ред ХЕ „Ма ли Звор ник” на Дри ни, пен зи о не ри су се 
на шли и у Спо мен до му бра ће Та ра би ћа, чу ве них про ро-
ка из Кре ма на чи ји је за штит ни знак ка мен му дро сти, што 
је за њих би ла по себ на атрак ци ја. Пут их је да ље во дио 

до Мо кре Го ре, кроз 
чи ју до ли ну во зи „Шар-
ган ска осми ца”, за тим 
до Ку сту ри чи ног Др вен-
гра да. Чист ва здух на 
Ме ћав ни ку и из во ри пит-
ких и ле ко ви тих во да 
у до ли ни Мо кре Го ре 
да ли су до дат ну сна гу 
пен зи о не ри ма-из лет ни-
ци ма да се, по сле ду гог 
пу та, вра те сво јим до-
мо ви ма пу ни ле пих ути-
са ка, с же љом и ве ром 
да ће би ти још ова квих 
дир љи вих дру же ња.

МОП Ру ња ни

ГО ЛИ ЈА

У пла ни нар ском кам пу
Го ди шњи камп пла ни на ра Ср би је оку пио је на Го ли ји 

око 400 пла ни на ра из 37 дру шта ва, ме ђу ко ји ма су се и 
ово га пу та на шли ве дри и чи ли пен зи о не ри, рас по ло же ни 
за дру же ње и шет њу. На ло ка ли те ту Го лиј ска ре ка, камп 
и шко ла за во ди че из ле та и по хо да одр жа ни су под по-
кро ви тељ ством Пла ни нар ског са ве за Ср би је, а до ма ћин је 
био ПСК „Ста ри Влах” из Ива њи це. 

Нај ста ри ји у кам пу био је се дам де се то смо го ди шњи пен-
зи о нер из Ру ме Пан те ли ја Сте па нић ко ји је пре пе ша чио 
све ста зе.

– Жи вим сам, па сам сми сао на шао у пла ни на ре њу, а 
Го ли ју бих сви ма пре по ру чио – ка же чи ка Пан те ли ја, ко-
ји је пен зи ју за ра дио на же ле зни ци. 

– Из у зет ни до га ђа ји би ли су успо ни на нај ви ши врх Го-
ли је Јан ков ка мен ви си не 1.833 ме тра и на Бо је во бр до 
од 1.797 ме та ра, с ко јих се пру жао пре ди ван по глед на 
окол не пла ни не и Пе штер ску ви со ра ван – ка же за „Глас 
оси гу ра ни ка” пен зи о нер Мар ко Ка рић. – Пла ни на ре су, 
ипак, нај ви ше за ин те ре со ва ли из ле ти у ма на сти ре Со по-
ћа ни, Ђур ђе ви Сту по ви, Гра дац и Сту де ни ца, као и у цр-
кву у Но вом Па за ру.

Уз ра зна так ми че ња, на исто вре ме но одр жа ва ном 
„Го ли ја фе сту” сва ке ве че ри би ло је и за ба ва за пла-
ни на ре, па су се с Го ли је сви раз и шли за до вољ ни до-
жи вље ним и при ли ком да срет ну ста ре и стек ну но ве 
при ја те ље. 

Г. Ву ка ши но вић

До бит ни ци са пред сед ни ком оп шти не

БА ТО ЧИ НА

У ба ње 16 пен зи о не ра
Од 1.320 пен зи о не ра, ко ли ко их има у Ба то чи ни, у пен-

зи о нер ску ор га ни за ци ју ове ва ро ши це учла ње но је 500. 
Пре ма ре чи ма Сло бо да на Цвет ко ви ћа, пред сед ни ка Удру-
же ња пен зи о не ра Ба то чи не, о тро шку Ре пу блич ког фон да 
ПИО ове го ди не у ба ња ма Ср би је опо ра вља ће се 16 пен-
зи о не ра с овог под руч ја: 14 из ре до ва за по сле них и дво-
ји ца из са мо стал них де лат но сти.

Ка ко са зна је мо од са го вор ни ка, и ове го ди не ће мно го-
број ни пен зи о не ри до би ти угаљ „ко сто лац” по по вољ ним 
це на ма и усло ви ма пла ћа ња (у три ра те и с пре во зом до 
ку ће од но сно ста на).

Ј. Н.

Расположени за дружење и шетњу
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ВА ЉЕ ВО

Шест де це ни ја ма ту ре
Ге не ра ци ја уче ни ка сред ње Елек тро тех нич ке шко ле из Ва-

ље ва, ро ђе на 1949. го ди не, про сла ви ла је 60 го ди на од ма-
ту ре. Ини ци ја тор оку пља ња Ра до ван Уро ше вић, пен зи о нер 
из Сме де рев ске Па лан ке, ка же да се са ста ју сва ке пе те го ди-
не, да је од 53 ма ту ран та са да оста ло 26, а на обе ле жа ва ње 
шест де це ни ја од за вр шет ка шко ло ва ња до шло је 11.

КУ ЧЕ ВО 

Те шка ста рост
у Хо мо љу

Ак ти ви сти Оп штин ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста Ку че-
ва у са рад њи са Цен тром за со ци јал ни рад спро ве ли су ак-
ци ју „Бри га о ста ри ма” у окви ру ко је су по де ље ни па ке ти 
хра не нај у гро же ни јим ста рим ли ци ма ко ја жи ве на се лу. 

По де ла па ке та, ко је је обез бе дио је Цр ве ни крст Ср-
би је из до плат них мар ки ца у Не де љи со ли дар но сти, би-
ла је при ли ка да се 
оби ђу ста рач ка до-
ма ћин ства Хо мо ља 
и по раз го ва ра о њи-
хо вим по тре ба ма и 
про бле ми ма.

– До не ких ку ћа 
смо је два сти гли про-
би ја ју ћи се кроз за-
би ти и не про ход не 
те ре не. Уве ри ли смо 
се да ве ћи на на ших 
до ма ћи на жи ви ве-
о ма те шко, да ле ко 
од ци ви ли за ци је, уса-
мље но и на пу ште но 
од род би не, у тро-
шним бла та ра ма у 
ко ји ма не ма ни во де 
ни стру је. Они ко ји 
још мо гу да се кре ћу 
за ра ђу ју об ра ђу ју ћи 
ба ште, чу ва ју ћи сто-
ку, од бра ња и про-
да је пе чу ра ка и ку пи не… Кад се раз бо ле те шко мо гу до 
ле ка ра. И по ред све га то га, они су ве за ни за кућ ни праг, 
од би ја ју сва ку по ми сао да их сме сти мо у не ку уста но ву за 
ста ра ли ца – ка же Гро зда на Мар ко вић из ЦК Ку че ва. 

О свим за па жа њи ма с те ре на би ће оба ве ште ни над ле-
жни ор га ни и уста но ве да би се ста ри ма у се ли ма Хо мо-
ља обез бе дио ху ма ни ји жи вот.

С. Е.

ГР ЉАН

Су срет три ме ста
На ини ци ја ти ву за је чар ских пен зи о не ра На де Лач ко вић 

и Ду ша на Па ни ћа и њихове ко ле ги ни це из Кња жев ца Бор-
ке Ву лић (сво тро је ро ђе но у Гр ља ну), не дав но су се су-
сре ли пен зи о не ри сва три ме ста.

Те су бот ње ве че ри, у но во а дап ти ра ном До му кул ту ре у 
Гр ља ну ви ше од 300 по се ти ла ца дру жи ло се кроз пе сму, 
свир ку и игру, и уз сцен ско му зич ки при каз „ка фан ски жи-
вот Кња жев ца из ме ђу два свет ска ра та”. На кра ју про гра-
ма, Бор ка Ву лић, пред сед ник Сек ци је же на пен зи о не ра 
Кња жев ца, ево ци ра ла је успо ме не на ђач ке да не у Гр ља ну 
и за хва ли ла на го сто прим ству сво јим ме шта ни ма, фо ру му 
же на ко је пред во ди На та ша Ми лен ко вић, као и ама те ри ма 
но во фор ми ра ног КУД „Ни ко ла Па шић” из За је ча ра, ко ји су 
би ли го сти у про гра му кња же вач ких пен зи о не ра.

М. Славковић

Ма ту ран ти са про фе со ром Дра го љу бом Си ми ћем

Са го сто ва ња Кња жев ча на

По де ла па ке та кра јем ју ла

– По што на ше шко ле ви ше не ма, у Ва ље ву се са ста је-
мо у не ком од ре сто ра на. Ве ћи на нас је за вр ши ла две го-
ди не у ва љев ској шко ли, а ди пло ми ра ла у Пан че ву, али 
ми се, по на ви ци, ре дов но оку пља мо у Ва ље ву. По при ча-
мо, фо то гра фи ше мо се... Сле де ћи су срет смо за ка за ли за 
2014. Ина че, је ди ни сам ја до сад био на свим про сла ва-
ма – ка же Уро ше вић.

Д. Јанојлић

КРАЉЕВО

Дистрофичари риболовци
И овог августа, у организацији Удружења дистрофичара 

Краљево и под покровитељством Министарства за рад и 
социјалну политику, одржано је традиционално републичко 
такмичење риболоваца–дистрофичара „Жича 2009”. Оно је 
окупило људе оболеле од мишићне дистрофије, љубитеље 
овог спорта, из свих крајева Србије: Смедерева, Параћина, 
Крагујевца, Ужица, Чачка, Новог Пазара и домаћина 
Краљева.

Седам трочланих мешовитих екипа, које су се такмичиле 
на прелепој риболовачкој стази жичког рибњака, направило 
је изузетан улов. Победу у екипној конкуренцији однела је 
екипа из Крагујевца, други су били риболовци–дистрофичари 
из Новог Пазара, а треће место припало је екипи Краљевчана.  
Појединачно, у конкуренцији жена, победила  је Крагујевчан-
ка Снежана Николић, док је у конкуренцији мушкараца најус-
пешнији био  Владица Миленковић  из Параћина.

М. Дробњак
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Оп штин ске
ор га ни за ци је Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је
Ма чван ски округ

Ша бац,
Кра љи це Ма ри је 13

 015/ 353-608
Бо га тић,
Ми ке Ми тро ви ћа 4

 015/ 787-281
Вла ди мир ци,
Све тог Са ве 53а

 015/ 513-794
Ко це ље ва,
Не ма њи на 101

 015/ 556-303
Кру пањ,
Мар ша ла Ти та 59

 015/ 681-387
Ло зни ца,
Кра ља Пе тра I 38

 015/ 874-544
Љу бо ви ја,
Дрин ска бб
 015/ 661-303

Ма ли Звор ник,
Ри бар ска 23

 015/ 471-285

Ко лу бар ски округ

Ва ље во,
Про те Ма те је бб

 014/ 221-656
Лај ко вац,
Алек се Не на до ви ћа 2

 014/ 71-110
Љиг,
Све тог Де спо та Сте ва на 1

 014/ 85-220
Ми о ни ца,
Ми ке Ра ки ћа 3-6 

 014/ 62-466
Осе чи на,
Бра ће Не ди ћа 20

 014/ 57-149
Уб,
Трг осло бо ђе ња бб

014/ 414-809

По ду нав ски округ

Сме де ре во,
Гун ду ли ће ва 3

 026/ 226-509
Ве ли ка Пла на,
Бул. Де спо та Сте фа на 48

 026/ 521-015
Сме де рев ска Па лан ка, 
Ву ка Ка ра џи ћа 28 

 026/317-174

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

За бо ра вље на
за кле тва

Ре до ван сам Ваш чи та лац, јер сам у пен зи ји већ 44 
го ди не, и не про пу штам ни је дан оми ље ни лист „Глас 
оси гу ра ни ка” с об зи ром на то да се и сам ба вим „пи са-
ни јом” око 60 го ди на. 

Ка да сам про чи тао чла нак го спо ђе Ми ле не Та сић, из 
Бе о гра да, у бро ју од 15. ав гу ста ове го ди не, за пре па стио 
сам се ко ли ке је има ла му ке у Хит ној по мо ћи, да је би ла 
то ли ко мал тре ти ра на од стра не ле ка ра ка да ни шта ни су 
хте ли да пре ду зму да јој по мог ну око ле че ња све кра.

У Ћу при ји на ши чи та о ци осу ди ли су по сту пак ле ка ра 
из Хит не по мо ћи, па се и ја сам пи там где је ХИ ПО КРА-
ТО ВА ЗА КЛЕ ТВА тих ле ка ра ка да су за вр ши ли Ме ди цин-
ски фа кул тет и сту пи ли на сво ју ду жност. Да ли се они 
са ми пи та ју, ка да оста ре и до ђу до тог по ло жа ја, ко ће 
њи ма по мо ћи да им про ду жи век и ста рач ки жи вот?

Ве ру јем твр до да је то дра сти чан слу чај у Бе о гра ду. 
И ја имам 86 го ди на и још ни сам на и шао на та кав слу-
чај, па ти ле ка ри, ако то је су, не ка се за ми сле од ко га 
они до би ја ју пла ту за сво ју ег зи стен ци ју и не ка по ми сле 
на сво ју де цу ако их има ју. Не ка се ма ло „осве сте”, да 
ли зна ју да се за та кве ства ри кри вич но од го ва ра јер 
се па ци јент на тај на чин уби ја, али не све сно.

Да не оду го вла чим, мо гу да Вам ка жем, на кра ју, да 
су на ши ле ка ри у Ћу при ји из у зет но па жљи ви, при хва-
та ју бо ле сни ке из свих кра је ва Ср би је, не пи та ју ко је 
стар, а ко је млад. Ле че љу де са пу но во ље и др же се 
Хи по кра то ве за кле тве.

Ре дак ци ју по здра вљам са из у зет ним по што ва њем, на-
стој те да и да ље уре ђу је те наш оми ље ни „Оси гу ра ник”, 
то је лист о на шем „тре ћем до бу”.

Бо го љуб М. Об ра до вић, 
Ћу при ја

„Глас оси гу ра ни ка” је у по след ње вре ме 
по стао ра до чи тан од пен зи о не ра, у пр вом 
ре ду због до брих и ра зно вр сних са др жа ја 
и те ма ко ји по ма жу раз ли чи том ко мен та-
ри са њу на ших при ли ка и до га ђа ја ко ји се 
од но се на ма те ри јал но ста ње нас пен зи о не-
ра. На ро чи то се раз ли чи то ту ма чи од лу ка 
вла сти гра да Бе о гра да да се пен зи о не ри-
ма са ма лим пен зи ја ма до де ли нов ча на по-
моћ (тро ме сеч но по 4.000 ди на ра у то ку 
јед не го ди не).

Сви се сла же мо да је то до бар по тез 
оних за ко је смо гла са ли, али не и пра ве-
дан. За што се по ма жу са мо пен зи о не ри са 
те ри то ри је Бе о гра да, да ли мо гу и си ро ма-
шне оп шти не у про вин ци ји да во де бри гу о 
угро же ним пен зи о не ри ма са сво је те ри то ри-
је? Тре ба има ти на уму и да ме ђу си ро ма-
шним пен зи о не ри ма има ве ли ких раз ли ка, 
од оних ко ји су здра ви па до оних ко ји ма 
је по треб на кућ на не га ко ју им ова др жа ва 
ре дов но пру жа. По ли ти ка др жа ве, а и пен-

зи о не ра тре ба да бу де у прав цу 
ан га жо ва ња пен зи о не ра да и да-
ље ра де оно ли ко ко ли ко мо гу и 
ко ли ко им тај рад при чи ња ва за-
до вољ ство. Има мно го слу ча је ва 
да су пен зи о не ри по ста ли пче ла-
ри, се зон ски рад ни ци, с ци љем 
да оства ре уве ћан кућ ни бу џет 
ко ји би мо гао да по ма же и дру-
ге, а не да до би ја ју по моћ. По-
ста ће мо бо га ти са мо ра дом свих, 
а не че ка ју ћи по шта ра на вра ти-
ма ста на или ку ће.

Жив ко Ро сић
До ња Ба да ња, Ло зни ца

Бе о град ски и дру ги пен зи о не ри

Свако својим превозом (Фото: С. Завишић)
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Сра змер но из Хр ват ске 

?Ани ца Ву ле тин – Зре-
ња нин: Оства ри ла сам 
пра во на сра змер ни 
део ста ро сне пен зи је 

у Ср би ји. За стаж у Хр ват ској 
од шест го ди на, се дам ме се-
ци и че тр на ест да на ре ше њем 
Хр ват ског МИО од би јен ми је 
зах тев за при зна ва ње пра ва 
на сра змер ни део ста ро сне 
пен зи је, а на жал бу ско ро го-
ди ну да на не ма од го во ра. Да 
ли по хр ват ским за ко ни ма и 
спо ра зу му с Хр ват ском, с укуп-
ним ста жом ду жим од 35 го-
ди на (а ро ђе на сам 6. августа 
1950), имам пра во на сра змер-

ни део пен зи је за стаж оства-
рен у Хр ват ској. 

Од го вор: Од 1. јануара 
2008. го ди не у хр ват ском за-
ко ну уки ну та је од ред ба по 
ко јој је же на с 35 го ди на ста-
жа оси гу ра ња пре 60. го ди не 
жи во та (а му шкар ци са ста-
жом оси гу ра ња од 40 го ди на 
пре 65 го ди на жи во та) мо гла 
да оства ри пра во на ста ро-
сну пен зи ју. Са ве ту је мо Вам 
да, кад на вр ши те 60 го ди на, 
под не се те зах тев за оства ри-
ва ње сра змер ног де ла ста ро-
сне пен зи је у Хр ват ској.

За па о ре и уна зад

?Ан ка Ни ко лић – Бор: 
На сле ди ла сам по љо-
при вред но зе мљи ште 
ко је де ли мич но и об-

ра ђу јем. Да ли мо гу са да да 
упла тим до при нос за ПИО од-
јед ном и за ко ли ко го ди на 
да бих мо гла да одем у ста-
ро сну по љо при вред ну пен-
зи ју. Имам 65 го ди на. Да ли 
мо гу да упла тим до при но се 
са мо за ПИО, без упла та за 
здрав стве но осигурање јер 
сам би ла оси гу ра на пре ко 
су пру га. Та ко ђе сам чу ла да 
је Фонд ПИО да вао 10 го ди-
на ста жа оси гу ра ња на по-
клон ста ри јим осо ба ма, а 
са мо раз ли ку је требало да 
упла те. Ин те ре су је ме да ли 
то још ва жи.

Од го вор: Стаж по осно ву 
по љо при вред не де лат но сти 
мо же те ре гу ли са ти уна зад за 
свих 15 го ди на ко ли ко Вам 
је по треб но за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју, под усло-

вом да сте за све то вре ме 
по се до ва ли по љо при вред но 
зе мљи ште и ба ви ли се по љо-
при вред ним по сло ви ма. Зах-
тев за ре гу ли са ње свој ства 
оси гу ра ни ка, с од го ва ра ју ћом 
до ку мен та ци јом, под не си те 
Фи ли ја ли ПИО над ле жној пре-
ма ме сту где се на ла зи Ва ше 
по љо при вред но има ње.

Та ко зва ни со ли дар ни стаж 
ни је мо гу ће при ме ни ти на Вас 
јер ће те Ви пра во оства ри ва ти 
са да, а со ли дар ни стаж при-
ме њи вао се са мо на оне ко ји 
су до 2000. го ди не оти шли у 
ста ро сну пен зи ју по на вр ше-
ним го ди на ма жи во та. 
С об зи ром на то да сте 

би ли здрав стве но оси гу ра ни 
пре ко су пру га за све вре ме 
за ко је ће те упла ти ти до при-
но се за ПИО, не ма осно ва да 
упла ћу је те и здрав стве но оси-
гу ра ње.

?Сло бо дан ка Ла за ре вић 
– Аран ђе ло вац: Ин ва-
лид сам ра да II ка те-
го ри је од 1990. го ди не 

и ко ри сник пра ва на на кна ду 
као за по сле но ли це. У 2003. 
го ди ни пред у зе ће је при ва-
ти зо ва но и до при но си ни су 
ре дов но пла ћа ни, па ми пред-
у зе ће ис пла ћу је ни жу на кна-
ду не го што би тре ба ло јер 
Фонд, због не пла ћа ња до при-
но са за ПИО, ни је до но сио ре-
ше ње о ви си ни на кна де. Са да 
је пред у зе ће из ми ри ло све оба-
ве зе, а ја сам до би ла ре ше ње 
о на кна ди из ко га се ви ди да 
је мо ја ис пла ће на на кна да 
знат но ни жа од оне ко ја ми 
је при па да ла. Да ли раз ли ку 
на кна де, ако пред у зе ће не по-
ка же до бру во љу, мо же да ми 
ис пла ти ди рект но Фонд ПИО 
на осно ву до би је ног ре ше ња? 
Имам ма ње од три го ди не до 
пен зи о ни са ња, а ово ће ути-
ца ти на ви си ну мо је бу ду ће 
пен зи је. Бо ле сти од ко јих бо-
лу јем већ 28 го ди на у ме ђу-
вре ме ну су се по гор ша ле, да 

ли мо гу у ин ва лид ску пен зи-
ју по што већ имам II ка те го-
ри ју ин ва лид но сти?

Од го вор: Као ин ва ли ду 
ра да II ка те го ри је сва ка ко 
Вам је по зна то да је у За ко-
ну о ПИО ова ка те го ри ја уки-
ну та још 1997. го ди не, а да 
су оста ли са мо за тече ни ко ри-
сни ци пра ва по овом осно ву. 
Раз ли ка ко ја Вам при па да не 
мо же да се ис пла ти ди рект но 
из Фон да ПИО јер Фонд са мо 
ре фун ди ра из нос ис пла ће не 
на кна де, што зна чи да Ва ше 
пред у зе ће мо ра да ис пла ти 
на кна ду и о то ме пру жи од го-
ва ра ју ће до ка зе да би му та 
сред ства би ла ре фун ди ра на. 
Уко ли ко Ваш ор ди ни ра ју ћи ле-
кар пред ло жи ор га ну ве шта че-
ња да до не се од лу ку да код 
Вас по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти, мо же те 
под не ти зах тев за при зна ва-
ње пра ва на ин ва лид ску пен-
зи ју. Ко нач ну од лу ку о то ме 
до но си над ле жни ор ган ве-
шта че ња. 

На кна да за по сле ном ин ва ли ду

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Ми ни мум го ди на у Ср би ји

?П. У. – Кру ше вац: Имам 
17 го ди на рад ног ста-
жа оства ре ног у БиХ и 
54 го ди не ста ро сти. Да 

ли с на вр ше них 60 го ди на жи-
во та мо гу да оства рим пра во 
на ста ро сну пен зи ју у Ср би ји 
где ми је пре би ва ли ште иако 
у њој ни сам ра дио? По сто је 
ли ика кви усло ви да то пра-
во оства рим у Ср би ји? 

Од го вор: Пра во на пен-
зи ју се оства ру је у др жа ви у 
ко јој је оства рен и пен зиј ски 
стаж, што зна чи да, у на ве-
де ним усло ви ма, не мо же те 
да оства ри те пра во на пен зи-

ју у Ср би ји ни ка да на пу ни те 
60 го ди на жи во та.

По што има те тек 54 го ди-
не жи во та, има те вре ме на до 
оства ри ва ња пра ва на пен зи-
ју. Ако у Ср би ји оства ри те 
ми ни мум го ди ну да на ста жа 
оси гу ра ња, мо гли би сте, по са-
да шњим про пи си ма, да оства-
ри те пра во на сра змер ни део 
пен зи је, од но сно нај ни жи из-
нос ста ро сне пен зи је, ка да 
на вр ши те 60 го ди на. 

Ову пен зи ју би сте мо гли 
да ко ри сти те док не стек не те 
усло ве за оства ри ва ње пен зи-
је у БиХ по већ оства ре ном 
ста жу оси гу ра ња.

По греб ни на за пен зи о не рe

?Алек сан дар Мар ко вић 
– Бе о град: Ко ри сник 
сам ста ро сне пен зи је. 
Мо ја су пру га, ко ја је 

пре ми ну ла пре три ме се ца, 
ни је би ла за по сле на. Ка кве 
су мо је мо гућ но сти у по гле ду 
оства ри ва ња пра ва на на кна-
ду по греб них тро шко ва?

Од го вор: Пре ма За ко ну 
о ПИО, пра во на на кна ду 
по греб них тро шко ва пред-
ви ђе но је са мо по сле смр-

ти ко ри сни ка пен зи је, а не 
и чла на ње го ве по ро ди це. 
То зна чи да Ви не ма те пра-
во на на кна ду по греб них тро-
шко ва по сле смр ти су пру ге 
с об зи ром на то да она ни-
је би ла пен зи о нер.

Ова на кна да, у ви си ни јед-
не и по про сеч не пен зи је у 
Ср би ји, ка ко је то про пи са но 
За ко ном о ПИО, ис пла ћу је се 
срод ни ку пре ми ну лог пен зи о-
не ра или оно ме ко сно си тро-
шко ве ње го ве са хра не.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: виназ, с, в, имами, Скадар, сторија, 
калемар, анали, и, ка, ата, Арк, Инс, окер, хт, наратор, и, акови, 
црте, оп, Атила, о, нн, ров, ли, шери, ацетат, бакалар.

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

МАЈСТОР 
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МАЛО 
ПРЕДСОБЉЕ

ПОЗА, 
ПОЛОЖАЈ
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ПОСТАНКУ 
И ПРИРОДИ 
СТЕНА

ОПОНАШАТЕЉ НОВА СТВАР, 
НОВИНА

ФРАНЦУСКА 
ФИЛМСКА 
ГЛУМИЦА

ВРСТА ДРВЕТА 
(УЉЕ)

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ДЕО ГОЛА

СИСТЕМ 
РАЗВОДА КРВИ 

У ТЕЛУ

ИСТА СЛОВА

ХАЉИНА МУСЛ. 
СВЕШТЕНИКА

ДРВЕНЕ 
ЛОПАТЕ

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

ИМЕ ТРЕНЕРА 
МАТЕУСА

ОЗНАКА ЗА 
ЛЕСОТО

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МАСОВНИ 
ЗАТВОРИ

НАУКА О РЕГУЛ. 
СИСТЕМА

ЛЕК ПРОТИВ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

СИМБОЛ УРАНА

АНТОНИО 
ЈАНИГРО

УЗВИК: ЕТО, 
ГЛЕ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ДРВЕНА СЕДЛА

ДЕО ЗГРАДЕ, 
БАЛКОН

ДОЊИ ДЕО, 
ДАНЦЕ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ПРВО СЛОВО

СПРАВА, 
УРЕЂАЈ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ТРАТОРАК 
(МН.)

СИМБОЛ 
МОЛИБДЕНА

ГРАД У 
ЈОРДАНУ

ИМЕ ГЛУМЦА 
ШАРИФА

ОЗНАКА 
АМПЕРА

ЗЛО, 
НЕВАЉАЛО

ОПШТИНСКА 
ЗЕМЉА

ЖЕНСКО ИМЕ ЛУКА У 
ФРАНЦУСКОЈ

НАША РАНИЈА 
ГЛУМИЦА

КОЛА ЗА 
ТОПОВСКУ 
МУНИЦИЈУ

ТЕЛЕВИЗИЈА 
(СКР.)

ОЗНАКА РУБЉЕ

СИМБОЛ 
АРГОНА

ГРАД У 
НЕМАЧКОЈ

Б
р
ан
а 
Н
и
ко
л
и
ћ

Да се не де ли мо 
Не пи јем – ни ова ко не мо гу да гле дам шта се ра-

ди, а ка мо ли ду пло.
Не мој те да се де ли мо – при ђи те нам.
Оно што је нај леп ше, бес плат но је. Ва здух, во да, 

пре де ли, шет ње, књи жев не ве че ри. Са мо да то власт 
не са зна.

До бра шин Је лић 

И бо га ти пла чу
Кад при стиг ну ра чу ни, по ста нем не у ра чун љив.
И бо га ти пла чу. Фи нан сиј ска кри за их је на сме-

ја ла до су за. 
На гре шка ма се учи. Код нас упи сни рок тра је 600 го-

ди на.
Го ран Док на

То са мо Ср бин мо же
Код ме не ди ле ме око мо ра не ма, без по сла сам, 

па имам мо ре... про бле ма.
То са мо Ср бин мо же, пла ти да би га хо те ли је ри на мо-

ру ски ну ли до ко же.
Ми ло рад Би бин

М
и
л
ен
ко
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Дај те ми шан су
Од сил них кли зи шта, Евро па се на су ка ла на Бал кан.
На пу ту за све тлу бу дућ ност, мо ра мо по га си ти 

ла жне све тиљ ке.
Дај те ми шан су, оста ло ћу узе ти сам.

Ми лан Ђур ко вић



Ле ко ви те ми сли
Ве жбај мо стре ља штво. 
Про ма ша ји су ску пи

Пра ви па ра докс: у рав-
ној Вој во ди ни аграр 
на – низ бр ди ци.

Др жа ва дре ши ке су. Да 
ви ди да ли је оста ло не-
што уну тра!

Ду шан Стар че вић

У во ди до гу ше
На пу ту за бо ље су тра 
на пра ви ли смо пре дах 
– по ред ка за на на род-
не ку хи ње.

Тај ку ни ма ра сту сто-
ма ци. Си ро ти ња ће да 
ро ди меч ку.

У во ди смо до гу ше. Не-
до ста је нам слам ка.

Жи ван С. Фи ли по вић

РЕ КЛИ СУ...

О РАТУ
Нај кра ћи на чин да се рат за-
вр ши је сте да га из гу би те.

Џорџ Ор вел

Успех ра та се про це њу је по ве-
ли чи ни ште те ко ју је на нео. 

Вик тор Иго

Не ко мо ра за по че ти мир, као 
што не ко за по чи ње рат.

Сте фан Цвајг

Рат, и нај ду жи, са мо про тре се 
пи та ња због ко јих се за ра ти-
ло, а њи хо во ре ше ње оста вља 
вре ме ни ма ко ја на сту па ју по-
сле скла па ња ми ра.

Иво Ан дрић

Ни ко не зна шта је рат ако 
у ње му не ма си на.

Џо зеф де Ма ис

Про кли ња ти рат као уби ство 
љу ди и та да од љу ди зах те-
ва ти да во де рат и да у ра-
ту уби ја ју и ги ну, ка ко не би 
„ни кад ви ше би ло ра та”, очи-
глед на је пре ва ра.

Карл Шмит

Д
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На шли за јед нич ки је зик
Кад се ми пра ви мо Ен гле зи, за ко не нам пи ше Ага та 

Кри сти.

На шли смо за јед нич ки је зик. Бр жи од па ме ти.

Пра ви ти бу да лу од се бе је вр ло се бич но. Тре ба ми-
сли ти и на дру ге.

Ми о драг Сто шић


