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Ко ли ко смо стре пе ли, још 
смо до бро про шли. По-

сле од ла ска ми си је ММФ-а, 
у Ср би ји су оста ле бар две 
до бре ве сти: пен зи је се не-
ће сни жа ва ти и – за сад ће 
се си гур но уки ну ти са мо 
пре вре ме не пен зи је. Ова 
дру га вест до бра је ако ни 
због че га дру гог оно за то 
што – пре вре ме не пен зи-
је у Ср би ји не по сто је већ 
12 го ди на. 

Та чи ње ни ца, ујед но, по-
ка зу је и ка ко се, на жа лост, 

у Ср би ји раз го ва ра о пен-
зиј ском си сте му и ње го вој, 
не спор но, не ми нов ној ре-
фор ми: од о ка тив но, без ду-
бљих ана ли за, па чак и уз 
по гре шно на во ђе ње по сто-
је ћег ста ња. 

Шта ви ше, ути сак је, не 
пр ви пут, да се сти же са 
уна пред сми шље ним ре ше-
њи ма, чак и без мно го ин-
те ре со ва ња да ли ов да шњи 
жи вот мо же да се укло пи 
у њих. 

А ту су, не ми нов но, и до-
ма ћи еко но ми сти, екс пер ти 
оп ште прак се, да „при пре-

ме те рен”: по сло дав ци от пу-
шта ју јер им је те шко, вла да 
за то што мо ра, тек – иду ће 
го ди не ће, на ја вљу ју апо ка-
лип тич но, би ти ви ше пен-
зи о не ра не го за по сле них; 
из бу џе та се за пен зи је из-
дво ји ло ви ше не го што је 
при хо до ва но од свих при ва-
ти за ци ја (ко ји ма, јел те, баш 
и мо же мо да се ди чи мо), а 
уско ро ће др жа ва мо ра ти да 
по кри ва чак по ло ви ну нов-
ца по треб ног за ис пла ту са-
да шњих пен зи о не ра. 

Обр ни-окре ни, кри ви су 
они ко ји су де це ни ја ма уна-
зад сла ти у пен зи ју да би 
та да шњој вла сти и при вре ди 
би ло лак ше, а чи ји су ни-
ски при хо ди пре ве лик те-
рет за са да шњу др жа ву и 
при вре ду. По што, на рав-
но, не мо гу да бу ду кри ви 
по сло дав ци ко ји не пла ћа-
ју до при но се ни за ле гал-
но упо сле не а ка мо ли и за 
оних још бар 200-300 хи ља-
да рад ни ка „на цр но”. 

Још ма ње би се мо гли 
кри ви ти тре нут но за по сле-
ни ко ји ће, по све му су де ћи, 

ра ди ти до кра ја жи во та па 
им је нај ма ње ва жно што их 
по сло да вац пот кра да пла ћа-
ју ћи им до при но се на ми ни-
мал ну за ра ду, или ни то. 

Се до ко си ме ђу њи ма, пр-
ви ће, сва је при ли ка, би ти 

жр тве ре фор ме ко ја, опет не 
пр ви пут, кре ће од кро ва: 
ста ро сна гра ни ца за пен зи-
о ни са ње, ко ја се ина че већ 
сва ке го ди не по ме ра на ви-
ше за по шест ме се ци да би, 
по са да шњем за ко ну, же не 
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АКТУЕЛНО

ПО СЛЕ ТВРД ЊЕ ДА СУ ПЕН ЗИ О НЕ РИ У СР БИ ЈИ ПРЕ МЛА ДИ

Да ли ће и же не
ра ди ти до 65

Пре ма по да ци ма Фон да ПИО, мар та ове 
го ди не у ка те го ри ји за по сле них би ло је 
еви ден ти ра но 2,2 ми ли о на оси гу ра ни ка, 
а пре ма по да ци ма За во да за ста ти сти ку, у 
Ср би ји је 1,8 ми ли она за по сле них
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Земља
Очекивани 
животни век

мушкарци   жене

Стар. гран. за 
пензионисање 

мушкарци  жене

Превремена 
пензија 

мушкарци  жене

БДП по 
стан. 
(USD)

Албанија 73.4 79.7 65 60 c c 5.316

Андора 80.6 86.6 65 65 c c 38.800

Аустрија 76.9 82.6 65 60 62 57.5 33.700

Белорусија 63.1 75.2 60 55 c c 7.918

Белгија 76.5 82.3 65 64 60 60 32.119

Бугарска 69.5 76.7 63 59.5 c c 9.032

Хрватска 72.3 79.2 65 60 60 55 13.042

Кипар 76.5 81.6 65 65 63 63 22.699

Чешка 73.4 79.5 61.83 56.33 58.83 53.33 20.538

Данска 76.0 80.6 65 65 60 60 33.973

Естонија 65.9 76.8 63 60.5 60 57.5 15.478

Финска 76.1 82.4 65 65 62 62 32.153

Француска 77.1 84.1 60 60 c c 30.386

Немачка 76.5 82.1 65 65 63 63 29.461

Грчка 77.1 81.9 65 60 60 55 23.381

Мађарска 69.2 77.4 62 61* c c 17.887

Исланд 80.2 83.3 67 67 65 65 36.510

Ирска 76.5 81.4 65 65 c c 38.505

Италија 77.5 83.5 65 60 c c 28.529

Летонија 67.3 77.7 62 61.5 60 59.5 13.646

Лихтенштајн 76.4 83.5 64 63 60 60 25.000

Литванија 67.5 78.3 62.5 60 57.5 55 14.494

Луксембург 75.7 81.6 65 65 60 60 60.228

Малта 77.3 81.4 61 60 c c 19.189

Молдавија 65.1 72.5 62 57 c c 2.100

Монако 76.1 83.9 65 65 60 60 30.000

Холандија 77.5 81.9 65 65 c c 32.684

Норвешка 77.8 82.5 67 67 c c 41.420

Пољска 71.3 79.8 65 60 c c 13.847

Португалија 75.0 81.2 65 65 55 55 20.410

Румунија 69.0 76.1 63.25 58.25 58.25 53.3 9.060

Русија 59.0 72.6 60 55 c c 10.845

Сан Марино 78.4 85.6 65 65 c c 34.100

Србија 71.7 76.3 63.5 58.5 c c 7.700

Словачка 70.7 78.5 62 56.75 60 54.75 15.871

Словенија 74.1 81.5 62.5** 60.5** 58 56.3 22.273

Шпанија 77.7 84.2 65 65 c c 27.169

Шведска 78.7 83.0 65 65 61 61 32.525

Швајцарска 79.0 84.2 65 64 c c 35.633

Украјина 62.1 73.8 60 55 c c 6.848

Велика Британија 77.2 81.6 65 60 c c 33.238

Аустралија 78.9 83.6 65 63 с с 31.794

Канада 78.3 82.9 65 65 с с 33.375

Јапан 79 86.1 65 65 60 60 31.267

Јужна Кореја 75 82.2 60 60 55 55 22.029

Нови Зеланд 78.2 82.2 65 65 с с 24.996

САД 75.6 80.8 65.8 65.8 62 62 41.890

Извор: SSPTW: Europe, 2008
с –  земља нема превремено пензионисање, сем за специфичне групе, или информације нису 

доступне
* 62 ове године
** 61 за жене, 63 за мушкарце и најмање 20 год. стажа, а 63 и 65 уз најмање 15 год. стажа

у 2012. пра во на пен зи о ни са ње сти-
ца ле са 60, а му шкар ци са 65 го ди-
на, го то во је већ ви ђе на за по нов но 
по ди за ње. На ро чи то за же не: њих, 
пред ла жу гла сно го вор ни ци из ММФ-а, 
тре ба из јед на чи ти с му шкар ци ма и 
ста ро сну гра ни цу за пен зи о ни са ње и 
њи ма по ди ћи оба ве зно бар на 65 го-
ди на (ако не, за оба по ла, на 70 го-
ди на, што свет ски са вет ни ци та ко ђе 
сма тра ју упут ним); ово сто га јер же-
не, ина че, жи ве ду же, па, да кле, ду же 
и ужи ва ју пен зи ју, а и го то во сву да у 

све ту до след но је (бар у ово ме) при-
ме ње на пол на рав но прав ност. 

Те шко је спо ри ти ове чи ње ни це. 
Же не у Ср би ји, за и ста, жи ве ду же 
не го му шкар ци. Про це ње ни жи вот ни 
век за њих је, пре ма лањ ским по да-
ци ма, 76 го ди на, док је му шкар ци ма 
у из гле ду да жи ве пет го ди на кра ће. 
Пре ма по да ци ма УН из 2008, ме ђу тим, 
и јед ни ма и дру ги ма пред сто ји и по 
не ко ли ко ме се ци ду же: му шкар ци ма 
71,7, а же на ма 76,3 го ди не жи во та 
(ма да не ки но ви ји по да ци ука зу ју да 
се жи вот ни век у Ср би ји, чак, сма њу је 
што мо же да чу ди са мо оне ко ји ни су 
упу ће ни у то шта смо све пре жи ве ли 
у по след ње две де це ни је). 
По ре ђе ње с дру ги ма, ме ђу тим, 

све јед но де лу је обес хра бру ју ће. У 
Евро пи, са мо у пет зе ма ља на ше 
са пат ни це има ју кра ће из гле де за 
бу дућ ност: у Мол да ви ји, Ру си ји, Укра-
ји ни, Бе ло ру си ји и Ру му ни ји. У чак 
36 европ ских зе ма ља же не жи ве ду-
же не го у Ср би ји, а у 23 нај ра зви је-
ни је, чи ји нам се узо ри та ко ште дро 
ну де, оне ће жи ве ти пет и ду же го-
ди на не го Срп ки ње. 

Же не у Ан до ри, ре ци мо, над жи ве-
ће нас и ду же од де це ни је. Па, ла ко 
је, он да, њи ма про ду жа ва ти рад ни 
век до 65 го ди на. Али, не са мо због 
то га. По да ци о бо гат ству зе мље, ви-
ђе ни кроз бру то дру штве ни про из вод 
по гла ви ста нов ни ка, још су илу стра-
тив ни ји. И ту је Ср би ја, па и Срп ки-
ње у њој, при дну ле стви це: иза нас 
су са мо три зе мље – Мол да ви ја, Ал-
ба ни ја и Укра ји на. А зна се ка ко је у 
бо га тим зе мља ма: де ца у вр ти ћи ма 
или уз бе би си тер ке, шко лар ци пред 
ку ћом ула зе у школ ске ауто бу се и 
обе ду ју у шко ли, бе ди нер ке сре ђу-
ју ку ћу, ве ше рај у по дру му, а хра на 
из ми кро та ла сне... 

У 36 европ ских зе ма ља 
жи вот ни век же на ду жи 
је не го у Ср би ји, а чак
у 23 нај ра зви је ни је
др жа ве оне ће до жи ве ти 
80 и ви ше го ди на
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Чак и у тим зе мља ма, уз све по-
год но сти и олак ши це же на ма, из ра-
чу на ли су да би мај ке, ка да би им 

се пла ћао ме сеч ни труд као спре ма-
чи ца ма, вас пи та чи ца ма, ку ва ри ца ма, 
пра ља ма, ком пју тер ским рад ни ца ма, 
пси хо ло зи ма, ме на џе ри ма, во за чи-
ма и ку ће па зи те љи ма – ме сеч но за-
ра ђи ва ле (у лањ ским це на ма) ви ше 
од 500.000 ме сеч но!

А ка ко је, тек, за по сле ним же на-
ма у Ср би ји мо же се прет по ста ви ти 
и из по да тка да, иако ду го веч ни је и 
то бож при ви ле го ва не ра ни јим од ла-
ском у пен зи ју, оне жи ве – јед на ко 
као њи хо ве му шке ко ле ге! 

По да ци фон дов ске ста ти сти ке по-
ка зу ју да су пен зи о нер ке ко је су пре-
ми ну ле у 2008, има ле, у про се ку, 75 
го ди на, исто ко ли ко и про се чан пен-
зи о нер му шка рац ко ји је ла не, не-
ми нов но шћу би о ло ги је, пре стао да 
ужи ва пен зи ју. Мо гло би се, исти на, 
што шта за кљу чи ва ти и из чи ње ни це 
да су пен зи о нер ке, упро се че не, да-
ка ко, пре лањ ског упо ко је ња, до жи-
ве ле да (чак, ре кли би бе ло свет ски 
екс пер ти) 18 го ди на с ма ње или ви-
ше ра до сти до че ку ју по шта ра. Али, 

упр кос ра ни јем пен зи о ни са њу, пен-
зи ју су ко ри сти ле – све га две го ди не 
ду же од му шких ко ле га: у од но су на 

њи хо вих 18, ла не упо ко је ни пен зи-
о ни са ни му шкар ци су на ис плат ном 
спи ску Фон да ПИО прет ход но би ли 
чи та вих – 16 го ди на. 

Али, и док ужи ва пен зи ју, же на 
је не спор но ма њи те рет за фон дов-
ски и др жав ни бу џет. Пен зи о нер-
ке ко је су ча сно од ра ди ле пу них 35 
го ди на (и ко је су, јел те, са да шњим 
за ко ном при ви ле го ва не јер им се до-
да је пет го ди на ста жа) ла не су има-
ле про сеч ну пен зи ју 21.611 ди на ра, 
то јест – без ма ло 27 од сто ни жу од 
про сеч не пен зи је му шка ра ца пен зи-
о ни са них с 40 го ди на ста жа. Чак и 
же не ко је су у пен зи ју оти шле са за-
и ста од ра ђе них 40 го ди на ста жа (јер 
су мо гле, а и са да мо гу, да про ду же 
да ра де до ста ро сти ко ја је пред ви-
ђе на и за му шкар це) има ју 22 од сто 
ни же пен зи је од ко ле га ко ји су исто 
то ли ко про ве ли на рад ним ме сти ма 
пре пен зи о ни са ња.

Је два да је дру га чи је и код же-
на ко је су ста рост са че ка ле с ма ње 
ста жа. Јед но ис тра жи ва ње Фон да 

Из ве сне са мо про ме не, не и ко је 

У овом тре нут ку још је пре ра но да се го во ри о то ме да ли ће се гра-
ни ца за пен зи о ни са ње по ви си ти, за ко ли ко го ди на и да ли ће се из јед на-
чи ти од ла зак му шка ра ца и же на у пен зи ју, ре као је др Јо ван Кр ко ба бић, 
пот пред сед ник вла де, у су бот њим „Ве чер њим но во сти ма”. 

По ње го вим ре чи ма, чи ње ни ца да је Ср би ја све „ста ри ја” на во ди на 
по тре бу да се ра ди ду же, али ко ја ће ре ше ња пред ло жи ти рад на гру-
па, у ко јој су пред став ни ци син ди ка та, по сло да ва ца и др жа ве, ви де ће се 
тек ка да она за вр ши ана ли зу по сто је ћег ПИО си сте ма и европ ских ис-
ку ста ва и стан дар да. „На ћи ће се нај при хва тљи ви ја ре ше ња, све оп ци је 
су још на сто лу, из ве сно је са мо да ће про ме на би ти”, ре као је још др 
Кр ко ба бић, на во де ћи да ће се пред лог но вог си сте ма на ћи пред вла дом 
до кра ја го ди не, а у пар ла мен ту по чет ком 2010. 

за раз вој еко ном ске на у ке (ФРЕН) 
с по чет ка го ди не по ка за ло је да су 
пен зи је же на, „иако је пен зиј ски си-

стем уре ђен та ко да их фа во ри зу је, 
за ско ро 20 од сто ни же од пен зи ја 
му шка ра ца”. Ово је, на рав но, по сле-
ди ца ло ши јег по зи ци о ни ра ња же на у 
све ту ра да ко ји је још, као и сву где, 
му шки свет (па су они по пра ви лу 
на бо ље пла ће ним рад ним ме сти-
ма), али се не тре ба на да ти ско ри-
јем пре о кре ту у ко рист же на. Ипак, 
упо зо ра ва ју ћи је за кљу чак ис тра жи-
ва ча ФРЕН-а: 

– Без по сто ја ња за штит них нор-
ми за же не, од но сно до дат ка од 15 
од сто ста жа при об ра чу ну ста ро сних 
пен зи ја, раз ли ка у пен зи ја ма из ме ђу 
му шка ра ца и же на би ла би још ве ћа 
– око 30 од сто. 

Оно што је жен ски хен ди кеп, у 
пред сто је ћим ра чу ни ца ма мо гла би 
би ти и пред ност, је сте да жи ве ду-
же, али је пи та ње да ли за две го-
ди не ду жег ужи ва ња пен зи је на пла те 
и при бли жно ко ли ко њи хо ве му шке 
ко ле ге у ма ње го ди на, али са осет но 
де бљим пен зиј ским че ко ви ма.

У рас плам са лим но вин ским рас пра-
ва ма о то ме тре ба ли же не да оста-
ну „при ви ле го ва не” или их тре ба и 
ов де „ча сти ти” то бо жњом рав но прав-
но шћу, бр зо пле ти но ви на ри про шло-
го ди шњим по да ци ма до ка зу ју да се 
и да нас же не пен зи о ни шу и пре мла-
де и с пре ма ло ста жа: про сеч на ста-
ро сна пен зи о нер ка ко ја је ово пра во 
сте кла у 2008. има ла је, на во де, све-
га 57 го ди на ста ро сти и са мо 31 го-
ди ну ста жа. 
Али, већ је до бро зна но уме-

ће ста ти сти ке: по што је ла не ста-
ро сни услов за пен зи о ни са ње био 
58,5 го ди на жи во та, ја сно је да су 
овом про се ку јед на ко ку мо ва ле оне 
с то ли ко го ди на жи во та и ма ло од-
ра ђе них го ди на, ко ли ко и њи хо ве 
ис пи сни це ко је су ра но по че ле да 
ра де па су се у 2008. пен зи о ни са ле 
с ма ње го ди на жи во та, али с од ра-
ђе них 35 го ди на ста жа. Би ва ло је, 
та ко ђе, го ди на, 2002. на при мер, 
да су те го ди не пен зи о ни са не же-
не има ле све га 50 го ди на ста ро сти, 
али, чак и у про се ку, по пу них 35 
го ди на ста жа... 

Су де ћи, ме ђу тим, по то ме ка да се 
да нас мла ди, па и же не, за по шља ва ју, 
ова опа сност од „пре ра ног” пен зи о ни-
са ња с пу ним ста жом го то во да ће у 
бу дућ но сти би ти ели ми ни са на... 

Сла ви ца Че дић

На кра ју 2008. пен зи ју је, у категорији запослених, при ма ло 547 же на ста ри јих од 
90 го ди на, али су на ис плат ном спи ску Фон да ПИО исте ста ро сти би ла – 984 му шкар ца
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Од пет ка тре ћа ра та

„Да ни по вр тар ства”
Удру же ње про из во ђа ча по вр ћа и 

во ћа „Ба нат ска ле ни ја” у Ки кин ди 
ор га ни зо ва ло је пр ву при вред ну ма-
ни фе ста ци ју „Да ни по вр тар ства”. У 
при су ству сто ти нак про из во ђа ча, струч-
ња ка, пред став ни ка ре со ра по љо при-
вре де и ло кал не са мо у пра ве, ис так ну то 
је да је дан хек тар пла сте ни ка мо же 
да оства ри про из вод њу вред ну ко ли ко 
150 хек та ра под пше ни цом. Уз то, ба-
што ва ни су за по сле ни то ком це ле го-
ди не, а не по вре ме но, се зон ски.

Ис пла та ово го ди шње тре ће ра те 
по мо ћи нај у гро же ни јим бе о град ским 
пен зи о не ри ма од 4.000 ди на ра по-
че ће у пе так, 18. сеп тем бра. 

Пра во на по моћ има ју пен зи-
о не ри са пре би ва ли штем на те-
ри то ри ји Бе о гра да чи је пен зи је 
ни су ве ће од 14.836 ди на ра. До 
кра ја 2009. они мо гу да оче ку ју 

још јед ну ра ту, а са прак сом ова-
кве за шти те нај у гро же ни јих ста-
ри јих Бе о гра ђа на, пре ма ре чи ма 
за ме ни ка гра до на чел ни ка Ми ла на 
Кр ко ба би ћа, на ста ви ће се и сле-
де ће го ди не. 

Тре ћу ра ту до би ће 65.184 пен зи-
о не ра, за шта је из бу џе та Бе о гра да 
обез бе ђе но 260.736.000 ди на ра.

Све суб вен ци је
пре се тве

Ди ле ме ве за не за 
за по шља ва ње, пра ва 
у рад ном од но су и у 
ПИО си сте му, гра ђа ни 
од не дав но мо гу да по-
ку ша ју да раз ја сне уз 
по моћ прав ни ка и ње-
го вих од го во ра на сај ту 
Ин фо сту да, јед ног од 
нај по се ће ни јих сај то ва 
за за по шља ва ње. Су-
де ћи по пр вим пи та-
њи ма, гра ђа ни Ср би је 
нај ма ње су ин фор ми са-
ни о пра ви ли ма ве за-
ним за уго во ре о ра ду 
(492 пи та ња). 

Ре ла тив но мно го 
(275) пи та ња од но-
си се и на пла ћа ње 
до при но са за ПИО и 
пра ва пен зи о ни са них. 

Нај ма ње пи та ња (79), 
бар за сад, од но си се на 
дис кри ми на ци ју при за-
по шља ва њу и на рад-
ном ме сту.

Укуп но 69.881 га здин ство у Ср би-
ји под не ло је зах тев за суб вен ци ју 
од 12.000 ди на ра по хек та ру и сви-
ма су та сред ства за ре про ма те ри јал 
у ра тар ској и по вр тар ској про из вод-
њу ис пла ће на 1. сеп тем бра. 

Ми ни стар Са ша Дра гин ис та као је 
да су, пр ви пут од уво ђе ња суб вен ци је 
по хек та ру, сви по љо при вред ни ци ко-
ји су под не ли зах тев до би ли сред ства 
пре је се ње се тве, у мо мен ту ка да им 
је тај но вац и нај не оп ход ни ји.

Ка ко са зна је мо, у Ми ни стар ству 
оче ку ју но ве зах те ве, од но сно да ће 
ове го ди не нај ма ње 80.000 га здин-
ста ва оства ри ти пра во на под сти-
цај на сред ства за ре про ма те ри јал у 
ра тар ској и по вр тар ској про из вод њи. 
До сад, Ми ни стар ство је ис пла ти ло и 
све зах те ве за ко ри шће ње сред ста ва 
за ре гре си ра ње оси гу ра ња жи во ти-
ња, усе ва и пло до ва у 2009. го ди-
ни. По што је до би ја ње под сти цај них 
сред ста ва усло вље но из ми ри ва њем 
про шло го ди шњих и пла ћа њем ово-
го ди шњих до при но са за пен зиј ско-
ин ва лид ско оси гу ра ње, у ре сор ном 
ми ни стар ству про це њу ју да је до са да 
бли зу 100.000 га здин ста ва, од укуп-
но 366.000 ре ги стро ва них, из ми ри ло 
оба ве зе пре ма Фон ду ПИО.

Нео ба ве ште ни, али рав но прав ни

Из Ре зер ве за на род не ку хи ње

Ми ни стар ство ра да 
и со ци јал не по ли ти ке 
Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је са оп шти ло је да 
су у Љу бља ни по чет-
ком ме се ца, у тре ћој 
рун ди пре го во ра, де-
ле га ци је Вла де Ср би-
је и Вла де Ре пу бли ке 
Сло ве ни је, из у зи ма ју-
ћи јед ну спор ну тач ку, 
уса гла си ле ком пле тан 
текст спо ра зу ма о со-
ци јал ном оси гу ра њу. Из 
ре сор ног ми ни стар ства 

су из ра зи ли оче ки ва-
ње да ће спор на тач ка 
(не зва нич но се чу ло да 
је реч о ва же њу бу ду-
ће кон вен ци је и на Ко-
сме ту) би ти уса гла ше на 
на че твр тој рун ди пре-
го во ра по чет ком ок то-
бра у Бе о гра ду. 

Ти ме би се ство ри ли 
усло ви за пот пи си ва ње 
кон вен ци је из ме ђу две 
зе мље што би омо гу ћи-
ло оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју на ших гра-

ђа на ко ји су део рад ног 
ста жа оства ри ли у Сло-
ве ни ји, као и гра ђа на 
Сло ве ни је ко ји су део 
рад ног ста жа оства ри-
ли у Ср би ји. Спо ра зу мом 
је та ко ђе пред ви ђен и 
ре ци про ци тет при ли ком 
ко ри шће ња здрав стве-
ног оси гу ра ња гра ђа-
на две ју зе ма ља, као 
и у оства ри ва њу пра ва 
за слу чај не за по сле но-
сти, на ве де но је у са-
оп ште њу.

Са Сло ве ни јом и у ок то бру

За Цр ве ни крст Ср би је су, уз по-
моћ Ми ни стар ства тр го ви не, из Ре пу-
блич ких роб них ре зер ви обез бе ђе не 
на мир ни це вред не 100 ми ли о на ди-
на ра. Оне су, одобрила је Ре пу блич-
ка вла да на сед ни ци 10. септембра, 
на ме ње не ис хра ни со ци јал но угро-
же них у на род ним ку хи ња ма. 

Пре ма про це ни Ми ни стар ства 
ра да и со ци јал не по ли ти ке, у Ср-
би ји од 60.000 до 80.000 љу ди 
жи ви ис под ли ни је си ро ма штва. 

За са да, ра ди 58 на род них ку хи-
ња, а под не то је још де вет зах-
те ва ло кал них са мо у пра ва за овај 
вид по мо ћи со ци јал но нај у гро же-
ни ји ма. 

Ми лан Мар ко вић, ми ни стар за 
др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у-
пра ву, на ја вио је да је у при пре-
ми план за ре ша ва ње снаб де ва ња 
на род них ку хи ња у Ср би ји чи ме би 
тај про блем био си стем ски ре шен 
на ду жи рок. 
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Це не ра сле,
тро шко ви па ли 

Ма ло про дај не це не у Ср би-
ји у ав гу сту су, у про се ку, по-
ра сле за 0,1 од сто у од но су на 
јул, али су тро шко ви жи во та, 
пре ма по да ци ма Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, за исти 
про це нат ни жи не го прет ход-
ног ме се ца. 

Ви шим це на ма ку мо ва ле су 
0,4 од сто ску пље услу ге, ин ду-
стриј ски и пре храм бе ни и не-
пре храм бе ни про из во ди, али 
су по љо при вред ни про из во ди, 
у ср цу се зо не, по јеф ти ни ли 6,5 
про це на та – што је и до при не ло 
да ав гу стов ски тро шко ви жи во-
та бу ду ни жи од јул ских. 

Це не овог ав гу ста би ле су 
9,4 од сто ви ше не го истог лањ-
ског ме се ца, а 9,1 про це нат су 
„по бе гле” де цем бру 2008; тро-
шко ви жи во та за го ди ну да на 
по ра сли су 7,9, а у од но су на 
лањ ски де цем бар, по ра чу ни-
ци ста ти сти ча ра, ви ши су за 
5,8 од сто.

Ис пла та
Пр ви ав гу стов ски чек пен зи-

о не ри ма из ка те го ри је за по сле-
них по чео је да се ис пла ћу је 10. 
сеп тем бра. Вој ни пен зи о не ри су 
пр ви део ав гу стов ских при на дле-
жно сти по че ли да при ма ју од 7, 
а по љо при вред ни од 5. сеп тем-
бра, док су бив шим при ват ни-
ци ма це ле ав гу стов ске пен зи је 
ис пла ће не 2. сеп тем бра.

Вла да Ср би је до не ла 
је од лу ку да ми ни мал на 
за ра да и у пе ри о ду јул–
де цем бар из но си 87 ди на-
ра (не то) по рад ном ча су, 
ко ли ка је би ла и у пр вој 
по ло ви ни го ди не. 
По што пред став ни ци 

син ди ка та и по сло да ва ца 
у Со ци јал но-еко ном ском 
са ве ту ни су ус пе ли да се 
до го во ре о но вој ми ни мал-
ној це ни ра да (јер су пр-
ви тра жи ли да се у дру гом 
по лу го ђу она по ве ћа пет 
ди на ра по рад ном ча су, 
од но сно са 87 на 92 ди-
на ра, упра во због по сле-
ди ца еко ном ске кри зе по 
за по сле не, а дру ги из ри-

чи то твр ди ли да би то до-
дат но оп те ре ти ло при вре ду 
ко јој ни кад ни је би ло те-
же), од лу ку је, по За ко-

ну о ра ду, до не ла Вла да 
Ср би је. Ми ни мал на за ра-
да, да кле, до кра ја го ди не 
оста је 15.138 ди на ра.

Ми ни ма лац и да ље 15.138 ди на ра

Упла та из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан-

ке 8. сеп тем бра упла ће не су 
ав гу стов ске при на дле жно сти 
пен зи о не ри ма ко ји жи ве у Ср-
би ји, а рад ни век, де лом или у 
це ло сти, од ра ди ли су у Фе де-
ра ци ји БиХ. За 7.544 пен зи о не-
ра упла ће но је укуп но 929.364 
евра, та ко да про се чан чек из-
но си око 123 евра. 

Ли мит за адвокате 
За пред у зет ни ке, осни ва че 

при вред ног дру штва, адво ка те 
и оста ле при ват ни ке, нај ви ша 
осно ви ца на ко ју мо гу то ком 
сеп тем бра да пла ћа ју 22-про-
цент ни до при нос за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње из но-
си 226.535 ди на ра.

До кра ја ме се ца би ће 
усво јен за кон о по ве зи-
ва њу рад ног ста жа.

Ово је новинарима у 
Кра гу јев цу поновио Ра-
сим Ља јић, ми ни стар ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, 
по сле са стан ка са пред-
став ни ци ма син ди ка та 
„За ста ве”, Шу ма диј ског 
окру га и Ре пу блич ког ве-
ћа Са ве за са мо стал них 
син ди ка та. 

Ља јић је на гла сио 
и да не ће би ти ве ћих 
про бле ма за обез бе ђе-
ње здрав стве не за шти те 
рад ни ци ма ко ји до са да 
ни су мо гли да ове ре књи-
жи це. Та ко ђе, на ја вио је 
да ће се о про бле ми ма 
у пред у зе ћи ма раз го ва-
ра ти са пред став ни ци ма 
рад ни ка и син ди ка та пре 
не го што до ђе до штрај-
ко ва и про те ста да би се 

у тра же њу ре ше ња ис-
ко ри сти ле све мо гућ но-
сти пре го во ра.
Ми ни стар Ља јић је 

од по сло вод ства фа бри-
ке „За ста ва ка ми о ни” 
пре у зео јед но од во зи-
ла ко је је Ми ни стар ство 
ра да и со ци јал не по ли ти-
ке на ру чи ло и уру чио га 
кра гу је вач ком Удру же њу 
па ра пле ги ча ра и ква дри-
пле ги ча ра „Шу ма ди ја”.

За кон до кра ја ме се ца
Зоран Михајловић, Расим Љајић и Љубисав Орбовић

У прет ход не три го ди не, от ка ко је 
Из вр шно ве ће Вој во ди не усво ји ло Стра-
те ги ју тех но ло шког раз во ја, у По кра ји ни 
је отво рен 81 по гон са но вим тех но ло-
ги ја ма и за по сле но 23.000 рад ни ка, чу ло 
се на јав ној рас пра ви о „На цр ту стра-
те ги је на уч ног и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2009. 
до 2014. го ди не” у Но вом Са ду.

– Бру то до ма ћи про из вод, ко ји обез-
бе ђу је ква ли те тан ни во жи во та, омо гу-
ћи ће при вре да у ко јој је мно го ви ше 
на у ке и тех но ло ги је – на гла сио је мр 
Бо жи дар Ђе лић, ре сор ни ми ни стар у 
Вла ди Ср би је, и на ја вио да је „је дан 
од ци ље ва и да бу џет ска из два ја ња за 
ову област до стиг ну је дан од сто БДП-а 
до 2014. го ди не”. 

Но ве тех но ло ги је и но ви рад ни ци

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

7

А
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ВРЕ МЕ ЗА ДО СТА ВЉА ЊЕ ШКОЛ СКИХ ПО ТВР ДА КО РИ СНИ КА ПО РО ДИЧ НЕ ПЕН ЗИ ЈЕ

Ме сец да на чекања,
па пре кид ис пла те

ИЗА ШАЛТЕРА

Не бит но да ли је де те са мо фи нан си ра ју ћи шко ла рац или на бу џе ту, у др жав ној 
или при ват ној шко ли и ви со ко о бра зов ној уста но ви, ва жно је да она ра ди
уз одо бре ње над ле жног ми ни стар ства

Н
и
уу

Уче ни ци и сту ден ти ко ји ко ри сте 
пра во на по ро дич ну пен зи ју има ју 

оба ве зу да то ком овог и на ред ног ме-
се ца Пен зиј ском фон ду до ста ве школ-
ске по твр де ра ди про ду жет ка пра ва, 
од но сно ис пла ћи ва ња по ро дич не пен-
зи је. Ових да на је, због то га, не што 
по ја чан при лив стра на ка на шал те-
ри ма, али не ма раз ло га за жур бу и 
нер во зу с об зи ром на то да је ко-
ри сни ци ма да то до вољ но вре ме на – 
сред њо школ ци ма до кра ја сеп тем бра, 
а сту ден ти ма до кра ја ок то бра да до-
ста ве школ ске по твр де пре ко шал те-
ра ис плат не слу жбе Фон да.

Оба ве за до ста вља ња школ ских по-
твр да од но си се на де цу по сле на-
вр ше них 15 го ди на жи во та, ко ји ма 
пра во на по ро дич ну пен зи ју при па да 
до за вр шет ка шко ло ва ња, али нај ду-
же до 20, 23 или 26 го ди на жи во та, 
у за ви сно сти да ли по ха ђа ју сред њу, 
ви со ку шко лу или фа кул тет. Оде ље-
ње за оп ште и фи нан сиј ске по сло ве 
РФ ПИО во ди ра чу на о то ме ка да де-
те на вр ша ва го ди не жи во та до ко јих 
му при па да пра во и о то ме оба ве шта-
ва Оде ље ње за пен зиј ско-ин ва лид ско 
оси гу ра ње ра ди до но ше ња ре ше ња о 
пре стан ку пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју. Уко ли ко де те не до ста ви школ ску 
по твр ду, при че ка ће се још ме сец да-

на за евен ту ал но ње но ка сни је до ста-
вља ње, а он да – ис пла та по ро дич не 
пен зи је ће би ти об у ста вље на. Ко ри-
сник ће би ти оба ве штен да до ста ви 
по твр ду јер ће се, у су прот ном, сма-
тра ти да је пре ки нуо шко ло ва ње и 
до не ће се ре ше ње о пре стан ку пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју. 

Шта се де ша ва ако се де те – ко-
ри сник по ро дич не пен зи је, шко лу је, 
али за бо ра ви или не до ста ви на вре-
ме школ ску по твр ду, па му се об у-
ста ви ис пла та пен зи је? Од но сно, ка ко 
мо же по но во да се ус по ста ви ис пла-
та пен зи је ако по за ко ну на њу ни је 
пре ста ло пра во – јед но је од нај че-
шћих пи та ња. Од го вор је јед но ста ван: 
по треб но је под не ти нов зах тев, али 
не за утвр ђи ва ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју (јер оно је већ утвр ђе но 
ра ни јим ре ше њем), већ за по нов-
но ус по ста вља ње ис пла те по ро дич-
не пен зи је ко ја је об у ста вље на због 
не до ста вља ња школ ске по твр де. С 
об зи ром на то да за ту свр ху не ма 
пред ви ђе них фор му ла ра, до вољ но је 
да се на обич ном па пи ру на ве де да 
се тра жи ис пла та об у ста вље не пен зи-
је и да се уз тај зах тев до ста ви од го-
ва ра ју ћа по твр да о шко ло ва њу.

Ина че, зах тев за по нов но ус по-
ста вља ње ис пла те пен зи је не под-

но си се на шал те ру ис пла те, као 
што је слу чај са до ста вља њем по-
твр да док тра је нор мал на ис пла та, 
већ се под но си на при јем ним шал-
те ри ма на ко ји ма се при ма ју зах те-
ви за ста ро сну и по ро дич ну пен зи ју. 
Фонд ће се о зах те ву из ја сни ти ре-
ше њем о ус по ста ви ис пла те по ро-
дич не пен зи је од да ту ма ка да је она 
об у ста вље на, од но сно ко ри сник не-
ће би ти ка жњен што је про пу стио 
или за ка снио са до ста вља њем по-
твр де о шко ло ва њу.

Дру га че ста ди ле ма је да ли пра во 
на по ро дич ну пен зи ју при па да са мо 
де ци ко ја се шко лу ју на бу џе ту или и 
тзв. са мо фи нан си ра ју ћим сту ден ти ма 
и да ли при па да и они ма ко ји сти чу 
обра зо ва ње у при ват ним шко ла ма и 
фа кул те ти ма. За ко ном је од ре ђе но 
да пра во при па да сви ма јед на ко, под 
усло вом да по ха ђа ју шко лу или фа кул-
тет за ко је је Ми ни стар ство про све-
те из да ло одо бре ње за оства ри ва ње 
про гра ма обра зо ва ња и вас пи та ња. 
Фонд има спи сак уста но ва чи ји рад 
је Ми ни стар ство одо бри ло, та ко да не 
по сто ји прав на ди ле ма око ва лид но-
сти школ ске по твр де на осно ву ко је 
се утвр ђу је и ко ри сти пра во на по-
ро дич ну пен зи ју.

С. Мар се нић

Го ди ну ду же за вој ни ке
За ко ном је про пи са но да де те ту на 

шко ло ва њу при па да пра во на по ро дич ну 
пен зи ју нај ка сни је до на вр ше не 26. го-
ди не жи во та. Ме ђу тим, за мом ке ко ји ма 
стиг не по зив за слу же ње вој ног ро ка на-
пра вљен је је дан усту пак. На и ме, ако се 
вој ни рок слу жи у вре ме тра ја ња пра ва 
на по ро дич ну пен зи ју, пра во не ће пре ста-
ти ка да се на вр ши 26, већ са на пу ње них 
27 го ди на жи во та.

Ко ри сник пен зи је ће у том слу ча ју под-
не ти по се бан зах тев Фон ду ко јим ће за тра-
жи ти да му се про ду жи пра во на ко ри шће ње 
по ро дич не пен зи је још го ди ну да на по сле 
26. ро ђен да на. Уз зах тев ће при ло жи ти и 
по зив за слу же ње вој ног ро ка. 
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Са ша Дра гин, ми ни стар 
по љо при вре де, на ја вио 

је да се у Вла ди Ср би је 
упра во до го ва ра ју о ве ћем 
аграр ном бу џе ту за на ред-
ну го ди ну.

– Оче ку је мо да ће део 
на ме њен по љо при вре ди би-
ти знат но ве ћи не го ове 
кри зне го ди не и да ће сав 
но вац ићи они ма ко ји цео 
свој рад ни век про во де у 
њи ва ма и шта ла ма јер је 
по љо при вре да слам ка спа-
са за на шу еко но ми ју. Ове 
го ди не је ди но аграр бе ле-
жи раст и су фи цит у раз ме-
ни с ино стран ством – ре као 
је Дра гин на ма ни фе ста-
ци ји „Да ни по ља ку ку ру за, 

сун цо кре та, со је, ше ћер не 
ре пе и сир ка”, ко ју је по-
чет ком сеп тем бра ор га ни зо-
вао но во сад ски Ин сти тут за 
ра тар ство и по вр тар ство на 
Рим ским шан че ви ма. 
Да је не до ста так нов-

ца у при мар ној по љо при-
вред ној про из вод њи узрок 
мно гих не во ља, илу стру ју и 
ре чи па о ра – по се ти ла ца ове 
ма ни фе ста ци је, ко ји ште де 
где год мо гу, па чак и на 
си гур ни јој ста ро сти, јер не-
ма ју увек до вољ но па ра да 
упла те до при но се за пен-
зиј ско оси гу ра ње.

Бра ни слав Иса ков из Ме-
ле на ца, ко ји са си но ви ма об-
ра ђу је око 60 хек та ра зе мље 

(се ју пше ни цу, ку ку руз, сун-
цо крет и лу цер ку), ка же:

– Си но ви су ре ги стро ва ли 
по љо при вред но га здин ство 
и за сад упла ћу ју до при но се 
за ПИО, али не знам шта 
ће би ти да ље јер је код нас 
то не из ве сно. „Про из во ди-
мо” ми нус због ни ске це не 
про из во да, а гле да но из те 
пер спек ти ве пу но нам па ра 
тре ба за упла ту до при но са. 
Си но ви су из у чи ли за на те, 
али су се трај но опре де ли-
ли за по љо при вре ду, оже-
ње ни су и има ју по ро ди це, 
лањ ске го ди не пла ти ли су 
47.000 ди на ра за по љо при-
вред но пен зиј ско оси гу ра-
ње, а ове го ди не...

Ју рај, од 74 го ди не, и Јан 
При ви зер, ње гов три де се то-
смо го ди шњи син, из Ки са ча 
крај Но вог Са да об ра ђу ју 80 
ју та ра зе мље. Ју рај је ско ро 
де це ни ју ко ри сник по љо при-
вред не пен зи је ко ја да нас 
из но си 8.200 ди на ра, па по-
ма ло ше рет ски ка же: 

– Ако се мно го не тро-
ши, мо же се пре жи ве ти и 
уз ова кву пен зи ју. 

Ње гов син Јан се по сле 
сту ди ја од мах опре де лио за 
рад у по љо при вре ди, ре ги-

стро вао је га здин ство, упла-
ћу је ре дов но пен зиј ски стаж 
и оче ку је да ће та ко оства-
ри ти и пен зи ју. Ме ђу тим, ни 
они ни су за до вољ ни за ра-
дом од ово го ди шње ле ти не, 
а ста ри ји При ви зер оче ку је 
по моћ и од др жа ве:

– Же лео бих да бу де она ко 
ка ко је Са ша Дра гин на ја вио 
ка да је сту пио на по ло жај, 
да се ља ци до бро жи ве од 
свог ра да, јер са да мно го 
ра ди мо, а ма ло нам оста је, 
уз мно го ри зи ка – за кљу чио 
је Ју рај При ви зер.

Ми лић Мир ко вић, по љо-
при вред ник из Дре нов ца код 
Шап ца, има 57 го ди на и зе-
мљу ра ди од 1971, од мах 
по што је од слу жио вој ску. 
Ре ги стро вао је га здин ство, 
али тре нут но не упла ћу је 
до при но се за ПИО.

– Упла ћи вао сам за по-
љо при вред ну пен зи ју од 
1986. до 1994. го ди не и та да 
сам пре ки нуо, ни је се мо гло 
пла ћа ти. Имам 12 хек та-
ра зе мље и тре ба ло би да 
упла ћу јем око 150.000 ди-
на ра го ди шње, а и пен зи ја 
би ми би ла ма ла. Пре бих 
да ми др жа ва опро сти стру-
ју по што уз га јам око сто ти-

МИ НИ СТАР НА ЈА ВИО НА „ДА НИ МА ПО ЉА” НО ВО САД СКОГ ИН СТИ ТУ ТА ЗА РА ТАР СТВО

Ви ше нов ца за аграрВи ше нов ца за аграр
Сла би ја за ра да од ово го ди шње ле ти не оте жа ла па о ри ма упла туСла би ја за ра да од ово го ди шње ле ти не оте жа ла па о ри ма упла ту

 до при но са за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње до при но са за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње

Ју рај и Јан При ви зер
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ну кр ма ча, а имам и оста ле 
сто ке, али ни сам још од у стао 
од по љо при вред не пен зи је 
– об ја шња ва Ми лић. 
С дру ге стра не, Де јан 

Ми лин че вић, про дукт ме-
на џер из ла га ча „Агро мар-
ке та” из Кра гу јев ца, ка же 
да про из во ђа чи до бро гле-
да ју и во де ра чу на ко ли ки 
је ни во њи хо вог ула га ња 
у од но су на це не го то вих 
про из во да, „два пут ме ре...” 
пре не го што не што ку пе. 
На рав но, се ме Ин сти ту та за 
ра тар ство и по вр тар ство из 
Но во г Са да је брен ди ра но 
на че ти ри кон ти нен та, ни-
је ге нет ски мо ди фи ко ва но, 
а по це на ма је при сту пач-
но и на шим про из во ђа чи ма. 
До бра илу стра ци ја ква ли те-
та но во сад ског се ме на су и 

ре чи Алек се ја Зај це ва, пред-
сед ни ка укра јин ске фир ме 
„Са ди Укра ји ни”, да је од 
че ти ри ми ли о на хек та ра, 
ко ли ко је у овој зе мљи за-
се ја но сун цо кре том, ми ли-
он хек та ра за се ја но се ме ном 
из Но вог Са да.

Др Пе тар Се ку лић, ди рек-
тор Ин сти ту та, на гла сио је 
да је у се дам де це ни ја по-
сто ја ња ство ре но ви ше од 
1.000 хи бри да, од ко јих је 
око 400 ре ги стро ва но у ино-
стран ству, а упр кос кри зи 
оче ку је да ће Ин сти тут ове 
го ди не оства ри ти из воз ве ћи 
од 12 ми ли о на евра.
Ми ро слав Мек те ро вић

Ми лић Мир ко вић

Бра ни слав Иса ков

Са про фе си о нал ци ма Цр ве ног кр ста до бро вољ но и бес плат но 
ра де ве ћи ном же не, ста ре око 55 го ди на, за до вољ не
што су још ко ри сне и по треб не 

СС
рр
шш

Иако нам се чи ни да је 
тран зи ци ја до не ла мно-

го но вог и дру га чи јег, али 
и уни шти ла до бро чин ство 
и ал тру и зам, не ка да ду бо-
ко уко ре ње не у тра ди ци ју 
срп ског на ро да, сре ћом – 
још има оних ко ји до бро-
вољ но, и бес плат но, по ма жу 
дру ги ма, на ро чи то љу ди ма 
у не во љи. Го то во 11.000 
ста ри јих у Ср би ји, уса мље-
них, сла бог здра вља, ло-
шег имо вин ског ста ња и 
без род би не, по моћ и по др-
шку до би ја ло је, и до би ја, 
од 1.700 во лон те ра и 163 
про фе си о на ла ца, струч них 
са рад ни ка из ор га ни за ци ја 
Цр ве ног кр ста.

На и ме, већ де вет го ди на Цр ве ни крст 
Ср би је оства ру је про грам бри ге о ста-
ри ма, у 83 оп шти не, ко ји је за по чео уз 
фи нан сиј ску по др шку Ме ђу на род не фе де-
ра ци је дру шта ва Цр ве ног кр ста, Цр ве ног 
по лу ме се ца и Цр ве ног кр ста Шпа ни је. У 
овом про гра му не са мо да су струч ни са-
рад ни ци оку пи ли де се то стру ко ви ше до-
бро во ља ца, не го пре ци зна еви ден ци ја 
по ка зу је да су они 6.923 пу та, а во лон-
те ри го то во тро стру ко че шће – 20.330 
пу та об и шли не вољ ни ке ко ји ма је по-
треб на ту ђа по моћ. 

– Де мо граф ски по да ци да је у Ср би ји 
16 од сто по пу ла ци је ста ри је од 65 го ди на, 
да ве ћи на њих жи ви ис под гра ни це си ро-
ма штва, а да прог но зе по ка зу ју да ће се 
сре ди ном ве ка број ста рих из над 80 го ди-
на по пе ти на 27 про це на та, би ли су по ла-
зни ар гу мен ти за де фи ни са ње „Про гра ма 
по мо ћи ста ри ма” – об ја шња ва ју На та ша 
То до ро вић и др Ми лу тин Вра че вић из Цр-
ве ног кр ста Ср би је, ко ор ди на то ри про гра-
ма. – Ко ри сни ци на шег про гра ма су ста ри 
са ве о ма ни ским ни во ом со ци јал не си гур-
но сти, са мач ка ста рач ка до ма ћин ства, ко-
ри сни ци на род них ку хи ња и ста ри у ста њу 

ВО ЛОН ТЕ РИ СУ И ДА НАС ДРА ГО ЦЕ НИ СА РАД НИ ЦИ
У ПО МО ЋИ НЕ ВОЉ НИ ЦИ МА 

Кад ста ри по ма жу
ста ри ма

Ор га ни за ци је
По ред Цр ве ног кр ста, 

у Ср би ји има још ор га ни-
за ци ја чи ји се рад за сни-
ва на во лон ти ра њу: то су 
чла ни це гру пе „Ху ма нас”, 
ко је по ма жу ста ри ма, Ко-
ло срп ских се ста ра, НВО 
„Чо ве ко љу бље”, „Хлеб 
жи во та”, „Амити”, „Ла-
ста ви ца”, „Гру па за са-
мо по моћ” (Кра гу је вац), 
где су во лон те ри углав-
ном ста ри ја ли ца. 

Др Милутин Врачевић и Наташа Тодоровић
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У ЖИЖИ

со ци јал не по тре бе ко ји не оства ру ју 
по моћ дру гих ор га ни за ци ја. Циљ је да 
они што ду же оста ну у свом окру же њу 
и да што ду же ко ри сте сво је фи зич ке 
и мен тал не по тен ци ја ле, да се, за хва-
љу ју ћи по мо ћи Цр ве ног кр ста, ума ње 
њи хо ве по тре бе за ра зним ви до ви ма 
ин сти ту ци о нал не по мо ћи. 

– Услу ге и по моћ ко ју пру жа ју на-
ши про фе си о нал ци и во лон те ри ком-
пле мен тар ни су са др жав ном по мо ћи 
– на гла ша ва То до ро ви ће ва. – Еко ном-
ски по сма тра но, ме сеч ни тро шак по 
јед ном ко ри сни ку из но си 159 ди на ра, 
а ра зно вр сне ак тив но сти ко је спро-
во ди мо мо гу се по де ли ти у че ти ри 
гру пе: здрав стве но-пре вен тив не ак-
тив но сти, по моћ у ку ћи, пси хо-со ци-
јал на по др шка и клуп ске ак тив но сти. 
Нај ве ћи број во лон те ра у оства ри ва-
њу овог про гра ма су ста ри ји, углав-
ном же не про сеч не ста ро сти око 55 

У Евро пи 100 ми ли о на, код нас 60.000 во лон те ра
Про це њу је се да у Евро пи да нас во лон ти ра око 100 ми ли о на љу ди, од 

че га у Пољ ској 18 од сто ста нов ни штва, у Ир ској и Не мач кој ви ше од 33 
од сто, док је у Ве ли кој Бри та ни ји, ко ја има ду гу тра ди ци ју во лон ти ра ња, 
чак 38 про це на та ста нов ни штва укљу че но у ова кав рад. 

Код нас не ма пре ци зних по да та ка о бро ју и про це ни еко ном ског ефек-
та во лон тер ског ра да. Цр ве ни крст Ср би је има око 60.000 во лон те ра ко ји 
су, у са рад њи са про фе си о нал ци ма, ан га жо ва ни у мно го број ним про гра-
ми ма, док број во лон те ра не вла ди них ор га ни за ци ја ни је по знат. 

За кон у Скуп шти ни 
Пред ло гом За ко на о во лон тер-

ском ра ду, ко ји има 35 чла но ва, 
пред ви ђе но је да во лон те ри мо гу 
би ти ли ца ста ри ја од 18 го ди на, 
али и мла ђа, под усло вом да има-
ју при ста нак за кон ских за ступ ни ка 
или ста ра те ља, да се са во лон те ром 
за кљу чу је уго вор о во лон тер ском 
ра ду ко јим се утвр ђу је на кна да тро-
шко ва за ње гов рад (пре воз, сме-
штај, ис хра на, за штит на опре ма), 
опис ак тив но сти, а де фи ни са на су 
пра ва и оба ве зе во лон те ра и ор га-
ни за то ра во лон тер ског ра да.

Во лон тер мо же би ти и стра нац 
уко ли ко пот пи ше ова кав уго вор 
ко ји ће слу жи ти као до каз за ње-
гов при вре ме ни бо ра вак у на шој 
зе мљи. 

За ко ном је пред ви ђе но да ор га-
ни за тор оси гу ра во лон те ра за слу-
чај по вре де или про фе си о нал ног 
обо ље ња у то ку ра да, а по себ но 
се на гла ша ва оба ве зност во ђе ња 
еви ден ци је о во лон те ри ма ко ју, на 
зах тев над ле жног ми ни стар ства, 
ор га ни за тор мо ра да до ста ви на 
увид. Због не по што ва ња од ред би 
уго во ра, а по себ но у слу ча ју дис-
кри ми на ци је, пред ви ђе не су нов-
ча не ка зне од 10.000 до 100.000 
ди на ра за ор га ни за то ра во лон ти-
ра ња и не што ни же за во лон те ре 
уко ли ко у то ку до бро вољ ног ра да 
на не су ште ту ко ри сни ку.

го ди на, па мо же мо да ка же мо да је 
то по моћ ста рих за ста ре. Осим што 
по ма жу ста ри ма, во лон те ри на ла зе и 
лич но за до вољ ство јер ни су уса мље-
ни и још су дру штве но ко ри сни, што 
им омо гу ћа ва да ак тив но ста ре. 

По ре чи ма са го вор ни ка, сви во-
лон те ри и струч ни рад ни ци укљу че ни 
у овај про грам про шли су еду ка ци-
ју, што са мо по твр ђу је став проф. 
Све ти сла ва Јо ва но ви ћа из Ге рон то-
ло шког дру штва Ср би је да је еду ка-
ци ја во лон те ра им пе ра тив са вре ме ног 
дру штва, по себ но ка да је у пи та њу 
пру жа ње по др шке ста рим љу ди ма, и 
да и ста ри је осо бе тре ба да бу ду ан-
га жо ва не као во лон те ри. Уоста лом, 
мно ги ви де раз вој до бро вољ ног ра-
да као мо гућ ност укљу чи ва ња це ле 
за јед ни це у утвр ђи ва ње и ре ша ва ње 
ње них про бле ма. 

Ипак, упу ће ни у не ка-
да шње оби ча је – од се о-
ских мо ба, пре ко ра зних 
до бро твор них дру шта-
ва за по моћ бо ле сни ма 
и не моћ ни ма, до омла-
дин ских рад них ак ци ја, а 
још ви ше у са да шње по-
тре бе, сма тра ју да про-
ме не у дру штву ни је у 
до вољ ној ме ри пра тио 
и во лон тер ски рад, ма-
да су по тре бе за њим, 
чак, по ста ле ве ће.

– То ком тран зи ци је, у ко јој се на-
ла зи и на ша зе мља, др жа ва по ре зи ма 
и до при но си ма не мо же да при ку пи 
до вољ но сред ста ва за соп стве ну со ци-
јал ну по ли ти ку и оства ре ње прин ци па 

„ди стри бу тив не прав де” 
због че га во лон те ри-
зам, нео прав да но за по-
ста вљен и за бо ра вљен, 
тре ба да до жи ви пра ву 
ре не сан су – сма тра Дра-
га на Ди нић, со ци о лог из 
Ин сти ту та за по ли тич ке 
сту ди је Цен тра за со ци-
јал ну по ли ти ку. 

Већ 20 го ди на Ује-
ди ње не на ци је и Са вет 
Евро пе под сти чу раз вој 
во лон ти ра ња и про мо-
ви шу вред ност и зна чај 

до бро вољ ног ра да, а у при руч ни ци ма 
за во лон те ре че сто се под се ћа да „ми 
је смо оно што да је мо дру ги ма”. Мно-
ге зе мље у окру же њу (Ру му ни ја, Ита-
ли ја, Че шка, Пољ ска и дру ге) до не ле 
су је дан или ви ше за ко на ко ји ма су 
под ста кле и ре гу ли са ле во лон тер ски 
рад. Не ко ли ко не вла ди них ор га ни за ци-
ја и код нас је 2004. го ди не по кре ну-
ло ини ци ја ти ву за до но ше ње за ко на, 
па је, по сле пет го ди на и мно го рад-
них вер зи ја, текст Пред ло га за ко на 
о во лон тер ском ра ду не дав но ушао 
у скуп штин ску про це ду ру. 

Ми лан ка Иван ча јић 
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ФИ ЛИ ЈА ЛИ СЕН ТА ПО ТРЕБ НА СА ВРЕ МЕ НИ ЈА ОПРЕ МА

Ве шта че ње на
кућ ном пра гу

Да би се по мо гло нај те жим бо ле сни ци ма, ле ка ри из Су бо ти це од во зе се до њих, што 
се не рет ко по ка за ло и као ефи ка сна про ве ра њи хо вог пра вог здрав стве ног ста ња
ДД
сс

Фи ли ја ла РФ ПИО у Сен ти по кри-
ва и оп шти не Аду и Ка њи жу. По-

слов на згра да Фи ли ја ле на ла зи се 
у цен тру Сен те, у Ка ра ђор ђе вој 7, 
про сто ри је ис по ста ве Ада су на Тр гу 
осло бо ђе ња 11, док је дру га ис по ста-
ве у Ули ци До жа Ђер ђа 2 у Ка њи жи. 
Око 17.000 ко ри сни ка пра ва и ви ше 
од 23.000 оси гу ра ни ка са ове те ри-
то ри је оп слу жу ју 33 за по сле на. Иако 
је по сле кон со ли да ци је Фон да знат-
но по ве ћан обим по сло ва са истим 
бро јем слу жбе ни ка, за др жан је ви-
сок ква ли тет као и по сло вич но до-
бра ажур ност у ра ду.
Згра да Фи ли ја ле у Сен ти је 60 

по сто у вла сни штву Фон да ПИО, 40 
од сто је вла сни штво Фи ли ја ле РЗ ЗО, 
про стор је по де љен и са рад ња ове 
две јав не слу жбе и ов де и у обе ис-
по ста ве је до бра. У две ис по ста ве 
Фонд ПИО има по јед ног за по сле ног 
са сред њом струч ном спре мом ко ји 
при ма ју све под не ске из обла сти ма-
тич не еви ден ци је (М-1, М-2...), зах-
те ве за оства ри ва ње пра ва из ПИО, 
из да ју уве ре ња за ви зе и пен зи о не-
ри ма ове ра ва ју кре ди те.

– Оно што нам при чи ња ва ве ли-
ко за до вољ ство је сте чи ње ни ца да 
су од про ле тос ис по ста ве Ада и Ка-
њи жа по ве за не са цен трал ним ра чу-
на ром у Но вом Са ду, опре мље не су 

но вим ра чу на ри ма и штам па чи ма, ра-
де пу но рад но вре ме свих пет да на 
у не де љи, чи ме смо учи ни ли зна ча-
јан ко рак да се бр же и све о бу хват-
ни је оства ру ју пра ва гра ђа на у овим 
оп шти на ма – ка же Ми лан Бо шко вић, 
ди рек тор Фи ли ја ле Сен та. – Про стор 
за при јем свих зах те ва у Сен ти на-
ла зи се на пр вом спра ту, а стран ке 
се при ма ју од 8 до 13 ча со ва сва-
ког рад ног да на. Али, за хва љу ју ћи 
мак си мал ној ажур но сти и пред у сре-
тљи во сти свих за по сле них, ко ри сни-
ке пра ва и оси гу ра ни ке услу жу је мо и 
ван овог тер ми на. Же ли мо да ство ри-
мо нов имиџ Фи ли ја ле као ку ће ко-
ја бри не о ко ри сни ци ма. Пла ни ра ли 
смо и да мо дер ни зу је мо про стор при-
јем не кан це ла ри је, ко ја је нај че шће 
огле да ло сва ке фи ли ја ле, и већ смо 
при пре ми ли тех нич ку до ку мен та ци ју 

за адап та ци ју. 
За по сле ни у Фи-

ли ја ли Сен та не ма ју 
ин ва лид ску ко ми си-
ју, па зах те ве стра-
на ка про сле ђу ју на 
ве шта че ње у Су бо-
ти цу или их ша љу 
у Но ви Сад, за ви сно 
од при ро де бо ле сти, 
од но сно спе ци јал но-
сти ле ка ра ве шта ка 
ко ји тре ба да из да 
на лаз. Ипак, да би 
се по мо гло нај те-
жим бо ле сни ци ма, у 
Фи ли ја ли се пра ве 
спи ско ви ових љу-

ди, а за тим се ле ка ри ве шта ци пре-
во зе из Су бо ти це до њи хо вих кућ них 
адре са да би се ту ура ди ло ве шта че-
ње. На тај на чин су нај те жи бо ле сни-
ци по ште ђе ни тран спор та до око 55 
ки ло ме та ра уда ље не Су бо ти це. У не-
ко ли ко прет ход них го ди на овај на чин 
ра да по ка зао се и као вр ло ефи ка сан 
– Фи ли ја ла има ско ро нај ма ње одо-
бре них на кна да за ту ђу по моћ и не гу 
у Фон ду, а де ша ва ло се и да ле ка ри 
у оби ла ску за тек ну под но си о це зах-
те ва ка ко око па ва ју ба шту.

Је дан од при о ри те та у ра ду и ове 
фи ли ја ле је сте ажу ри ра ње ба зе по-
да та ка ма тич не еви ден ци је, на че му 
су и ов де ан га жо ва ни сви за по сле ни 
у овом оде ље њу, уз оба ве зу да се и 
те ку ћи по сло ви ре дов но за вр ша ва ју. 
На чин ра да у Фи ли ја ли је усло вио и 
да од ре ђе ни број за по сле них зна да 
ра ди ви ше вр ста по сло ва да би, ка-
да про цес ра да то зах те ва, успе шно 
за ме њи ва ли ко ле ге. Ова уни вер зал-
ност обез бе ђу је ефи ка сан рад сен-
ћан ске фи ли ја ле. Та ко прав ну по моћ 
стран ка ма пру жа ју сви ре фе рен ти ма-
тич не еви ден ци је и они ко ји ре ша ва-
ју о пра ви ма, на рав но, укљу чу ју ћи и 
на чел ни ка, а, ако за тре ба, и ди рек-
то ра Фи ли ја ле.

Укуп но је 2008. го ди не, од 4.785 
зах те ва за оства ри ва ње пра ва, ура-
ђе но 4.413 ре ше ња, од ко јих је ви ше 
од две тре ћи не ре ше но у ро ку од 60 
да на; у пр вих пет ме се ци ове го ди не 
ви ше од 80 од сто зах те ва окон ча но 
је у за кон ском ро ку.

Ажур ност у ра ду че сто је, као и 
код оста лих фи ли ја ла, усло вље на про-
бле ми ма са упла та ма до при но са, не-
до стат ком по твр да о ста жу из бив ших 
ју го сло вен ских ре пу бли ка... Ов де, ме-
ђу тим, по сто ји и про блем не до вољ не 
опре мље но сти Фи ли ја ле ра чу нар ском 
тех но ло ги јом. Рад ни ци ра де на 12 
ста рих тер ми на ла, а по треб ни су им 
но ви ра чу на ри, ла сер ски штам па чи и 
дру га са вре ме на опре ма да би њи хов 
рад био бр жи и ефи ка сни ји. 

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРЕДСТАВЉАМО

Милан Бошковић
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ФИ ЛИ ЈА ЛА ЛЕ СКО ВАЦ УСПЕ ШНО СА РА ЂУ ЈЕ С ПО РЕ СКОМ УПРА ВОМ

За вид ни усло ви за рад

Ле ско вач ка фи ли ја ла за 
пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње на ла зи се 
у Ули ци Па на Ђу ки ћа бб, 
и под сво јим окри љем има 
пет ис по ста ва (Вла со тин це, 
Ле ба не, Бој ник, Ме две ђа и 
Цр на Тра ва). У овој фи ли-
ја ли упо сле но је 68 рад ни-
ка ко ји пру жа ју услу ге за 
68.334 оси гу ра ни ка (49.052 
за по сле них, 6.682 са мо ста-
ла ца и 12.600 па о ра), али и 
за 48.414 ко ри сни ка пен зи-
ја (34.641 из ре до ва за по-
сле них, 1.934 са мо стал них 
де лат но сти и 11.839 по љо-
при вред ни ка).

– Број зах те ва за оства-
ри ва ње пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња 
сва ке го ди не је све ве ћи. 
Са мо је у пр вих шест ме-
се ци ове го ди не при мље но 
4.750 зах те ва. Од укуп ног 
бро ја не ре ше них зах те ва, 
ко јих је на кра ју пр вог по лу-
го ди шта 2009. го ди не би ло 
5.809, ре ше но је 3.022, док 
је не ре ше них оста ло 2.787, 
од ко јих се 1.287 на ла зи у 
по ступ ку ве шта че ња ле ка ра 
ве шта ка – на гла ша ва Ма ри-
на Бран ко вић, чел ни чо век 
Фи ли ја ле ПИО Ле ско вац. 

Ди рек тор ка ове фи ли ја ле 
с ју га Ср би је на по ми ње да 
је ла не ма тич на еви ден ци ја 
Фи ли ја ле Ле ско вац при ми ла 
45.658 при ја ва и од ја ва на 
оси гу ра ње оси гу ра ни ка за-
по сле них, 1.325 са мо стал них 
де лат но сти и 1.267 по љо-
при вред ни ка, као и при ја ва 
М-4 за 64.590 оси гу ра ни ка. 
До да је да пр вен ство у ра ду 
ове слу жбе има ажу ри ра-
ње ба зе по да та ка ма тич-
не еви ден ци је, па је отуд 
на овим по сло ви ма ан га-
жо ва но 64 за по сле них ко-
ји су, уз свој ре до ван рад 
у ју лу и ав гу сту, про ве ри ли 
132.712 ма тич них бро је ва 
ста рог уно са М-4. Уста но-

вље но је да за мно го број не 
по сло дав це ни су ре ги стро ва-
не при ја ве обра сца М-4 за 
ра ни је го ди не, за ко је ни је 
спор на упла та до при но са, па 
ће се у на ред ним ме се ци ма 
ин тен зи ви ра ти рад струч-
них са рад ни ка за по сло ве 
ма тич не еви ден ци је. Са мо 

на тај на чин, сма тра са го-
вор ни ца, мо гућ но је убр за ти 
по сту пак из ра де ре ше ња о 
пра ви ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња.

– За хва љу ју ћи све срд ном 
ан га жо ва њу за по сле них у 
Ди рек ци ји Ре пу блич ког фон-
да ПИО, омо гу ће на је елек-
трон ска раз ме на за мол ни ца 
из ме ђу фи ли ја ла и знат но 
олак шан и убр зан по сту пак 

ком пле ти ра ња пред ме та по 
зах те ву оси гу ра ни ка. Фи ли-
ја ла до бро са ра ђу је с по-
ре ском упра вом што је од 
по себ не ва жно сти, по што 
од ажур но сти њи хо ве слу-
жбе умно го ме за ви си ду жи на 
по ступ ка по зах те ви ма оси-
гу ра ни ка по љо при вред ни ка 
и са мо стал них де лат но сти, 
а по го то ву због при ме не 
чла на 120 пен зиј ског за ко-
на. При том, мно го број ни 
су под но си о ци зах те ва ко-
ји су по след ње оси гу ра ње 
има ли код Ре пу блич ког за-
во да за за по шља ва ње Фи-
ли ја ле Ле ско вац, а с ко јом 
већ го ди на ма уна зад успе-
шно са ра ђу је мо – ис ти че 
Ма ри на Бран ко вић. 

Са зна је мо да је у ле ско-
вач кој фи ли ја ли у ми ну лих 
шест ме се ци из да то ско ро 

2.000 уве ре ња о по да ци ма 
утвр ђе ним у ма тич ној еви-
ден ци ји, око 120 по твр да за 
осло ба ђа ње од ца рин ских 
да жби на на увоз ауто мо би-
ла, као и по твр да за уве ћа-
ни до да так за ту ђу не гу и 
по моћ код Цен тра за со ци-
јал ни рад. Фи ли ја лу ПИО у 
Ле сков цу, због не по вољ не 
си ту а ци је у ко јој се на ла зи 
при вре да Ја бла нич ког окру-

га, оче ку је ве ли ки број зах-
те ва за по ве зи ва ње рад ног 
ста жа (од 1. ја ну а ра 2004. 
до 30. ју на 2009) пре ма за-
ко ну чи је се усва ја ње уско-
ро на ја вљу је.

– Не мо же мо да се по-
жа ли мо на усло ве у ко ји ма 
ра де за по сле ни у Фи ли ја ли, 
као ни на оне у ис по ста ва ма, 
шта ви ше они су на за вид ном 
ни воу и с пра вом оче ку је мо 
да рад ни ци убу ду ће по ка жу 
још бо ље ре зул та те. Што се 
опре мље но сти ти че, не до-
ста је нам још 15 ра чу на ра 
да би сви за по сле ни у Фи-
ли ја ли, под јед на ким усло-
ви ма, оба вља ли по сло ве. 
До кра ја го ди не ће мо про-
ши ри ти ар хи ву за још 237,5 
ква драт них ме та ра, у окви-
ру по сто је ће по слов не згра-
де, јер је са да шњи про стор 

пре те сан и нео д го ва ра ју ћи 
за при лив но вих пред ме та. 
Ру ко вод ство Ди рек ци је Ре-
пу блич ког фон да ПИО по ка-
за ло је ве ли ко раз у ме ва ње 
за про бле ме ко је смо има-
ли и по мо гло да их ре ши-
мо, па им и овим пу тем у 
име за по сле них у на шој ку-
ћи за хва љу јем – ка же Ма-
ри на Бран ко вић.

Т. Кр шић

Марина Бранковић



По сле усва ја ња но вог За-
ко на о ПИО апри ла 2003, 

април ски чек ускла ђен по 
„швај цар ској фор му ли” ни-
жи је за 5,6 од сто (али сти-
же уве ћа на ра та „ве ли ког 
ду га” јер је вла да сма њи-
ла ње го ву от пла ту са 46 на 
43 ра те), а на стра ни ца ма 
на шег ли ста мно ги још ме-
се ци ма пре бро ја ва ју шта су 
све из гу би ли ње го вом при-
ме ном: пен зи о не ри не го ду ју 
што им је про сеч на пен зи ја 
све да ље од про сеч не пла-
те и што пре ти да се све де 
на тре ћи ну за ра да, тра же 
да се за кон ски од ре ди до ња 
гра ни ца ис под ко је пен зи-
је не сме ју да пад ну; љу те 
се и што им је уки нут „дру-
штве ни стан дард” и ви ше 
ни нај у гро же ни ји не мо гу 
на опо ра вак у ба ње; ин ва-
ли ди ра да тра же вра ћа ње 
II и III ка те го ри је ин ва лид-
но сти, рад ни ци на ру ше ног 
здра вља не го ду ју што у ин-
ва лид ску пен зи ју мо гу са мо 
ако ле ка ри про це не да ви-
ше ни су спо соб ни ни за ка-
кав рад... 

Ипак, бар не за по сле ни, 
али и они ко ји ма су по сло-
дав ци по је ли го ди не ра да не 
пла ћа ју ћи им до при но се (та-
да шње про це не су би ле да 
је та квих из ме ђу 200.000 и 
400.000), до би ја ју шан су да 
упла те стаж уна зад, од 1. 
ја ну а ра 1999. го ди не. Да то 
је го ди ну да на за ову ре-
тро ак тив ну упла ту ста жа за 
ми ну ле че ти ри го ди не, али 

су гу жве, на рав но, усле ди-
ле тек 2004, ка да се ис тек 
ро ка, 2. април, опа сно при-
бли жио. 
Сре ди ном 2003. на ја-

вљу је се при пре ма кон со-
ли да ци је три до та да шња 
пен зиј ска фон да (за по сле-
них, са мо стал них де лат но-
сти и по љо при вред ни ка) у 
је дан за рад по ве ћа ња ефи-
ка сно сти фон дов ске ад ми-
ни стра ци је (овај по сао би ће 
за вр шен, као што се зна, 
кра јем 2007, да би од 1. ја-
ну а ра 2008. у Ср би ји про-
функ ци о ни сао је дин стве ни 
Фонд ПИО). 

За ис пла ту дру гог јун ског 
че ка, из бу џе та се Фон ду 
за по сле них до ти ра 42 од-
сто нов ца, а од 1. ју ла на-
ја вљу је се по ви ши ца од 7,69 
од сто за на ред ни квар тал. 
У Фон ду по љо при вред ни ка 
на кра ју ав гу ста пен зи о ни-
са ним па о ри ма ду гу је се 18 
пен зи ја и 14 вој них, али и 
да ље, пи ше наш лист, за 
њих „мр ка ка па”:..

У Фон ду за по сле них уми-
ру ју пен зи о не ре да рас пу-
шта ње Скуп шти не не ће 
угро зи ти ис пла ту пен зи ја, 
за па жа ју да се но во у ве де на 
оба ве за пла ћа ња до при но-
са и на аутор ске хо но ра ре 
и при ма ња по уго во ри ма о 
при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма ни је осет-
ни је од ра зи ла на при лив у 
пен зиј ску ка су, али је за то 
но вих ин ва лид ских пен зи о-
не ра упо ла ма ње не го ра-
ни јих го ди на. По сло дав ци, 
с кра ја 2003, ду гу ју Фон-
ду де вет ми ли јар ди ди на-
ра не пла ће них до при но са, 
па се пред ла же да се не-
ка пред у зе ћа (у про гра му 
кон со ли да ци је, ре струк ту-
ри са ња и при пре ми за при-
ва ти за ци ју...) раз ду же ти ме 
што ће пре у зе ти ду го ве ко-
је Фонд ПИО за по сле них 
има пре ма Фон ду за раз вој 
(из 1997, ка да је по зај мио 
де ви зе од про да је „Те ле-
ко ма” за ис пла ту пен зи ја). 
У на ред них ме сец-два ову 
мо гућ ност ис ко ри сти ли су 
„Труд бе ник”, „Го ша”, „Пр ва 
искра”, „За ста ва”... и још 
сто ти нак пред у зе ћа, а Фонд 
је за око три ми ли јар де ди-
на ра сма њио свој дуг Фон-
ду за раз вој. 

На ред на, 2004. по че ла је 
по ви ши цом од 12,28 про це-

на та, али за дру ги квар тал 
пен зи је опет па да ју, ово га 
пу та за 4,57 од сто. То ком 
про ле ћа у „Гла су оси гу ра-
ни ка” нај че шћи су тек сто ви 
о еро зи ји пен зи ја и угро же-
но сти пен зи о не ра. Сре ди ном 
го ди не Са вез пен зи о не ра 
Ср би је и зва нич но вла ди 
упу ћу је зах те ве да се вра-
ти ста ри на чин ускла ђи ва-
ња, из ме ни од нос из ме ђу 
нај ви ше и нај ни же пен зи-
је, по но во омо гу ћи „дру-
штве ни стан дард” и да се 
скра ти ка шње ње од јед ног 
и по ме се ца у ис пла ти пен-
зи ја не ка да шњим за по сле ни-
ма и 20-ме сеч но у ис пла ти 
пен зи о ни са ним по љо при-
вред ни ци ма. Са да су, бар, 
пред став ни ци Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је по зва ни у 
ка би нет пре ми је ра Во ји сла-
ва Ко шту ни це, са слу ша ни 
уз раз у ме ва ње, и ис пра ће-
ни уз обе ћа ње да ће „би ти 
пре и спи та не не до след но сти 
у пен зиј ском за ко ну”.

Од 1. ју ла сто па до при-
но са за ПИО по ве ћа ва се 
(је два, због про ти вље ња 
пред став ни ка по сло да ва ца 
и син ди ка та) са 20,6 на 22 
од сто, а пен зи је ра сту за 
5,13 про це на та. На стра ни-
ца ма на шег ли ста раз ли чи-
та ми шље ња о то ме тре ба 
ли или не по но во пен зи је 
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ПОВОДИ

НА ШИХ ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (9)

По но во ста ри ји у пен зи ју
Не за по сле ни до би ја ју шан су да „ку пе” стаж од по чет ка 1999, а за тим и сви за по сле ни
да им се по кри ју не пла ће ни до при но си у ми ну лих 14 го ди на, по чи ње ре дов на ис пла та 
пен зи ја и су но врат ка њи хо вом ускла ђи ва њу са мо са тро шко ви ма жи во та... 

НН
дд
пп

Како се то онда радило

...али само накратко



40-про цент но сма ње ње јав не 
по тро шње опет сва љу је на ле-
ђа нај ста ри јих, упо зо ра ва да би 
но ви на чин ускла ђи ва ња пен зи-
ја био по гу бан за пен зи о не ре... 
Нај зад у не че му исто ми шље-
ни ци, и у Син ди ка ту пен зи о не-
ра „Не за ви сност” пи шу слич но 
пи смо и пред сед ни ку, и пре-
ми је ру... Не го ду ју и син ди ка-
ти, и по сло дав ци... Ме сец да на 
ка сни је, по чет ком ју ла, ми ни-
стар Сло бо дан Ла ло вић по вла-
чи на црт за кон ских из ме на са 
сед ни це вла де. За исти ме сец, 
још јед на до бра вест – по ви ши-
ца пен зи ја за 6,82 од сто, а он-
да, у ав гу сту, 
на ја ва и да 
ће ка шње ње 
пен зи ја нај зад 
пре ста ти: од 
ок то бар ских, 
пен зи је иду 
ре дов но ме-
сец за ме сец, 
а ду гу ју ћа 1,5 
пен зи ја (или-
ти 23,5 ми ли-
јар ди ди на ра) 
пре тво ри ће се 
у јав ни дуг и 
ис пла ти ти у 
три на ред не 
го ди не, све с 
ка ма том од 8,5 
од сто; пен зи о-
ни са ним па о-
ри ма ће дуг од 
20,5 ми ли јар ди 
ди на ра би ти ис-
пла ћен по истом ре цеп ту, али 
– у на ред них пет го ди на. 

Прет по след њег сеп тем бар-
ског да на 2005. сет пен зи о-
нер ских за ко на усво јен је у 
Скуп шти ни Ср би је, с по сле ди-
ца ма ко је се, ма ње-ви ше, осе-
ћа ју до да нас. Од 1. ја ну а ра 
2006. пен зи је по чи њу да се 
ускла ђу ју два пу та го ди шње, 
1. апри ла и 1. ок то бра, сва ке 
го ди не све ма ње са за ра да ма, 
да би се 2009 (да ни су, кра-
јем про шле го ди не, за мр зну-
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ускла ђи ва ти са мо са за ра да-
ма. Увек до бро оба ве ште на 
јав ност, ме ђу тим, по чи ње да 
на га ђа да пред сто ји по нов-
но по ди за ње ста ро сне гра-
ни це за пен зи о ни са ње, али 
и ад ми ни стра тив но пен зи-
о ни са ње не ких ка те го ри ја 
за по сле них „по крат ком по-
ступ ку”. У ок то бру, из Ми-
ни стар ства за рад од луч но 
де ман ту ју ове на го ве шта је, 
а Скуп шти на, ипак, не усва-
ја за кон о при ви ле го ва ном 
пен зи о ни са њу по сла ни ка. 

У но вем бру вест о по ви-
ши ци за по след њи квар тал 
од 5,06 од сто, а по чет ком 
де цем бра но во са ве то ва ње 
о ре фор ми пен зиј ског си-
сте ма с на ја вом да је „ви-
ше стуб ност не из бе жна” и 
да се већ спре ма за кон о 
тре ћем сту бу, до бро вољ-
ном пен зиј ском оси гу ра њу. 
Иако на ја вље но као јед но 
од дра го це них ис ку ста ва из 
окру же ња, из ла га ње пред-
став ни ка Сло ве ни је (ко ја је 
од би ла зах те ве ме ђу на род-
не за јед ни це, ме ђу њи ма и 
да у пен зиј ски основ ра чу на 
цео рад ни стаж, и опре де-
ли ла се за про ме не „миц-по-
миц”, за др жа ла ускла ђи ва ње 
пен зи ја са мо са за ра да ма и 
од лу чи ла да по сте пе но про-
ду жа ва рад ни стаж ко ји слу-
жи као осно ви ца за об ра чун 
ви си не пен зи је до, мак си-
мал них, 18 го ди на) чу ло се, 
на жа лост, с не пре мо сти вим 
за ка шње њем... 

У мар ту се, опет, уве ли-
ко при ча о сту ди ји стра них 

струч ња ка ко ја за го ва ра 
по нов но по ди за ње гра ни-
це за пен зи о ни са ње, са да 
и за же не и за му шкар це 
на 65 го ди на, уки да ње бе-
не фи ци ра ног рад ног ста-
жа, сма ње ње по ро дич них 
и уки да ње зе мљо рад нич-
ких пен зи ја, ускла ђи ва-
ње са мо са тро шко ви ма 
жи во та... а у апри лу се 
на ја вљу је за кон о по ве-
зи ва њу рад ног ста жа за 
око 250.000 за по сле них 
и у дру штве ним и у при-
ват ним пред у зе ћи ма ко-
ји од 1. ја ну а ра 1991. до 
31. де цем бра 2003. има ју 
пе ри о де не пла ће них до-
при но са. Исто вре ме но, 
пен зи је од апри ла па да-
ју 1,71 про це нат...

По сле мно го на га ђа ња 
и уз не ми ре ња, у ју ну се 
обе ло да њу ју да ље из ме-
не Пен зиј ског за ко на: од 
по чет ка 2006. ста ро сна 
гра ни ца за пен зи о ни са ње 
по ме ра ће се сва ке го ди-
не за по шест ме се ци да 
би у 2009. же не мо гле у 
пен зи ју са 60, а му шкар-
ци са 65 го ди на жи во та, 
пен зи је ће се сва ке го ди-
не све ма ње ме ри ти са 
за ра да ма а ви ше с тро-
шко ви ма жи во та, да би 
се сти гло до ускла ђи ва-
ња са мо са тро шко ви ма 
жи во та, и то јед ном го-
ди шње.

Са вез пен зи о не ра Ср-
би је пи ше пи смо пре ми је-
ру Ко шту ни ци не го ду ју ћи 
што се зах тев ММФ-а за 

те на ок то бар ском ни воу) 
ускла ђи ва ле са мо са тро-
шко ви ма жи во та. Аманд ма-
ном Со ци ја ли стич ке пар ти је 
бар су у пр ве три го ди не 
(за кључ но с лањ ском) шти-
ће не од ред бом да не мо гу 
да пад ну ис под 60 про це на-
та про сеч не за ра де; ако се 
то до го ди (а до го ди ло се), 
ван ред ним ускла ђи ва њем 
вра ти ле би се на 60 од сто 

про сеч не за ра де. По че так 
по ди за ња ста ро сне гра ни-
це за по шест ме се ци по-
ме рен је (опет аманд ма ном 
СПС-а) на по че так 2008, нај-
ни жа пен зи ја ли ми ти ра на на 
25 од сто про сеч не за ра де, 
омо гу ће но по ве зи ва ње ста-
жа свим за по сле ни ма из ме-
ђу 1. ја ну а ра 1991. и кра ја 
2003, за кон ски уве де ни до-
бро вољ ни при ват ни пен зиј-
ски фон до ви...

Сла ви ца Че дић

И данас исто важи

И тако до наших дана
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У ПОСЕТИ

Зре ња нин је, до пре 50 
го ди на, био Беч ке рек, 

че сто и Ве ли ки Беч ке рек, 
ве ро ват но за то што је био 
сре ди ште и при вре де и кул-
ту ре, и свих но во та ри ја ко је 
су са вој ска ма и вла сто-
др шци ма сти за ле у Ба нат. 
Иако га је исто ри ја рас цеп-
ка ла на ру мун ски, ма ђар ски 
и део ко ји је остао у Ср би-
ји, на род је, ипак, не за ви-
сно од гра ни ца у ко је су га 
ста вља ли, чу вао тра ди ци ју, 

не го вао ста ре, исте оби ча-
је, жи вео слич ним жи во том 
пр ко се ћи и мо дер ни за ци ји 
и аси ми ла ци ји. 
Дух оног, не ка да шњег 

Ба на та већ го ди на ма чу ва 
и Сте ван Ра ди шић, тра ди-
ци о на ли ста Беч ке ре ча нин, 
ко лек ци о нар све га што је 
не кад по сто ја ло и слу жи ло 
у обич ној ку ћи.

– Пен тра ју ћи се, још као 
уче ник, по та ва ни ма по ро-
дич них и ком шиј ских ку ћа 

на ла зио сам од ба че не, ста-
рин ске пред ме те, а ка ко ме 
ин те ре со ва ла исто ри ја на шег 
на ро да, по чео сам све то 
да до вла чим ку ћи. Из го ди-
не у го ди ну ја ча ла је же ља 
да са чу вам тра го ве не ка да-
шњег жи во та у Ба на ту, да 
на ша де ца и ге не ра ци је ко-
је до ла зе мо гу да по гле да ју 
у про шлост. Та ко је на ста-
ла ко лек ци ја ма лих, др ве них 
ша ре них са то ва ко ји су ку ца-
ли у сва кој ба нат ској ку ћи. 
На у чио сам да их по пра-
вљам, и сви су са да ис прав-
ни – при ча Ра ди шић.

Сва ка ку ћа у Ба на ту има-
ла је и аван, чи рак, за јед-
ну или ви ше све ћа, и пе глу 
на жар или са ме тал ним уло-
шком ко ји се гре јао у пе ћи 
па ста вљао у по себ но ле жи-
ште. У ко лек ци ји је чак и 
„мо дер на” пе гла на стру ју 
„оме га” од 24 вол та. Све 
уред но, на по ли ца ма, че ка 
ши ру пу бли ку.

Иако ку ћа Ра ди ши ћа ни је 
ма ла, у њој те шко да има 

ме ста за но ве екс по на те. 
По го то во на зи до ви ма ко ји 
су укра ше ни пра вим ду хов-
ним бла гом. Наш до ма ћин 
има при чу за сва ку ико ну, 
за сва ку сли ку ба нат ских 
не по зна тих или по зна тих 
ауто ра. Од ико на, нај ми ли-
је су му оне на др ве ту ко је 
су пре ко Ру си је и Укра ји не 
сти за ле у Ба нат.

КО ЛЕК ЦИ О НА РУ СТЕ ВА НУ РА ДИ ШИ ЋУ ИЗ ЗРЕ ЊА НИ НАКО ЛЕК ЦИ О НА РУ СТЕ ВА НУ РА ДИ ШИ ЋУ ИЗ ЗРЕ ЊА НИ НА

По че ло је за ни ма њем за исто ри ју на ро да и пре тра гом по ком шиј ским та ва ни ма,
а да нас је ку ћа пу на старих пред ме та ко ји ма се ни број не зна
ПП
аа

Чу вар ба нат ског бла гаЧу вар ба нат ског бла га

И по ро ди ца уче ству је

Збирка са то ва



– Ико на на др ве ту, са 
го ди ном 1649. и пот пи сом 
ауто ра, ука зу је да је срп ски 
на род ов де био и пре се о-
бе под Чар но је ви ћи ма – ка-
же Сте ва. 

Ту су и ра до ви сли ка ра 
ко ји су се шко ло ва ли у Бе-
чу и Мин хе ну и у ове кра је-
ве до не ли европ ски ба рок и 
сли ке на плат ну: Чор та но ви-
ћи са „Југ Бог да ном и де вет 
Ју го ви ћа” и „Сан ца ра Ла за-
ра” ауто ра из гру пе Па вла 
Си ми ћа; срп ску шко лу у се-
лу Ку ве жде на Кај мак ча ла ну 
осли као је Ва са Ишки че вић 
из Ири га, кра љев сли кар, а 
Бо го ро ди ца из 19. ве ка на-
ђе на је у обли жњем се лу 
Ку ма не где је ду го скри ва-
на по та ва ни ма. 

Два плат на са мр твом 
при ро дом – ди ња ма и лу-
бе ни ца ма, кра си ла су, из ме-
ђу оста лог, и зи до ве беч ког 
двор ца Бел ве де ре. Сли ке 
ста ри је од 400 го ди на пре-
жи ве ле су ре во лу ци је и ра-
то ве и да нас би им тре ба ло 
озбиљ но ре ста у ри са ње.

Ме ђу пор тре ти ма беч ке-
реч ког сли ка ра Јо ха на Ај ха 
и Ко сте Ели о та, на зи ду је 
и пу стињ ски рат ник на ка ми-
ли – рад Фран ца Ај зен ху та, 
ауто ра чу ве не нај ве ће рат-
не сли ке „Бит ка код Сен те” 
ко ја се на ла зи у Град ској 
ку ћи у Сом бо ру. Оста ло је 
за пи са но да је овај сли кар 
био ра до ви ђен гост код 
не ког ка на, те отуд овај и 
слич ни мо ти ви у ње го вим 
ра до ви ма.

Да ни ло Чо ла ко вић, срп-
ски сли кар из Сент Мар то на 
(не кад био у Ба на ту, а да-
нас у Ру му ни ји), на сли као је 
и „Кру ни са ње Бо го ро ди це”, 

што је, уз јед ну ма њу сли ку 
ко ја се чу ва у Ма ти ци срп-
ској, све у овим кра је ви ма 
оста ло од „мо ле ра из Сент 
Мар то на”, ка ко се умет ник 
пот пи си вао. 

А у дво ри шту још мно го 
„ста ру ди је” че ка да Сте ва 
стиг не да је раз вр ста, при-
чвр сти, по пра ви, углан ца, 
ура ми и из ло жи. У ме ђу вре-
ме ну, ослу шку је и тра га за 
но вим све до ци ма ста ре ду-
хов но сти Ср ба у Ба на ту. Ни 
он, а ни су пру га ко ја бар 
два пут ме сеч но от пра шу је 
сли ке и пред ме те, не зна-
ју ко ли ко екс по на та има ју. 
Сте ва до бро са ра ђу је са ди-
рек то ром Му зе ја Бо жи да ром 
Вор ги ћем и усту па де ло ве 
ко лек ци је за из ло жбе. Тре-
нут но 14 сли ка ма ђар ских 
ауто ра из Ба на та пу ту је по 
из ло жба ма у су сед ству.

– Јед но га да на – раз ми-
шља Сте ван Ра ди шић – ово 
ду хов но бла го при па шће на-

шем му зе ју. Мо ји си но ви ће 
за др жа ти што бу ду же ле-
ли, а оста ло ће све до чи ти 
о Ба на ту – не кад пре бо га-
том кул тур ном цен тру на-
шег на ро да.

Ика Ми тро вић
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Сан ца ра Ла за ра

Сли ка из 1649. го ди не

Све та Пет ка на ста клу

Ми ра Је врић, пен зи о нер ка из срем ског се ла Ја зак у 
ири шкој оп шти ни, иако има 80 го ди на не дав но је 

кре ну ла у шко лу за из ра ду су ве ни ра. Већ де се так го ди на 
ба ви се ту ри змом, а ни са да јој ни шта не па да те шко, 
па ни шко ла ко ју ће сва ко днев но по ха ђа ти пет не де ља 
са још 12 ме шта на из Ја ска и окол них ме ста. 

– Ба вље ње се о ским ту ри змом је зна тан до да так 
за мој кућ ни бу џет, али ми при чи ња ва и ве ли ко за-
до вољ ство – ка же Ми ра.

НЕ У МОР НОЈ ПЕН ЗИ О НЕР КИ У СЕЛУ ЈАЗАК

А сад – у шко лу
за су ве ни ре

Да ли због кри зе или из дру гих раз ло га, тек ове 
го ди не ту ри сти су за о би ла зи ли фру шко гор ски Ја зак. 
Ми ра Је врић је уго сти ла овог ле та са мо дво је Аустри-
ја на ца, а прет ход них го ди на до ла зи ли су Ка на ђа ни, 
Гр ци, Бе о гра ђа ни, Но во са ђа ни и дру ги. Би ли су у ње-
ној ку ћи, на обо стра но за до вољ ство, и ар хе о ло зи ко-
ји су ра ди ли у око ли ни. Ми ра је де лат ност уред но 
при ја ви ла, ње не че ти ри со бе са се дам ле жа ја и за-
јед нич ким ку па ти лом убра ја ју се у тре ћу ка те го ри ју, 
це ну но ће ња од 500 ди на ра ни је ме ња ла не ко ли ко 
го ди на, а ту ри сти мо гу, по же љи, да ко ри сте ку хи њу 
или да им ку ва до ма ћи ца.

– Спре ма ла сам им па при каш са ре зан ци ма, ме си ла 
штру длу, пра ви ла кроф не и па ла чин ке са ора си ма, та ко 
да је мо је го сте све че ка ло то пло по по врат ку из шет ње 
или оби ла ска ма на сти ра – ве ли тет ка Ми ра. Бес пре кор-
но чи сто дво ри ште пу но је цве ћа и зе ле ни ла, две гар-
ни ту ре за се де ње у хла до ви ни, ба шта са по вр ћем ко је 
су прет ход них го ди на ту ри сти че сто и ку по ва ли.

Са мо се не ко ли ко же на у том срем ском се лу ба-
ви ту ри змом, а дру ге се пи та ју шта ће Ми ри ту ри сти 
ка да има пен зи ју.

– Две ћер ке и син ми жи ве у Но вом Са ду и Срем-
ској Ми тро ви ци, па ми до ла зак ту ри ста при чи ња ва 
ве ли ку сре ћу јер ни сам са ма – об ја шња ва Ми ра Је-
врић, ко јој би на по зи тив ној енер ги ји и жи вот ној ра-
до сти мо гли да по за ви де и мно го мла ђи. 

Они ко ји до ђу у Ја зак мо гу да оби ђу ет но ку ћу и 
ма на стир, да се на пи ју из вор ске во де, а на рас по ла-
га њу су им и са мо не ко ли ко ки ло ме та ра уда ље ни ма-
на сти ри у Врд ни ку и Ма лој Ре ме ти.

Гор да на Ву ка ши но вић

Ми ра Је врић још дочекује ту ри сте
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Да би смо из бе гли на зеб ко ји до но си но во го ди шње до ба, али и дру ге бо ле сти,
ва ља по ве сти ра чу на о на мир ни ца ма ко је ко ри сти мо
ДД
вв

СТИ ЖЕ ЈЕ СЕН, А СА ЊОМ И ПРЕ ХЛА ДЕ

По ма же и „сла дак та њир”

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

Ле то „тро ши” сво је по-
след ње да не, на са мом 

смо пра гу је се ни чи ји до ла-
зак нај ви ше осе те на ши ди-
сај ни ор га ни. Да би смо их 
за шти ти ли и пред у пре ди-
ли пре хла де, ва ља ло би да 
при ру ци увек има мо ма ло 
мор ске со ли – рас тво ре на у 
ча ши во де, до бра је за ис-
пи ра ње гр ла и но са ви ше 
пу та у то ку да на. Ово нас 
са ве ту је по зна ти на ту ро лог 
Ге ор гиј На за ров, ина че је-
дан од осни ва ча „По кре та 
за здра ви ју Ср би ју”.

– По ма же и ли за ње ме-
да с та њи ра. Бле са во зву-
чи али ствар но ко ри сти. У 
јо ги по сто ји ве жба „по ло-

жај ла ва” ко ја знат но по-
бољ ша ва про ток кр ви пре ма 
ди сај ним ор га ни ма, убр за ва-
ју ћи и олак ша ва ју ћи на тај 
на чин оздра вље ње. Сли чан 
ефе кат по сти же мо и ка да 
ве ли ки та њир пре ма же мо 
тан ким сло јем ме да, ли жу-
ћи га днев но не ко ли ко пу-
та. До дат на ко рист од овог 
„слат ког та њи ра” је сте што 
се ства ра ју не по вољ ни усло-
ви за раз мно жа ва ње штет-
них ми кро ор га ни за ма а мед 

је бла го тво ран за чи шће ње 
крај ни ка – ка же На за ров.
Да би смо пре бро ди ли 

мно го број не те шко ће с ко-
ји ма се су че ља ва мо у овим 
не пред ви ди вим вре ме ни ма, 
пре ма ре чи ма на шег са го-
вор ни ка, ва ља ло би из гра-
ди ти си стем здра вог на чи на 
жи во та и окре ну ти се при-
род ној ме ди ци ни. То зна чи 
да би мно го ви ше ра чу на 

тре ба ло да по ве де мо о ис-
хра ни и на мир ни ца ма ко-
је ко ри сти мо, да оне бу ду 
биљ ног по ре кла. Уко ли ко 
баш не мо же мо да се ли ши-
мо про из во да жи во тињ ског 
по ре кла, он да не ка то бу де 
мор ска ри ба или па стрм ка. 
Ако ни ово не мо же да за-
до во љи наш апе тит и ако 
„пре те же” же ља за ме сом, 
тре ба ло би га при пре ма ти 
ис кљу чи во на па ри или пе-
ћи у рер ни, без ма сно ће. На 
раз не вр сте пре ра ђе ви на од 
ме са, а по себ но из ну три це 
тре ба за бо ра ви ти због из у-
зет но ве ли ке кон цен тра ци-
је отро ва у њи ма. 

Ју тро би, сва ка ко, тре-
ба ло за по че ти воћ ним шеј-
ком, ко ји је нај де ло твор ни ји 
пре чи шћи вач отро ва из ор-
га ни зма. Спра вља се та ко 
што се се зон ско во ће (са да, 
ре ци мо, две бре скве и две 
ја бу ке) и ма ло су вог во ћа 
(смо кве, ур ме, шљи ве, гро-
жђе...) из мик са с ма ло во-

де и пи је све же на пра вљен. 
На на шем та њи ру тре ба ло 
би да бу де што ви ше са-
ла та од си ро вог се зон ског 
по вр ћа и што ма ње про из-
во да жи во тињ ског по ре кла. 
Оно што, сва ка ко, тре ба да 
из бе га ва мо је сте да основ-
ни оброк оста вља мо за ка-
сне са те и да од мах на кон 
глав ног је ла је де мо во ће 
или пи је мо теч ност.

– Ако ја бу ку, кру шку, гро-
жђе или би ло ко ју дру гу воћ-
ку по је де мо чим за вр ши мо 
с руч ком или ве че ром она 
не ће мо ћи да се сва ри јер 
је же лу дац већ на пу њен 
хра ном ко ја се у ње му за-
др жа ва не ко ли ко са ти, а во-
ће, као што се зна, про ла зи 
кроз ње га са мо „у тран зи-
ту”. С об зи ром на ко ли чи-
ну ше ће ра (ве о ма здра вог) 
ко ју са др жи, про у зро ку је 
вре ње а са мим тим и те го-
бе. Отуд во ће тре ба је сти 
на пра зан сто мак, сат пре 
глав ног обро ка или че ти ри 

Ма ле тај не за 
ду жу мла дост 
По во дом Ме ђу на род-

ног да на ста рих, Дом 
здра вља Ста ри град, у 
са ли исто и ме не оп шти не 
у Бе о гра ду, ор га ни зу је 5. 
ок то бра пре да ва ње о са-
ве ти ма за ду жу мла дост и 
ви тал ност. О то ме ће го-
во ри ти др Кон стан дин ка 
Бој ко ва, не у роп си хи ја тар 
из Ско пља („Про ду жи мо 
мла дост”), и наш са го-
вор ник Ге ор гиј На за ров 
(„Ма ле тај не за ве ли ке 
про ме не – ка ко про ду-
жи ти мла дост и ви тал-
ност”). 

Улаз је бес пла тан. 

Ге ор гиј На за ров



са та по сле ње га. Теч ност, та-
ко ђе, ва ља пи ти 15-20 ми ну-
та пре је ла или два-три са та 
на кон обро ка, јер ће мо та ко 
спре чи ти раз бла жа ва ње же-
лу дач не ки се ли не, ис пи ра ње 
фер ме на та и оно нај ва жни-
је – оте жа но ва ре ње. Овом 
при ли ком, сва ка ко, не мо гу 
да ва ти ин ди ви ду ал не са ве-
те већ са мо еду ка тив не, а 

да ли ће их се љу ди при др-
жа ва ти или не, то оста је на 
њи ма да од лу че – на по ми-
ње Ге ор гиј На за ров.

На за ров да ље са оп шта ва 
да је увре же но ми шље ње у 
на ро ду да је за мно го број-
не бо ле сти глав ни кри вац 
ге нет ско на сле ђе, што, сма-
тра, ни је баш нај тач ни је про-
су ђи ва ње.

– Ге не ти ка, без сум ње, има 
зна ча јан удео у по ја ви од ре-
ђе них бо ле сти као, на при мер, 
кар ци но ма. Али не и пре су-
дан: по што мно ги од нас но се 
у се би „ кли це” ра ка, ко ри-
шће њем од го ва ра ју ћих на мир-
ни ца ге нет ске пре ди спо зи ци је 

мо гу да се предупреде. По-
треб но је, ре ци мо, да не кон-
зу ми ра мо хра ну ко ја има на 
се би и нај ма ње тра го ве бу ђи 
и ко ја је већ по че ла да тру-
ли (хлеб, млеч не про из во де, 
ки ки ри ки, про из во де од ме-
са...), као и зим ни цу на ко-
јој се по ја ви ла скра ма бу ђи 
јер та да по ста је ве о ма ток-
сич на, а и пре ку ва ва ње не ће 
уни шти ти афла ток си не (ве о-
ма отров не ток си не из бу ђи) 
ко ји су из у зет но кан це ро ге-
ни. Од из у зет не ва жно сти је 
и ре дов но пра жње ње цре-
ва, њи хо во чи шће ње од на-
сла га ста ре сто ли це ко је у 
цре ви ма, у про се ку, но си мо 
од три до шест ки ло гра ма а 
по не кад и до 20-25 ки ло гра-
ма. Јер та ко за це мен ти ра на 
цре ва пра ве стал ну ин ток си-
ка ци ју и оне мо гу ћа ва ју ква-
ли тет но ва ре ње и усва ја ње 
хра не. А ми осе ћа мо не у та-
жи ву глад по што хра на ко ју 
смо уне ли у ор га ни зам ни је 
ис ко ри шће на. Та да се би мо-
же мо по мо ћи та ко што ће мо 
уз основ ни оброк, да би смо 
ак ти ви ра ли и очи сти ли цре-

ва, по је сти ве ли ку пор ци ју 
све же са ла те и јед ну и по 
до две ка ши чи це пше нич них 
кли ца – са ве ту је овај по зна-
ти на ту ро лог.

Очи то је да ис хра на има 
кључ ну уло гу за наш здрав-
стве ни бил тен, али и да исто-
вре ме но пред ста вља „глав ни 
оки дач” за мно ге бо ле сти ко је 
би смо пра вил ним ода би ром 
на мир ни ца мо гли да спре чи-
мо. По треб но је са мо да по не-
кад за бо ра ви мо на спо ред не 
ства ри ко је, на жа лост, че сто 
за о ку пља ју на шу нај ве ћу па-
жњу, и да о се би по ве де мо 
ма ло ви ше ра чу на. 

Та тја на Кр шић
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Ле ко ви тост при род ног јо да
– При род ни јод је по себ но ва жан за на шу па мет и 

за штит ни си стем. До ка за но је да су зе мље где је хра-
на бо га та јо дом од у век има ле вр ло ин те ли гент не љу де. 
Нај бо љи из вор при род ног јо да су мор ске ал ге, ко је су се 
тра ди ци о нал но ко ри сти ле на при мор ском под руч ју бив-
ше Ју го сла ви је до пре не ко ли ко де це ни ја. Пре ви ше од 
пе де сет го ди на, ка да су спро во ђе на оп се жна ис тра жи-
ва ња кре та ња бо ле сти у 20 зе ма ља, уста но вље но је да 
је СФРЈ има ла нај ни жу сто пу кар ди о ва ску лар них обо-
ље ња и кар ци но ма. На ша зе мља не мо же ви ше ти ме да 
се по хва ли. На да на шњу сли ку ни су ути ца ле са мо ал ге 
већ и мно го број не не га тив не про ме не у ис хра ни и на-
чи ну жи во та – ка же Ге ор гиј На за ров.

Зим ни ца
Ако сте од лу чи ли да и 

ове го ди не пра ви те зим-
ни цу, ево јед ног са ве та 
На за ро ва за оста вља ње 
па ра дај за.

– Свеж и ква ли те тан 
па ра дајз ис це ди ти, ста ви ти 
у пла стич не фла ше и за-
мр зну ти. Кад у де цем бру 
или ја ну а ру, ре ци мо, по-
же ли мо да га ко ри сти мо, 
од ле ди ти га, про мућ ка ти, 
до да ти му ма ло ја бу ко вог 
сир ће та, мле ве не љу те или 
слат ке па при ке, би бе ра 
и бо сиљ ка и до би ли смо 
здрав на пи так у ко ме ва-
ља ужи ва ти – ка же по зна-
ти на ту ро лог.

У ДО МУ ЗДРА ВЉА У БАЈ МО КУ

Адап та ци ја 
ам бу лан те

На ве ли ку ра дост жи те ља Бај мо ка, на се ља на до-
мак Су бо ти це, ових сеп тем бар ских да на по че ће адап-
та ци ја ам бу лан те До ма здра вља у ко јој је сме ште на 
слу жба оп ште ме ди ци не. Пре ма пла ну, по сао би тре-
ба ло да бу де за вр шен за 60 да на. 

– Ове је се ни ре но ви ра ће се са мо део згра де До ма 
здра вља у ко ме су сме ште ни оп шта ме ди цин ска по-
моћ, деч ја здрав стве на за шти та и ла бо ра то ри ја. По што 
је ам бу лан та оп ште ме ди ци не у нај го рем ста њу, пр во 
ће мо њу пре у ре ди ти та ко што ће мо об но ви ти кров ну 
кон струк ци ју а уну тра шњост при ла го ди ти по тре ба ма 
слу жбе и па ци је на та. За ту на ме ну из оп штин ског бу-
џе та из дво је но је 4,4 ми ли о на ди на ра, што ни је до-
вољ но за адап та ци ју це ле згра де чи ја ће се об но ва 
на ста ви ти сле де ће го ди не – ка же др Ру жи ца Тон ко-
вић-Цр ња ко вић, ди рек тор ка До ма здра вља.

Док тра је адап та ци ја, Слу жба оп ште ме ди ци не ће се 
пре се ли ти у про сто ри је Слу жбе деч је за шти те, а пе ди-
ја три и њи хо ви ма ли па ци јен ти ће би ти сме ште ни у не-
ис ко ри шће ни про стор у ко ме је би ла ме ди ци на ра да. 

Бај мо ча ни ће, ка же др Ру жи ца Тон ко вић-Цр ња ко-
вић, у про сто ри ја ма бив ше ме ди ци не ра да услу ге ла-
бо ра то ри је мо ћи да ко ри сте два пу та сед мич но, док 
ће пе ди ја три ра ди ти у по сле по днев ним са ти ма. 

В. И.



Пред је ла и при ло зи
Од оби ља мо гућ но сти, ево иде ја 

за пред је ло, до да так уз пи ри нач или 
пе че но ме со: 

– са мле ти ве ћу гла ви цу цр ног лу ка 
и три ши ља те ду ге па при ке и до да ти 
ма ло со ли, би бе ра и два из гње че на 
зре ла аво ка да; 

– ис пе ћи, ољу шти ти и са мле ти 3-4 
цр ве не па при ке, усит ни ти и очи сти-
ти од се ме на че ти ри љу те па при чи-
це (мо же без њих), уме ша ти у 500 г 
срем ског или дру гог бе лог си ра и је-
сти уз пре пе чен хлеб;

– ис пе ћи, ољу шти ти, очи сти ти од 
се ме на 4-5 ве ћих цр ве них па при ка, 
исе ћи на тра ке и по ло ви ну по ре ђа-
ти на та њир. Пре ма за ти ме ким бе лим 
си ром или рен да ним бе лим си ром по-
ме ша ним са ма ло па вла ке, пре ко по-
ре ђа ти ко лу то ве шун ке, пре ма за ти 
си ром или пи ре ом од спа на ћа или 
бли тве (до да ти ма ло уља или па вла-
ке и со ли и би бе ра) и пре кри ти па-
при ком. Гор њу по вр ши ну пре ма за ти 
си ром или ма јо не зом и по су ти про пр-
же ним и усит ње ним се мен ка ма бун де-
ве, сун цо кре та, ле шни ка или ора ха. 
Охла ди ти у фри жи де ру.

Со со ви и пре ли ви
У мно гим зе мља ма пра ве се со-

со ви или пре ли ви од па при ке ко ји 
се слу же уз ба ре ни пи ри нач, по вр-
ће, ме со или те сте ни ну. Ево не ко ли-
ко при ме ра:

– зе ле ни сос (сал са вер де): по две 
зе ле не ба бу ре и зе ле не или љу те жу-
те па при ке, по по ла шо ље усит ње ног 
ли ста пер шу на и це ле ра, три здро-
бље на че на бе лог лу ка, сок од два 
ли му на, по ла шо ље ма сли но вог или 
дру гог уља, со и би бер по уку су; све 
се са ме ље, уму ти и др жи у фри жи де-
ру два да на пре упо тре бе;

– уз ро штиљ али и дру га је ла при-
ја Ти-Ма ли си јев сос: сит но исец ка-
ти две ве ли ке гла ви це цр ног лу ка, 
два пра зи лу ка, 3-4 че на бе лог лу ка 
и 5-6 љу тих па при чи ца, до да ти шест 
ка ши ка ли му но вог со ка и три ка ши-
ке ма сли но вог уља, крат ко про пр жи-
ти, охла ди ти и др жа ти у фри жи де ру 
нај ма ње сат вре ме на; 

– у Ки ни се пра ви љу то уље: у шер-
пи цу на стру га ти љу те па при ке без се-
ме на или ко ри сти ти до ма ћу про се ја ну 

љу ту але ву па при ку и уме ша ти у уље 
(нај бо ље од се ме на гро жђа), уз ме ша-
ње за гре ва ти до кљу ча ња па охла ди ти. 
За ви сно од то га да ли се же ли гу шћи 

или ре ђи сос, на де ци ли тар уља до да ти 
две или ви ше ка ши ка па при ке. Ко ри сти-
ти, на при мер, за пре ли ва ње ба ре ног 
пи рин ча или по вр ћа, пи ро шке, пр же-
ни це, сла ну пи ту од си ра и др.

И у на шим про дав ни ца ма мо гу да 
се ку пе чи ли прах и чи ли сос, али мо-
гу да се на пра ве и у до ма ћој вер зи ји 
а сра зме ра по је ди них са сто ја ка за ви-
си од уку са. Бит но је да се љу те па-
при чи це очи сте од се ме на, осу ше и 
са ме љу у прах, до да се бе ли лук у 
пра ху, ма ло мле ве ног ки ма и ори га на 
и со ли и – ето чи ли пра ха. Ако се то-
ме до да густ па ра дајз сос или па ста, 
ма ло стру га ног ре на и бе лог лу ка у 
пра ху, до би ја се чи ли сос.

• Чи чи ми то га ра ши зо ве се ја пан ски 
за чин, а ко је ра до знао, не ка про ба 
сле де ће: сит но исец ка ти или са мле ти 
50 г љу тих па при чи ца без се ме на и 
у њих уме ша ти ка ши ку про пр же ног 
су са ма (ис ту ца ти или са мле ти), ка-
ши ку стру га не су ве ко ре по мо ран џе, 
ка ши ку про пр же ног и мле ве ног ма ка 
и по по ла ка ши ке мле ве не сла чи це и 
се ме на ре пи це. 

• У Ин ди ји се при пре ма љу ти чат-
ни: ољу шти ти и на рен да ти се дам ја бу-
ка, усит ни ти ве ћу гла ви цу цр ног лу ка 
и 10-ак љу тих па при чи ца, здро би ти 
10 че но ва бе лог лу ка, све то си па ти 
у шер пу, пре ли ти во дом да огре зне, 
ку ва ти 10 ми ну та па до да ти две шо-
ље сир ће та, шо љу жу тог ше ће ра, по 
две ка ши ке сен фа и чи ли пра ха, со-
ли и би бе ра по уку су и ку ва ти док 
ве ћи део теч но сти не ис па ри. Ис тре-
сти у сте ри ли са не те гле и чу ва ти на 
су вом и там ном ме сту нај ма ње шест 
ме се ци пре упо тре бе.

Пен зи о нер ка Ко ва

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.20

ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Домаћи чили сос
Ка да се спре ма ју пу ње не па при ке мо же се, за ви сно од њи хо ве ве ли чи не, ра-

чу на ти на две или ви ше ка ши ка на де ва за јед ну па при ку. У сва ки на дев до да ти 
не ко за чин ско ли шће (пер шун, ми ро ђи ја и др.), би бер и су ви биљ ни за чин и 
то се не ће на во ди ти у по је ди ним ре цеп ти ма. Ево не ко ли ко иде ја за на де ве:

– сир и ја је, и то бе ли сир или ком би но ван са на рен да ним жу тим си ром 
(кач ка ваљ, га у да и др.);

– про пр же не пе чу р ке и цр ни лук, и ба ре ни пи ри нач;
– ба ре ни пи ри нач са за чи ни ма или уз до да так ма слин ки и ка па ра, пар чи ћа 

ба ре ног или пе че ног ме са, су хо ме сна тих про из во да или ри бе из кон зер ве;
– пи ре од на ки се лих ја бу ка са мле ве ним про пр же ним ле шни ком или се-

ме ном бун де ве;
– зр на ку ва ног па су ља, про пр жен цр ни лук, ким;
– пи ре од бун де ве, оба ре ни гра шак; за тво ри ти ко ма ди ма ана на са из кон-

зер ве и пре ли ти истим со ком;
– оба ре на пше ни ца, про пр жен цр ни лук и мле ве ни ора си.



ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА
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Не во лем, че до мо је, да ти баш 
сва ки пут кад до ђеш при чам о 

штет но сти уре ђа ја на стру ју у ко је 
се ви мла ди, а бо га ми има и ста ри-
јих, без пре стан ка бе чи те. Кад се у 
тај ком пју тер упи љи те ко да на дру-
гу пла не ту оде те, нит ви ди те ишта 
осим тог екра на, нит шта чу је те. 
Па и кад од тог со ко ћа ла уста не те, 
ома ту ра те у уши не ке слу ша ли це и 
та вам му зи ка про би ја буб не оп не. 
Кад чо век с ва ма да при ча, љу би 
те ба ба? Бар ов де код ме не од мо-
ри мо зак – да чу јеш пти цу са гра-
не, и ко кош кад сне се ја је, и ке ру 
кад за ла је. Кад те ви дим с тим слу-
ша ли ца ма, ома ми слим да ти то ме-
ћеш про тив ме не, да те не сма рам 
мо јим при ча ма ста рин ским.

Али ево, де те мо је, са чу ва ла сам 
ти чла нак из но ви на ди пи ше ка ко 
су се так ми чи ли у не пре кид ном гле-
да њу те ле ви зи је. По бе дио је не ки 
Ен глез ко ји се у екран бе чио пу на 
84 са та гле да ју ћи 238 епи зо да се ри-
је „При ја те љи”. Он дак су га док то ри 
ту ри ли на апа ра те и ис пи ти ва ли га. 
Имао је гр че ве у сто ма ку, муч ни ну 
и ха лу ци на ци је.

Све се не што ми слим ка ко ни ко 
ни је ја вио ку му Сте ви да се и он 
при ја ви на то так ми че ње. А мо гао 
је баш. Та ко је тре ни рао ових да на 
уз те ле ви зи ју. Пр во је гле до ове на-
ше ка ко се до го ва ра ју шта ће ре ћи 
„при ја те љи ма” из Мо не тар ног фон-
да, ка ко ће и ко је др жав не тро шко-
ве да скре шу! Па ко у клин, а ко у 
пло чу. ’Оће до дат ни по рез, не ће до-
дат ни по рез; сма њи ће пен зи је, па 

не ће, за ле ди ће их са пла та ма, от пу-
сти ће не по треб не чи нов ни ке, скре-
са ће тро шко ве... Ни је баш би ло на 
те ле ви зи ји, али су се ми ни стри си-
гур но ’ва та ли за гу ше и бра ни ли 
сва ки сво је.

Е, он дак су сти гли стра ни ре ви зо-
ри да пи та ју што је вла да пу сти ла да 
др жа ва на пра ви ми нус од че ти ри и 
по, кад су нам с про ле ћа до зво ли ли 
три по сто. А и то су нам да ли до брог 
ср ца, јер кад је тај за јам до го ва ран 
би ли су пред ви де ли са мо два про цен-
та. А ми ће мо кан да, сум ња кум Сте-
ва, про би ти и до пет по сто.

Али, ка же ми ни стар еко но ми је, 
тај ће се ма њак по кри ти сма ње њем 
бро ја др жав них чи нов ни ка. Е сад, ја 
не знам, љу би те ба ба, да ће ије дан 
оста ви ти до бар др жав ни по со без от-
прем ни не. Ко ли ко је то па ра, не смем 
ни да ми слим, а бо јим се да и они-
ма у вла ди па да мрак на очи од то-
га фи нан сиј ског уда ра на бу џет. Па 
и кад би се то де си ло, тре ба ло би 
да про ђе до две го ди не да се ви ди 
је л’ др жа ва јеф ти ни ја ил’ ни је. И 
ко на ма мо же га ран то ва ти да по но-
во не ће би ти не ки из бо ри и но ве ко-
а ли ци је чи је ће стра нач ке љу де опет 
за по шља ва ти по вла ди ним аген ци ја-
ма, као др жав не се кре та ре, ди рек то-
ре бо га тих јав них пред у зе ћа... Ако 
се све на ста ви као ра ни је, џа ба су 
обе ћа ли тим на шим стран ци ма да ће 
ствар но на пра ви ти ре фор му др жав не 
упра ве и све ко ли ке вла сти.

Ту се, че до мо је, сла жем с ку мом 
Сте вом да се са мо онај ми ни стар со-
ци јал ни, ко ји сва ки дан оби ла зи си-

ро ти њу и рад ни ке без пла та, за ла же 
за вла ду са 15 чла но ва и Скуп шти-
ну од 150 по сла ни ка. Кад би сви у 
вла сти при ста ли да бу де ма ње ми-
ни стар ста ва и чи нов ни ка, на род би 
ви део да је њи ма и до др жа ве. Кад 
би се ови из вла де од ре кли не че га, 
лак ше би би ло и у ни жој вла сти сма-
њи ва ти ло кал не чи нов ни ке.

А без то га, ми слим се ја, ре фор-
ма ко ју ови „при ја те љи” тра же, а 
на ше вла сти обе ћа ва ју, ићи ће ко и 
пре – сма њи пла те и пен зи је, по ве-
ћај по ре зе; у све ди рај, ал’ у власт 
не пи пај, у ту ве ли ку гла ву ри бе са 
раз ја пље ним ра ља ма. За реп се не 
бри нем, де те мо је, на ње му смо увек 
ми, оби чан свет. Али, бри нем се за 
ку ма Сте ву, кан да је од те на ше се-
ри је – ал’ баш не знам тач но да л’ 
од јед не, ил’ од свих епи зо да, до био 
и ха лу ци на ци је. На гр че ве смо и муч-
ни ну ми пен зи о не ри и оби чан на род 
већ на ви кли, али ха лу ци на ци је... е, 
то мо же би ти здра во ло ше.

Чуо је да су на са стан ку свет ских 
еко но ми ста ка за ли да се при вре да 
опо ра вља, али да ће не ке др жа ве 
до би ти „ефе кат ре па”. Па он сад ма-
ло ви ди тај не ки реп од кри зе што 
ефект но мла ти по Ср би ји, а ма ло 
реп од ове на ше ри бе ти не ка ко се 
ко ро бе ца. Мо рам ја ви ти ку ми ћу да га 
мет не у ауто и во ди код док то ра – 
ко ли ко че ка на пре глед, не ка че ка. 
Јер, ако ме пам ће ње слу жи, уско ро 
се не ће има ти где ни че ка ти, по што 
су „при ја те љи” из бро ја ли и ви шак 
ле ка ра и до мо ва здра вља.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

„Ефекат
репа”

Не ки Ен глез што је три и по да на гле до „При ја те ље” до био гр че ве, муч ни ну и Не ки Ен глез што је три и по да на гле до „При ја те ље” до био гр че ве, муч ни ну и 
ха лу ци на ци је; ми смо на пр во на ви кли, ал’ се бо јим да је кум Сте ва,ха лу ци на ци је; ми смо на пр во на ви кли, ал’ се бо јим да је кум Сте ва,

по сле по се те на ших „при ја те ља”, бо ме, по чео и да ха лу ци ни рапо сле по се те на ших „при ја те ља”, бо ме, по чео и да ха лу ци ни ра



Бар ба ра Пе тру чи, 58-го ди шња ме-
ди цин ска се стра у јед ној бол ни-

ци у Атлан ти, у аме рич кој са ве зној 
др жа ви Џор џи ји, ко ли ко до про шле 
го ди не раз ми шља ла је да је пен зи-
ја са свим бли зу и за то се већ при-
пре ма ла.

Ове го ди не се пре до ми сли ла. Раз-
лог је ве о ма јак: фи нан сиј ска кри за 
је за око 30 од сто ума њи ла њен пен-
зиј ски фонд, па јој за то не пре о ста-
је ни шта дру го не го да са че ка не ка 
бо ља вре ме на, у на ди да ће се ин ве-
сти ци о на кли ма по пра ви ти и ула га ња, 
ко ја је у ње но име оба вљао фонд, до-
не кле бар опо ра ви ти.

У слич ној си ту а ци ји су, ка же она 
у не дав ном раз го во ру с но ви на рем 
„Њу јорк тај мса”, и мно ге ње не ко ле-
ги ни це. „У ша ли ка же мо да ће мо ов-
де ра ди ти и кад нам за кре та ње бу ду 
по треб не шта ке”, об ја шња ва.

Се стра Пе тру чи је, као и ве ћи-
на Аме ри ка на ца, за пен зи ју ште де-
ла по глав ном на ци о нал ном пла ну 
по зна том као „401(к)”, по ко ме се 
део при ма ња ауто мат ски пре ба цу је 
у пен зиј ски фонд и би ва нео по ре зо-
ван. Си стем се при ме њу је већ 30 го-
ди на и био је ста би лан све док га 
те ку ћи еко ном ски по ре ме ћај ни је из-
ба цио из ко ло се ка.

Не по сред на по сле ди ца је да мно ги 
од ла жу пла но ве за од ла зак у пен зи ју 

– пре ма јед ном упра во спро ве де ном 
ис тра жи ва њу то чи ни чак че тво ро 
од де сет за по сле них ко ји ма жи вот-
но до ба и го ди не рад ног ста жа да ју 
усло ве за фор мал ни пре ста нак рад-
ног ве ка. 

Пре по ло вље на при ма ња

То, опет, ства ра дру ге про бле-
ме: ма ње рад них ме ста за оне ко-
ји су оста ли без по сла због кри зе 
или за оне ко ји тек сту па ју на тр-
жи ште ра да.

Због то га су ак ту е ли зо ва не ди ле ме 
око ста ре те ме: да ли о пен зи ја ма бо-
ље бри не др жа ва не го по је ди нац, од но-
сно да ли Аме ри ка, ко ја је алер гич на 
на све што ми ри ше на „со ци јал ну др-
жа ву”, ипак тре ба да и у пен зиј ском 
си сте му не што ме ња и ви ше се угле-
да на европ ска ре ше ња. 

Ти пи чан Аме ри ка нац кад оде у пен-
зи ју ра чу на на са мо 45 од сто сво јих 
при ма ња док је ра дио, твр ди јед на 
ана ли за ОЕЦД-а. У Евро пи је то мно-
го ви ше, а ко ли ко то мо же да бу де 
им пре сив но, нај бо љи при мер је Дан-
ска, ко ја има је дан од нај све о бу хват-
ни јих и нај да ре жљи ви јих пен зиј ских 
аран жма на на све ту. Та мо се у пен-
зи ју мо же оти ћи са око 90 од сто по-
след ње пла те.

У члан ку о овој те ми „Њу јорк тајмс” 
на во ди при мер Ери ка Со рен се на, 63-

го ди шња ка из гра да Ха ле ру па, за по-
сле ног у ком па ни ји ко ја про из во ди 
по ли ме ре за ме ди цин ске ин стру мен те. 
Кад се бу де пен зи о ни сао, Со рен сен и 
ње го ва су пру га Лон, ко ја та ко ђе има 
63 го ди не и упра во се пен зи о ни са ла 
(ра ди ла је као ТВ про ду цент), ра чу на-
ју да ће има ти са мо за 20 од сто ма ње 
при хо да не го кад су обо је ра ди ли. „То 
зна чи да не мо ра мо да ме ња мо свој 
на чин жи во та”, за до вољ ни су.

Раз у ме се, ова кав си стем има сво-
ју це ну. Да би се ис пла ћи ва ле ова ко 
да ре жљи ве др жав не пен зи је, др жа ва 
од за по сле них Да на ца узи ма по при-
лич но кроз по ре зе. Та мо шњи си стем, 
та ко ђе, ни је без ис ку ше ња: по што 
ста нов ни штво ста ри, то зна чи да ће 
у бу дућ но сти знат но ма њи број за-
по сле них из др жа ва ти оне се де. Због 
то га је у Дан ској већ уве ден си стем 
ин дек си ра ња го ди на са ко јим се од-
ла зи у пен зи ју са ста ти стич ким по ра-
стом про сеч ног жи вот ног ве ка.

Су срет на по ла пу та 

За кљу чак из го то во уни вер зал них 
де ба та о то ме ка ко пен зиј ске си сте-
ме при ла го ди ти но вим еко ном ским и 
де мо граф ским ре ал но сти ма, је сте да 
си стем тре ба да ком би ну је пред но сти 
свих ре ше ња, од но сно да је нај бо ље 
кад по сто ји што ви ше „сту бо ва”. Јер, 
при мет но је да ни је дан си стем ни-
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Сва ки че твр ти ста нов ник САД „зрео” за пен зи ју на ста вља да ра ди јер је кри за ума њи лаСва ки че твр ти ста нов ник САД „зрео” за пен зи ју на ста вља да ра ди јер је кри за ума њи ла
њи хов пен зиј ски фонд, али упор но не би да за ви си од др жа ве; у Дан ској др жав нањи хов пен зиј ски фонд, али упор но не би да за ви си од др жа ве; у Дан ској др жав на
пен зи ја све да ље, али кад стиг не – ве о ма је из да шнапен зи ја све да ље, али кад стиг не – ве о ма је из да шна

НО ВЕ ДИ ЛЕ МЕ ОКО 
СТА РЕ ТЕ МЕ: КО БО ЉЕ
БРИ НЕ О ПЕН ЗИ ЈА МА

22

У се,
или у
др жа ву 



Да би мо гла да пла ти хи по те ку 
за ку ћу на Бе вер ли хил су, у Лос 
Ан ђе ле су, Ел си Пон чер, чи ји је муж 
умро 1986. го ди не и са хра њен на 
гро бљу слав них лич но сти из над 
веч не ку ће глу ми це Ме ри лин 
Мон ро, об ја ви ла је на 
ин тер не ту аук циј-
ску про да ју гроб-
ног ме ста свог 
су пру га. На 
аук ци ји је по-
бе дио Ја па нац 
ко ји је остао 
ано ни ман, а 
за гроб но ме-
сто по ну дио 
је 4,6 ми ли-
о на до ла ра. 
Ме ђу тим, по-

што је Ја па нац не ду го за тим од-
у стао, вла сни ца раз ма тра да ли 
по но во да об ја ви аук ци ју или да 
ме ђу пре о ста лим при спе лим по ну-
да ма ода бе ре нај по вољ ни ју.

Гроб Ри чар да Пон че ра на-
ла зи се на гро бљу 

„Ве ствуд ви лиџ ме-
мо ри јал парк” где 
су са хра ње не 
по зна те лич-
но сти, ме ђу 
ко ји ма Дин 
Мар тин, На-
та ли Вуд, 
Тру ман Ка-
пот, а не-
дав но и 
Фа ра Фо-
сит. 
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Сло ве ни ја: до да так
за нај ни же пен зи је

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

је иде а лан – и да је нај бо љи онај у ко-
ме по сто ји од го ва ра ју ћи ба ланс из ме ђу 
пред но сти и ма на.

У те ку ћој аме рич кој де ба ти, глав ни 
на лаз је да, бу ду ћи да би ра ју где да ин-
ве сти ра ју уште ђе ви ну на ме ње ну ста рим 
да ни ма, по је дин ци не до но се баш нај му-
дри је од лу ке. Чак јед на че твр ти на оних 
у до бу из ме ђу 56 и 64, да кле на до мак 
пен зи је, ви ше од 90 од сто сво јих „401(к)” 
сред ста ва ула же у ак ци је, чи ја вред ност 
у до брим вре ме ни ма по сто ја но ра сте, али 
у кри зним и те ка ко па да. Оно што пак 
са ве ту ју фи нан сиј ски екс пер ти је сте да 
се ула же у об ве зни це, ко је до но се ма ње, 
али су по сто ја ни је. Кон ста ту је се та ко ђе 
да мно ги од ово га не од у ста ју ни кад их 
ре ал но сти „лу пе по гла ви”.

Па ипак, као што на ме ра да се др жа-
ва уме ша у си стем здрав стве ног оси гу ра-
ња иза зи ва от пор и же сто ке кон тро вер зе, 
ве ћи на Аме ри ка на ца сма тра да је, упр кос 
очи глед ним ма на ма, по сто је ћи пен зиј ски 
си стем до бар. Јед но од об ја шње ња за то 
је и аме рич ка тра ди ци ја ин ди ви ду а ли зма 
и осла ња ња на соп стве не сна ге. 

„Не же лим да као пен зи о нер за ви-
сим од би ло ко га”, ка же Бар ба ра Пе тру-
чи, „ни ти од чла но ва по ро ди це, ни ти од 
де це, а по го то во не од др жа ве.”

За Евро пља не, укљу чу ју ћи ту и нас, 
на ви кле да им др жа ва бу де да ди ља, ово 
је сва ка ко нео бич но. Али, ка ко ства ри 
са да сто је – ка да све ука зу је да ни шта 
ви ше не мо же да бу де она кво ка кво је 
би ло – сре шће мо се не где на по ла пу-
та, из ме ђу по је ди нач не од го вор но сти за 
сво ју (пен зи о нер ску) суд би ну, и др жав-
ног си сте ма и ре гу ла ти ве ко ји тре ба да 
нам то омо гу ће.

Ми лан Бе кин

Сви сло ве нач ки пен зи о не ри чи је су при-
на дле жно сти, за јед но са евен ту ал ним за-
штит ним до дат ком и оста лим при ма њи ма уз 
пен зи ју, ни же или нај ви ше 313 евра, до би ће 
уз ав гу стов ску пен зи ју 
по се бан „до да так за со-
ци јал но угро же не”. 
Они с при ма њем 

од 268 евра и ни жим, 
при ми ће до дат них 120 евра за, ка ко је 
на ве де но, по бољ ша ње ма те ри јал ног и со-
ци јал ног по ло жа ја; пен зи о не ри с ме сеч ним при-
ма њем из над 268, а до 313 евра, до би ће по 80 
евра у исте свр хе. 

Ис пла та по себ ног до дат ка за гра ђа не с ни-
ским до хот ком пред ви ђе на је за ко ном усво-
је ним кра јем ју ла, а про пи са но је и да се он 
не ис пла ћу је пен зи о не ри ма ко ји при ма ју сра-
змер не пен зи је по ме ђу на род ним кон вен ци-
ја ма или им се при на дле жно сти ис пла ћу ју 
у ино стран ству.

Румунија: отказ
за чи нов ни ке

Ра ци о на ли за ци ја др жав ног чи нов нич ког апа ра та, уз исто вре ме но 
сма ње ње пла та, ак ту ел на је те ма и код на ших су се да. У Ру му ни ји ће 
до 2015. го ди не без по сла оста ти 326.000 рад ни ка у јав ном сек то ру 
– са оп штио је ру мун ски ми ни стар фи нан си ја Ге ор ге По џа.

Осим сма њи ва ња бро ја чи нов ни ка, од на ред не го ди не на ја вље но 
је и за мр за ва ње њи хо вих пла та. Ка ко пи ше ру мун ска штам па, бру-
то пла те др жав них слу жбе ни ка већ од 2.000 ле ја (не што ма ње од 
500 евра) би ће за мр зну те.

Смрт у до бром дру штву 
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У се ли ма врањ ске оп шти не 
Бре зо ви ци, Лу ко ву, Ко-

ћу ру, Ста ром и Но вом Гло-
гу, сва ког да на је све ма ње 
до ма ћин ста ва. Мла дих ско ро 
и да не ма, је ди но још по-
не ко ста рач ко до ма ћин ство 
успе ва да ис тра је бо ре ћи 
се за го ли жи вот и оп ста-
нак на овим про сто ри ма. У 
не ка дру га, срећ ни ја вре ме-
на ов де су се кр чи ле шу ме 
да би се до би ло об ра ди во 
зе мљи ште.

Је дан од оних ко ји успе-
ва ју да одо ле не да ћа ма је сте 
и Бо ра Ан тић, осам де сет-

дво го ди шњак ко ји не на ме-
ра ва да на пу сти сво је се ло 
Пр во нек. 
Жи ви ова ста ри на с 

осам хи ља да ди на ра ма-
те ри јал ног обез бе ђе ња ко је 
му ме сеч но ис пла ћу је Са-
вез бо ра ца.

– Из гра ди ли су бра ну с 
ми ли он ку би ка во де, а ми 
смо кроз бес пу ће до ве ли 
во ду уда ље ну пет на е стак 
ки ло ме та ра. Са гра ди ли су 
нам пре ле пу ам бу лан ту, али 

ле кар не до ла зи. Из гра ди ли 
су нам и са вре ме ну шко лу, 
у ко јој са мо ђаци не до ста-
ју. Здра вље ми је при лич но 
ло ше, узи мам мно го ле ко-
ва по ко је мо рам да идем 
у Вр ањску ба њу. Имам два 
си на од ко јих је дан до ла-
зи че шће а дру ги при лич-
но рет ко. Ста рост, са мо ћа и 
не ма шти на су ве ли ко бре-
ме ко је се те шко но си – ка-
же Бо ра.

Р. Ста ној ко вић 

ПР ВО НЕК, У ВРАЊ СКОЈ ОП ШТИ НИ

Те шко бре ме са мо ће

НА ЛИЦУ МЕСТА

Тре нут но се у од ма ра ли шту Цр ве-
ног кр ста у Бо го ва ђи, на сед мо-

днев ном од мо ру, на ла зи 70 од укуп но 
380 со ци јал но угро же не де це, уз ра-
ста од се дам до 10 го ди на, ко ја ће 
се ов де од ма ра ти за хва љу ју ћи со ли-

дар но сти Бе о гра ђа на, а ме ђу њи ма 
и ве ли ког бро ја пен зи о не ра. 

Пре ма ре чи ма Сла ђа не Ди мић из 
Цр ве ног кр ста Ср би је, од по кре та ња 
ак ци је у ју ну, ка да су сва бе о град ска 
до ма ћин ства уз „Ин фо стан” до би ла и 

уплат ни цу Цр ве ног кр ста 
Бе о гра да са по зи вом да 
по мог ну опо ра вак де це 
из си ро ма шних по ро ди ца, 
до да нас је при ку пље но 
ви ше од 4,5 ми ли о на ди-
на ра. По је ди нач не упла-
те кре та ле су се од 50 
до 11.000 ди на ра. Нај ве-
ћа днев на упла та би ла је 
сре ди ном ју ла, тач ни је 
13, ка да је на ра чун ЦК 
Бе о гра да сти гло 612.000 
ди на ра, што се по ве зу-
је са тер ми ном ис пла те 
пен зи ја, па се мо же за-
кљу чи ти да су и ово га 
пу та нај ста ри ји Бе о гра-
ђа ни да ли нај ве ћи до при-
нос опо рав ку де це.

У по след њој гру пи на 
од мор у Бо го ва ђи, ина-
че ис пу њен раз ли чи тим 
еду ка тив ним са др жа ји-
ма, спорт ским ак тив но-
сти ма и дру же њем, ићи 
ће мен тал но не до вољ но 
раз ви је не осо бе и ром-
ска де ца из бе о град ских 
вр ти ћа.

М. Иванчајић

Пен зи о не ри по мо гли 
од мор де це

Бо ра Ан тић

Про сла ви ли 
ро ђен дан

По во дом 52. ро ђен да на Оп штин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Алек син-
ца одр жан је окру гли сто о ак ту ел ним 
про бле ми ма и дру штве но-еко ном ском 
по ло жа ју ин ва ли да ра да у Ср би ји. О 
нај зна чај ни јим зби ва њи ма ко ја се од-
но се на ову ка те го ри ју ста нов ни штва 
го во рио је Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је. На кон 
рад ног де ла, одр жа но је так ми че ње 
у ко ме су се еки пе из За је ча ра, Пи-
ро та, Про ку пља, Ни ша и Алек син ца 
над ме та ле у ша ху и пи ка ду.

До ма ћи ни су Бо жи да ру Це ки ћу, у 
знак за хвал но сти за успе шну са рад-
њу, уру чи ли ме да љу ин ва ли да ра да. 
Нај бо ље пла си ра ни уче сни ци спорт-
ских так ми че ња на гра ђе ни су пе ха-
ри ма и за хвал ни ца ма.

С. Илић

Бо жи дар Це кић примио медаљу



До ма ћин ство Ра ду ла Зо-
ри ћа из Бо же ти ћа про-

гла ше но је за нај бо љег 
про из во ђа ча пу но ма сног 
зла тар ског си ра на 13. „Си-
ри ја ди”, одр жа ној у овом 
се лу код Но ве Ва ро ши у 
ор га ни за ци ји Ту ри стич ко-
спорт ског цен тра „Зла тар” 
и оп шти не Но ва Ва рош. 

У кон ку рен ци ји 104 так-
ми ча ра дру га на гра да при-
па ла је до ма ћин ству Вла да 
Ву чи ће ви ћа из Штит ко ва, а 
тре ћа до ма ћин ству Ми лан ка 
Ћи ро ви ћа из Бо же ти ћа. Вред-
не нов ча не и роб не на гра-
де до би ли су и про из во ђа чи 
зла тар ског си ра Ми лић То па-
ло вић и Сла ђа на Џе ку лић из 
Тру до ва, Ми ли са ва Лу ко вић 
из Ак ма чи ћа, Алек са Ча ка ре-
вић из Штит ко ва, Ми лин ко 
По по вић и Сла ви ша Зо рић 
из Бо же ти ћа и Бу ди мир Пе-
ро ше вић из Бу ко ви ка.

Ра дул Зо рић, ко ји се у 
за се ок Зо ри ћи вра тио са ла-
ска вим при зна њем и че ком 
на 25.000 ди на ра, про из вод-
њом си ра ба ви се тек три 
ле та. Ка да је, по сле про па-
сти дру штве ног пред у зе ћа у 

ко ме је био за по слен и не у-
спе лог из ле та у во де при ват-
ног би зни са, 2006. од лу чио 
да окре не лист и про ме ни 

стал но ме сто бо рав ка, ма-
ло је ко од ње го вих по зна-
ни ка ве ро вао да ће, на кон 
три де це ни је про ве де не за 
тр го вач ком те згом у Но вој 
Ва ро ши, ус пе ти да се при-
ла го ди се о ском на чи ну жи-
во та. Он је, ме ђу тим, убр зо 
по сле по врат ка на оче ви ну 
об но вио опу сте ло до ма ћин-
ство, ку пио че ти ри кра ве 
и са су пру гом Ми ло мир ком 
кре нуо у про из вод њу зла-
тар ског си ра.

– Пла ше ћи се кле тве пре-
да ка, ни сам на кон смр ти ро-

ди те ља до зво лио да у ко ров 
за ра сте има ње на ком сам 
ро ђен и од ра стао и ко је је 
от хра ни ло ге не ра ци је Зо ри-

ћа. Да нас ме упра во то пар-
че оче ви не хра ни хле бом и 
обез бе ђу је ми ка кву-та кву 
ег зи стен ци ју. Се љач ки жи-
вот је са се дам ко ра и пун 
не из ве сно сти јер је да нас 
лак ше про из ве сти не го про-
да ти сир. Ко ли ко пу та по-
гле даш у не бо док по ра сте 
ли ва да и при ку пиш от ко се, 

а це на си ра – са мо 220 ди-
на ра – ка же Зо рић.

Спра вљен од мле ка кра-
ва ко је се на па са ју тра вом 
са бе ло ка ме ни це на над мор-
ској ви си ни из над 1.200 ме-
та ра, по ре цеп ту ри ко ја се 
већ де це ни ја ма пре но си са 
ге не ра ци је на ге не ра ци ју, 
зла тар ски сир спе ци фич ног 
уку са це њен је ме ђу сла до-
ку сци ма. Ње го вом про из-
вод њом да нас се ба ви око 
хи ља ду до ма ћин ста ва.

– Сир спре мам она ко ка-
ко су то мо ја мај ка и све кр-
ва ра ди ле, не ма ту по себ не 
тај не осим у ко ли чи ни со ли 
ко ја се до да је мле ку то ком 
си ре ња. Али ва ља зна ти и 
да не ма ква ли тет ног бе лог 
мр са ако пла нин ка ни је уред-
на, а шта ле, кра ве, су до ви 
и ко ли ба бес пре кор но чи сти 
– ка же пр во на гра ђе на пла-
нин ка Ми ло мир ка Зо рић.

Ж. Ду ла но вић
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Ра дул (пр ви де сно у пр вом ре ду) и нај бо љи про из во ђа чи 
са пред сед ни ком Но ве Ва роши Сла ви шом Пу ри ћем

У БО ЖЕ ТИ ЋИ МА КОД НО ВЕ ВА РО ШИ ОДР ЖА НА 13. „СИ РИ ЈА ДА”

И сир са се дам ко ра
У кон ку рен ци ји 104 про из во ђа ча пр во ме сто при па ло Ра ду лу Зо ри ћу, а дру гу У кон ку рен ци ји 104 про из во ђа ча пр во ме сто при па ло Ра ду лу Зо ри ћу, а дру гу 

и тре ћу на гра ду осво ји ли Вла де Ву чи ће вић и Ми лан ко Ћи ро вићи тре ћу на гра ду осво ји ли Вла де Ву чи ће вић и Ми лан ко Ћи ро вић

Спе ци фи чан укус: бе ли сир с бе лог ка ме на

У ба шти ша бач ких пен-
зи о не ра Ми ли ја не и Дра га на 
Ми лу ти но ви ћа у Је вре мов цу, 
се лу на до мак Шап ца, ове го-
ди не од га јен је па ра дајз те-
жак ки ло грам и 400 гра ма. И 
ра ни је су Ми ли ја на и Дра ган 
има ли пло до ве па ра дај за те-
же од ки ло гра ма, али овај је 
баш ре кор дер. 

– Се ме па ра дај за ко ји са-
ди мо про из вео је мој де да 
Бо го љуб – ка же Дра ган. – 
Ко ри сти ли су га и мо ји ро-
ди те љи До бри ја и Сре тен. А 
ако да бог, и мој син Вла-
ди мир, иако је опре де љен 
за тех ни ку, од га ја ће ова кав 
па ра дајз. 

Ина че, у ба шти у Је вре-
мов цу овај брач ни пар га ји 
и цве ће. По себ но тре ба ис-

та ћи биљ ку бу ген ви ли ју, ко-
ја је ја ко рет ка у Ср би ји, а 
сти гла је са Фи ли пи на. 

Б. Ра до ва но вић

У ЈЕ ВРЕ МОВ ЦУ КОД ШАП ЦА

Џи нов ски па ра дајз



ХРОНИКА

Да ни је ла Стан ко вић, Сви-
лајн чан ка ко ја жи ви у 

Швај цар ској, ушла је у Ги-
ни со ву књи гу ре кор да као 
уче сник из ло жбе ме ђу обла-
ци ма – ка да се це пе лин, или 
ка ко у не мач ком де лу Швај-
цар ске ка жу луфт ба лон, ди-
гао у не бо, на ви си ну од 219 
ме та ра, и по нео 700 ме та-
ра ду гач ку сли ку.

По сле дво го ди шњих при-
пре ма по иде ји Швај цар ки ње 
Фре ни Гурш де Бо га, био је 
то од го вор ко ји је 130 сли-
ка ра, ра зно вр сним спек тром 
бо ја и сли кар ских тех ни ка, 
да ло на мо то сво је вр сне ма-
ни фе ста ци је „Љу бав, жи вот, 
за ба ва и сло бо да”.

У ту ша ро ли кост је дин-
стве не иде је од лич но се укло-
пи ла и Да ни је ла, иако је 
сли кар по ста ла, ре кло би се, 
слу чај но, а оста ла на мер но и 
трај но, као во ском упи са на. 
Баш во ском, ко ји је осно ва 
сли кар ске тех ни ке ен ка у сти-
ка, ро ђе не још у ста ром Егип-
ту и ан тич кој Грч кој, ко јом 
се да нас у све ту ис ка зу је 
све га 360 сли ка ра. 

Иако је та ле нат при ро-
дан, до пр вих сли ка је до шло 
– при нуд но. На и ме, Да ни-
је ла је пре осам го ди на у 
Швај цар ској, где жи ви од 
1990, до жи ве ла са о бра ћај-
ни удес по сле ко јег јој је 
би ла нео п ход на ре ха би ли та-
ци ја. А те ра пи ја – по за пад-
но е вроп ском ре цеп ту:

– Те ра пе ут ки ња ми је по-
ну ди ла да би рам ак тив ност 

ко јом же лим да се ба вим: 
да пе вам или да сли кам. Из-
бор ни је био те жак, оста-
ла је са мо ди ле ма – ка ко? 
И баш у том здрав стве ном 
цен тру ви де ла сам нео бич ну 
сли чи цу ви со ког сја ја, ра ђе-
ну тех ни ком са во ском... – 
при се ћа се Да ни је ла пр вог 
кон так та са ен ка у сти ком.

И та ко, ко рак по ко рак. 
Нео бич на тех ни ка, нео бич не 
сли ке. Олов ка и чет ки ца на 
стру ју уз по моћ пе гле ства-
ра ју очвр сли во шта ни слој 
ко ји за др жа ва сјај и ин тен-
зи тет то но ва, а от по ран је 
на вла гу.

– За мој сли кар ски из ла-
зак у јав ност нај за слу жни ји 
су Ду шан По по вић, ком по зи-
тор, и мој су пруг Не над. У 
ре сто ра ну „Код Ран ка”, у бли-
зи ни Ци ри ха, они су вла сни-
ку, о чи јем по ре клу го во ри 
и име ре сто ра на, „за ме ри ли” 
што на зи до ви ма не ма ни-
јед не сли ке. Он је при хва-
тио дру гар ску при мед бу, а 
већ по сле две-три не де ље 
по че ле су да сти жу по руџ би-
не, усле дио је и кон такт са 
Удру же њем сли ка ра „Урош 
Пре дић” ко је оку пља на ше 
љу де у Швај цар ској. 

Сле ди ле су, по том, из-
ло жбе, а за тим и при ли ка 
да, по сле кон кур са, сли ком 
1,70 пу та 1,40 ме та ра, бу де 
део швај цар ског сли кар ског 
мо за и ка од 423 де ла ко ји је 
леб део над овом зе мљом. 

Ње ни пеј за жи, мр тва 
при ро да, па и ап страк ци-
је, у мно гим су швај цар ским 
ста но ви ма. Јед на Швај цар-
ки ња ку пи ла је ви ше сли ка 
док су, ка ко ка же, јеф ти ни-
је. А иде је по ти чу са свих 
стра на. Из Ре са ве, из ко-
је во ди по ре кло, али и из 
Швај цар ске, у ко јој је већ 

ста ро се де лац, где жи ви у 
ме ста шцу Се он, код Ара уа, 
у не мач ком де лу ове алп-
ске зе мље. Су пруг Не над, 
ин же њер, ра ди у фир ми 
АББ ко ја из ра ђу је чи по ве 
за ви со ко на пон ску стру ју, 

де се то го ди шња Та тја на већ 
ис по ља ва умет нич ки та ле-
нат, до би ла је и швај цар ску 
сти пен ди ју за му зич ку шко-
лу, а ше сто го ди шња На та-
ша ужи ва у де тињ ству без 
оба ве за и од ла сци ма у ма-
мин Сви лај нац и та тин Кра-
гу је вац.
Пре драг Па ре за но вић
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По сле са о бра ћај ног уде са, у Швај цар ској се опре де ли ла за сли кар ство као ре ха би ли та ци јуП

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ: СВИ ЛАЈН ЧАН КА У ГИ НИ СО ВОЈ КЊИ ЗИ РЕ КОР ДА

Га ле ри ја на алп ском не бу

Са Наташом, Та тја ном и Не на дом: по кло ни 
за ба ку у Кра гу јев цу

Сли ке пу ту ју у не бо

Да ни је ла у „во шта ном ате љеу”



Иако је дав но за ко ра чио 
у осму де це ни ју, нај ста-

ри ји вла со ти нач ки так си ста 
Ни ко ла Мла де но вић, и по сле 
по ла ве ка ба вље ња овим „за-
на том”, ра ди са жа ром као 
да је на по чет ку рад не би о-
гра фи је.

– То је мој жи вот, во лим 
да ра дим оно што нај бо ље 
знам и за то ћу так си ра ти док 
бу дем мо гао – при ча Ни ко ла. 
– Пен зи ја ми је скром на, ми-
ни ма лац. И да је бо ља, так-

си рао бих. Во лим тај по сао, 
ра ду јем се но вом ју тру и су-
сре ту са љу ди ма. Рад ња ми 
је ре ги стро ва на, јер не во-
лим да „кра дем” др жа ву а ни 
сво је ко ле ге так си сте. 

Ни ко ла је у рад ном ве ку 
про ме нио де се так во зи ла и 
увек био спре ман да по мог-
не су гра ђа ни ма. Ни ка да ни је 
имао так си ме тар, јер то ин-
спек то ри од ње га ни су ни 
тра жи ли, а са пут ни ци ма се 
ла ко до го ва рао о це ни пре-

во за. Че сто се пла ћа ло ко ли-
ко се има, тек да се по кри ју 
тро шко ви бен зи на.

– Ни ка да се ни је до го ди ло 
да пут ник не пла ти во жњу, а 
умео сам да так си рам и бес-
плат но – при ча Ни ко ла, чи-
ји је мо то увек био „ва жно 
је да сви бу ду за до вољ ни”. 
Кат кад је и по не вре ме ну, 
ки ши или сне гу, во зио и у 
нај у да ље ни је де ло ве Ср би је, 
чак и у за би ти у ко је се те-
шко сти за ло и пе ши це. 

Да нас, ка же, ма ње је по-
сла, а има и „ди вљих” так-
си ста: 

– Ра ди се тек да се по кри-
ју тро шко ви, пла те др жа ви 
оба ве зе, а оста не јед на пен-
зи ји ца, али сам за до во љан 
– ка же нај по зна ти ји вла со ти-
нач ки так си ста. 

Да ни ло Ко цић
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СЛАТ КЕ МУ КЕ БИВ ШЕГ ПО ЛИ ЦАЈ ЦА ЈОР ДА НА ВЕ СИ ЋА ИЗ ДЕ БР ЦА

Са ће пу но па ра
Иако је пр ву ко шни цу до био на по клон, да нас је је дан од ве ћихИако је пр ву ко шни цу до био на по клон, да нас је је дан од ве ћих

про из во ђа ча ме да у овом де лу вла ди ми рач ке оп шти непро из во ђа ча ме да у овом де лу вла ди ми рач ке оп шти не

Ово је јед на од нај ме до но сни јих го-
ди на у по след њој де це ни ји, па с 

раз ло гом оче ку јем про из вод њу од 1,5 
то не ме да и, на рав но, со лид ну за ра ду. 
То ка же бив ши ви ше го ди шњи учи тељ 
и по ли ца јац Јор дан Ве сић из Де бр-
ца ко ји је од ла ском у пен зи ју по чео 
озбиљ ни је да се ба ви пче лар ством. 
У пче ли ња ку има око 60 ко шни ца, по 
че му се убра ја у ред ве ћих про из во-
ђа ча ме да у овом де лу вла ди ми рач-
ке оп шти не.

– Имам и ре ги стро ва ну при ко ли-
цу за при вре ме ни тран спорт ко шни-
ца на па шу у дру ге кра је ве. У овом 
по слу у по моћ ми при ска че су пру га 
Слав ка ко ја је, та ко ђе, би ла учи те љи-
ца – ка же Јор дан.

Наш са го вор ник, ко ји је и ду го го-
ди шњи да ва лац кр ви, на по ми ње да 
за ње га пче лар ство, а по себ но вр-
ца ње ме да, има по се бан зна чај, до-
жи вља ва га као до ма ћин ски по сао у 

ко јем, јед но став но, ужи ва. Ни је про-
пу стио да ка же да је пр ву ко шни цу 
на по клон до био још 1973. го ди не, 
од Бра ни сла ва Цвет ко ви ћа, из су сед-
них Ме са ра ца.

– У по ли ци ји сам про вео 28 го ди-
на и имам чин ка пе та на – при ча Ве-
сић ко ји је, у ви ше на вра та, про вео 
укуп но де вет го ди на на Ко со ву и Ме-
то хи ји где је, ка ко ка же, „с ко ле га ма 
ра то вао про тив шип тар ских те ро ри-
ста”, би вао у си ту а ци ја ма ка да му је 
жи вот био угро жен, али ни кад ни је 
пре ко ра чио овла шће ња, ни ти зло у по-
тре био слу жбе ни по ло жај. 

Ве сић сло бод но вре ме нај че шће 
про во ди у клу бу пен зи о не ра. Уче ству-
је у свим про сла ва ма и не про пу шта 
ни је дан из лет. Ре дов но чи та „Глас 
оси гу ра ни ка” за ко ји ка же да је са-
др жа јем „по ме ри” љу ди у по зним 
го ди на ма.

Зла то мир Ђу рић

ВЛА СО ТИН ЦЕ

По ла ве ка у так си ју

Ни ко ла Мла де но вић

У „ЗА СТА ВИ ИН ПРО” 
КО ЈА ЗА ПО ШЉА ВА

ИН ВА ЛИ ДЕ

Уз вра ти ли 
раз у ме ва ње
Кра гу је вач ко пред у зе ће 

„За ста ва Ин про”, ко је за по-
шља ва 107 рад ни ка ме ђу ко-
ји ма је 60 ин ва лид них осо ба, 
не дав но је ор га ни зо ва ло вр ло 
успе шну ак ци ју до бро вољ ног 
да ва ња кр ви ко јој се ода зва-
ло 28 за по сле них. 

– На овај на чин по ка за ли 
смо да је ху ма ност основ ни 
мо тив у на шем пред у зе ћу, ко-
је је и осно ва но с ци љем да 
обез бе ди ег зи стен ци ју љу ди-
ма са ин ва ли ди те том. А и они 
се тру де да раз у ме ју по тре бе 
дру штва и да по моћ, ка да су 
у мо гућ но сти, уз вра те – ис ти-
че Бран ко Ве љо вић, ди рек тор 
„За ста ве Ин про”.

П. П.



Пен зи о нер из Ужи ца Ра-
ден ко Ђур ђе вић за шао 

је у де ве ту де це ни ју и, упр-
кос не баш ла год ном жи во-
ту, још је у по кре ту, ве дар 
и чио. Но ге га др же, а и 
пам ће ње га до бро слу жи. 
Сва ког да на се би на ђе не-
ки по сао... 

– Ро ђен сам 1928. го ди-
не у Ко ко ши ци, се лу у оп-
шти ни Ба ји на Ба шта. Отац 
Ра до мир и мај ка Гро зда из-
ро ди ли су осмо ро де це. Ја 
нај ста ри ји – при ча Ра ден-
ко. – У ра ној мла до сти че-
тво ро је по мр ло, оста ла ми 
два бра та и се стра. На жа-
лост, ни њих ви ше не ма. 
Мај ка се мла да раз бо ле ла 
и убр зо пре ми ну ла. Отац 
је, да би пре хра нио не јач, 
стал но над ни чио. Да бих 
му ко ли ко-то ли ко олак шао, 
у че тр на е стој сам по стао 
слу га. Са мо за ко мад хле-
ба на дан... 

Та ко је би ло све до пред 
Ра ден ков по ла зак у вој ску. 

По по врат ку, би ло му је ја сно 
да као слу га не ма ни ка кву 
пер спек ти ву. На по зив тет-
ке, мај чи не се стре, од ла зи 
у При леп где су га за по сли-
ли у Ду ван ском ком би на ту. 
Кад су му се тет ка и те ча, 
за бо љим по слом, пре се-
ли ли у Во гањ, код Ру ме, с 
њи ма је по шао и Ра ден ко: 

– Ра дио сам на одр жа ва-
њу пру ге. Нај че шће сам чу-
пао тра ву по ко ло се ку. 

У ме ђу вре ме ну, оже нио 
се Љу би цом, из Го сти ни це 
код Ужи ца, а ка да она ни-
је мо гла да под не се срем-
ску кли му и во ду, оти шли 
су у Ужи це где је Ра ден ко 
ра дио на ре гу ли са њу ко ло-
се ка, а по вре ме но био и чу-
вар пру ге. За вр шио је курс 
за ма не ври сту, коч ни ча ра и 
скрет ни ча ра и нај ду же ра-
дио као коч ни чар на те рет-
ним во зо ви ма.

– Да нас мла ди же ле зни-
ча ри не мо гу да схва те ка-
ко је би ло у то вре ме кад 

су те рет ни во зо ви углав ном 
руч но ко че ни, па је ма ла 
не па жња мо гла да до ве де 
до ка та стро фе. На коч ни-
ци отво ре них ко ла рад ник 
је увек био из ло жен ве тру, 
сне гу, ки ши или ја кој же зи. 
Од Ви ше гра да до Шар га на 
воз су ву кле две ло ко мо-
ти ве, а че сто су до да ва ли 
и тре ћу – по ти ски ва ли цу. 

Кроз ту не ле, а они су би ли 
че сти, чо век у ди му и ча-
ђи да се угу ши – ве ли овај 
вре ме шни пен зи о нер. 

За хва љу ју ћи буд но сти и 
при себ но сти, Ра ден ко је ви-
ше пу та спре чио да до ђе до 
не сре ће. Али, те шки усло-
ви ра да оста ви ли су ду бок 
траг на ње го вом здра вљу. 
Про гла шен је ин ва ли дом ра-
да и пен зи о ни сан 1977, са 
32 го ди не ста жа. На сре ћу, 
са да је до бро, за слу гом ле-
ка ра ко ји су га ле чи ли, а и 
он – ни кад пио ни пу шио, а 
ју тар њу ка фу одав но за ме-
нио ча јем од ле ко ви тог би-
ља ко је сам ску пља. 

У Кр ча го ву, на пе ри фе-
ри ји Ужи ца, у ку ћи ко ју су 
Љу би ца и он са гра ди ли, при-
дру жи ла им се кћи Дра ги ца 
са му жем Ми лу ном. А ту је 
и њи хов син Да ни јел са су-
пру гом и две ма де вој чи ца ма. 
Ста ри не су окру же не њи хо-
вом па жњом и љу ба вљу.

Ђо ко Ми ло ва но вић
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ВРЕ МЕ ШНИ ПЕН ЗИ О НЕР ИЗ УЖИ ЦА ПРИ СЕ ЋА СЕ МИ НУ ЛИХ ВРЕ МЕ НА

За ко мад хле ба на дан

ХРОНИКА

Нај ду же ра дио као коч ни чар на те рет ним во зо ви ма, по ве тру, ки ши и же зи, 
што се од ра зи ло на ње го во здра вље
НН
шш

На ко во, се ло у ки кинд ској оп шти ни, до би ло је тек 2. сеп-
тем бра ове го ди не ме сну ор га ни за ци ју пен зи о не ра. До та да 
пен зи о не ри су за јед нич ки де ло ва ли са ин ва ли ди ма ра да.

У На ко ву жи ви 589 пен зи о не ра и, 
с об зи ром на то ли ку број ност, оства-
ри ли су же љу да се ор га ни за ци о но 
оса мо ста ле. Учи ни ли су то на осни-
вач кој кон фе рен ци ји, без об зи ра што 
је гру па ин ва ли да ра да на њој по-
ку ша ла да осу је ти фор ми ра ње ме-
сне ор га ни за ци је пен зи о не ра.

За пред сед ни ка је иза бран Јо-
ван Ше во, пот пред сед ник је Рат ко 
Ђи лас, се кре тар Дра ган Не на дић и 
бла гај ни ца Да ни је ла Де ме тер, иза-
бра ни су и оста ли чла но ви Из вр шног од бо ра и де ле ги ра-
ни пред став ни ци у Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра.

Ме сна за јед ни ца у На ко ву обе ћа ла је про сто ри ју за 
оку пља ње и рад, па ће учла ње ни пен зи о не ри мо ћи да 
оства ре пра ва и оба ве зе без по тре бе да, ка ко су до не-
дав но мо ра ли, пу ту ју у Ки кин ду, у слу жбу Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра.

С. За ви шић

Ра ден ко Ђур ђе вић

ОСНИ ВАЧ КА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У НА КО ВУ

Нај зад са мо стал ни

Јо ван Ше во 

Од мах но ва учла ње ња
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Ба ња за во лон тирање
Оп штин ски од бор Ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске 

Па лан ке до нео је од лу ку да две чла ни це – ме ди цин ске се стре 
у пен зи ји Де сан ку Пе тро ски и Зо ри цу Ка ра пан џић о свом тро-
шку по ша ље на де се то днев ни бо ра вак у не ку од ба ња. 

ВРА ТАР НИ ЦА

Клуб „Увек мла ди”
У Вра тар ни ци код За је ча ра, род ном ме сту ре жи се ра 

Жи во ји на Па вло ви ћа, већ шест ме се ци ра ди Клуб ста рих 
„Увек мла ди”. Ка ко нам је ре као Ђор ђе Цвет ко вић, пред-
сед ник Клу ба, оку пље но је ви ше од сто ти ну чла но ва ко-
ји су би ли укљу че ни у ор га ни зо ва ње ли ков не ра ди о ни це 
„ЕТ НОС” и из ле та до Оплен ца и То по ле.

МЛА ДЕ НО ВАЦ

И на Са бо ру у Гу чи 
Мла де но вач ки пен зи о не ри, за хва љу ју ћи ан га жо ва њу 

пред сед ни ка Ра до ва на – Ра ше Стој ко ви ћа и Из вр шног од-
бо ра јед не од нај ор га ни зо ва ни јих и нај ак тив ни јих пен зи о-
нер ских ор га ни за ци ја у Бе о гра ду, уна зад не ко ли ко го ди на 
по се ти ли су ве ли ки број зна ме ни тих ме ста и ма ни фе ста ци-
ја у Ср би ји и Цр ној Го ри. Ове го ди не об и шли су ма на стир 
Острог у Цр ној Го ри, пла ни ну Бу ку љу код Аран ђе лов ца, 
Ја го ди ну и њен Зо о ло шки врт, Аквапарк и Га ле ри ју во-
шта них фи гу ра, би ли су и на Са бо ру тру ба ча у Гу чи, а 
овог ме се ца ће по но во оби ћи Вр њач ку Ба њу, ма на стир 
Про хор Пчињ ски, Вра ње и Врањ ску ба њу.

Мла де но вач ки пен зи о не ри има ју до бру са рад њу са мно-
гим оп штин ским ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра у Ср би ји, а 
по себ но са ко ле га ма из Кра ље ва, Вра ња, Ја го ди не, Бе ле 
Цр кве и Ко ви на.

М. Да ви до вић

На отва ра њу ли ков не ра ди о ни це

У Клу бу чла но ви мо гу да се по слу же то плим на пи ци-
ма, да про чи та ју штам пу (нај тра же ни ји је „Глас оси гу ра-
ни ка”) или пра те те ле ви зиј ске про гра ме.

У обли жњој Здрав стве ној ам бу лан ти пен зи о не ри има-
ју пред ност при ли ком ле кар ског пре гле да и ме ре ња крв-
ног при ти ска. 

М. С. 

На гра да је усле ди ла за ви ше го ди шњи во лон тер ски рад 
ових пен зи о ни са них ме ди цин ских се ста ра ко је љу ди ма тре-
ћег до ба ре дов но ме ре при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви, 
у про сто ри ја ма Оп штин ске ор га ни за ци је и по ме сним од-
бо ри ма у се ли ма оп шти не Сме де рев ска Па лан ка. Оне су 
де се то днев ну на гра ду ис ко ри сти ле у Вр њач кој, од но сно 
у Лу ков ској ба њи. 

Сл. К.

ПИ РОТ

Но ви ак тив же на 
Ак тив же на, осно ван пре не што ви ше од три го ди не при 

Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра у Пи ро ту, не дав но 
је, због не ак тив но сти, рас фор ми ран на ини ци ја ти ву са мих 

же на ко је чи не го то во по ло ви-
ну од бли зу 6.000 чла но ва и 
на зах тев Оп штин ског од бо ра. 
Иза бран је но ви ак тив од де-
сет чла но ва, а но ва пред сед-
ни ца, јед но гла сно, по ста ла је 
Пер си да Илић, ре ла тив но мла-
да же на, са ор га ни за тор ским 
спо соб но сти ма до не тим из РК 
„Бе о град” у Пи ро ту где је ду го 
ра ди ла као еко но ми ста. 

Ве ли мир Пеј чић, пред сед-
ник Оп штин ског од бо ра, оче-
ку је да ће но во и за бра ни ак тив 

же на би ти мно го ан га жо ва ни ји и ти ме мно го ви ше учи-
ни ти на афир ма ци ји и це ле оп штин ске ор га ни за ци је, док 
Пер си да Илић, пу на оп ти ми зма, обе ћа ва да ће „про бу ди-
ти” пен зи о нер ке, ко јих има од кро ја чи ца до на став ни ца и 
ди пло ми ра них еко но ми ста, да би се укљу чи ле у пла ни ра-
не кул тур но-за бав не и спорт ске ак тив но сти. 

С. Па на ки јев ски

Пер си да Илић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.30

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Ва жно је дру же ње
У Град ској ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да Сме де ре ва, по-

ред ни за дру гих, по себ на па жња по све ће на је спорт ско-ре-
кре а тив ним ак тив но сти ма чла но ва. На Рад нич ко-спорт ским 
игра ма у Сме де ре ву Ку гла шка сек ци ја, ко ја оку пља два-
де се так чла но ва, так ми че ћи се са здра вим осо ба ма, ла не 
је би ла пр ва, а ове го ди не тре ћа, док је њен члан Све то-
зар Пе тро вић за у зео пр во ме сто са нај ве ћим бро јем обо-
ре них чу ње ва у кон ку рен ци ји 30 так ми ча ра. 

У так ми че њу ко је је ор га ни зо вао Син ди кат пен зи о не ра, 
сто но те ни се ри ГО ИР ове го ди не по ста ли су екип ни пр ва ци 
оп шти не Сме де ре во, док су ша хи сти би ли тре ћи. 

У сме де рев ској ор га ни за ци ји, по ре чи ма пред сед ни ка 
Ме џа и да Ате мов ског, по себ ну па жњу по све ћу ју су сре ти ма 
и так ми че њу с ор га ни за ци ја ма из дру гих гра до ва, а циљ 
ни је са мо ре зул тат већ, пре све га, дру же ње и скла па ње 
при ја тељ ста ва ин ва ли да ра да пен зи о не ра.

ГО ИР Сме де ре во

АЛЕК СИ НАЦ

Не за бо рав но пу то ва ње 
Пе де се так алек си нач ких пен зи о не ра упу ти ло се не дав но 

на не за бо рав но пу то ва ње. Об и шли су Кру ше вац, Кра ље во, 
Ча чак, Ужи це, сти гли до Ка ди ња че и Ко ви ља че, а за тим, 
пре ко Би је љи не и по ред бо га тих сем бе риј ских њи ва, сти гли 
у ма што ви то ет но се ло „Ста ни ши ћи”. Би ли су из не на ђе ни, и 
то ве о ма при јат но, јер ни су мо ра ли да пла те ула зак у „се-
ло”. Сво је вре ме но, да би ви де ли Ђа во љу ва рош за ула зни-
цу су мо ра ли да из дво је по 250 ди на ра, а не ка ко то ли ко 
и за Др вен град, на Ме ћав ни ку. Пу ни ути са ка, пен зи о не ри 
из лет ни ци из Алек син ца по ку по ва ли су су ве ни ре за фа ми-
ли ју и при ја те ље, успомену на лепо путовање.

В. Цве та но вић

АЛЕКСИНАЦ

СО КО БА ЊА

Награде и дипломе
Пен зи о не ри и ин ва ли ди ра да из Со ко ба ње сло бод но 

вре ме нај че шће про во де у Клу бу, у дру же њу и ћа ска њу, 
али и у игра њу ша ха, сла га њу до ми на и пи ка ду.

Све до не дав но при ча је углав ном би ла иста. Код до ми-
на, бо љи се хва ли „Сла жем их, бре, бр же но Мр ка ки ло-
ме тре ас фал та”, у ша ху уве ра ва „Ја сам за те бе, чо ве че, 
Гли га, пре дај и да поч не мо но ву пар ти ју”, а код да ма она 
нај бли жа „де сет ки” ве ли: „Ево, спор тист ки ње, има те при-
ли ку да упо зна те Ја сну Ше ка рић”.

А он да је 
ор га ни зо ван 
и оп штин-
ски тур нир 
под буд ним 
оком То ми-
сла ва Ко-
сти ћа, чла на 
са ве та Клу-
ба. Нај бо љи 
у игри до ми-
на по ка зао 
се Сте ван 
Ди нић, дру-
ги је био 
Јо ван Ра до-
са вље вић, а 
тре ћи Ра до-
слав Пе тро-
вић. У ша ху 
је пр во ме сто 
при па ло Го-
лу бу Пет ко-
ви ћу, дру го 
Алек сан дру 
Ма ној ло ви-
ћу, а тре ће 
Го ра ну Ста мен ко ви ћу.

На гра де и ди пло ме по бед ни ци ма је уру чио Сто ја дин 
Стој ко вић, пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о-
не ра у Со ко ба њи.

ОО пен зи о не ра Со ко ба ња

СОКОБАЊА

ТО ПЛИ ЦА

По ма жу бо ле сни ма
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у Кур шу мли ји и 

Жи то ра ђи, у то плич ком кра ју, пред ви де ле су сред ства за 
по моћ бо ле сним чла но ви ма. 

Пре ма ре чи ма Ми о дра га Или ћа, пр вог чо ве ка кур шу-
млиј ских пен зи о не ра, за обо ле ле чла но ве ове ор га ни-
за ци је из дво је но је 300.000 ди на ра, а но вац ће до би ти 
нај у гро же ни ји за ку по ви ну ле ко ва. Слич но је и у оп шти-
ни Жи то ра ђа. Та мо шње удру же ње је за бо ле сне, ко ји ма 
је по тре бан но вац за ле ко ве, из дво ји ло 240.000 ди на ра, 
ка же То ми слав Ри стић, пред сед ник.

Чел ни љу ди ове две ор га ни за ци је на по ми њу да су све-
сни да су пред ви ђе на сред ства не до вољ на, али да ће она 
ипак не што зна чи ти бо ле сним пен зи о не ри ма с ма лим при-
ма њи ма.

Ж. Д.

Ша хи сти са ко ле га ма из Ни ша

Са спор ти сти ма у Ја го ди ни
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БЕ О ГРАД

Цвет ни со ли тер
У 18 ме сних за јед ни-

ца Но вог Бе о гра да жи ви 
пу но вре ме шних љу ди од 
ко јих су мно ги чла но ви 
Удру же ња пен зи о не ра. 
Али, по сто је и „не зва нич-
на удру же ња”, она – ком-
шиј ска. Та ко се у Бло ку 
45, у МЗ „Са ва”, у Ју ри ја 
Га га ри на 173, ду го дру же 
че ти ри ком ши ни це, за љу-
бље ни це у цве ће и ми-
ран жи вот: Зор ка Ја рић, 
Ми ли ја на Бо ја то вић, Сне-
шка Ле кић и Та ња Ста-
јић. У дру же њу је и ни кла 
иде ја да се око со ли те-
ра по са ди цве ће, по пло ча ју ста зе и оиви че ба ште. То је 
фи нан сиј ски по др жа ла и пред сед ни ца кућ ног са ве та Све-
тла на Ан дрић, на ђе ни су мај сто ри и – иде ја је оства ре на. 
И дру ге ком ши је су до бро вољ ним при ло зи ма уче ство ва-
ле у овој ак ци ји, па са да ужи ва ју се де ћи на клу па ма свог 
цвет ног со ли те ра. Пен зи о нер Јо ка Жив ков из род ног Бе-
че ја је до нео ви шњу, око ње по са дио цве ће „ле пог Јо ву” 
и о свом за са ду по себ но бри не.

Ком ши ја ма из су сед не згра де се ово то ли ко до па ло да 
су узе ли „му стру”, па и они са да ра де и уре ђу ју ба ште, 
ивич ња ке и ста зе око свог со ли те ра у бро ју 183. 

М. Га рић

РУ ЊА НИ

Из лет на Опле нац
У Ор га ни за ци ји пен зи о не ра Ру ња на, у оп шти ни Ло зни ца, 

ак тив но шћу Је ли це Ве сић и Ми ли це Ер це гов че вић на ста-
вље на је се ри ја из ле та у са рад њи са ту ри стич ком аген ци-
јом „М.Г.С.” Жив ка Сте фа но ви ћа. 

Ово га пу та по се ће ни су То по ла и Ме мо ри јал ни цен тар 
Опле нац, за ду жби на кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа, као и 
Ора шац, ме сто где је срп ски на род пред во ђен во ждом Ђор-
ђем Пе тро ви ћем Ка ра ђор ђем по ди гао Пр ви срп ски уста нак. 
За тим су из лет ни ци по се ти ли и Бу ко вич ку ба њу у Аран ђе-
лов цу, где су се осве жи ли, ру ча ли и од мо ри ли. 

Жи ван Кра сав че вић, 
дипл. еко но ми ста, пен зи о нер

НИШ

Су срет три окру га
Ниш ће 26. сеп тем бра би ти до ма ћин Два де сет осмих 

су сре та оп штин ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ни шав ског, 
Пи рот ског и То плич ког окру га.

– Оче ку је мо да ће ово го ди шњим су сре ти ма при су ство-
ва ти око 350 уче сни ка, а до ћи ће и мно го број ни го сти. 
На да мо се да ће нам до ћи и пот пред сед ник срп ске вла де 
др Јо ван Кр ко ба бић – ка же До бро сав Ми лен ко вић, се кре-
тар Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Ниш.

Ми лен ко вић под се ћа да се су сре ти сва ке го ди не одр жа-
ва ју у дру гом гра ду, а да ће на ред не до ма ћи ни би ти пен-
зи о не ри Пи рот ског окру га. 

Се кре тар ни шке ор га ни за ци је са оп шта ва да су за нај-
си ро ма шни је чла но ве из дво ји ли 300.000 ди на ра, па је 600 
нај у гро же ни јих до би ло по 500 ди на ра.

ГО пен зи о не ра Ни ша

БЕ ЧЕЈ

На ре чи ци Чик 
У ор га ни за ци ји Оп штин ског удру же ња ин ва ли да пен-

зи о не ра Бе че ја, на оба ла ма ре чи це Чик, на до мак Бач ког 
Пе тро вог Се ла, дру жи ли су се чла но ви ове ор га ни за ци је 
„тре ће до ба ша” од ју тра до ка сних ве чер њих са ти, уз до-
бар до ма ћи пи ле ћи па при каш, по га чи це и хлад но пи ће.

Одр жа но је и над ме та ње у пи ка ду, ша ху и спорт ском 
ри бо ло ву. Пр ва ме ста у ша ху осво ји ли су Зо ран Мај сто-
рац и Ми лан Ста но јев из Бач ког Пе тро вог Се ла, док је у 
спорт ском ри бо ло ву нај бо љи био пен зи о ни са ни на став ник 
из истог ме ста Иштван Се на ши. Уло вље ну ри бу џентлмен-
ски су вра ти ли у ре чи цу.

Пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Ми-
лу тин Лу да јић, а за тим и пред сед ник ме сне ор га ни за ци је 
пен зи о не ра Имре Киш до при не ли су ве се лом и опу ште ном 
рас по ло же њу ме ђу пе де се так при сут них чла но ва.

Ја нош Жол наи

РА ЧА

По зив у Бе лу Цр кву
Ду го го ди шњу успе шну са рад њу, ко ја се, из ме ђу оста-

лог, огле да и у ре дов ним по се та ма и дру же њу, оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра Ра че и Бе ле Цр кве на ста вља ју 
и овог ме се ца.

На и ме, Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ра че по зва-
ла је за ин те ре со ва не чла но ве на јед но днев ни из лет код 
при ја те ља, у Бе лу Цр кву, 27. сеп тем бра. Це на, ко ја под-
ра зу ме ва пре воз, хра ну, за ба ву и дру же ње Шу ма ди на ца 
и Ба на ћа на, из но си 1.100 ди на ра.

П. П.

РУ ЊА НИ

Зорка Јарић и Јока Живков
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Оп штин ске
ор га ни за ци је Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је
Бра ни чев ски округ

По жа ре вац, Шу ма диј ска 
21-23

 012/222-228
Ве ли ко Гра ди ште, Кне за 
Ла за ра 28

 012/662-435
Го лу бац,  012/667-836
Жа ба ри, Ми ро сла ва
Ив ко ви ћа бб

 012/250-249
Жа гу би ца, Пар ти зан ска бб

 012/443-562
Ку че во, Све тог Са ве бб

 012/850-210
Ма ло Цр ни ће

 012/279-016
Пе тро вац на Мла ви, 8. 
ок то бра 6

 012/331-394

Шу ма диј ски округ

Кра гу је вац,
Кне за Ми ло ша 4

 034/335-423
Аран ђе ло вац,
Кра ља Пе тра 34

 034/711-096
Ба то чи на, Ка ра ђор ђев трг 5

 034/842-396
Кнић, Бум ба ре во бр до

 034/510-996
Ла по во, Ње го ше ва 51

 034/851-518
Ра ча, Ка ра ђор ђе ва 77

 034/751-680
То по ла, 
Кра ља Алек сан дра 36

 034/811-302

По мо рав ски округ

Ја го ди на, Ђу ре Јак ши ћа 27
 035/224-442

Де спо то вац, 
Пе тра Драп ши на 10

 035/611-041
Па ра ћин,
Ни ко ле Па ши ћа бб

 035/563-319
Ре ко вац,
Кра ља Пе тра I 55

 035/711-996
Сви лај нац, Вра чар ска 4

 035/311-778
Ћу при ја, Кне за Ми ло ша 34

 035/471-439

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 proffi ce@pio.rѕ

ПИСМА

По зна то је да Ср би ја рас по ла же ве ли ким 
бро јем ле ко ви тих во да и ба ња рас про стра-
ње ним по свим де ло ви ма зе мље, што пред-
ста вља при род на бо гат ства ко ја би тре ба ло 
да бу ду до ступ на свим ста нов ни ци ма. Али, 
то код нас ни је омо гу ће но. При род ним бо-
гат стви ма ове вр сте рас по ла жу раз не при-
ват не фир ме и по је дин ци, због че га су она 
ши рем ста нов ни штву, а на ро чи то они ма ко-
ји ма су нео п ход на, не до ступ на.

При род на ле чи ли шта на ше зе мље до-
ступ на су са мо ма лом бро ју ста нов ни ка, и 

то они ма са бо љим фи нан сиј ским мо гућ-
но сти ма. Уко ли ко је ко ри шће ње при род них 
ле чи ли шта омо гу ће но по здрав стве ним и 
со ци јал ним пи та њи ма, ту су при сут не раз-
не про це ду ре, али све за ви си у нај ве ћем 
де лу од ма те ри јал них мо гућ но сти.

Би ло би са свим ло гич но да ле чи ли шта 
и при род на бо гат ства за кон ским од ред-
ба ма бу ду на рас по ла га њу здрав стве ним 
ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је, као што 
су бол ни це и дру ге здрав стве не уста но ве, 
да би се ство ри ле мо гућ но сти да ле ка ри 
по ди јаг но за ма бо ле сни ка мо гу да их упу-
ћу ју на бањ ско ле че ње ко је им је нео п-
ход но као и сва дру га сред ства и ле ко ви 
ко је ле ка ри да ју и од ре ђу ју по ди јаг но за-
ма бо ле сни ка.

Ми слим да ова кво ми шље ње има ве ли-
ки број ста нов ни ка Ср би је, па сма трам да 
би над ле жни ре пу блич ки ор га ни тре ба ло 
да при хва те су ге сти је да се за кон ским од-
ред ба ма ре гу ли шу ова пи та ња та ко да би 
при род на ле чи ли шта и ба ње би ли знат но 
до ступ ни ји ши рем бро ју ста нов ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је не го што су са да. 

Обрен Чор бић,
Ча чак

Пен зи о не ри Кња жев ца у Про лом ба њи
(Фо то: Д. Ђор ђе вић)

Баш ак тив ни љу ди
Ми ла но вач ки пен зи о не ри Вла ди мир Пе тро вић, Ра ди во је 

Дра гој ло вић и Ми ло рад Ра до ва но вић ре дов но иду на књи-
жев не ве че ри и дру ге ма ни фе ста ци је. Ми ло ра ду је хо би 
фо то гра фи ја, а Ра ди во ју пи са ње за но ви не и ча со пи се. 

По себ но је за ни мљи во, за ову тро ји цу, да пи шу и об-
ја вљу ју књи ге, иако тре нут но за јед но има ју 222 го ди не. 
На и ме, Вла ди мир је об ја вио књи ге „Пр ња вор и вра ћевш-
нич ка шко ла” и „Спо ме нар про све та ра”, а за вр шио је и 
пи са ње хро ни ке се ла Ли пов ца. Ра ди во је је аутор „Хро-
ни ке ми ла но вач ког Цр ве ног кр ста” и мо но гра фи је „Фа-
ми ли ја Дра гој ло ви ћа у Ја бла ни ци”, а при вео је кра ју и 
ру ко пис под на зи вом „Ја бла ни ца на па ди на ма Је шев ца”. 
Ми ло рад је об ја вио збир ку при по ве да ка „Ру шко”, а при-
пре ма ауто би о гра фи ју и но ву збир ку при по ве да ка.

Они су, уме сто да ча ме у ста ну, ка фа ни или пар ку, 
иза бра ли са др жај ну и сми сле ну ста рост.

Ра ћо Д. Иг ња то вић, Гор њи Ми ла но вац

БАС про те рао за кон
Као пра ти лац сле пе де вој ке би ла сам из не на ђе на ка да 

сам на Бе о град ској ауто бу ској ста ни ци по ку ша ла да ку пим 
кар те за Цр ну Го ру: же на на шал те ру ми је ре кла да се 
ту, ни за те ри то ри ју Ср би је до гра ни це, не при зна ју ле ги-
ти ма ци је за пре воз сле пих ли ца! На мо је ин си сти ра ње да 
су по вла сти це у пре во зу ових осо ба ре гу ли са не за ко ном, 
уз вра ти ла је – да то пре во зни ци не при хва та ју. Па, за што 
по слу је те с њи ма, пи та ла сам. Од го во ра ни је би ло.

На же ле знич кој ста ни ци, ме ђу тим, оба ве сти ли су ме о 
до дат ним по год но сти ма, ко је ва же и на те ри то ри ји Цр не 
Го ре. На рав но, пу то ва ле смо во зом, али бих во ле ла да 
ми не ко од го во ри да ли за кон ва жи за све у Ср би ји. 

Б. Са во вић, Бе о град

И ба ње „на ре цепт”
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Упла та за о ста лих до при но са

?Дра го слав ка Рат ко вић 
– Но ви Па зар: Као по-
љо при вред ник пла ћа-
ла сам до при но се за 

ПИО од 1. 1. 1986. до 29. 4. 
1992. ка да сам, због ло шег 
здрав стве ног ста ња, пре ки ну-
ла са упла та ма. Да ли бих мо-
гла са да да упла тим за о ста ле 
до при но се за пе ри од од око 
де вет го ди на и та ко стек нем 
15 го ди на ста жа нео п ход них 
за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју, и ко ли ки би то 
био из нос?

Од го вор: Не ма за кон ских 
пре пре ка да из ми ри те ду го-
ва ње на име до при но са за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње и оства ри те пра во на 
ста ро сну пен зи ју. За из нос 
ду го ва ња обра ти те се По ре-
ској упра ви у оп шти ни у ко-
јој жи ви те.

Пра во на пен зи ју мо же те 
да оства ри те нај ви ше шест 
ме се ци уна зад од под не тог 
зах те ва. Као ста ро сни пен зи-
о нер има ће те и здрав стве ну 
за шти ту.

Нај ни жа пре ма ста жу 

?Жив ко Ђор ђе вић – Кос. 
Ми тро ви ца: Ре ше њем 
из 1990. го ди не од ре-
ђе на ми је пр ва ка те-

го ри ја ин ва лид но сти и пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју од 
2.850,876 ди на ра. Ре ше њем 
из 1992. од ре ђе на ми је нај-
ни жа пен зи ја као ста ро сном 
пен зи о не ру, па мо лим да ми 
од го во ри те да ли сам оште-
ћен у од но су на ви си ну при-
ма ња и да ли је ре ше ње из 
1992. до не то на ба зи ва же ћих 
за кон ских про пи са?

Од го вор: При ли ком при-
зна ва ња пра ва на нај ни жи 

из нос пен зи је ре ше њем од 4. 
11. 1992, иако је у ње му на-
ве де но да сте ста ро сни пен зи-
о нер а не ин ва лид ски, ни сте 
оште ће ни.

 На и ме, са 25 го ди на 
рад ног ста жа, и ста ро сним 
и ин ва лид ским пен зи о не ри-
ма – му шкар ци ма, при па да 
60 про це на та осно ва за од-
ре ђи ва ње нај ни жег из но са 
пен зи је. Управо тако је Ва-
ма и утвр ђе но на ве де ним ре-
ше њем. 

Ра ди се о при ме ни За ко на 
о ПИО об ја вље ном у „Слу жбе-
ном гла сни ку РС” бр. 27/92, 
чл. 35 и 59.

?Ду шан Ра ду ло вић – 
Кња же вац: Фир ма у 
ко јој ра дим је у ли-
кви да ци ји. Јед на од 

оп ци ја ко ја се ну ди рад ни ци-
ма је сте и од ла зак на за вод 
за за по шља ва ње са ме сеч ном 
на кна дом до две го ди не. Да 
ли имам пра во на ову на кна-
ду, бу ду ћи да имам 61 го ди ну 
жи во та, рад ни стаж у Ср би-
ји од 35 го ди на (од то га за 
по след ње че ти ри ни су упла-
ће ни до при но си), а и 6,5 го-
ди на ста жа у Не мач кој?

Од го вор: Ср би ја је пот-
пи са ла Спо ра зум о со ци јал-
ном оси гу ра њу са Не мач ком 
и стаж на вр шен у обе др жа ве 
са би ра се при ли ком при зна-
ва ња пра ва на пен зи ју. 

За то је оправ да на Ва ша 
сум ња да не ће те има ти пра во 
на на кна ду и стаж код На ци-
о нал не слу жбе за за по шља-

ва ње јер има те ви ше од 40 
го ди на укуп ног ста жа оси гу-
ра ња, па ис пу ња ва те услов 
за ста ро сну пен зи ју. То што 
ни су пла ће ни до при но си за 
сав стаж од 40 го ди на про-
блем је ко ји се ре ша ва упла-
том до при но са. 
Прет по став ка је да ће 

Ваш по сло да вац ИМТ има-
ти оба ве зу да рад ни ци ма 
ко ји не ис пу ња ва ју усло ве 
за пен зи ју због не пла ће них 
до при но са, из ми ри ово ду-
го ва ње. 

У крај њем слу ча ју, мо ћи 
ће те и са ми да упла ти те до-
при нос за стаж ко ји Вам не до-
ста је ка да под не се те зах тев 
за при зна ва ње пра ва. 
Зах тев под но си те Оде-

ље њу за ре ша ва ње по ме-
ђу на род ним спо ра зу ми ма у 
Ди рек ци ји Фон да, због при-
ме не Спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу са Не мач ком.

До вољ но ста жа за пен зи ју

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Раз ли ка по ко нач ном ре ше њу

?Вла ди мир Ман дић – 
Тр сте ник: Пен зи о ни-
сан сам при вре ме ним 
ре ше њем, уз обра зло-

же ње да ни је утвр ђе на за ра-
да за 1991. го ди ну оства ре на 
на Ко сме ту. Уко ли ко бих при-
ба вио М-4 обра зац за го ди-
ну ко ја не до ста је, да ли би 
се сте кли усло ви за до но ше-
ње ко нач ног ре ше ња о пен-
зи о ни са њу? По што је пен зи ја 
би ла ума ње на због го ди не ко-
ја ни је об ра чу на та, да ли ће 
Фонд ПИО би ти у оба ве зи да 
ре тро ак тив но ис пла ти ду го ва-
ни из нос?

Од го вор: Ва ма је ре ше ње 
при вре ме но не са мо због не-
до ста ју ће го ди не са Ко со ва 
и Ме то хи је, већ и због не у-
пла ће них до при но са у Ср би-
ји од 1999. до 28. 4. 2003. 
го ди не ка да сте оти шли у 
пен зи ју. У слу ча ју да се от-
кло не сви узро ци при вре ме-
но сти Ва шег ре ше ња, сте кли 
би се усло ви за до но ше ње ко-
нач ног ре ше ња. 

По ко нач ном ре ше њу нов 
из нос пен зи је се од ре ђу је од 
да на пен зи о ни са ња, тј. Ва ма 
кон крет но од 29. 4. 2003. го-
ди не.

Фир ма о ис пу ња ва њу усло ва 

?Жи ва дин Да мја но-
вић – Сред ње во: Ко-
ри сник сам ста ро сне 
пен зи је од 20. 2. 2008. 

го ди не, са на вр ше них 60 го-
ди на жи во та и 39 го ди на и 
6 ме се ци ста жа. На по сло-
ви ма на ко ји ма се стаж ра-
чу на са уве ћа ним тра ја њем 
(бе не фи ци ра ни рад ни стаж) 
ра дио сам 24 го ди не. По што 
ми ни је би ло по зна то да се 
ста ро сна гра ни ца сни жа ва 
за по јед ну го ди ну за сва ке 
три го ди не ра да на та квом 
рад ном ме сту, ни сам знао да 
сам ис пу нио усло ве за сти-
ца ње ста ро сне пен зи је ка да 
сам на пу нио 55 го ди на жи во-
та, тј. још 2003. го ди не. Сма-
трам да је Фонд ПИО био у 
оба ве зи да ме оба ве сти о то-
ме, с об зи ром на то да по се-
ду ју сва до ку мен та, па да 
сам оште ћен јер сам пет го-
ди на упла ћи вао до при но се 
за ПИО без по тре бе.

Од го вор: Чи ње ни ца да не-
ко ис пу ња ва усло ве ни у ком 
слу ча ју не зна чи да мо ра да 
иде у пен зи ју, ни ти је Фонд 
ПИО ду жан да оба ве шта ва 
све оне ко ји ис пу ња ва ју за кон-
ске усло ве да мо гу да оства-
ре пра во на пен зи ју.

Ако је не ко био ду жан да 
Вас из ве сти о Ва шим пра ви-
ма, то је сва ка ко би ло Ва ше 
пред у зе ће, од но сно ка дров ска 
слу жба. Она је си гур но би ла 
у то ку са за кон ским из ме на-
ма ко је су сту пи ле на сна гу 
1. 1. 2006. го ди не, а ко ји ма 
се про ме нио на чин та ко зва ног 
сни же ња ста ро сне гра ни це за 
оси гу ра ни ке ко ји ра де на рад-
ним ме сти ма где се стаж ра-
чу на са уве ћа ним тра ја њем. 
То прак тич но зна чи да сте 
пра во на ста ро сну пен зи ју 
мо гли нај ра ни је да оства ри-
те од 1. 1. 2006. го ди не, ка-
да су ове про ме не За ко на о 
ПИО сту пи ле на сна гу.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: маслина, антимон, статива, крвоток, 
ее, лата, р, Лотар, логори, аспирин, у, ај, ја, тераса, они, а, д, 
мо, Аман, а, опако, Тамара, Ита Рина, кара, тв, ар, Трир.
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НАЈАМНИ 
РАДНИК

До ско ци
Не глу ми те. Ни сте ви на род ни по сла ник.
Не играм ру ски ру лет. Не мам ја гла ву за то.
За ку пио сам кон теј нер у до бро сто је ћем на се љу. 

Има се, мо же се!
Ра де Ђер го вић

Гле да ју у длан
По га ђа ју нас на ши про ма ша ји. 
Од ћоравог, горег посла нема.
Гле да ју у длан, тра же ли ни ју жи во та ре ња.

Ми ли ца Чу лић

Ка ци га, за сва ки слу чај
Си ро ти ња је баш упор на: ка ко ко ји си стем, а она све 

број ни ја.
Кад су чу ли „па мет у гла ву” па мет ни су, за сва-

ки слу чај, на ба ви ли ка ци ге.
Какав контраст: у сликама дана доминирају мрачни 

типови.
Сло бо дан Ду чић
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Ло ше ви бра ци је
Ле то ва ћу на пла ни ни. Чу ва ћу ту ђе ов це.
Рас те за њем пен зи је, чу ју се ло ше ви бра ци је.
Кад не ма ло ва у мут ном, до бро је и пе ца ње по ло жа ја.

Зо ран Бог да но вић

ОЗНАКА ТЕМПА 
У МУЗИЦИ

ИЗВРШИТИ 
ИСТОВАР

СТАРИЈИ (СКР.)

НАМУЧЕНОСТ

ЗАКАЧИЊАТИ

ДОБРИ 
ГОВОРНИЦИ

ЛУКА У ИСТРИ

КОЊСКИ
 ХОД

ИСТА 
СЛОВА

ОЗНАКА 
ТОНЕ



Мо лим за реч
Ко нач но је усво јен За кон о ин фор-

ми са њу. Сад су ме ди ји пот пу но сло-
бод ни – да пла ћа ју све ве ће ка зне.

Др жа ва бри не да на род бу де 
сре ћан. Ор га ни зо ва ла је из вла че-
ње Ло тоа два пу та не дељ но.

Ове бес плат не ак ци је има ску по 
да нас ко шта ју.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
У са мо у слу зи хо дам као по мин-

ском по љу. Стал но се бо јим да не 
на га зим на но ве це не.

Све је имао ши ро ко: ку ћу, ба-
шту, ба зен... Са мо су му по гле ди 
би ли уски.

Стан дард ми је сли чан ис пи ја-
њу ли му на де. Стал но се хва там за 
слам ку!

Ду шан Стар че вић

РЕ КЛИ СУ...

О ЋУТАЊУ

Ћу та ње је са мо он да ду бо-
ко и уз ви ше но ка да ис пу ни 
оне што има ју је зик.

Вла ди ка
Ни ко лај 

Ве ли ми ро вић

Све што је о из ве сној осо би 
ре че но увек на кра ју стиг не 
до ње них не при ја те ља, уве-
ли ча но под му клим те ре том 
отро ва и зло бе.

Па у ло Ко е љо

Има, безусловно, мудрих 
ћутања која вреде више него 
најмудрије речи.

Јован Дучић

Ћу та ње је те шко са мо они-
ма ко ји не ми сле.

Иво Ан дрић

Најбоља употреба речи је 
ћутање.

Рабиндранат 
Тагоре
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