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Не ће би ти по тре бан за кон, до во љан акт вла де, а мо дел за це лу зе мљу кра гу је вач каНе ће би ти по тре бан за кон, до во љан акт вла де, а мо дел за це лу зе мљу кра гу је вач ка
фа бри ка „Фи лип Кља јић” чи јим ће рад ни ци ма пр во би ти по ве зан стажфа бри ка „Фи лип Кља јић” чи јим ће рад ни ци ма пр во би ти по ве зан стаж

У ОЧЕ КИ ВА ЊУ ВЛА ДИ НИХ ПРО ПИ СА О ПО ВЕ ЗИ ВА ЊУ СТА ЖА

Ко ме и ка ко до при но си
о тро шку др жа ве

И по ред на ја ва и оче ки ва ња да 
Вла да Ср би је на ре дов ном за се-

да њу про шлог че тврт ка (24. сеп тем-
бра) до не се и про пис ко јим би би ли 
пре ци зи ра ни сви усло ви и на чи ни за 
по ве зи ва ње ста жа рад ни ци ма ко ји ма 
до при но си од 1. ја ну а ра 2004. го ди-
не до да нас ни су упла ће ни, ова тач-
ка днев ног ре да је из о ста ла. Да ли 
вла да пре ми је ра Мир ка Цвет ко ви ћа 
још ни је ис кри ста ли са ла све де та ље 
или ње ним чла но ви ма тре ба вре ме на 
да утвр де по треб не чи ње ни це – број 
пред у зе ћа, бар при бли жан број за по-
сле них (по ми ње се око 100.000 љу-
ди) ко ји има ју ру пе у ста жу и из во ре 
фи нан си ра ња чи та вог по сла (Фон ду 
се од 2002. ду гу је око 150 ми ли јар-
ди ди на ра са при па да ју ћим ка ма та-
ма), оста је да се ви ди на на ред ним 
сед ни ца ма. 

Исти на, ми ни стар за рад и со ци-
јал ну по ли ти ку у Вла ди Ср би је Ра-
сим Ља јић на ја вио је на др жав ној 
те ле ви зи ји да ће за по ве зи ва ње ста-
жа о др жав ном тро шку би ти до вољ-
но са мо да вла да усво ји до ку мент о 
то ме, уме сто да до но си за кон ка ко 
је прет ход но на ја вљи ва но. Ова кав 
по сту пак ће знат но убр за ти чи тав 
про цес, па ће рад ни ци ко ји ма по-
сло дав ци по след њих пет го ди на ни су 
ре дов но пла ћа ли до при но се за пен-
зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње има ти 
цео рад ни стаж по кри вен упла та ма 
из др жав не ка се. 

Пи лот про је кат за још јед но ве ли-
ко по ве зи ва ње ста жа у зе мљи би ће 
фа бри ка „Фи лип Кља јић” из Кра гу-
јев ца, на ја вио је ми ни стар Ља јић. 
За мно ге од 800 рад ни ка ове фир ме 
по ве зи ва ње ста жа зна чи ће да мо гу 

у за слу же ну пен зи ју. Ово 
пред у зе ће је пре го ди ну 
да на при ва ти зо ва но и по-
слу је под на зи вом „Ме тал 
си сте ми”, али ни за по след-
њу го ди ну а ни за ону пре 
при ва ти за ци је рад ни ци ма 
ни је упла ћен стаж. Ре сор-
ни ми ни стар је ре као да би 
по ве зи ва ње две го ди не ста-
жа кра гу је вач ким рад ни ци-
ма мо гло да по слу жи као 
мо дел ко ји би за тим мо-
гао да се при ме ни на све 
оста ле у зе мљи, а то што 
ни је нео п ход но до но ше ње 
за ко на умно го ме ће убр за-
ти чи тав по сту пак. 

На во де ћи да ни ка кав рок 
за оба вља ње чи та вог по сла 
још не мо же да се од ре ди, 
ми ни стар Ља јић је на гла сио 
да ће би ти обез бе ђе ни тех-
нич ки усло ви да то иде што 
бр же. Дру штве ним пред у зе-
ћи ма др жа ва би тре ба ло да 
под ми ри ду го ва ња и пре у-
зме вла сни штво у њи ма. Ако 
не мо гу са ми да из ми ре дуг 
за до при но се, и при ват ни ци 
ће мо ћи др жа ви да усту пе 
део вла сни штва сра зме ран ду гу, али 
се ово не ће од но си ти на фир ме ко је 
су при ват не од осни ва ња.

Еко но ми сти ко ји су се укљу чи ли у 
при чу о по ве зи ва њу ста жа сма тра ју 
да би др жа ва имо ви ну ко ју би пре-
у зе ла на овај на чин тре ба ло у што 
кра ћем ро ку да из не се на тр жи ште 
и да је се осло бо ди јер је ње но да-
ље по др жа вље ње су прот но ду ху ре-
фор ме. Имо ви на ко ја се на тај на чин 

го ми ла, на гла ша ва ју они, до дат ни је 
ба ласт за др жа ву ко ја пла ћа цех због 
то га што је до зво ли ла да по сло дав ци 
не ка жње но из бе га ва ју за ко ном утвр-
ђе не оба ве зе пре ма рад ни ци ма. 

Да под се ти мо, у ак ци ји по ве зи ва ња 
ста жа пре две го ди не зах те ве је пре-
да ло 360.000 рад ни ка ко ји ма по сло дав-
ци ни су ре дов но пла ћа ли до при но се 
од 1991. до кра ја 2003. го ди не. 

В. Ана ста си је вић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. СЕПТЕМБАР 2009.44

Кре ди ти за на вод ња ва ње
По кра јин ски фонд за раз вој по-

љо при вре де рас пи сао је је се њи кон-
курс за на бав ку но ве опре ме за 
на вод ња ва ње и кон курс за на бав ку 
ста кле ни ка и пла сте ни ка. Пра во да 
кон ку ри шу има ју вла сни ци ре ги стро-
ва них по љо при вред них га здин ста ва 
из Вој во ди не, а рок за под но ше ње 
при ја ва је 5. ок то бар.

За на бав ку опре ме за на вод ња ва-
ње обез бе ђе но је 36 ми ли о на ди на ра. 
За опре му до 5.000 евра ва жи ће го-
ди шња ка ма та од 1,7 по сто са грејс-

пе ри о дом од де вет ме се ци и ро ком 
от пла те од 24 ме се ца, а за кре ди те 
до 15.000 евра, грејс-пе ри од ће би ти 
12, а рок от пла те 30 ме се ци.

Сред ства за на бав ку ста кле ни ка 
и пла сте ни ка, у ви си ни 20 ми ли о на 
ди на ра, по зајм љи ва ће се уз ка ма ту 
од 2,3 од сто, мак си мал ни кре дит је 
15.000 евра, рок от пла те 36, а грејс-
пе ри од 12 ме се ци. От пла та ће би-
ти у ше сто ме сеч ним ану и те ти ма, а 
не ће се одо бра ва ти кре ди ти ни жи 
од 1.000 евра.

Ме ђу на род ни 
дан ста ријих

И ове го ди не, по во дом обе ле жа-
ва ња Ме ђу на род ног да на ста ријих 
– 1. ок то бра, ко ји су уста но ви ле Ује-
ди ње не на ци је пре ви ше од две де-
це ни је, на ја вље не су мно го број не 
ма ни фе ста ци је. 

Ге рон то ло шко дру штво Ср би је 21. 
сеп тем бра је ор га ни зо ва ло обу ку за 
пер со нал не аси стен те за ста ре и на-
уч ни скуп под на зи вом „Ста ре ње у 
Ср би ји” (24. и 25. сеп тем бра). 

По тра ди ци ји, Мре жа ор га ни за-
ци ја ци вил ног дру штва ко је се ба ве 
пи та њи ма ста рих Ху ма наС ор га ни-
за тор је ма ни фе ста ци је „Ста рији 
зах те ва ју ак ци ју”, ко ја ће се сутра 
одр жа ти у До му Вој ске Ср би је у Бе-
о гра ду (Бра ће Ју го ви ћа 19, од 11 
до 15 ча со ва). По ред кра ћих пре-
да ва ња и пру жа ња ин фор ма ци ја на 
ин фо-штан до ви ма, по се ти о ци ма ће 
би ти пред ста вље ни па нои, по сте-
ри и оби ље ма те ри ја ла по све ће ног 
пи та њи ма ста рих. Део из ло жбе ног 
про сто ра на ме њен је пред ста вља-
њу руч них ра до ва и сли ка чла ни ца 
Мре же Ху ма наС и дру гих, а ис пред 
До ма Вој ске би ће пре зен то ва ни кур-
се ви ко је ор га ни зу је Уни вер зи тет за 
тре ће до ба. 

Истог да на, од 11.30 ча со ва у Кнез-
Ми ха и ло вој, не вла ди на ор га ни за ци ја 
Ами ти раз го ва ра ће с про ла зни ци ма о 

то ме шта ми сле о нај но ви јим пред ло-
зи ма за из ме не пен зиј ског си сте ма, 
по себ но о продужењу рад ног ста жа 
за же не, од но сно из јед на ча ва њу са 
му шкар ци ма.

У ме се цу по све ће ном ста ри ма, Кли-
ни ка за ге ри ја три ју КЦ Зве зда ра, уз 
по др шку Се кре та ри ја та за здрав ство 
Бе о гра да, 15. и 16. ок то бра ор га ни-
зу је Ре ги о нал ну кон фе рен ци ју о ста-
ре њу и ста ро сти.

Но ви со ци јал но-еко ном ски са вет

Бе о чин ска 
фа бри ка це-
мен та „Ла фарж” 
по ста ви ла је за 
је дан од при о ри-
те та у свом раз-
во ју здра вље и 
без бед ност на 
ра ду за по сле-
них. 

О то ме го во-
ри и по да так да 
у прет ход на 943 
да на ни је би ло 
по вре ђе них на 
по слу, ка ко за-
по сле них у фа-
бри ци, та ко ни 
рад ни ка код из во ђа ча ра до ва ко ји са ра ђу ју са БФЦ. Овај ре зул тат је по-
сле ди ца стал них обу ка и до брог пла ни ра ња сва ког по сла, а за хва љу ју ћи 
ње му бе о чин ска це мен та ра свр ста ла се у гру пу нај бе збед ни јих „Ла фарж” 
фа бри ка (по сто је у 79 зе ма ља, са 84.000 за по сле них) у це лом све ту – 
уз оне у Ја па ну, Мек си ку и Пољ ској, чу ло се на не дав ној про сла ви 170 
го ди на по сто ја ња БФЦ.

Фа бри ка има и по себ ну слу жбу за по др шку бив шим за по сле ни ма са 
за дат ком да им по мог не у про на ла же њу но вог по сла или по кре та њу са-
мо стал ног би зни са, у че му са ра ђу је са по тен ци јал ним по сло дав ци ма, НСЗ 
и син ди кал ном ор га ни за ци јом.

„Ла фарж” ме ђу нај бе збед ни јим

На ини ци ја ти ву Асо ци ја ци је ма лих 
и сред њих пред у зе ћа и пред у зет ни-
ка Ср би је (АППС), ово удру же ње је, 
као пред став ник по сло да ва ца, са Асо-
ци ја ци јом сло бод них и не за ви сних 
син ди ка та (АСНС), Уни јом тек сти ла ца 
Ср би је, Кон фе де ра ци јом сло бод них 
син ди ка та, Ин ду стриј ским син ди ка-
том Ср би је и Срп ском ТВ мре жом, 
као Асо ци ја ци јом ло кал них ме ди ја, 
фор ми ра ло Кри зни со ци јал но-еко-
ном ски са вет. 

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка АППС 
Жар ка Ми ли са вље ви ћа, по вод за 
фор ми ра ње кри зног те ла за со ци-
јал ни ди ја лог је еко ном ски и со ци-

јал ни ко лапс у Ср би ји услед бло ка де 
др жав ног Со ци јал но-еко ном ског са-
ве та (СЕС).

На кон фе рен ци ји за но ви на ре 
на ја вље но је да ће Кри зни са вет, 
из ме ђу оста лог, да ва ти пред ло ге 
Вла ди и Скуп шти ни Ср би је за пре-
ва зи ла же ње со ци јал но-еко ном ских 
про бле ма. Је дан од пр вих зах те ва 
вла ди, на ја ви ла је пред сед ник АСНС 
Ран ка Са вић, би ће да чла но ви СЕС 
ви ше не бу ду пла ћа ни из бу џе та и 
да се уки ну на кна де пред став ни ци-
ма по сло да ва ца и син ди ка та за уче-
шће у управ ним од бо ри ма др жав них 
фон до ва и ин сти ту ци ја.

Про сла ва на кон успе шне при ва ти за ци је БФЦ-а
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Ово го ди шњи Ме ђу-
на род ни дан пи сме но сти 
(8. сеп тем бар) Ср би ја је 
обе ле жи ла са 1,3 ми ли-
о на функ ци о нал но не пи-
сме них, што под ра зу ме ва 
не пи сме не или осо бе без 
основ не шко ле, као и оне 
ко ји не ма ју ин фор ма тич-
ку пи сме ност, од но сно не 
зна ју да ко ри сте са вре ме-
на ин фор ма тич ка сред-
ства. 

Нај ви ше обра зо ва них 
је са сред њом шко лом, 
док ви со ко обра зо ва ње 
има све га 6,5 од сто гра-
ђа на Ср би је. Жар ко Об ра-
до вић, ми ни стар про све те, 
на ја вио је да би до кра-
ја го ди не мо гао да бу-
де усво јен но ви за кон о 

обра зо ва њу од ра слих ко-
јим би се ре шио про блем 
не пи сме них и не до вољ но 
обра зо ва них. Он је, та-

ко ђе, ре као да је ме ђу 
не до вољ но обра зо ва ним 
гра ђа ни ма Ср би је нај ви ше 
ста ри јих од 50 го ди на.

Ис пла та
Ис пла та дру гог де ла ав гу-

стов ског че ка пен зи о не ри ма из 
ка те го ри је за по сле них по че ла 
је 25. сеп тем бра. 

По љо при вред ним и вој ним 
пен зи о не ри ма дру ги део при-
на дле жно сти за ав густ ис пла-
ћен је од 21. сеп тем бра.

За кон о обра зо ва њу од ра слих

Чек из За гре ба
Из Ми ро вин ског за во да Хр-

ват ске пен зи о не ри ма ко ји жи ве 
у Ср би ји ис пла та при на дле жно-
сти за ав густ по че ла је 15. сеп-
тем бра. За 31.042 ко ри сни ка 
пен зи ја за ра ђе них у овој др-
жа ви Ко мер ци јал ној бан ци је 
упла ће но 6,027 ми ли о на евра, 
па чек из За гре ба, у про се ку, 
вре ди око 194 евра.

Ко вер те та ње 
3,6 од сто 

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у ав гу сту 2009. го ди-
не из но си ла је 43.597 ди на ра, 
са оп штио је Ре пу блич ки за вод 

за ста ти сти ку, што је но ми нал но 
3,8, а ре ал но 3,7 од сто ма ње од 
про се ка ис пла ће ног у ју лу. 

Не то за ра да, без по ре за и 
до при но са, у ав гу сту је би ла 
31.338 ди на ра и но ми нал но је 
ни жа 3,7, а ре ал но 3,6 од сто 
од јул ске не то пла те.

Кри те ри ју ми за от ка зе 

По моћ кроз јав не ра до ве

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

5

От пу шта ње 14.000 
др жав них слу жбе ни ка у 
ци љу „кон со ли да ци је” др-
жав ног бу џе та, од но сно 
да би се омо гу ћи ло да 
се те ку ћа јав на по тро-
шња сма њи за 0,4 од сто, 
оба вља ће се на осно ву 
де фи ни са них кри те ри ју-
ма – утвр ди ла је Вла да 

Ср би је, ме ђу ко ји ма ће 
основ ни би ти учи нак за-
по сле них и нео п ход ност 
рад ног ме ста. 
Стал но за по сле ни и 

хо но рар ци ће би ти из-
јед на че ни, ре као је ми-
ни стар еко но ми је Мла ђан 
Дин кић, па уко ли ко над-
ре ђе ни од лу чи да от пу-

сти стал но за по сле ног, 
на ње го во ме сто мо ћи 
ће да за по сли хо но рар-
ног рад ни ка ако сма тра да 
он бо ље ра ди. Би ће сма-
њен и број хо но ра ра ца и 
њи хов про це нат у од но су 
на број стал но за по сле-
них мо ћи ће да из но си 
нај ви ше 10 од сто.

У Ге рон то ло шком цен тру у Су бо-
ти ци сре ди ном сеп тем бра за по чет је 
про је кат по мо ћи ста рим, не моћ ним, 
бо ле сним ли ци ма и осо ба ма са ин-
ва ли ди те том, као и де ци без ро ди-
тељ ског ста ра ња, у окви ру јав них 
ра до ва на те ри то ри ји Вој во ди не. Про-
грам за јед но спро во де Из вр шно ве ће 
АП Вој во ди не и На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње.

– У прет ход на два ме се ца кроз овај 
про грам смо за по сли ли око 1.900 љу-
ди у По кра ји ни, та ко да смо, с јед не 
стра не, обез бе ди ли ег зи стен ци ју и за 
њи хо ве по ро ди це, док је с дру ге стра-
не збри ну то око 5.000 осо ба ко ји ма је 
за жи вот и нор мал но функ ци о ни са ње 
по треб на ту ђа по моћ – ре као је том 
при ли ком др Бо јан Пај тић, пред сед ник 
Из вр шног ве ћа Вој во ди не.

Лу три ја
за ста ре
Др жав на лу три ја Ср би је 

рас пи са ла је дру ги кон курс за 
до де лу до на ци ја чи ји је циљ 
по бољ ша ње по ло жа ја и уна-
пре ђе ње ква ли те та жи во та ста-
рих осо ба. 

Не про фит не ор га ни за ци је 
ко је се ба ве ста ри ма и же ле 
да обез бе де сред ства за да ље 
ак тив но сти, про јек те мо гу да 
при ја ве до 5. но вем бра.
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Ју че, 29. сеп тем бра, у Љу-
бља ни је ко нач но пот пи-

сан Спо ра зум о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ср би је и 
Сло ве ни је. У окви ру по се-
те де ле га ци је на ше зе мље, 
ко ју пред во ди пред сед ник 
Бо рис Та дић, кон вен ци ју су 
пот пи са ли срп ски ми ни стар 
за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку Ра сим Ља јић 
и Иван Све тлик, 
сло ве нач ки ми ни-
стар за рад и со-
ци јал на пи та ња, 
по твр дио је за 
наш лист Ра до је 
Са ви ће вић, ру ко-
во ди лац Гру пе за 
ме ђу на род не спо-
ра зу ме у Ми ни-
стар ству ра да.

Де ле га ци је 
Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је и Ре пу-
бли ке Сло ве ни је 
уса гла си ле су 
про шле не де ље 
у Бе о гра ду ком-
пле тан текст би-
ла те рал ног спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу, чи-
ме су успе шно окон ча ни ви-
ше ме сеч ни пре го во ри две ју 
др жа ва о овој ве о ма ва жној 
обла сти.

Пот пи си ва њем Спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра-
њу, нај зад ће се, 18 го ди на 
по сле из два ја ња Сло ве ни је 
као за себ не др жа ве, ство ри-
ти усло ви за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју око 10.000 
на ших гра ђа на ко ји су део 
рад ног ста жа оства ри ли у 
Сло ве ни ји и гра ђа на Сло ве-
ни је ко ји су ра ди 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 зе мље, као и у оства-
ри ва њу пра ва за слу чај не-
за по сле но сти.

Ина че, ка ко са зна је мо 
у За во ду за со ци јал но оси-
гу ра ње Ср би је, по сле ра-
ти фи ка ци је кон вен ци је у 
пар ла мен ти ма обе др жа-
ве, оче ку је се ње но сту-
па ња на сна гу по чет ком 

2010. го ди не. По сле то га 
би усле ди ло и пре ра чу на-
ва ње при ма ња пен зи о не ра 
ко ји су део ста жа од ра ди-
ли у Сло ве ни ји и они би, 
од да на ва же ња кон вен ци-
је, по че ли да при ма ју две 
сра змер не пен зи је, јед ну 
из ов да шњег Фон да ПИО 
и дру гу из де же ле. 

Су тра би, ина че, у Бо-
ну тре ба ло да поч ну дво-
днев ни раз го во ри ор га на 
за ве зу Ср би је и СР Не-
мач ке ве за ни за здрав стве-
но оси гу ра ње, док ће се 
раз го во ри у обла сти пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња одр жа ти у Бе о гра ду 
од 14. до 16. ок то бра ове 
го ди не.

У Бе о гра ду су, од 9. до 
11. сеп тем бра, већ одр жа-
ни раз го во ри ор га на за ве зу 
Ре пу бли ке Ср би је и Бо сне 
и Хер це го ви не на ко ји ма се 
раз ма тра ла при ме на Спо ра-
зу ма из ме ђу СР Ју го сла ви-
је и Бо сне и Хер це го ви не 
о со ци јал ном оси гу ра њу, у 
обла сти здрав стве ног оси-

гу ра ња. Иако су прет ход ни 
раз го во ри из ме ђу две зе мље 
одр жа ни апри ла 2005. го-
ди не, на са да шњем су сре-
ту кон ста то ва но је да не 
по сто је ве ћи про бле ми у 
по гле ду при ме не Спо ра зу-
ма и оства ри ва ња пра ва на 
здрав стве ну за шти ту.

По себ на па жња је по све-
ће на од но су из ме ђу фон до-
ва здрав стве ног оси гу ра ња 
у утвр ђи ва њу фи нан сиј ских 
оба ве за, од но сно ме ђу соб-
них ду го ва ња и по тра жи-
ва ња на осно ву тро шко ва 
за пру же ну здрав стве ну за-
шти ту.

За вод за со ци јал но оси-
гу ра ње до го во рио је ди рект-
ну са рад њу са ор га ни ма за 

ве зу Бо сне и Хер це го ви не 
(Фе де рал ним за во дом здрав-
стве ног оси гу ра ња и ре о-
си гу ра ња БиХ, Фон дом за 
здрав стве но оси гу ра ње Ре-
пу бли ке Срп ске и Фон дом 
здрав стве ног оси гу ра ња ди-
стрик та Брч ко БиХ) ко ји су 
по ну ди ли по моћ при ре ша-
ва њу кон крет них про бле ма 

и по је ди нач них 
си ту а ци ја. Та ква 
по моћ је нај че-
шће по треб на 
при ли ком утвр-
ђи ва ња над ле-
жног фон да у 
БиХ за из да-
ва ње при ја ве 
на здрав стве но 
оси гу ра ње. 

На ини ци ја-
ти ву За во да за 
со ци јал но оси-
гу ра ње до го-
во ре но је да 
поч не из ра да 
но вих обра за-
ца за при ме ну 
Спо ра зу ма.

За вод за со ци јал но оси-
гу ра ње ини ци рао је из ме ну 
обра за ца и са оста лим бив-
шим ре пу бли ка ма (у ци љу 
њи хо вог ускла ђи ва ња са из-
ме на ма у на ци о нал ним за-
ко но дав стви ма и озна ка ма 
зе ма ља). Већ по че том 2009. 
го ди не утвр ђе ни су обра сци 
у обла сти здрав стве ног оси-
гу ра ња са Хр ват ском, док се 
оче ку је да ће се до кра ја 
го ди не утвр ди ти обра сци за 
област пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и оси гу ра ња 
за слу чај не за по сле но сти. 
До го во ре но је да се то ком 
ок то бра утвр де и но ви обра-
сци за при ме ну Спо ра зу ма 
са Цр ном Го ром.

В. Ана ста си је вић

ЈУ ЧЕ У ЉУ БЉА НИ ПО СЛЕ СКО РО ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ЧЕ КА ЊА

Нај зад кон вен ци ја
са Сло ве ни јом

Пред сто ји ра ти фи ка ци ја овог документа, а у За во ду за со ци јал но оси гу ра ње на ста вља ју 
раз го во ре о при ме ни ра ни је скло пље них кон вен ци ја и изради нових образаца
ПП
рара

Еври из дежеле највероватније од почетка следеће године
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ИЗА ШАЛТЕРА

Гра ђа ни ко ји на осно ву уче шћа у ра ту има ју олак ши цу од 50 од-
сто при пла ћа њу ко му нал них услу га 
у Бе о гра ду, у по след ње вре ме до ла-
зе на шал те ре Фон да ПИО тра же ћи 
„по твр ду за Ин фо стан”, не зна ју ћи ни 
са ми тач но о ка квој је по твр ди реч. 
Без об зи ра на то да ли је у пи та њу 
евен ту ал но по гре шно упу ћи ва ње или 
кри во ту ма че ње стра на ка, не спо ра-
зум се на шал те ри ма ре ша ва бр зо и 
ефи ка сно – уче сни ци ма ра та из да ју 
се ове ре не ко пи је ре ше ња ко ји ма им 
је утвр ђен по се бан стаж у дво стру-
ком тра ја њу, што им обез бе ђу је про-
ду же так пра ва на суб вен ци ју.

Они ко ји ма је већ из да то ре ше-
ње о „рат ном ста жу” па су га не где 
за ту ри ли или су га пре да ли ра ни-
је Ин фо ста ну ра ди при зна ва ња суб-
вен ци је, мо гу у Пен зиј ском фон ду да 
до би ју (на усме ни зах тев, без че ка-
ња) ове ре ну ко пи ју ре ше ња ко ју тре-
ба да пре да ју рад ној је ди ни ци ЈКП 
Ин фо стан нај ка сни је до 31. ок то бра 
2009. го ди не, уз оста лу нео п ход ну 
до ку мен та ци ју. 

Има, на рав но, и оних ко ји ни су 
ни ка да ни под но си ли зах тев за до но-
ше ње ре ше ња ко јим се при зна је уче-
шће у ра ту, а ин си сти ра ју да од мах 
на шал те ру до би ју по ме ну ту по твр ду. 
Шал тер ски рад ни ци та кве упу ћу ју да 
нај пре под не су зах тев, па тек ка да 
Фонд по зи тив но ре ши та кав зах тев 
(на осно ву ва лид не по твр де над ле-
жног вој ног од се ка или до ка за из вој-
не књи жи це), са ре ше њем тре ба да 
се обра те рад ној је ди ни ци Ин фо ста на 
ра ди ко ри шће ња пра ва на ума ње но 
пла ћа ње ко му нал них услу га.

Ина че, ЈКП Ин фо стан из дао је и по-
себ но оба ве ште ње ко ри сни ци ма услу-
га у ко ме се на во ди да бор ци ра та 
од 1990. го ди не ко ји же ле да на ста-
ве са ко ри шће њем пра ва на суб вен-
ци ју, по чев од 1. 1. 2010. го ди не, уз 
ре ше ње Фон да ПИО тре ба та ко ђе да 
при ло же и лич ну кар ту (за ра се ље-
на ли ца до каз о бо рав ку), по след њу 

уплат ни цу Ин фо ста на, до каз о срод-
ству са ли цем у за јед нич ком до ма-
ћин ству, но си о цем за ду же ња код ЈКП 
Ин фо стан, или уго вор о под ста нар-
ском од но су са ста но дав цем, ове рен 
у су ду или оп шти ни.

Тра же ње до ка за о срод ству ука-
зу је да пра во на суб вен ци ју не при-
па да са мо вла сни ку, од но сно но си о цу 
за ду же ња Ин фо ста на, ко ји је уче сник 
ра та, већ се олак ши ца мо же до би ти 
и он да ка да не ко од чла но ва до ма-
ћин ства има ре ше ње о по себ ном ста-
жу у дво стру ком тра ја њу по осно ву 
уче шћа у ра ту. 

Што се ти че оста лих ко ри сни ка 
ове суб вен ци је из ре до ва бо рач ко-
ин ва лид ске за шти те, у оба ве ште њу 
Ин фо ста на се на во ди да пра во има ју 
и уче сни ци НОР-а, рат ни вој ни ин ва-
ли ди НОР-а, ци вил ни ин ва ли ди ра та, 
ко ри сни ци пра ва на ме сеч на нов ча-
на при ма ња по За ко ну о пра ви ма бо-
ра ца, вој них и ци вил них ин ва ли да и 
чла но ва њи хо вих по ро ди ца и За ко на 
о за шти ти ци вил них ин ва ли да ра та, 
као и ко ри сни ци пра ва по про пи си-
ма гра да о про ши ре ној за шти ти бо-
ра ца, вој них ин ва ли да и ци вил них 
ин ва ли да ра та. 

На ве де не ка те го ри је ко ри сни ка 
тре ба да се обра те над ле жним оп-
штин ским слу жба ма бо рач ко-ин ва лид-
ске за шти те са истим до ка зи ма као 
и бор ци ра та од 1990. го ди не (из у-
зев ре ше ња Фон да ПИО о при зна том 
уче шћу у ра ту).

Ли ца ко ја при ма ју до да так за ту-
ђу не гу и по моћ пре ко Фон да ПИО 
и вла сни ци су ста на за ко ји пла ћа-
ју ума ње не ко му нал не услу ге, Град-
ском цен тру за со ци јал ни рад, по ред 
на ве де них до ка за, тре ба да до ста ве 
ре ше ње о при зна ва њу пра ва на ту-
ђу не гу и по моћ, као и пен зиј ски чек 
вла сни ка ста на (ако је пен зи о нер), по-
твр ду из На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, ако је не за по слен, или пак 
по твр ду из фир ме (мо же и ове ре на 
здрав стве на књи жи ца) ако је вла сник 
ста на за по слен, као и уго вор о под-
ста нар ском од но су са ста но дав цем у 
ко ме је утвр ђе но да услу ге об је ди ње-
не на пла те пла ћа под ста нар.

Пре ма ин фор ма ци ји Ин фо ста на, ко-
ри сни ци ко ји нај да ље до 31. ок то бра 
ове го ди не не до ста ве тра же ну до ку мен-
та ци ју, ри зи ку ју гу би так пра ва на суб-
вен ци ју од 1. ја ну а ра 2010. го ди не.

С. Мар се нић

УЧЕ СНИ ЦИ РА ТО ВА У ПО СЛЕД ЊЕ ВРЕ МЕ СВЕ БРОЈ НИ ЈИ ПРЕД ШАЛ ТЕ РИ МА 

Олак ши це уз ре ше ње
Фон да ПИО

Да би на ста ви ли да ко ри сте пра во на ума ње но пла ћа ње ко му нал них услу га од Да би на ста ви ли да ко ри сте пра во на ума ње но пла ћа ње ко му нал них услу га од 
1. ја ну а ра 2010. го ди не, ко ри сни ци мо ра ју нај да ље до 31. ок то бра ове го ди не, 1. ја ну а ра 2010. го ди не, ко ри сни ци мо ра ју нај да ље до 31. ок то бра ове го ди не, 
уз оста ле до ка зе, да до ста ве ре ше ње Фон да ПИО о при зна том уче шћу у ра ту уз оста ле до ка зе, да до ста ве ре ше ње Фон да ПИО о при зна том уче шћу у ра ту 
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У ЖИЖИ

Бе о град ски так си сти, ко ји ових да-
на под но се зах тев за упис ста жа 

или за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
из не на де се ка да у Фон ду ПИО до би-
ју ин фор ма ци ју да по сто је ду го ва ња 
на име до при но са за ПИО по осно ву 
оба вља ња са мо стал не де лат но сти. 

– Так си сти, иако су ре дов но пла ћа-
ли сво је оба ве зе по ре ше њу По ре ске 
упра ве, за и ста ду гу ју део до при но са 
за 1997. го ди ну и у оба ве зи су да 
то из ми ре у ци љу ре гу ли са ња упи са 
ста жа или у по ступ ку оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју – по твр ђу је Та ња 
Спа со је вић, шеф оде ље ња за оси гу-
ра ни ке у Ма тич ној еви ден ци ји Слу-
жбе 1 Бе о град ске фи ли ја ле. 

На ша са го вор ни ца под се ћа да је, 
пре ма та да ва же ћим про пи си ма, осно-
ви цу на ко ју се пла ћао до при нос за 
оси гу ра ни ке са мо стал них де лат но сти 
чи нио не то при ход, од но сно при ход 
или до бит на ко ју се пла ћао по рез, у 
скла ду са по ре ским про пи си ма, с тим 
да та осно ви ца ни је мо гла да бу де 
ни жа од нај ни же за ра де у Ре пу бли-
ци у те ку ћој го ди ни. До утвр ђи ва ња 
те за ра де, осно ви цу за пла ћа ње до-
при но са чи нио је про сеч ни ме сеч ни 
из нос за ра де по за по сле ном оства рен 
у Ре пу бли ци у де цем бру прет ход не 
го ди не, пре ма по да ци ма Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку. С об зи ром 
на то да је про сеч на ме сеч на за ра да 
по за по сле ном 1997. го ди не из но си ла 
1.324 ди на ра, сви ко ји су до при нос 
акон та тив но пла ћа ли на осно ви цу од 
962 ди на ра из де цем бра 1996. го ди-

не – оба ве зни су да упла те раз ли ку 
до при но са из ме ђу акон та тив но утвр-
ђе ног из но са (на осно ви цу од 962 
ди на ра из де цем бра 1996) и ко нач-
но утвр ђе ног из но са до при но са (на 
осно ви цу ко ја је за 1997. из но си ла 
1.324 ди на ра). 

– Уко ли ко у при ло же ном уве ре њу 
По ре ске упра ве на ве де на осно ви ца 
и упла та ни су ис ка за не у нај ни жем 
из но су, ја сно је да се ра ди о ра зли-
ци из ме ђу акон та тив ног и ко нач ног 
ре ше ња за 1997. го ди ну. Ме ђу тим, 
у тим слу ча је ви ма так си сте не вра-
ћа мо у По ре ску упра ву, већ им се 
ов де да је об ра чун ду же ног до при-
но са, са бро јем жи ро-ра чу на на ко-
ји тре ба да упла те на зна че ни из нос. 
По сле до ста вља ња до ка за о оба вље-
ној упла ти, у ба зи по да та ка ма тич не 
еви ден ци је ре ги стру је се М-4 обра-

зац за 1997. го ди ну – до да је још Та-
ња Спа со је вић. 

Сли чан про блем ја вља се и код 
так си ста из це ле Ср би је, али за 1992. 
го ди ну.

У ре ша ва њу овог про бле ма за так-
си сте по сто ји до бра и – не баш до бра 
вест. До бро је што им је раз ду жи ва ње 
ста рих ду го ва по сле 18. апри ла ове 
го ди не јеф ти ни је не го до тад. На и ме, 
Управ ни од бор Фон да ПИО у апри лу 
је до нео од лу ку да се ду жни ци ма из 
са мо стал них де лат но сти, по љо при-
вред ног оси гу ра ња и они ма ко ји су 
ра ди ли по уго во ри ма а ни су им пла-
ћа ни до при но си (или ни су би ли ни 

при ја вље ни па на кнад но сти чу свој-
ство оси гу ра ни ка), до при но си ко је ду-
гу ју об ра чу на ва ју на нај ни жу осно ви цу 
ва же ћу у тре нут ку упла те до при но са. 
Прак тич но, то зна чи да се ду го ви од 
пре 12 го ди на или и од ра ни је ви ше 
не ра чу на ју на он да шњу про сеч ну за-
ра ду, уз об ра чу на ва ње ка ма те на дуг 
за цео овај пе ри од, не го на тре нут ну 
нај ни жу осно ви цу – ко ја из но си све га 

НЕ ДО У МИ ЦЕ ТАК СИ СТА ПРИ ПОД НО ШЕ ЊУ ЗАХ ТЕ ВА ЗА ПЕН ЗИ ЈУ 

Ре дов но пла ћа ли, а ду гу ју
Због пе ри о да ка да су пла ћа ли акон та ци је, а ни су из ми ри ли оба ве зе по ко нач ним об ра чу ни ма, 
мно ги тек на шал те ру Фон да ПИО са зна ју да им пред сто ји до пла та до при но са
ЗбЗб
мм

Оба ве зе 
Так си сти пла ћа ју до при нос за 

пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по сто пи од 22 од сто на нај ни жу ме-
сеч ну осно ви цу (што до 31. ок то бра 
из но си 3.406,04 ди на ра ме сеч но), 
до при нос за здрав стве но оси гу ра-
ња, та ко ђе на нај ни жу осно ви цу, 
по сто пи од 12,3, као и до при нос 
за оси гу ра ње за слу чај не за по сле-
но сти по сто пи од 1,5 од сто. 

Иван ТодоровићТања Спасојевић
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35 од сто про сеч не ме сеч не ре пу блич-
ке за ра де ис пла ће не у прет ход ном 
квар та лу. По што нај ни жа осно ви ца 
до кра ја ок то бра (јер се ме ња сва ка 
три ме се ца пре ма кре та њу про сеч-
не за ра де) из но си 15.482 ди на ра, за 
сва ки ду гу ју ћи ме сеч ни до при нос за 
ПИО, так си сти, као и оста ли из по ме-
ну те ка те го ри је, са да тре ба да пла те 
са мо по 3.406,04 ди на ра.

Не баш до бра вест је сте – да ће 
им на осно ву ова кве осно ви це су тра 
би ти и об ра чу на ва на пен зи ја. На и ме, 
ка ко под се ћа Иван То до ро вић, ди рек-
тор Слу жбе 1, так си сти су, от ка ко је 

1. ја ну а ра 1982. уве де но њи хо во оба-
ве зно оси гу ра ње, до 2003. го ди не пла-
ћа ли до при но се нај ма ње на про сеч ну 
за ра ду. При са да шњем на чи ну об ра-
чу на пен зи ја, њи ма би лич ни ко е фи-
ци јент (ко ји се ра чу на пре ма од но су 
осно ви це на ко ју је пла ћан до при нос 
и про сеч не за ра де) до 2003. био 1. 
Да је оста ло та ко, мо гли би да ра-
чу на ју, пре ма са да шњим пра ви ли ма, 
на пен зи ју ма ло из над 24.000 ди на ра 
(ко е фи ци јент 1 x 40 го ди на ста жа x 
оп шти бод од 604,51 ди нар). 

Од 2003, ме ђу тим, и њи ма је сни-
же на осно ви ца за пла ћа ње пен зиј ских 
до при но са на 0,35 од сто про сеч не 
за ра де, па ће им и ко е фи ци јен ти за 
ми ну лих осам го ди на би ти тре ћи на 
до та да шњих. Ко сад, још, пла ти до-
при но се ко је ду гу је из пе ри о да пре 
2003. на ту исту нај ни жу осно ви цу, 
то ће му до дат но обо ри ти ко е фи ци-
јен те, па и ви си ну бу ду ће пен зи је. 
Али, ни кад два до бра за јед но...

Иван То до ро вић под се ћа да так си-
сти, по чев од 1. ја ну а ра 2008. го ди не, 
ка да је оба вље на ад ми ни стра тив на 
кон со ли да ци ја фон до ва, зах тев за 
пен зи ју под но се над ле жној фи ли ја ли 
РФ ПИО пре ма ме сту у ко ме су ре-
ги стро ва ли оба вља ње де лат но сти. Уз 
зах тев, по ред фо то ко пи је лич не кар те 
и рад не књи жи це, оба ве зно се при-
ла же ре ше ње Аген ци је за при вред не 

ре ги стре (АПР) о по чет ку оба вља ња 
де лат но сти или ре ше ње, од но сно уве-
ре ње о оба вља њу так си де лат но сти 
ко је је из дао оп штин ски ор ган над ле-
жан за по сло ве при вре де (оде ље ње 
за при вре ду и фи нан си је), с об зи ром 
на то да су до 31. де цем бра 2005. 
оп штин ски ор га ни упра ве би ли над-
ле жни за по сло ве упи са у ре ги стар 
са мо стал них де лат но сти. 

– На кон под не тог зах те ва, уко ли-
ко од ја ва оси гу ра ња ни је под не та, 
це ни се да ли су са да ном под но-
ше ња зах те ва или са не ким дру гим 
да ту мом ис пу ње ни усло ви за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју и, за ви сно 
од то га, оси гу ра ник се пи сме но оба-
ве шта ва о да ту му с ко јим тре ба да 
пре ста не са оба вља њем де лат но сти, 
што зна чи да до ста ви ре ше ње Аген-
ци је за при вред не ре ги стре о пре-
стан ку оба вља ња так си де лат но сти 
– об ја шња ва То до ро вић. 

На осно ву За ко на о ПИО, По ре ска 
упра ва је оба ве зна да под но си Фон ду 
при ја ве по да та ка за осно ви це оси гу-
ра ња. Али, бу ду ћи да она за са да не 
из вр ша ва ту сво ју оба ве зу, так си сти 
уз зах тев за пен зи ју мо ра ју са ми да 
до ста ве и уве ре ње По ре ске упра ве о 

пла ће ном до при но су за пе ри од од по-
чет ка оба вља ња де лат но сти до да на 
бри са ња из ре ги стра Аген ци је. 

Пре ма За ко ну о ПИО, оба вља ње 
так си де лат но сти при зна је се у стаж 
оси гу ра ња са мо за пе ри од за ко ји су 
упла ће ни сви до спе ли из но си до при-
но са. Уко ли ко има ју до вољ но ста ро сти 
и ста жа, с упла ће ним до при но си-
ма, за оства ри ва ње пра ва на пен зи-
ју, и так си сти ко ји ду гу ју до при но се 
за не ки пе ри од мо гу, као и оста ли 
са мо стал ци и по љо при вред ни ци, да 
се пен зи о ни шу. Дуг (али с ка ма том), 
по чла ну 120, из ми ри ва ће об у ста вом 
тре ћи не ме сеч ног из но са пен зи је, све 
док се не пла те сви до спе ли из но-
си до при но са. 

– По сле то га, има ју пра во да им се 
од ре ди но ви из нос пен зи је на осно ву 
укуп ног ста жа – об ја шња ва То до ро вић, 
уз за кљу чак да је так си сти ма, ипак, 
бо ље да ре дов но из ми ру ју до при но-

се јер ће у сва ком слу ча ју мо ра ти да 
то учи не при ли ком оства ри ва ња пра-
ва на пен зи ју. А ка да се на основ ни 
дуг при пи шу и при па да ју ће ка ма те, 
то ће, не спор но, до дат но оте жа ти по-
ло жај ду жни ка. 

Сла ви ца Че дић

Елек трон ско
пре у зи ма ње при ја ва 
Еви ден ци ју так си ста во ди Аген-

ци ја за при вред не ре ги стре, па се 
онај ко од лу чи да ре ги стру је так-
си де лат ност обра ћа овом ор га ну 
пре ма ме сту оба вља ња де лат но сти. 
И, ви ше не мо ра сам да се, још, 
при ја вљу је и Фон ду ПИО. На и ме, 
Аген ци ја под но си Фон ду ње го ву 
при ја ву на оси гу ра ње (као и од ја-
ву за оне ко ји пре ста ју ти ме да се 
ба ве), а у то ку је по сту пак ауто-
мат ског пре у зи ма ња елек трон ским 
пу тем при ја ва и од ја ва од АПР-а, 
ка же Иван То до ро вић.

При вре ме на об у ста ва 
У по гле ду пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, пра ва на 

ста ро сну, ин ва лид ску и по ро дич ну пен зи ју, на на кна ду по греб них тро-
шко ва, нов ча ну на кна ду за те ле сно оште ће ње и за по моћ и не гу дру гог 
ли ца, так си сти су пот пу но из јед на че ни са дру гим ка те го ри ја ма оси гу-
ра ни ка, а пре све га са за по сле ни ма. Так си сти, уоста лом као и сви оста-
ли пред у зет ни ци, има ју мо гућ ност и да при вре ме но об у ста ве оба вља ње 
де лат но сти, због бо ле сти, не рен та бил но сти де лат но сти као и у дру гим 
слу ча је ви ма, с тим да при вре ме на од ја ва мо ра та ко ђе, као и по че так и 
пре ста нак оба вља ња де лат но сти, да бу де ре ги стро ва на у Аген ци ји за 
при вред не ре ги стре. 

– За вре ме при вре ме не од ја ве де лат но сти упла та до при но са ни је оба-
ве зна, од но сно за ко ном је пред ви ђе но ми ро ва ње те оба ве зе за пе ри од 
од ја ве. Али, то за ви си од во ље са мог оси гу ра ни ка јер му је омо гу ће но 
да и у тим слу ча је ви ма пла ти до при нос уко ли ко то же ли, ре ци мо ако му 
је то по треб но за услов за пен зи ју – об ја шња ва То до ро вић.

У том слу ча ју пред у зет ник тре ба да под не се зах тев По ре ској упра ви 
за пла ћа ње до при но са, и то у ро ку од 30 да на од да на при вре ме не об у-
ста ве оба вља ња де лат но сти.
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ПОВОДИ

Ко ји так си има мо гућ но-
сти да во зи ин ва ли де 

у ко ли ци ма, ка ко да пре-
вен тив но при пре мим свој 
иму но си стем за свињ ски 
грип, шта је по треб но од 
до ку мен та ци је за услу ге ге-
рон то до ма ћи це, ко ме тре-
ба да при ја вим на си ље и 
мал тре ти ра ње мог ком ши-
је од стра не ње го вог си на, 
жи вим у до му пен зи о не ра 
и ко је оба ве зан да ме во-
зи на кон тро лу код ле ка ра 
спе ци ја ли сте по што хит на 
по моћ то од би ја…

Ово су са мо не ка од пи та-
ња ко ја су у про те кла не пу на 
два ме се ца, од ка да по сто ји 
Кол цен тар Град ског за во да 
за ге рон то ло ги ју у Бе о гра ду 
(отво рен 6. ав гу ста), упу ти-
ли нај ста ри ји гра ђа ни. За-
вод је отво рио Кол цен тар 
да би ста ри ји од 65 го ди на 
из це ле Ср би је мо гли да се 
ин фор ми шу о сво јим за кон-
ским пра ви ма или да до би ју 
основ не ме ди цин ске са ве те. 
У Цен тру де жу ра ју, и од го-
ва ра ју на пи та ња, ме ди цин-
ска се стра и ле кар.

– На ша иде ја је да нај-
ста ри јим су гра ђа ни ма, а по-
себ но они ма ко ји су ве за ни 
за кре вет или не ма ју ни ког 

од по ро ди це, омо гу ћи мо да 
на јед ном ме сту до би ју све 
по треб не ин фор ма ци је, од-
но сно да им да мо бро је ве 
те ле фо на или да их упу ти-
мо на адре се где мо гу да 
до би ју пре ци зни је од го во ре 
или да оства ре сво ја пра-
ва – об ја шња ва ди рек тор 

Град ског за во да за ге рон-
то ло ги ју у Бе о гра ду др Ми-
лан Цр но ба рић. – Ка да су у 
пи та њу ме ди цин ски са ве ти, 
наш ле кар од мах да је од го-
вор. У слу ча је ви ма ка да су 
по треб ни прав ни и струч ни 
са ве ти из би ло ко је обла-
сти ве за не за оста ри ва ња 
пра ва ли ца ста ри јих од 65 
го ди на, та да ко ри сни ци или 
чла но ви њи хо ве по ро ди це 
оста вља ју кон такт те ле фон 
на ко ји их, на кон уви да у 
њи хов про блем и кон сул-
та ци је са струч ним ти мом, 
по зи ва мо у нај кра ћем ро-

ку. Ово је тек по че так ра да 
Цен тра ко ји ће мо на ста ви ти 
да раз ви ја мо и до пу ња ва мо, 
а, с об зи ром на до са да шње 
ин те ре со ва ње, раз ми шља мо 
да уве де мо и дру гу, по по-
днев ну сме ну. 

Бе о гра ђа ни до би ја ју од-
го вор уз бро је ве те ле фо на 

и адре се ин сти ту ци ја ко је 
мо гу да им по мог ну, док се 
жи те љи ма из дру гих ме ста 
Ср би је по ма же ин фор ма ци-
јом ка ко за кон ски мо гу да 
оства ре свој зах тев. 

Крај те ле фо на де жу ра 
ви ша ме ди цин ска се стра 
Сун чи ца Јо ва но вић ко ја је 
за по сле на у Град ском за-
во ду за ге рон то ло ги ју пу-
них 17 го ди на, од ко јих је 
мно ге про ве ла на те ре ну, 
па оту да и ве ли ко ис ку ство 
у ра ду са ста ри ји ма. Уз те-
ле фон мно го па пи ра, пра-
ва ма ла ба за по да та ка – о 
ин сти ту ци ја ма ко је се нај-
че шће тра же, о пра ви ма на 
суб вен ци је, по ма га ла, ба-
ње, од мо ре, ка ко убла жи-
ти бо ло ве...

– Из не на ђе на сам бро-
јем по зи ва ко ји кре ћу од-
мах ују тру, чим поч не  рад 
Кол цен тра – на во ди Сун-
чи ца Јо ва но вић. – Че сто су 
пи та ња не ја сна, али стр-
пљи во успе вам да са знам 
шта на ше ко ри сни ке за пра-
во за ни ма. Уко ли ко од го вор 

зах те ва про ве ру и на кнад-
на са зна ња, ка сни је им се 
те ле фо ном ја вљам. Нај ве-
ће ми је за до вољ ство ка да 
по сле не ко ли ко да на зо ву 
да ка жу да су за вр ши ли и 
да за хва ле. 

На ша са го вор ни ца ука-
зу је да че сто има де ли кат-
них и осе тљи вих пи та ња, 
од но сно си ту а ци ја у ко ји-
ма, по за ко ну, не мо гу да 
од лу чу ју, а опет, по треб но 
је да се ре а гу је: 

– То је ка да ста ри љу ди 
при ја вљу ју на си ље у по ро-
ди ци, ка да се отво ре да то 
не ко ме ка жу јер их је нај че-
шће сра мо та због то га, или 
ка да не ко го во ри о сво јим 
су и цид ним на ме ра ма. Шта 
да од го во рим ста ри јој го-

спо ђи ко ја се ја вља да је 
при пре ми ла до ку мен те за 
лич ну кар ту али не мо же 
да сто ји у ре ду да их пре-
да? Њу сам упу ти ла да се 
ја ви цен тру за со ци јал ни 
рад. Тру дим се да им ули-
јем по ве ре ње, у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва успе ва мо и 
да ре ши мо про блем, по го-
то ву што сам ус по ста ви ла 
кон такт са оним ин сти ту-
ци ја ма и уста но ва ма ко је у 
до ме ну ра да има ју и бри гу 
о ста ри ма – ка же Сун чи ца 
Јо ва но вић. 

М. И.

ОД НЕ ДАВ НО РА ДИ КОЛ ЦЕН ТАР ЗА СТА РИ ЈЕ ОД 65 ГО ДИ НА 

Јед но „ало” за све
од го во ре

Пре ко те ле фо на Град ског за во да за ге рон то ло ги ју у Бе о гра ду ста ри ји гра ђа ни
из це ле Ср би је мо гу да до би ју основ не ме ди цин ске са ве те или да се
ин фор ми шу о сво јим за кон ским пра ви ма

ПП
изиз
инин

Оба ве ште ње рад ним да ни ма 
Те ле фон Кол цен тра је 011/2067-804, а ин фор ма ци је мо гу 

да се до би ју сва ког рад ног да на од 8 до 14 ча со ва.

Нај че шће
– ме ди ци на
Не дељ но се Кол цен-

тру ја ви око 120 ста ри-
јих ли ца, од но сно днев но 
у про се ку бу де 25 по зи-
ва. Тре ћи на свих пи та-
ња ти че се ме ди цин ских 
са ве та.

Сунчица Јовановић



11ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. СЕПТЕМБАР 2009. 1

Ср би ја са 17 од сто ста нов ни штва 
ста ри јег од 65 го ди на убра ја се 

ме ђу пет нај ста ри јих зе ма ља у све-
ту што мо же да про ме ни ње ну исто-
риј ску пер спек ти ву у овом ве ку. То 
је и био је дан од по во да да Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је и Ге рон-
то ло шко дру штво Ср би је ор га ни зу ју 
24. и 25. сеп тем бра у Цр ве ном кр-
сту на уч ни скуп о ста ре њу у Ср би ји 
у про шлом ве ку. Кроз 27 ре фе ра та 
и уче шће око 70 струч ња ка ко ји се 
у раз ли чи тим обла сти ма ба ве ста ре-
њем, на пра вљен је осврт кроз исто-
риј ску при зму да би се са гле да ли 
пре лом ни до га ђа ји ко ји су од ре ди ли 
суд би ну срп ског на ро да.
Пре ма по да ци ма ко је је на вео 

др Ми лош Не ма њић, председник 
Геронтолошког друштва Србије, наша 
држава је за крат ко вре ме пре шла 
пут од мла де до ста ре на ци је че му 
су до при не ли рат ни су ко би на ње ној 
те ри то ри ји ко ји су про ме ни ли ста ро-
сну струк ту ру ста нов ни штва:

– Од по пи са 1931. го ди не ка да 
је Ср би ја има ла 5.725.912 ста нов ни-
ка од ко јих је 288.753 или 5,5 од сто 
би ло ста ри је од 65 го ди на, па до са-
мог по чет ка 21. ве ка ка да је бро ја-
ла 1.274.155 ста ри јих гра ђа на ко ји су 
чи ни ли 17,1 од сто у укуп ном уде лу 
ста нов ни штва, про шло је са мо се дам 
де це ни ја. На ро чи то су Пр ви и Дру ги 
свет ски рат до ве ли до не стан ка чи-
та ве јед не ге не ра ци је мла дих љу ди 
и оних у сред њем жи вот ном до бу, а 

то се на ста ви ло да љим рат ним су-
ко би ма, про га ња њи ма, за тва ра њи ма 
љу ди то ком Ин фор мби роа… – на гла-
сио је др Не ма њић.

Зна чај ну уло гу у бри зи о ста рим 
ли ци ма има Цр ве ни крст, чу ло се 
на ску пу. Осно ван још дав не 1876. 
са за дат ком да збри ња ва из бе гли це 
из Бо сан ско-хер це го вач ког устан ка, 
да нас део сво јих ак тив но сти спро-
во ди кроз „Про грам за бри гу о ста-
ри ма” ко ји пред ста вља пре ла зак са 
ди стри бу ци је ху ма ни тар не по мо ћи 
на про јек те пру жа ња услу га ста ри-
јим осо ба ма. 

Пре ма ре чи ма На та ше То до ро вић, 
про грам да је ши ро ке мо гућ но сти за 
де ло ва ње Цр ве ног кр ста на по бољ ша-
њу ква ли те та жи во та ста ри јих ли ца, 
омо гу ћа ва ју ћи им да што ду же оста-
ну у свом окру же њу, мо ти ви шу ћи их 
да ко ри сте сво је фи зич ке и мен тал-
не по тен ци ја ле, ума њу ју ћи, при том, 
по тре бу за ра зним ви до ви ма ин сти-
ту ци о нал не по мо ћи.

– То чи ни мо кроз здрав стве но-пре-
вен тив не ак тив но сти, по моћ у ку ћи, 
пси хо-со ци јал ну по др шку и клуп ске 
ак тив но сти, а на ре а ли за ци ји про-
гра ма за јед но ра де про фе си о нал ци 
и ама те ри – ис та кла је На та ша То-
до ро вић. 

По ла зе ћи од то га да је ста рост, 
пре све га, ста ње ду ха, о че му је го-
во рио про фе сор др Све ти слав Јо ва но-

вић, пси хо ло зи све че шће про мо ви шу 
иде је ак ти ви зма, твр де ћи да успе-
шна ста рост увек под ра зу ме ва ак-
тив ну ста рост. По го то во ка да се зна 
да је реч о по пу ла ци ји ко ја је че сто 
мар ги на ли зо ва на и за по ста вље на, па 
је по треб но да се по себ но под сти че 
на ак тив ност и на ан га жо ва ње у ре-
ша ва њу ра зних ак ту ел них про бле ма 
у дру штву. У прак си се че сто про-
блем ис по ља ва као уда ља ва ње са 
рад ног ме ста не ких осо ба са мо за то 
што „има ју мно го го ди на”. 

И по ред опре де ље ња др жа ве да 
шти ти ин те ре се ста ри јих ко ји пред-
ста вља ју зна тан део по пу ла ци је, њи-
хов по ло жај и трет ман да нас ни је 
за ви дан, а по је ди ни уче сни ци ску-
па на ве ли су да је све при сут ни је 
обез вре ђи ва ње ста ро сти као нај-
не по жељ ни је осо би не са вре ме ног 
чо ве ка. 

Из ла га њем о ор га ни за ци ја ма пен-
зи о не ра у Ср би ји, Вла дан ка Ми скин 
је под се ти ла на не ке од на чи на ор-
га ни зо ва ња ста ри је ге не ра ци је ра ди 
дру же ња и са мо по мо ћи, на гла сив ши 
да у свих 160 оп шти на по сто је ор-
га ни за ци је пен зи о не ра ко је де лу ју и 
ра де кроз ме сне од бо ре. 

Сва из ла га ња и ре фе ра ти са пр вог 
на уч ног ску па по све ће ног ста ре њу и 
ста ро сти би ће об ја вље ни у збор ни ку 
ча со пи са „Ге рон то ло ги ја”.

Ми лан ка Иван ча јић

У БЕ О ГРА ДУ ОДР ЖАН НА УЧ НИ СКУП О СТА РЕ ЊУ 

Ка ко је Ср би ја осе де ла
За само се дам де це ни ја пре ђен пут од мла де до ста ре на ци је у ко јој се, не рет ко, За само се дам де це ни ја пре ђен пут од мла де до ста ре на ци је у ко јој се, не рет ко, 

ста рост обез вре ђу је као нај не по жељ ни ја осо би на са вре ме ног чо ве каста рост обез вре ђу је као нај не по жељ ни ја осо би на са вре ме ног чо ве ка
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ПРЕДСТАВЉАМО

Фи ли ја ла РФ ПИО Ужи-
це, по те ри то ри ји ко ју 

по кри ва, нај ве ћа је фи ли-
ја ла у Ср би ји, а по бро ју 
оси гу ра ни ка и ко ри сни ка пр-
ва ме ђу нај ве ћим. Се ди ште 
Фи ли ја ле је у са мом цен тру 
Ужи ца, у Ули ци омла дин ској 
22, а по сло ве на спро во ђе-
њу пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња оба вља и за оп-
шти не При је по ље, При бој, 
Но ва Ва рош, Ча је ти на, Ба-
ји на Ба шта, Ко сје рић, По-
же га и Ари ље. До апри ла 
про шле го ди не ова фи ли-
ја ла је оба вља ла по сло ве 
и за оп шти ну Ива њи ца ко-
ја се „пре се ли ла” у Фи ли-
ја лу Ча чак. 

У Фи ли ја ли је за по сле-
но 102 рад ни ка (ви ше од 50 
од сто са ви со ком и ви шом 
школ ском спре мом) и они 
оп слу жу ју ви ше од 94.000 

оси гу ра ни ка и око 64.000 
ко ри сни ка пра ва.

– Ко ри сни ци ма на ших 
услу га вра та су отво ре-
на од 8 до 15 ча со ва, али 
озбиљ но раз ми шља мо да се 

ре фе рен ти ма ма тич не еви-
ден ци је и ко ји ра де на до-
но ше њу ре ше ња огра ни чи 
рад са стран ка ма у ци љу још 
бр же и ква ли тет ни је из ра-
де ре ше ња. Јер, на рав но, 

основ ни пред у слов 
за за до вољ ство оси-
гу ра ни ка и ко ри сни-
ка је сте ква ли те тан 
и ефи ка сан рад на 
до но ше њу ре ше ња 
о пен зи ји и оства ри-
ва њу оста лих пра ва 
из ПИО – ка же ди-
рек тор Сре тен Се-
ла ко вић. 

За по сле ни у Фи-
ли ја ли од го вор но од-
ра ђу ју сво је по сло ве, 
што по ка зу је ажур-
ност из ра же на број-
ка ма. У 2008. го ди ни 
би ло је за ре ша ва-
ње 29.123 зах те ва за 
оства ри ва ње ра зних 
пра ва, а ре ше но је 
26.490 – ве ћи на у 
за кон ском ро ку од 
60 да на; у пр вом по-
лу го ђу ове го ди не у 
Фи ли ја ли се ра ди ло 

на 13.229 зах те ва, од че га 
је ре ше но 10.522. 

– У су шти ни, сви при мље-
ни зах те ви чи је ре ша ва ње 
ис кљу чи во за ви си од ра да 
за по сле них у Фи ли ја ли за-
вр ша ва ју се у за кон ском ро-
ку од два ме се ца  – ис ти че 
чел ни чо век Ужич ке фи ли-
ја ле, за до во љан што број ке 
ука зу ју да за по сле ни од го-
вор но од ра ђу ју по сао. 

Као и дру где, и у гра-
ду на Ђе ти њи на ква ли тет 
и бр зи ну до но ше ња ре ше-
ња нај ви ше ути че не а жур-
ност по сло да ва ца у пре да ји 
по да та ка о ста жу, за ра да-
ма и пла ће ним до при но си-
ма (М-4 обра за ца). 

– И по ред опо ме на и 
прет њи пре кр шај ним при-
ја ва ма, је дан број по сло да-
ва ца не ре а гу је, а рад ни ци, 
исти ни за во љу, не ма ју ни-
ка кву мо гућ ност да на те ра ју 
га зде да их уред но при ја-
ве и пла ћа ју им до при но-
се – при ме ћу је ди рек тор 
Се ла ко вић. 

На рав но, за не у пла ће не 
до при но се за ПИО за по сле-
ни и ов де че сто са зна ју тек 
кад под не су зах тев за пен-
зи ју и та да на ста је про блем. 
Да би га убла жи ли и ума-
њи ли му ке оси гу ра ни ка, и 
ужич ки ре фе рен ти они ма ко-
ји и без ста жа за ко ји ни је 
пла ћен до при нос ис пу ња ва-
ју усло ве за пен зи ју до но се 
при вре ме но ре ше ње, а ако 
не ис пу ња ва ју – на ста вља 
се да љи рад на ком пле ти-
ра њу по да та ка. 

И ов де се че ка на по-
твр ђи ва ње ста жа из ино-
стран ства, на при ба вља ње 
уве ре ња по ре ске упра ве за 
по љо при вред ни ке и оси гу ра-
ни ке са мо стал них де лат но-

ФИ ЛИ ЈА ЛА УЖИ ЦЕ ОЧЕ КУ ЈЕ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈУ ЗГРА ДЕ 

Бр же до ин ва лид ских
ре ше ња

По кри ва ју ћи нај ве ћи те ри то ри јал ни оп сег у Ср би ји, сто ти нак за по сле них мо же
да се по хва ли и из у зет ним бро јем зах те ва ре ше них у за кон ском ро ку 
ПП
дада

Сретен Селаковић



13ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. СЕПТЕМБАР 2009. 3

На Тр гу фон та не број 2, 
у ужем цен тру гра да, 

на ла зи се Фи ли ја ла Кру-
ше вац ко ја по кри ва под-
руч је Ра син ског окру га са 
шест оп шти на: Кру ше вац, 
Тр сте ник, Брус, Алек сан-
дро вац, Вар ва рин и Ћи ће-
вац. Убра ја се у ред ве ли ких 
фи ли ја ла, с об зи ром на то 
да има око 89.000 оси гу-
ра ни ка и 56.100 ко ри сни-
ка пен зи ја. О оства ри ва њу 
њи хо вих пра ва ста ра се 72 
за по сле них на нео д ре ђе-
но вре ме.

Рад са стран ка ма се од-
ви ја пре ко два шал те ра у 
пи сар ни ци у то ку це лог рад-
ног вре ме на и осам шал те-
ра у ли кви да ту ри ко ји су 
отво ре ни од 11 до 15.30 
ча со ва. Осим то га, стран-
ке у сва ком тре нут ку мо гу 
да се обра те за по сле ни ма 
ко ји су ком пе тент ни да да ју 
ин фор ма ци је о пра ви ма из 
ПИО или о под не том зах-
те ву стран ке.

– Као ди рек тор фи ли ја-
ле сма трам да стран ка има 
при о ри тет у од но су на све 
по сло ве. Стран ке се при ма ју 
без за ка зи ва ња, тру дим се 
да их па жљи во са слу шам и 
да се про блем ре ши у нај-
кра ћем мо гу ћем ро ку. О ре-
зул та ту обич но оба ве стим 
стран ку те ле фо ном – ка же 
Сла ви ца Кр ње вић, ди рек тор 
Кру ше вач ке фи ли ја ле. 

За по сле ни су, са зна је мо, 
за до вољ ни усло ви ма ра да. 
Тех нич ка опре мље ност је 
до бра, сви за по сле ни има-
ју пер со нал не ра чу на ре, а 
не до ста так не ко ли ко ла сер-
ских штам па ча би ће ре шен 
у са рад њи са Ди рек ци јом. 

У по след њих не ко ли ко го-
ди на, по фа за ма, ско ро је 
ком плет но адап ти ра на згра-
да ста ра око 50 го ди на. 
Оста ло је да се уре де пи-
сар ни ца, ар хи ва и, што је 
нај ва жни је, да се обез бе ди 
при лаз за ин ва ли де. 

– По сту пак је по кре-
нут, али је про шло до ста 
вре ме на у тра же њу нај по-
вољ ни јег тех нич ког ре ше ња 
због кон фи гу ра ци је згра де 
– на по ми ње ди рек тор Фи-
ли ја ле.
За по сле ни су, ка же 

њи хов пр ви ру ко во ди лац, 
од го вор ни, са ве сни и ди-
сци пли но ва ни. Фи ли ја ла је 
ве о ма до бро функ ци о ни са-
ла, али је по сле спа ја ња 
фон до ва рад оте жан, бу-
ду ћи да је ова фи ли ја ла 
до би ла 60 про це на та оси-
гу ра ни ка ви ше, а број за по-
сле них, сти ца јем окол но сти, 
ни је по ве ћан. 

– На за по сле не је пао 
огро ман те рет. Ко ли ко је 
по ве ћан обим по сла нај бо-
ље го во ре по да ци о бро ју 

при мље них зах те ва. Та ко 
је, на при мер, у то ку 2007. 
укуп но при мље но 10.109 
раз ли чи тих зах те ва, док је 
у 2008, по сле спа ја ња фон-
до ва, при мље но укуп но око 
23.000 зах те ва. Од то га је 
ре ше но 19.955 зах те ва, што 
прак тич но зна чи – ду пло 
ви ше не го што је у 2007. 
го ди ни при мље но. На по-
ве ћа ње бро ја зах те ва ути чу 
и спе ци фич но сти при вре де 
Ра син ског окру га. У не ко ли-
ко ве ли ких пред у зе ћа као 
што су „Пе то лет ка” и „14. 
ок то бар” спро ве ден је или 
је у то ку по сту пак ре ша ва-
ња тех но ло шког ви шка. По-
сле ди ца је по ве ћа ње бро ја 
зах те ва за ста ро сну и ин ва-
лид ску пен зи ју, а мно ги бив-
ши рад ни ци под но се зах тев 
за до бро вољ но оси гу ра ње 
по чла ну 15. На при мер, у 
Ис по ста ви Тр сте ник у крат-
ком вре мен ском пе ри о ду 
под не то је око 600 зах те ва 
за укљу чи ва ње у до бро вољ-
но оси гу ра ње – на гла ша ва 
Сла ви ца Кр ње вић.

сти, да се при ку пе по да ци 
по за мол ни ци... 

– За са да се но во у ве де ни 
на чин при ку пља ња по да та-
ка и до ка за за утвр ђи ва ње 
ста жа пу тем „елек трон ске за-
мол ни це” ухо да ва, али уско ро 
оче ку је мо пун ефе кат ова-
квог при ку пља ња по да та ка 
– ка же Се ла ко вић.
Пре пре ка је, на рав но, 

и не сре ђе на ба за по да та-
ка ма тич не еви ден ци је, па 
у Ужич кој фи ли ја ли 13 за по-
сле них сва ко днев но кон тро-
ли шу и ажу ри ра ју по дат ке 
из М-4 обра за ца прет ход них 
го ди на, све сни да је то је-
дан од нај бит ни јих до при-
но са бр жем и ква ли тет ни јем 
до но ше њу ре ше ња и обез-
бе ђи ва њу по да та ка за фор-
ми ра ње и функ ци о ни са ње 
Цен трал ног ре ги стра. 

– У овој го ди ни знат но је 
по ве ћа на ефи ка сност у ре-
ша ва њу зах те ва по осно ву 
оце не рад не спо соб но сти и 
утвр ђи ва ња ту ђе не ге и по-
мо ћи. По след њих не ко ли ко 
го ди на на по зив пред ко ми-
си ју у Фи ли ја ли Ужи це стал-
но је че ка ло ви ше од 2.000 
зах те ва, а по след њи из ве-
штај с по чет ка овог ме се-
ца по ка зу је да на ко ми си ју 
че ка не пу них 1.400 зах те-
ва – ис ти че још пр ви чо-
век Ужич ке фи ли ја ле.

За по сле ни су за до вољ ни 
тех нич ком опре мље но шћу, 
али су им усло ви ра да у 
згра ди Фи ли ја ле за сад не-
пре мо сти ва те го ба. На и ме, 
згра да је са ме тал но-ста кле-
ном фа са дом од ло ше кон-
струк ци је, а без изо ла ци је 
и кли ма ти за ци је, та ко да су 
ле ти у њој не сно сне вру ћи-
не, а зи ми је хлад но. Вр ло 
ма ли про стор за ар хи ву у 
згра ди при мо рао је Ужи ча не 
да за ку пе око 300 ква дра та 
ар хив ског про сто ра.

– На и шли смо на раз у ме-
ва ње Ди рек ци је Фон да ПИО 
за ове на ше про бле ме, па 
се упра во ра ди тех нич ка до-
ку мен та ци ја за ре кон струк-
ци ју згра де. На да мо се да 
ће то би ти ура ђе но у то ку 
иду ће го ди не, као што смо 
пред ло жи ли у Пла ну јав них 
на бав ки за 2010 – за кљу чу-
је Сре тен Се ла ко вић, ди рек-
тор Фи ли ја ле Ужи це. 

Т. Кр шић

ФИ ЛИ ЈА ЛА КРУ ШЕ ВАЦ ЗА ДО ВОЉ НА ТЕХ НИЧ КОМ
ОПРЕ МЉЕ НО ШЋУ

Стран ка ма увек
пред ност

Сла ви ца Кр ње вић

Ве ли ка пред у зе ћа ре ша ва ју ви шак за по сле них, па ра сте број зах те ва за Ве ли ка пред у зе ћа ре ша ва ју ви шак за по сле них, па ра сте број зах те ва за 
ста ро сну и ин ва лид ску пен зи ју, али и за са мо стал но упла ћи ва ње ста жа; ста ро сну и ин ва лид ску пен зи ју, али и за са мо стал но упла ћи ва ње ста жа; 

сре ђи ва ње по да та ка пр во за фир ме у ко ји ма је окон чан сте чајсре ђи ва ње по да та ка пр во за фир ме у ко ји ма је окон чан сте чај
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ПРЕДСТАВЉАМО

Ина че, Фи ли ја ла има 
и све дру ге про бле ме ко-
је има ју и оста ле фи ли ја-
ле. Ве о ма ду го се че ка на 
ве шта че ње. Иако је, ка же 
ди рек тор, за хва љу ју ћи раз-
у ме ва њу на чел ни ка др Ди-
ке Ка је ви ћа по ве ћан број 
ле ка ра ко ји се упу ћу ју да 
ра де ве шта че ње, ипак се 
број оси гу ра ни ка ко ји че-
ка ју не сма њу је.

На тра ја ње по ступ-
ка ути че и стаж у дру гим 
ре пу бли ка ма, не у пла ће ни 
до при но си и не сре ђе ни по-
да ци ма тич не еви ден ци је. 
На сре ђи ва њу ба зе по да-
та ка ма тич не еви ден ци је 
и ов де је укљу чен ве ли ки 
број рад ни ка, а по себ но се 
ра ди ком плет на об ра да по-
је ди них пред у зе ћа. 

– Кон крет но, кре ну ло се 
од пред у зе ћа у ко ји ма је 
окон чан сте чај ни по сту пак, 
па је, у са рад њи са ар хи-
вом, ско ро пот пу но об ра-

ђе но ГП „Ја стре бац”, а у 
пла ну је да се ком плет но 
сре ђу је ма тич на еви ден ци-
ја и за рад ни ке оста лих ве-
ли ких пред у зе ћа – ис ти че 
на ша са го вор ни ца. 
Ве ли ким за ла га њем 

свих за по сле них до са да 
су оства ри ва ни ве о ма до-
бри ре зул та ти, ка же она, 
али да би се одр жао ква-
ли тет ра да и по бољ ша ла 

ажур ност, нео п ход но је по-
ве ћа ти број из вр ши ла ца, 
по го то ву на рад ним ме сти ма 
за ко ја је по тре бан прав-
ни фа кул тет.

– Из Ди рек ци је је на-
ја вље но да ће се но ва си-
сте ма ти за ци ја ра ди ти пре ма 
бро ју оси гу ра ни ка и ко ри-
сни ка па се на да мо да ће 
се про блем не до стат ка рад-
ни ка бр зо ре ши ти – оп ти-
ми ста је Сла ви ца Кр ње вић, 
ди рек тор Фи ли ја ле Фон да 
ПИО у Кру шев цу.

Т. К.

ПОВОДИ

На шем ли ста њу по жу те-
лих то мо ва „Гла са оси-

гу ра ни ка” до шао је крај: 
у ми ну ле че ти ри де це ни је 
но ви на ри су на ње го вим 
стра ни ца ма пом но бе ле жи-
ли шта нам се све де ша ва-
ло, од „злат ног до ба” ка да 
је на сва ког пен зи о не ра 
до ла зи ло 4-5 за по сле них, 
ка да су се пен зи је об ра чу-
на ва ле из за ра да у де сет 
нај бо љих го ди на и ис пла-
ћи ва ле уна пред, а пен зи-
о не ри до би ја ли ре грес и 
кљу че ве дру штве них ста-
но ва... 
Јед на ко ле ги ни ца на-

пи са ла је да су „Ср би еко-
ном ску бит ку из гу би ли у 
кре ве ту”, ми сле ћи, на рав-
но, на на та ли тет због ко га 
нам је озбиљ но при пре ти-
ло да за и ста сви ста не мо 
под јед ну шљи ву. Исти не 
ра ди, по ра ди ли су до ста 

и на ши по ли ти ча ри, пре 
и по сле пра вих би та ка ко-
је су нам на ме та ли... А са-
да смо ту где смо већ пет 
по след њих го ди на у ко ји-
ма су тран зи ци ја и бол-
ни по вра так у ка пи та ли зам 
ду бо ко за ре за ли у си стем 
пен зиј ско-ин ва лид ског оси-
гу ра ња и пра ва ње го вих 
ко ри сни ка. По за ко ну, и 
око ње га...

Јер, и на по чет ку при-
ме не но вог За ко на о ПИО 
ко ји је сту пио на сна гу 1. 
ја ну а ра 2006, ту ма че ња су 
„уда ри ла” по пен зи о не ри-
ма: у но вем бру 2005, ка да 
су нај зад до би ли пен зи-
ју за прет ход ни ме сец с 
по ве ћа њем од 3,56 од сто, 
раз гне ви ли су се јер је по-

ви ши цу тре ба ло „раз ву ћи” 
на на ред них шест ме се ци. 
Уме сто да им се пен зи је 
ускла де за по след њи квар-
тал 2005. по до та да шњем 
за ко ну, а он да, у 2006, 1. 
апри ла по но вом, пре ма 
ста ти стич ким по ка за те љи-
ма из пр вог тро ме сеч ја го-
ди не – за кон, ва же ћи од 
1. ја ну а ра 2006, при ме њен 
је уна зад, и на по след њи 
квар тал 2005; та ко је пен-
зи о не ри ма ус кра ће на ја ну-
ар ска по ви ши ца.

Али су, бар, по сле ни-
ма ло ла ких пре го во ра са 
ММФ-ом, пр ви део јав ног 
ду га (по ло ви ну ав гу стов ске 
и це лу сеп тем бар ску пен зи-
ју укуп но вред не, у про се-
ку, 17.850 ди на ра) до би ли 
не у об ве зни ца ма, не го у 
го то ви ни, и то – већ у де-
цем бру 2005. Та ко ђе им је 
на ја вље но вра ћа ње, по сле 

пе то го ди шње па у зе, бес-
плат ног опо рав ка у ба ња ма 
– за дру штве ни стан дард 
ко ри сни ка у 2006. го ди ни 
пла ни ра но је 149 ми ли о-
на ди на ра...

На кра ју исте го ди не на-
пра вље на је пр ва озбиљ-
ни ја „ин вен ту ра” оно га што 
је уз дуж и по пре ко Ср би је, 
али не са мо ње, гра ђе но 
пен зиј ским нов цем од 1969. 
до 2000. го ди не: ула га но је 
у 225 здрав стве них обје ка-
та, из гра ђе но или до гра ђе-
но 16 ре ха би ли та ци о них 
цен та ра а још 18 нов ча но 
по мог ну то (за шта је утро-
ше но ди на ра ко ји би са да 
вре де ли ви ше од 400 ми-
ли о на евра), ула га но у 160 
за штит них ра ди о ни ца и 19 

Об је ди ње ни пен зиј ски фон до виОб је ди ње ни 
НА ШИХ 

Од по чет ка 2008. по че ло по ди за ње ста ро сне гр
по ве ћа не у ја ну а ру, па у ок то бру исте го ди не, а
ОО
пп

Про сеч на не то за ра да у де цем бру 
2005. из но си ла је 22.079, про сеч на 
пен зи ја 12.342, нај ни жа 4.823, 
а нај ви ша 59.119 ди на ра
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Об је ди ње ни пен зиј ски фон до випен зиј ски фон до ви
ПР ВИХ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА (10)

а ни це за пен зи о ни са ње за по шест ме се ци, пен зи је ван ред но
 за тим, под при ти ском ММФ-а, за мр зну те до кра ја 2009. 

шко ла за ин ва лид ну де цу, у 
во до при вред не објек те у 55 
оп шти на и гра до ва, а спи сак 
руд ни ка, пред у зе ћа и оста-
лих ко ри сни ка имао је 409 
при ма ла ца нов ца. По што је 
имо ви на Фон да ПИО и ина-
че би ла из у зе та од све оп-
штих не крет ни на ко је су, 

пре ко ноћ, За ко ном о сред-
стви ма у сво ји ни Ре пу бли ке 
Ср би је 1995. по др жа вље не, 
озбиљ но се (у до го во ру са 
ре сор ним ми ни стар ством) 
при пре мао по се бан за кон 
о имо ви ни Фон да, али и 
суд ске ту жбе за утвр ђи ва-
ње вла сни штва над оним у 
шта је ула га но. Не ка суд-
ска ре ше ња већ су до не-
та да за бра не дру ги ма да 
про да ју РХ цен тре ко је је 
Фонд гра дио, по се бан за-
кон о це ло куп ној имо ви ни 
још се по ме не са мо по не-
кад и у са мом Фон ду. 

У ја ну а ру су рад ни ци не-
ких фи ли ја ла Фон да од ра-
ди ли и 14. дан, су бо ту, да 
би при ми ли зах те ве рад ни-

ка ко ји су че ка ли по след њи 
тре ну так да под не су зах тев 
за по ве зи ва ње ста жа у пе-
ри о ду од 1. ја ну а ра 1991. 
до 31. де цем бра 2003. Док 
су сти гли и зах те ви по сла-
ти по штом, уз оце ну да су 
по сло дав ци у раз о ча ра ва-
ју ћем бро ју ис ко ри сти ли 

шан су да им др жа ва пла ти 
до при но се ко је су ус кра ти-
ли запосленимa, пре бро ја но 
је ви ше од 360.000 под не-
тих зах те ва. 

У фе бру а ру је 120.000 
пен зи о не ра са га ран то ва ним 
нај ни жим пен зи ја ма об ра до-
ва но ве шћу да ће им ми-
ни ма лац, по но вом за ко ну 
(25 од сто про сеч не за ра де 
из прет ход не го ди не) по ра-
сти на 6.378,50 ди на ра, а 
пр ва по ви ши ца те го ди не, 
по сле ше сто ме сеч не па у зе, 
уве ћа ла је све пен зи је од 1. 
апри ла за 8,34 од сто. 
У ју лу је ис пла ће на и 

дру га ра та ду га пен зи о не-
ри ма (че твр ти на пен зи је) 
с 8,5 од сто го ди шње ка-

ма те: у про се ку по 3.114 
ди на ра.

Гу вер нер На род не бан-
ке Ср би је Ра до ван Је ла шић 
већ с је се ни 2006. по чео је 
озбиљ но да љу ти пен зи о не-
ре, та да пред ло гом да се 
оба ве зно уве де дру ги стуб 
– до пун ско оси гу ра ње ко је 

би „од ву кло” део до при но-
са у но ве, при ват не фон-
до ве, ка кви се, пи са ли су 
из Син ди ка та пен зи о не ра 
„Не за ви сност”, ни су до бро 
по ка за ли ни у дру гим зе-
мља ма у тран зи ци ји. 

По сле 1. ок то бра, пен-
зи је су по ра сле 5,83 од сто. 
У Ми ни стар ству кул ту ре су 
са оп шти ли да су обез бе ди ли 
36 ми ли о на ди на ра за пр вих 
100 пен зи о ни са них умет ни ка 
ко ји ће до жи вот но при ма ти 
„на ци о нал не пен зи је” не ни-

же, ка ко се та да на ја вљи-
ва ло, од 100.000 ди на ра... 
У Ср би ји је по чео да ра ди 
пр ви при ват ни до бро вољ-
ни пен зиј ски фонд, ми ни-
стри су на ја вљи ва ли 50.000 
рад них ме ста и 4.000 ста-
но ва за рад ни ке у јав ним 
слу жба ма, рас пи сан је кон-
курс за јав не ра до ве ко ји 
би, бар при вре ме но, упо-
сли ли не за по сле не, а 3.000 
срп ских пен зи о не ра у Цр ној 
Го ри већ че ти ри ме се ца ни-
је при ма ло пен зи је...
У де цем бру је пот пи-

сан Спо ра зум о со ци јал ном 
оси гу ра њу са до ско ра шњим 
„дру гим оком у гла ви”, ре-
сор ни ми ни стар је на ја вљи-
вао да ће се за у ста ви ти 
при ва ти за ци ја ба ња и оне 
вра ти ти Фон ду ПИО и – сти-
гла је 2007. го ди на.

За Фонд ПИО за по сле-
них, то је зна чи ло убр за-
не при пре ме за пред сто је ћу 
кон со ли да ци ју, за по че так, 
три пен зиј ска фон да (за по-
сле них, са мо стал них де лат-
но сти и по љо при вред ни ка), 
а за пен зи о не ре – бри гу да 
ли ће, док се са при вре ме-
ним фи нан сиј ским пла но ви-
ма че ка ју но ви пар ла мент 

и но ва вла да, по шта ри сти-
за ти ре дов но. 

У мар ту вла да до но си 
уред бу о до де ли спорт ских 
при зна ња, ко ја су у јав но сти 
од мах на зва на „пен зи ја ма”, 
за 427 осва ја ча олим пиј ских 
и па ра о лим пиј ских ме да ља, 

У де цем бру 2006. го ди не про сеч на не то 
за ра да би ла је 28.267, а про сеч на
пен зи ја 14.285, нај ни жа 7.313,
а нај ви ша 67.782 ди на ра
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као и њи хо вих тре не ра. По 
њој, олим пиј ци су мо гли да 
ра чу на ју на две, две и по 
или три про сеч не де цем бар-
ске за ра де (84.800 ди на ра), 
за ви сно од то га да ли су се 
оки ти ли брон зом, сре бром 
или зла том. О на ци о нал-
ним пен зи ја ма умет ни ци ма 
и да ље се са мо јав но по ле-
ми ше: ко ће их до би ти, по 
ко јим кри те ри ју ми ма, ни су 
ли пре ви со ке у зе мљи си-
ро ма шних...

А „обич не” пен зи је (ма-
да и ме ђу њи ма има не ка-
да из у зет них) од 1. апри ла 
ра сту 3,75 про це на та. 

Са стра ни ца „Гла са оси-
гу ра ни ка”, по сле удар нич ког 
ра да у Фон ду ПИО за по сле-
них на по ве зи ва њу ви ше од 
по ла ми ли о на го ди на ста жа 
за по сле ни ма ко ји ма по сло-
дав ци ни су пла ћа ли до при-

но се, на ја вљу је се, у ма ју 
2007, но во по ве зи ва ње ста-
жа рад ни ци ма при ва ти зо-
ва них и пред у зе ћа и оних 

ко ја се тек при пре ма ју за 
при ва ти за ци ју. 

А да би лак ше и бр же 
са зна ли све о сво јим пра вим 
и на чи ни ма да их оства ре 
– за по сле ни и пен зи о не-
ри до би ли су у ма ју и свој 
те ле фон, го вор ни ауто мат 
чи је по зи ва ње се, ма ода-
кле у Ср би ји би ло, књи жи-

ло као ло кал ни те ле фон ски 
по зив. 

То ком на ред них ме се-
ци не ки ми ни стри су на ја-
вљи ва ли да не од у ста ју од 
на ци о нал них пен зи ја умет-
ни ци ма (ко је су се, ипак, 
све ле на до жи вот них 50.000 

ди на ра ме сеч но за пр во о-
да бра них 258 кул тур ња ка), 
дру ги да су све сни стан дар-
да пен зи о не ра и да се за то 

убр за ва ис пла та јав ног ду га 
(по след ња ра та од про сеч-
них 3.475 ди на ра при мље-
на кра јем де цем бра 2007) 
и нај у гро же ни ји ма јед но-
крат но ис пла ћу је по 2.000 
ди на ра из бу џе та. Екс пер ти 
су и да ље при ча ли о ре-
фор ми, а ху ма ни тар ци ко-
ји ула зе у ку ће оста ре лих 

не вољ ни ка об ја шња ва ли 
нео п ход ност уво ђе ња со-
ци јал них пен зи ја. Пен зи о-
нер ска удру же ња тра жи ла 
су вра ћа ње ста рог на чи на 
ускла ђи ва ња пен зи ја... а 
у фон до ви ма се при пре-
ма ла кон со ли да ци ја про-

тив ко је су чел ни ци Фон да 
ПИО са мо стал них де лат но-
сти на ја вљи ва ли и улич не 
про те сте. 

Упр кос то ме, од 1. ја ну а-
ра 2008. у Ср би ји је „про ра-
дио” је дан, ад ми ни стра тив но 
об је ди њен (а с три под ра чу-
на) Ре пу блич ки фонд ПИО 
(при па ја ње и Вој ног фон-
да на ја вљи ва ло се за го ди-
ну ка сни је, али се већ ду го 
уоп ште не спо ми ње...), по-
че ло је по ди за ње ста ро сне 
гра ни це за пен зи о ни са ње за 
по шест ме се ци, ја ну ар ске 
пен зи је су ван ред но по ве-
ћа не за 11,06 про це на та 
јер су па ле ис под 60 од сто 
про сеч не за ра де... 

Оста лог се до бро се ћа-
мо: ла не су, на ин си сти ра-
ње др Јо ва на Кр ко ба би ћа, 
пред сед ни ка ПУПС-а на пот-

пред сед нич ком ме сту у ре пу-
блич кој вла ди, од 1. ок то бра 
ван ред но по ве ћа не пен зи-
је за 10 од сто (да би чек, 
с ре дов ним ускла ђи ва њем, 
био 14,13 про це на та те жи), 
чу ва ри др жав не ка се су по-
зва ли ММФ да их од бра ни 
од пен зи о не ра, у де цем бру 
2008. Пар ла мент је ћут ке 
из ме нио од ред бе са мо два 
чла на За ко на о ПИО, јед-
ног да се овла шће ни ма (и 
по вла шће ни ма) у МУП-у, 
БИА, МИП-у, По ре ској упра-
ви... још го ди ну да на пен-
зи је об ра чу на ва ју пре ма 
про се ку из го ди не ко ја је 
прет хо ди ла пен зи о ни са њу, 
и дру гог – ко јим се пен зи-
је и сва при ма ња из Фон-
да ПИО за мр за ва ју до кра ја 
2009. го ди не.

Шта ће да ље би ти, чи-
та ће мо... 

(Крај)
Сла ви ца Че дић

За мр зну те ок то бар ске пен зи је из но си ле су, про сеч но, 
21.711 (63,28 од сто та да шње про сеч не за ра де) за ка те го ри ју 
за по сле них, 21.321 (62,14) за са мо стал це, а 8.123 (23,67)
за по љо при вред ни ке; про сеч на не то за ра да из ок то бра 
2008. би ла је 34.311, а про шлог ме се ца 31.338 ди на ра
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Стив Ко ва лик, са да се дам де сет пе-
то го ди шњак у пен зи ји из гра ди ћа 

Оре ли је уда ље ног око 130 ки ло ме та-
ра од То рон та у Ка на ди, по се тио је 
не дав но Зре ња нин. Но стал ги ја је по-
бе ди ла – иако ин ва лид, од лу чио се 
на да ле ки пут пре ко оке а на. 

Жар ко је же лео да још јед ном ви-
ди град у ко ме је од ра стао и мом чио 
се, пре не го што се пре 50 го ди на, 
пре ко Не мач ке, исе лио у Ка на ду.

У гра ду на оба ла ма Бе ге ја за вр шио 
је „ше грт ску” шко лу за алат ни ча ра, 
за тим је од слу жио вој ску – мор на-
ри цу на Ви су, ра дио јед но вре ме у 
Же ле знич кој ин ду стриј ској шко ли у 
Зре ња ни ну, а за тим крат ко и у Не-
мач кој, да би се ше зде се тих го ди на 
про шло га ве ка „оти снуо” за Ка на ду. 
По сле 46 го ди на вред ног ра да (са мо 
два пу та је за ка снио на по сао због 
сне жних на но са) што у авио-ком па ни-
ји, што у фа бри ци жи ле та и фа бри-
ци че по ва за фла ше, Стив Ко ва лик 
је оства рио ка над ску пен зи ју ко ја 
са да из но си не што ви ше од 900 ка-
над ских до ла ра. Имао је, ка же, пр во 
ви шу пен зи ју (1.400 ка над ских до ла-
ра), али ка да се ње го ва су пру га Ге ор-
ги на пре не ко ли ко го ди на за по сли ла 
па су им за јед нич ки го ди шњи при-
хо ди пре ко ра чи ли од ре ђе ну по ре ску 
гра ни цу, ње му је, кроз так су, пен зи-
ја ума ње на. Ина че, пре ма ње го вим 
ре чи ма, она је на кон пен зи о ни са ња 
увек иста – не ускла ђу је се. 

Пен зиј ски за кон у Ка на ди, при ча 
нам, пред ви ђа да њи хо ви др жа вља-
ни, или осо бе са стал ним бо рав ком, 
оства ру ју пу ну ста ро сну пен зи ју (OAS) 
са 65 или ви ше го ди на, ако су на кон 

пу но лет ства жи ве ли и ра ди ли нај ма-
ње 40 го ди на у Ка на ди. Уко ли ко не 
ис пу ња ва ју услов о бо рав ку, има ју 
пра во на ума ње ну пен зи ју. Та ко ђе, 
осо бе ко је има ју ни ска при ма ња или 
их уоп ште не ма ју, мо гу да се ква ли-
фи ку ју за про грам „Га ран то ва ни при-
хо ди” (GIS). Брач ни парт нер умр лог 
су пру жни ка, ако има из ме ђу 60 и 
64 го ди не жи во та, мо же да оства ри 
„на сле ђе ну пен зи ју”. Ме ђу тим, оси гу-
ра ни ци мо гу да ра де, чак, и до ду бо-
ке ста ро сти ако их ком па ни ја же ли 
и има по тре бе за њи хо вим ра дом, 
а има ју пра во и да при ма ју пен зи ју 
и да ра де, али са мо од ре ђе ни број 
рад них са ти. 

Стив Ко ва лик је, то ком рад ног ве-
ка, упла ћи вао део нов ца од пла те за 
ка над ску др жав ну пен зи ју, та ко зва ну 
CPP, ко ја ни је ви со ка, али је, по што 
др жа ва га ран ту је за њу, си гур на. За-
тим, упла ћи вао је и за „ком па ниј ску” 

пен зи ју, ко ју обич но фир ме груп но 
упла ћу ју рад ни ци ма по си сте му по ла-
по ла (ако рад ник упла ти 50 до ла ра, 
то ли ко за ње га пла ћа и ком па ни ја). 
На рав но, у Ка на ди по сто ји мо гућ ност 
упла те до при но са и у при ват не пен-
зиј ске фон до ве. 

– Те упла те не ула зе у об ра чун 
по ре за, ме ђу тим, ка да по ди жеш тај 
но вац – по рез на ње га из но си до 50 
по сто, а пен зи ја тра је док је не по-
тро шиш – при ча нам зре ња нин ски 
Ка на ђа нин.

Ми ни мал на ста рач ка пен зи ја, за 
оне пре ко 65 го ди на ко ји ни су ра-
ди ли, или су не до вољ но за ра ди ли, 
а ле гал но су бо ра ви ли у Ка на ди нај-
ма ње 10 го ди на, из но си не што ви ше 
од 300 ка над ских до ла ра и не до вољ-
на је за жи вот. Пре ма ре чи ма Сти ва 
Ко ва ли ка, по што је от пла тио кре-

ди те за ку ћу и ауто мо бил, и уз ме-
сеч не из дат ке од око 200 до ла ра за 
ре жи је, око 100 до ла ра за хра ну и 
50 за го ри во... он жи ви са свим со-
лид но. Ме ђу тим, на по ми ње, с тим 
при ма њи ма не би баш жи вео ле по 
да пла ћа ки ри ју. 

За вр ша ва ју ћи при чу о то ме ка ко 
се, с не до вољ но нов ца, жи ви на се-
ве ру аме рич ког кон ти нен та, Ко ва лик 
ка же и да Ка на да има раз ви јен си-
стем „на род них ку хи ња” у ко ји ма се 
хра не си ро ма шни ји. 

Ми ро слав Мек те ро вић

Тре ћи на при хо да тро ши се на ре жи је и хра ну, па се лак ше жи виТре ћи на при хо да тро ши се на ре жи је и хра ну, па се лак ше жи ви
са мо ако су от пла ће ни кре ди ти за ку ћу и ауто мо бил са мо ако су от пла ће ни кре ди ти за ку ћу и ауто мо бил 

СТИВ КО ВА ЛИК, ПЕН ЗИ О НЕР ИЗ КА НА ДЕ, ПО СЕ ТИО ПР ВУ ДО МО ВИ НУ

Три пен зи је за
мир ну ста рост

СУСРЕТИ

Обе ћа на зе мља 
Ка на да је те ри то ри јал но дру га нај ве ћа др жа ва све та – по сле Ру си је, и 

при па да уском кру гу нај бо га ти јих зе ма ља у све ту са ви со ким стан дар дом 
ста нов ни штва и раз ви је ним си сте мом со ци јал них да ва ња. Ре ци мо, град Ван-
ку вер је не ко ли ко пу та иза бран за нај бо љу ло ка ци ју за жи вот на пла не ти. 
Ка на да је и јед на од нај ве ћих ими гра ци о них зе ма ља у све ту: усе ља ва се око 
200.000 љу ди го ди шње са же љом да по ста ну ка над ски др жа вља ни, та ко да 
је ре ла тив но брз раст бро ја ста нов ни ка (у 2009. го ди ни има их око 34 ми-
ли о на) ви ше узро ко ван ими гра ци јом не го при род ним при ра шта јем.

Ма ло се дих 
На ци о нал ни до хо дак у Ка на ди је 33.375 

до ла ра по гла ви ста нов ни ка. Oд 32 ми-
ли о на Ка на ђа на, ко ли ко је би ло 2007. 
го ди не, 13,1 од сто има ло је 65 или ви-
ше го ди на. 

И же не и му шкар ци сти ца ли су пра во 
на пен зи ју са на вр ше них 65 го ди на жи-
во та, по сле го ди на ра да у ко ме је пен зиј-
ски до при нос пла ћан по сто пи од 9,9 од сто 
(4,95 за по сле ни, а још то ли ко по сло дав-
ци), док се за со ци јал ну си гур ност рад ни ка 
укуп но из два ја ло 15,22 од сто (6,75 за по-
сле ни, а 8,47 од сто по сло дав ци). 

Стив Ковалик
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По ја ве пр вих обо ле лих 
од но вог, „мек сич ког” 

или „свињ ског” гри па у Ср-
би ји кад му вре ме ни је по-
сле ди ца су ве ли ких лет њих 
оку пља ња на Ег зи ту и Уни-
вер зи ја ди, „пра ви” до ла зак 
но вог узроч ни ка ста ре бо ле-
сти не тре ба оче ки ва ти пре 
зи ме, али ни од то га, сма-
тра проф. др Дра ган Де лић 
из Ин сти ту та за ин фек тив-
не и троп ске бо ле сти Кли-
нич ког цен тра Ср би је, не 
тре ба стре пе ти: 

– Не ма раз ло га за бри-
гу, јер је, за сад, смрт ност 
од но вог гри па иста као и 
код обич ног, се зон ског, а и 
ње гов ток је уоби ча јен. Реч 
је о пре по зна тљи вој бо ле-
сти ко ја се успе шно ле чи. 
Уоста лом, грип је при ча ко-
ја тра је ве ко ви ма и у ко-
јој смо ра њи ви јер се овај 
ви рус стал но ме ња а иму-
ни тет на ње га је са мо де-
ли ми чан и про ла зан. У тој 
клац ка ли ци, још јед на бит-
ка нам не ми нов но сле ду је, а 
на на шој стра ни су по зна ва-
ње ви ру са, и ди јаг но сти ка, 
и ле ко ви... – ка же ин фек-
то лог др Де лић. 

Да кле, тек тре ба са че-
ка ти вре ме ка да ће, не ми-
нов но, сти ћи и но ви ви рус 
Х1Н1: хлад но ће, ка да се 
про сто ри је за тва ра ју... 

– Ви рус гри па осе тљив 
је на све тлост, а на соб ној 
тем пе ра ту ри оп ста је од два 
до осам ча со ва – об ја шња-
ва др Де лић. 

И грип иза зван ви ру сом 
Х1Н1 ма ни фе сту је се слич-
но уоби ча је ној ин флу ен ци: 
бо лест по чи ње на гло, по-
сле ин ку ба ци о ног пе ри о да 
од јед ног до два да на, уз 

по ви ше ну тем пе ра ту ру, је-
зу, дрх та ви цу, гла во бо љу, 
бол у ми ши ћи ма, ма лак са-
лост и гу би так апе ти та. При 
по гле ду у стра ну, осе ћа се 
јак бол у оч ним ми ши ћи ма. 
Ови симп то ми тра ју до се-
дам да на, а сув ка шаљ, као 
и се кре ци ја из но са мо гу 
тра ја ти и ду же од две не-
де ље. Сма тра се да је бо-
ле сник за ра зан је дан дан 

пре по чет ка бо ле сти, на-
ред них се дам да на код од-
ра слих, а 10 да на у деч јем 
уз ра сту. 

Ком пли ка ци је су ве за-
не за до ње ди сај не ор га не, 
пре све га за обо стра но за-
па ље ње плу ћа, што је, уз 
по гор ша ње хро нич них кар-
ди о пул мо нал них обо ље ња 
код ста ри јих, глав ни узрок 
смр ти обо ле лих. 

– Вак ци на ци ја је, и за 
Х1Н1, нај бо љи на чин пре-
вен ци је. Нај е фи ка сни ја је, 
нај јеф ти ни ја, без бед на... – 
са ве ту је др Де лић. – До-
са да шње вак ци не да ва ле 
су за шти ту код 70-90 од-
сто вак ци ни са них од ра слих 
осо ба мла ђих од 65 го ди на. 
Код ста ри јих, ефи ка сност 
вак ци не је да ле ко ни жа, 
али знат но сма њу је уче-
ста лост бол нич ког ле че ња, 
по ја ву ком пли ка ци ја и смрт-
ног ис хо да. 

Вак ци на за но ву Х1Н1 
ви ру сну ин фек ци ју нај-
ве ро ват ни је ће би ти до-
ступ на до кра ја го ди не, 
али не ће би ти до вољ на за 
све. За то наш са го вор ник 
пре по ру чу је при о ри тет но 
вак ци ни са ње нај у гро же ни-
јих: труд ни ца, здрав стве-
них рад ни ка и слу жбе них 
ли ца, де це и мла дих од 
шест ме се ци до 24 го ди-

не, као и оних од 25 до 
65 го ди на са хро нич ним 
бо ле сти ма или осла бље-
ним иму ни те том, осо ба ко-
је бри ну о де ци по себ но о 
бе ба ма, бо ле сни ка са ХИВ 
ин фек ци јом... 

– Ан ти те ла код вак ци-
ни са них осо ба по ја вљу ју се 
по сле две не де ље – ка же 
др Де лић. 

Иако је ве ћи на под ле глих 
у ра ни јим ин фек ци ја ма би ла 
ста ри ја од 65 го ди на, ове 
по пу ла ци је не ма на спи ску 
др Де ли ће вих при о ри те та за 
вак ци на ци ју. За што? 

– За то што се ста ри ји 
ма ње кре ћу, па су ти ме и 
ма ње из ло же ни мо гућ но сти 
ин фи ци ра ња. Сем то га, не-
ка ис тра жи ва ња су по ка за ла 
да ро ђе ни пре 1950. го ди не 
у 34 од сто слу ча је ва има ју 
ан ти те ла на овај ви рус, што 
зна чи да су би ли у кон так-
ту са та квим или слич ним 
ви ру сом – од го ва ра по зна-
ти ин фек то лог.

Да ли ће нам ма ске би-
ти по треб не, са зна ће мо бла-
го вре ме но кад ви рус кре не 
на ово тло. До тле, а и та-
да, ни је зго рег има ти и са-
пун при ру ци:

– До вољ но је пра ти ру ке 
15-20 се кун ди да се уби је 
тај ви рус на ру ка ма – от-
кри ва др Дра ган Де лић из 
Ин сти ту та за ин фек тив не и 
троп ске бо ле сти Кли нич ког 
цен тра Ср би је. 

С. Че дић
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Бо лест је пре по зна та и из ле чи ва, али тре ба, ако је мо гу ће, из бе га ва ти оку пља ња, ве три ти 
про сто ри је и – пра ти ру ке бар 20 се кун ди, ка же ин фек то лог др Дра ган Де лић
БоБо
прпр

ИМА ЛИ РАЗ ЛО ГА ЗА БРИ ГУ ЗБОГ НО ВОГ ВИ РУ СА ГРИ ПА 

Вак ци на и да ље
нај бо ља бра на

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

При ча ко ја се по на вља 
Пр ва пан де ми ја гри па, ва ља но до ку мен то ва на, де-

си ла се 1580. го ди не. Од та да је опи са на 31 пан де ми-
ја, нај те жа је би ла 1918-1919. са нај ма ње 20 ми ли о на 
умр лих, а по след ња 1968, тзв. хонг кон шки грип. На-
ред них го ди на, сва ке сле де ће па до тре ће го ди не, де-
ша ва ле су се епи де ми је са знат ним бро јем обо ле лих и 
умр лих услед раз ли чи тих ком пли ка ци ја. Та ко је у сва-
кој епи де ми ји са мо у САД до ку мен то ва но од 10.000 до 
40.000 смрт них ис хо да, ка же др Де лић. 

Др Драган Делић
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СА ВЕ ТО ВА ЊЕ НА ЗЛА ТИ БО РУ

Ле ка ри ма уру че не ли цен це
На Зла ти бо ру је про шле не де ље одр жа но тра ди ци о нал но, 

6. са ве то ва ње ле ка ра ко је ор га ни зу је РФ ПИО, на ко ме 
је др Ме хо Мах му то вић, председник Управног одбора, уру-
чио ли цен це Срп ског ле кар ског дру штва ле ка ри ма ве шта-
ци ма ко ји ра де у Фон ду: 90 ле ка ра ин ва лид ских ко ми си ја 
у Бе о гра ду, По кра јин ском фон ду у Но вом Са ду, Кра гу јев-
цу и Ни шу на ста ви ће стал ну еду ка ци ју и ино ви ра ње зна-
ња на кон гре си ма и са ве то ва њи ма чи ме ће обез бе ђи ва ти 
до вољ но бо до ва за про ду жа ва ње до зво ле за рад. 

9

ДОМ ЗДРА ВЉА У БА ЈИ НОЈ БА ШТИ

Дар вла де Ја па на
Ам ба са дор Ја па на у Ср би ји То шио Цу но за ки по-

се тио је Дом здра вља „Еве лин Ха вер филд” у Ба ји ној 
Ба шти, здрав стве ну уста но ву ко јој је Вла да Ја па на да-
ро ва ла ам бу лант но во зи ло, ул тра звуч ни апа рат и би-
о хе миј ски ана ли за тор. 

– Ја пан те жи раз во ју ме ди цин ских услу га у ре ги-
о ну и до са да је пру жио око 200 ми ли о на евра еко-
ном ске по мо ћи Ср би ји у 112 про је ка та за основ не 
по тре бе ста нов ни штва, од ко јих 52 за ме ди цин ски сек-
тор – ре као је ам ба са дор Цу но за ки. 

Ди рек то ри Здрав стве ног цен тра Ужи це др Дар ко 
Ма рин ко вић и Ба ји на Ба шта др Адам Сте фа но вић за-
хва ли ли су на по мо ћи и ам ба са до ру по кло ни ли за-
хвал ни цу и сли ку ма на сти ра Ра ча. 

М. Ма ли шић

У КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КОМ КЛИНИЧКОМ ЦЕН ТРУ

Елек трон ски до пре гле да
Па ци јен ти Цен тра за ну кле ар ну ме ди ци ну кра гу је вач-

ког Кли нич ког цен тра не мо ра ју да до ла зе у ову здрав-
стве ну уста но ву да би за ка за ли пре глед или ана ли зу, 
већ то мо гу да учи не од ку ће, елек трон ским пу тем.

Осим што омо гу ћа ва увид у ли сте че ка ња, ова кав 
на чин за ка зи ва ња има и низ дру гих пред но сти. Пре-
глед мо же да се за ка же и по не ко ли ко ме се ци уна-
пред, а по себ но је то ве ли ка по год ност за па ци јен те 
ко ји не жи ве у Кра гу јев цу. 

Елек трон ско за ка зи ва ње пре гле да омо гу ће но је до-
на ци јом кра гу је вач ке фир ме „При зма”. По сту пак по чи-
ње по се том сај ту Кли нич ког цен тра (ww.kc-kg.co.yu) 
на ко јем се на ла зи пре зен та ци ја Цен тра за ну кле ар-
ну ме ди ци ну, са нео п ход ним упут стви ма о овом ком-
фор ном за ка зи ва њу пре гле да.

У Цен тру за ну кле ар ну ме ди ци ну оце њу ју да су 
па ци јен ти до бро при хва ти ли ову но ви ну, али да је, 
ипак, нео п ход но вре ме да се на вик ну на при ме ну но-
вих тех но ло ги ја. П. П.

Др Махмутовић предаје дозволе за рад колегама

Др Милошевић отвара саветовање

Аплауз изузетним предавачима

На зла ти бор ском са ве то ва њу, ко је је отво рио др Алек сан-
дар Ми ло ше вић, ди рек тор Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че-
ње у Фон ду ПИО, а при сут не по здра вио Пе ри ша Си мо но вић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству здра вља, вр хун ски пре-
да ва чи упо зна ли су ле ка ре ве шта ке са нај но ви јим са зна њи-
ма ко ја им мо гу по мо ћи у ве шта че њу рад не спо соб но сти и 
по тре бе за ту ђом не гом и по мо ћи.

Др Иво Еле зо вић, др Пе тар Се фе ро вић, др Сло бо дан Слав-
ко вић, др Жи ван Мак си мо вић, др Са ве та Дра га нић-Га јић, др 
Че до Ми ље вић, др Бран ко Бе ле слин, др Не ма ња Да мја нов, др 
Алек сан дар Ми ло ва но вић, др Оли ве ра Ву ко вић, др На да Јан-
ко вић, др Дра ган Де лић... го во ри ли су о ути ца ју ра зних кар-
ди о ва ску лар них, не у рот ских и пси хич ких обо ље ња на рад ну 
спо соб ност. Др Алек сан дар Ми ло ше вић и др Ми ла Ни ко лић, 
за ме ник ди рек то ра Сек то ра за ве шта че ње, из не ли су ис ку-
ства, па и не ке про бле ме у про це су ве шта че ња, по себ но ве-
за не за на ла зе прет ко ми си ја у до мо ви ма здра вља.

С. Ч.
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Без ме са
По вр ће се оба ри, са ме ље, од но-

сно сит но исец ка (ала ден те) или се 
са мо на рен да. Кад год је мо гу ће, по-
вр ће тре ба ку ва ти у су пи од ме сне 
коц ки це или ко сти ју што ће по бољ-
ша ти укус је ла. Оба ве зно се до да ју 
ја ја, ма ло со ли и би бе ра, а у ве ли-
ком бро ју ре це па та и на рен да ни сир 
и још не ки до да ци. На при мер:

– ољу шти ти, из ва ди ти се мен ке, на-
рен да ти и по со ли ти ки ло грам ти кви ца 
и на кон 15 ми ну та оце ди ти; до да ти 
200 г на рен да ног си ра, 50 г гри за, 
ма ло со ли и два улу па на жу ман ца, 
до бро из ме ша ти па по ла ко уме ша ти 
снег од два бе лан ца. На исти на чин 
мо же се при пре ми ти је ло од оба ре-
ног спа на ћа;

– оба ри ти ки ло грам шар га ре пе, 
оце ди ти, про па си ра ти или са мле ти, 
па уме ша ти по по ла ка ши чи це биљ-
ног за чи на и би бе ра, 200 г на рен да-
ног си ра, два улу па на ја је та и ка ши ку 
уља или бу те ра, а мо же се до да ти и 
ка ши чи ца ше ће ра. На исти на чин мо-
же да се при пре ми и пу динг од кар-
фи о ла, ку пу са, гра шка, ке ља и др.;

– са мле ти или сит но исец ка ти 250 
грама пе чу ра ка, на ма ло ма сно ће пр-
жи ти док не омек ша ју, па по ме ша ти 

са по по ла ка ши чи це со ли и би бе ра, 
че ти ри улу па на жу ман ца и 3,5 дл бе-
ша мел со са и, на кра ју, па жљи во уме-
ша ти снег од че ти ри бе лан ца;

– ољу шти ти и исец ка ти на коц ки-
це три сред ња па тли џа на и три па-
при ке, пр жи ти их на ма ло ма сно ће 
док не омек ша ју, па до да ти три ољу-
ште на и исец ка на па ра дај за, још ма ло 
пир ја ни ти и по су ти ка ши чи цом су вог 
биљ ног за чи на; оста ви ти да се охла-
ди; из ме ша ти пет улу па них жу ма на-
ца, две ка ши ке оштрог бра шна и два 
де ци ли тра не у трал не или ки се ле па-
вла ке па уме ша ти снег од пет бе ла-
на ца и, на кра ју, до да ти про пр же но 
по вр ће. Го то во је ло ис тре сти на та-
њир и по су ти пар ме за ном или дру-
гим рен да ним си ром; 

– уму ти ти по ка ши ку мле ка и па-
вла ке са две ка ши ке бра шна и, уз 
стал но ме ша ње, про ку ва ти на ни жој 
тем пе ра ту ри па до да ти три улу па на 
жу ман ца, по ла ка ши чи це би бе ра и 
100 г рен да ног кач ка ва ља (прет ход-
но одво ји ти јед ну ка ши ку), још 2-3 
ми ну та ку ва ти, ски ну ти са шпо ре та, 
још ма ло му ти ти, па до да ти снег од 
че ти ри бе лан ца. Ка луп пре ма за ти 
бу те ром или уљем, дно по су ти оном 
одво је ном ка ши ком кач ка ва ља, ис тре-
сти ма су и ста ви ти у рер ну.

Са ме сом или ри бом
Нај лак ше је да се пи ле ску ва у 

су пи (ве за зе ле ни, цр ни и бе ли лук, 
би бер), кад је го то во, у су пу уку ва ти 
ре зан це, а ме со очи сти ти од ко же и 
ко сти ју и са мле ти. Мо же се ко ри сти-
ти и не ко дру го ме со, а по год но је 
да се пра ви и од ри бе. Оба ре на ри-
ба (ослић, шту ка, па стрм ка и дру ге 
вр ста по год не за ку ва ње) очи сти се 

од ко же и ко сти ју и са ме ље. У во ду 
у ко јој ће се ку ва ти ри ба до да ти не-
ко ли ко зр на би бе ра, су ви биљ ни за-
чин, лор бе ров лист и дру ге за чи не 
по из бо ру. Је ло мо же да се при пре ма 
на раз не на чи не, на при мер:

– на две ка ши ке уља или бу те ра 
крат ко про пр жи ти 50 г бра шна, си-
па ти два дл мле ка, ку ва ти пет ми ну-
та, до да ти по по ла ка ши чи це со ли и 
би бе ра, ски ну ти са шпо ре та и кад се 
ма ло охла ди уме ша ти 300 г пи ле ти-
не и два жу ман ца, а по сле, па жљи-
во, снег од два бе лан ца;

– на пра ви ти бе ша мел од 2,5 дл 
мле ка, 50 г бра шна и 40 г уља или 
бу те ра, па кад се охла ди уме ша ти 
пола килограма мле ве не реч не ри-
бе и три улу па на жу ман ца, а за тим 
и снег од три бе лан ца;

– у бе лом ви ну оба ри ти 350 г ри-
бе, очи сти ти од ко сти ју и са мле ти, по-
со ли ти и по би бе ри ти па уме ша ти два 
дл бе ша ме ла, три улу па на жу ман ца 
и, по сле, снег од три бе лан ца;

– улу па ти шест жу ма на ца и до да ти 
пи ре од 500 г кром пи ра, че ти ри ка ши-
ке бра шна, 2,5 дл ки се ле или не у трал-
не па вла ке и 250 г мле ве не ба ре не 
шун ке и, на кра ју, снег од шест бе ла-
на ца. Ва тро стал ну по су ду пре ма за ти 
ма сно ћом и по су ти пре зла ма.

Пен зи о нер ка Ко ва

ЗДРАВ ЖИВОТ

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Пудинг и суфле

Ка да се по ме не пу динг, по ми сли 
се на пра шак у ке си ци ко ји се раз му-
ти с мле ком, по ше ће ри, ску ва, охла-

ди и, ето – слат ке по сла сти це. Ма ње 
се зна да се и сла но је ло мо же пра-
ви ти у об ли ку пу дин га.

У ре цеп ти ма мо же да се за па зи 
да јед но је ло ко је се при пре ма ско-
ро на исти на чин не ко на зи ва „пу-
динг”, а дру ги „су фле”. Ме ђу тим, у 
кла сич ној ку хи њи, пу динг је је ло 
ко је се, у под ма за ној ва тро стал ној 
по су ди, за пе че у рер ни и тај на-
зив је одо ма ћен у ен гле ској ку хи-
њи. За су фле се бе лан ца оба ве зно 
улу па ју у снег, а је ло се у по су ди 

(по пра ви лу, по се бан ка луп, а мо же 
и ка луп за ку глоф) ста вља у ве ћу 
по су ду с во дом и прак тич но ку ва у 
рер ни – овај на зив је ви ше одо ма-
ћен у фран цу ској ку хи њи. Ако се у 
је ло ста вља снег од бе ла на ца, оно 
би тре ба ло да бу де ва зду ша сто и да 
на ра сте као тор та.

Оба је ла се при пре ма ју од оба ре-
них и са мле ве них, од но сно исец ка-
них на мир ни ца, пе ку, од но сно ку ва ју 
у рер ни око 20-30 ми ну та на 180-200 
сте пе ни.
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ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

1

Не знам, че до мо је, да л’ се зе-
маљ ска ку гла по след њих го ди на 

бр же вр ти, ил’ ја баш то ли ко успо ра-
вам, па не мо гу ни да раз у мем, а ка-
мо ли да при хва тим све те но во та ри је 
у жи во ту. Пре су се че ти ри го ди шња 
до ба сме њи ва ла ка ко бог за по ве да, 
и зна ло се шта је ко ме од по сло ва 
и оби ча ја при па да ло. Ево ви диш је-
сен: не кад нам је по чи ња ла с ра до-
шћу због до брог ро да оног што смо 
се ја ли, због свад би, ис пра ћа ја мо-
ма ка у вој ску и по врат ка шко ла ра ца 
у ска ми је. Би ло је мо ба и пре ла на 
ко ји ма би се за гле да ли мо мак и де-
вој ка, па аши ку ју ћи че ка ли сле де ћу 
је сен и свад бу...

А за ову је сен, као и не ко ли ко пре 
ње, сви го во ре да ће би ти вру ћа. Ни-
је то, де те мо је, са мо због ви со ких 
тем пе ра ту ра – би ва ло је ми хољ ских 
ле та и ра ни је. Али због по ли ти ке, 
због зах те ва стра на ца на шим др жав-
ни ци ма ка ко да уре де ово ил’ оно, 
шта тре ба ил’ не тре ба, где је ви шак 
а где ма њак, по че ли су да пре те и 
ми ни стри ма! До сад се све за вр ша ва-
ло на сит ној бо ра ни ји, на рад ни ци ма 
ко је но ве га зде от пу шта ју ка ко ’оће, 
а ни ко их не шти ти – ни за кон, ни 
др жа ва, а ни син ди кат.

Ре кли су, љу би те ба ба, стра ни 
пред став ни ци овог и оног да су рас-
хо ди др жа ве ве ли ки. А Ср би ја, му че-
ни ца, про да ла све што је вре де ло од 
фа бри ка, и све су то, ка жу, по је ли 
пен зи о не ри! Ни шта ни је са чу ва но ни 
но во из гра ђе но да би ства ра ло ве ће 
при хо де, а пен зи је се ис пла ћу ју сва-
ки ме сец. И сад, ови на ши вла да ју ћи 

са мо гле да ју ди мо гу да сма ње рас хо-
де. Ка жу, от пу шта ће ви шак др жав них 
чи нов ни ка. Кад им да ју от прем ни не, 
од те ће уште де иза ћи тро шак, а и 
од њи хо вих пла та ће се сма њи ти при-
хо ди за по ре зе, здрав ство и пен зи-
је. Оста ће не што, али не до вољ но да 
др жа ва ис пли ва из ово га. 

На на шу клу пи цу на шо ру, че до 
мо је, сти гла и еко но ми ја: чи тао кум 
Сте ва не ко ис тра жи ва ње о си вој еко-
но ми ји у глав ном гра ду, ди су пи та-
ли ди рек то ре ра зних пред у зе ћа ’оће 
ли от пу шта ти рад ни ке ако им др жа-
ва уда ри но ви по рез и ’оће ли им ве-
ћи ну пла те да ва ти на ру ке.

Та они то већ ра де, јер су се мно-
ги окре ну ли при вре ме ном фи нан си ра-
њу, што зна чи, му дру је кум, да већ 
ис пла ћу ју ми ни мал це, а кад им за гу-
сти по сао, при ма ју но ве рад ни ке на 
цр но. Е сад, пи там се ја, ка ко ће др-
жа ва да кон тро ли ше та кве, кад мо ра 
да сма њи број чи нов ни ка, а и до са-
да шњим ин спек ци ја ма и кон тро ло ри-
ма мно го то га се из ма кло.

Ко ли ко је ви шка др жав них слу-
жбе ни ка, не зна се, јер не ма ме ри ла 
и кри те ри ју ма осим ар ши на ми ни стра 
еко но ми је из ра же них у про цен ти ма 
од 7,4 до 8,5, и то по фор му ли да 
две гру пе за по сле них (у ло кал ном и 
ре пу блич ком бу џе ту) ста ви у од нос 
са бро јем ста нов ни ка, и та ко до би је 
ме ха ни зам за утвр ђи ва ње ви шка за-
по сле них. Нек му је Бог у по мо ћи, а 
бо га ми и на ма с њим!

Са мо смо ре кли ку му да нас, обич-
не ба бе са шо ра, ви ше не учи еко но-
ми ји, не го да пи ше ми ни стар стви ма, 

др жав ним се кре та ри ма, аген ци ја ма и 
дру гим ор га ни ма ко ји слу же на шој вла-
ди и пи та све што га ин те ре су је. Али 
да по жу ри, јер ће мо жда због штед-
ње бу џе та и њих по от пу шта ти, а не 
са мо ма ле чи нов ни ке из Сур ду ли це и 
Жи ти шта, па не ће имат ко да му од-
го во ри на та струч на пи та ња.

Е, срет не ли су ба бе у Бе чу! То су 
јед не го спо ђе што ше та ју по пар ко-
ви ма и про дав ни ца ма до ми ле во ље, 
па кад се умо ре свра те у кон ди то рај 
на ка фу и ко ла че. И, ко ли ко је Ми ле-
са раз у ме ла сво ју сна ју Ми ли цу кад 
је би ла ов де на од мо ру, та мо не ма 
ма ње пен зи је од 600-700 евра. То ти 
је и се љач ка нај ни жа пен зи ја. А кад 
оне мо ћа ју и оду у дом, оне се стри це 
ле те око њих, ше та ју их по зе ле ни лу, 
хра не и ку па ју ко ма ле бе бе. Ка ко и 
не би кад је та мо ме сеч ни сме штај 
три и по ’иља де евра. А они пен зи-
о не ри ко је по ро ди ца не да је у дом 
до би ју од др жа ве уз пен зи ју као не-
ки до да так до 3.500 евра.

Е, од тих па ра, ка ко је Ми ле си 
при ча ла Ми ли ца, они узму же ну за 
чу ва ње ба бе, нај че шће из си ро ма-
шних чла ни ца или кан ди да та Уни је, 
и пла те јој ’иља ду и по евра да бри-
не о ста ри ци 24 са та. Од пре о ста лог 
ку пу ју хра ну, ле ко ве и шта тре ба за 
ба бу, па и њи ма оста не не ка цр ка ви-
ца, бар тре ћи на од оне го ми ле па ра. 
Не ко и при ја ви да има же ну за чу ва-
ње, па пла ћа др жа ви по рез, оси гу ра-
ње и дру го што се мо ра. А о они ма 
ко ји то не чи не, нек бри не кум Сте-
ва, струч њак за си ву еко но ми ју.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Ар ши ни,
ме ри ла и
фор му ле

Ка ко ће др жа ва да кон тро ли ше оне што су се већ окре ну ли при вре ме номКа ко ће др жа ва да кон тро ли ше оне што су се већ окре ну ли при вре ме ном
 фи нан си ра њу па ис пла ћу ју ми ни ма лац и при ма ју рад ни ке на цр но,  фи нан си ра њу па ис пла ћу ју ми ни ма лац и при ма ју рад ни ке на цр но, 

кад мо ра да сма њи број чи нов ни какад мо ра да сма њи број чи нов ни ка
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Канг Дал Су има 76 го ди на и са-
свим си гур но ни је оче ки вао да 

ће под ста ре да не опет ста ти у ред 
– за по сао. 

Али, упра во је то ура дио – и то 
на сај му за по шља ва ња, али не оном 
ре дов ном, ка кви се одр жа ва ју че сто у 
овој зе мљи ди на мич не еко но ми је ко ја 
је одав но по ста ла из во зна ве ле си ла 
(елек тро ни ка, ауто мо би ли, ма ши не-
ри ја), већ спе ци јал ном, сај му за по-
шља ва ња „за се до ко се”.

Са јам се одр жа вао по чет ком сеп-
тем бра у ју жној че твр ти глав ног гра-
да Се у ла. По сло дав ци су по ну ди ли 
2.000 ме ста у при ват ном сек то ру и 
4.700 у јав ном, за по сло ве на ме ње-
не ис кљу чи во они ма ко ји су ми сли-
ли да ни кад ви ше не ће мо ра ти да се 
за по шља ва ју, пен зи о не ри ма.

Го спо дин Канг је до био по сао – да 
ис по ру чу је цве ће, али да би по чео да 
ра ди мо рао је пр во да на у чи ка ко да 
чи та и да ша ље СМС по ру ке. 

Ова кви сај мо ви за по шља ва ња за 
ста ри је од 60 го ди на по че ли су у Ју-
жној Ко ре ји да ни чу као пе чур ке по-
сле ки ше. Они ни су то ли ко по тре ба 
та мо шњег тр жи шта ра да, ко ли ко су 
со ци јал на ме ра, про ис те кла из не баш 
за вид не си ту а ци је у ко јој су се на-
шли пен зи о не ри, у окол но сти ма кад 

и у овом дру штву и кул ту ри но ве на-
ви ке по ти ску ју ста ре оби ча је.

Све до не дав но, било је логично 
да, по кон фу чи јан ској тра ди ци ји ко-
ја под ра зу ме ва по што ва ње ста ри јих, 
о оста ре лим ро ди те љи ма бри ну од-
ра сли си но ви или ћер ке, ко ји ти ме 
вра ћа ју оно што су до би ли кад су 
од ра ста ли, од вас пи та ња до обра-
зо ва ња. Ро ди те љи су би ли вр хов ни 
ауто ри тет ко ји је ужи вао и ста тус и 
по што ва ње.

Али, тра ди ци ја се уру ша ва под 
де мо граф ским и со ци јал ним при ти-
сци ма: због при ро де по сла, но ве ге-
не ра ци је су по ста ле по крет ни је, па 
их ка ри је ра од во ди да ле ко од до ма 
у ко јем су од ра сли. Ро ди те љи, по том, 
све ду же жи ве, у ур ба ним цен три-
ма ни је ви ше ла ко на ћи и за др жа ти 
стан као не кад...

Ре зул тат то га је да мно ги је сен 
жи во та, од ла зак у пен зи ју, по чи њу 
не при пре мље ни. Јед но вла ди но ис-
тра жи ва ње по ка за ло је да око 30 
од сто Ко ре ја ца у до бу од 60 го ди на 
па на ви ше ни је обез бе ди ло ни ка ква 
сред ства за пен зи о нер ске да не, узда-
ју ћи се је ди но у ин ве сти ци је у обра-
зо ва ње сво је де це. Ме ђу тим, оста нак 
у про ши ре ној по ро ди ци, с од ра слом 
де цом ко ја има ју сво је пре о ку па ци је 

и при о ри те те, не под ра зу ме ва ви ше 
не ка да шње од но се. Де ца ро ди те ље 
по шту ју, али им све че шће ста вља ју 
до зна ња да од њих оче ку ју да ра-
де и да за ра ђу ју.
Пре ма на ци о нал ној ста ти сти ци, 

48,3 од сто Ју жно ко ре ја ца ста ри јих 
од 65 го ди на жи ве ло је, пре ма по-
да ци ма за 2007. го ди ну, по след њим 
ко ји су ком плет ни, са сво јом де цом. 
По ре ђе ња ра ди, у 1990. са де цом их 
је оста ја ло 72,4 од сто.

Из о ста ја ње тра ди ци о нал не по ро дич-
не по др шке др жа ва на сто ји да на док-
на ди ор га ни зо ва њем по ме ну тих сај мо ва 
за по шља ва ња ко је пен зи о не ри зду шно 
при хва та ју. Ове го ди не за сва ко рад-
но ме сто ове вр сте при ја вљи ва ло се 
по три кан ди да та. Ко ли ко про шле го-
ди не, би ло их је упо ла ма ње.

Што се ти че та мо шњег пен зиј ског 
си сте ма, ње гов со ци јал ни стуб, за ко-
ји се ква ли фи ку ју са мо они ко ји на-
пу не 60 го ди на, уве ден је тек 1988, 
али он об у хва та са мо 28 од сто рад-
ног ста нов ни штва. Мно ги Ко реј ци у 
том до бу, на ро чи то они ко ји су ра ди-
ли као зе мљо рад ни ци, не ис пу ња ва ју 
усло ве за ову вр сту пен зи је. Они ко-
ји их, пак, ис пу ња ва ју опре де љи ва ли 
су се да цео пен зиј ски фонд по диг ну 
од јед ном. Про сек ове пен зи је је ина-

НО ВЕ НА ВИ КЕ ПО ТИ СКУ ЈУ СТА РЕ ОБИ ЧА ЈЕ И У ЈЕД НОЈ ДРУ ГА ЧИ ЈОЈ КУЛ ТУ РИ – У ЈУ ЖНОЈ КО РЕ ЈИ НО ВЕ НА ВИ КЕ ПО ТИ СКУ ЈУ СТА РЕ ОБИ ЧА ЈЕ И У ЈЕД НОЈ ДРУ ГА ЧИ ЈОЈ КУЛ ТУ РИ – У ЈУ ЖНОЈ КО РЕ ЈИ 

Бер за заБер за за
се до ко сесе до ко се

Осно ван и по се бан рад ни ин сти тут за ста ри је, а уз др жав не под сти ца је 
са мо у пр вој по ло ви ни ове го ди не на пен зи о нер ским сај мо ви ма
за по шља ва ња по сао до би ло 196.000 ста ри јих од 60 го ди на

ОО
саса
заза
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ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

У све оп штој ште дљи во сти, упра ва 
не мач ког гра ди ћа До рен тру па уве ла 
је по се бан ре жим јав не ра све те ко ја 
ра ди са мо ка да не ког има на ули ци. 
На њен зах тев, јед на фир ма на пра-
ви ла је си стем у ко ме про ла зни ци, 
по зи ва ју ћи мо бил ним од ре ђе ни те-
ле фон ски број, са ми па ле си ја ли це 
у ули ци ко јом про ла зе. Све тло је 
упа ље но де се так ми ну та, по сле че-
га се ауто мат ски га си. 

Иако је би ло стреп њи ка ко ће се 
мрач не ули це од ра зи ти на си гур ност 
ста нов ни ка, по ка за ло се да су би ле 
нео сно ва не – До рен труп са око де вет 
хи ља да ста нов ни ка и да ље је ми ран 
гра дић, а уште де су ве ли ке јер је 
ис ку ство по ка за ло да про ла зни ци у 
про се ку па ле све тла на ули ци са мо 
три пу та по де се так ми ну та. 

Овај си стем уште де уве ли су још 
не ки не мач ки гра ди ћи, а за ње га се 

ин те ре су ју и ма њи гра до-
ви из Нор ве шке, Швед ске, 
Фран цу ске, САД... 

Пен зи о не ри
у „Гор ским
очи ма”

Све ве ћи број цр но гор ских пен-
зи о не ра од ма ра се на Жа бља ку, у 
хо те лу „Гор ске очи” у стро гом цен-
тру гра да, чи ји је ве ћин ски вла-
сник Фонд ПИО Цр не Го ре. Свих 
сто ти нак кре ве та је по пу ње но, а 
пен зи о не ри пла ћа ју пет или, ако 
им је пен зи ја ви ша од 300 евра, 
10 евра днев но, и то на се дам ме-
сеч них ра та. 

Мо де ран хо тел с три зве зди це, 
отво рен по след њег да на лањ ског 
де цем бра по што га је Фонд ПИО 

уре дио и опре мио за хва љу ју ћи до на ци ја ма, 
ра ди це ле го ди не и при ма и дру ге го сте (29 
евра по лу пан си он), а сав при ход на ме њен 
је одр жа ва њу објек та и фи нан си ра њу тро-
шко ва бо рав ка пен зи о не ра.

Три ми ли о на евра за кекс
За хва љу ју ћи За ко ну о сло бо ди ин фор ми са ња, гра ђа ни Ве-

ли ке Бри та ни је су са зна ли да су њи хо ви по ли цај ци у про-
шлој го ди ни по тро ши ли ви ше од три ми ли о на евра на чај 
и кекс. Ова ци фра се од но си са мо на тро шко ве 40 од укуп-
но 57 по ли циј ских ста ни ца ши ром Ује ди ње ног кра љев ства. 
Као ре кор де ри на во де се две шкот ске по ли циј ске ста ни це 
ко је су по тро ши ле око 440.000 евра. По што шкот ска по ли-
ци ја за по шља ва 2.600 по ли ца ја ца, то зна чи да је на сва ког 
по је ди нач но по тро ше но 170 евра.

Штед ња и на
бан де ра ма

че скро ман: пре ра чу на то, не где око 
13.000 ди на ра ме сеч но.

Ор га ни зо ва ни др жав ни на по ри да 
се овом сло ју ста нов ни ка по мог не по-
че ли су још 2004, осни ва њем по себ не 
уста но ве – Ко реј ског рад ног ин сти ту-
та за ста ри је. Те го ди не за по сли ло се 
око 30.000 пен зи о не ра. Две го ди не ка-
сни је, но ву „ка ри је ру” по че ло је њих 
83.000, док је са мо у пр вој по ло ви ни 
ове го ди не на по ме ну тим пен зи о нер-
ским сај мо ви ма за по шља ва ња по сао 
до би ло 196.000 се до ко сих.

Про грам си гур но не би био ова ко 
успе шан да др жа ва не суб вен ци о ни ше 
по сло дав ци ма по ло ви ну пла та за ова 
рад на ме ста. Га зда ма се то ис пла ти, 
јер и ина че пен зи о не ре пла ћа ју мно го 
ма ње не го осо бе у пу ној рад ној сна-
зи. У при ват ном сек то ру то је сво та 
од око 10.000 ди на ра ме сеч но, на рав-
но, не за пу но рад но вре ме.

И по сло ви су по себ ни: по моћ ни-
ци на бен зин ским пум па ма, прат ња 
за де цу ко ја из шко ле до ла зе ка сно, 
ан ке та ри у аген ци ја ма за ис тра жи-
ва ње јав ног мне ња, до ста ва цве ћа 
и слич но, у скла ду са фи зич ким и 
мен тал ним мо гућ но сти ма љу ди у по-
од ма клом до бу.

Ју жна Ко ре ја се ина че су о ча ва са 
не ста ши цом рад не сна ге, што пен зи о-
не ри ма олак ша ва по нов но за по шља ва-
ње. То је ре зул тат дра ма тич но опа ле 

сто пе ра ђа ња, ко ја је са да 1,08 од сто, 
нај ни жа на све ту и сва ка ко да ле ко 
од сто пе 2,1 ко ја обез бе ђу је про сту 
ре про дук ци ју по пу ла ци је.

Ко реј ци, про сеч но, у пен зи ју од-
ла зе са 57 го ди на жи во та, али су 
већ са оп ште ни пла но ви и по че ле 
да се пред у зи ма ју кон крет не ме ре 
да се ова гра ни ца, до 2033, по диг-
не на 65 го ди на.

Ми лан Бе кин
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НА ЛИЦУ МЕСТА

Сед ми фе сти вал ства ра ла штва ста-
ри јих „Злат но до ба”, одр жан од 

23. до 25. сеп тем бра у ор га ни за ци-
ји Ге рон то ло шког цен тра Бе о град а 
под по кро ви тељ ством Скуп шти не гра-
да, био је смо тра ЗА ства ра о це и ОД 
ства ра ла ца ко ји ма го ди не ни су из го-
вор већ при ли ка за но ва до ка зи ва-
ња и успе хе. Под сло га ном „Вре ме је 
за пра ве ства ри” ово го ди шњи фе сти-
вал оку пио је чла но ве Пен зи о нер ског 
ама тер ског кул тур но-умет нич ког дру-
штва Ге рон то ло шког цен тра Бе о град, 
ко ри сни ке бе о град ских ге рон то ло шких 
клу бо ва и до мо ва за ста ре и вр хун-
ске пен зи о ни са не умет ни ке.

Фе сти вал је у Ру ском до му све ча-
но отво рио за ме ник гра до на чел ни ка 
Ми лан Кр ко ба бић по твр див ши да Бе-
о град ми сли на све сво је гра ђа не и 
да је град за све уз ра сте. Том при-
ли ком, ди рек тор ка Ге рон то ло шког 
цен тра Бе о град Бран ки ца Јан ко вић 
уру чи ла је фе сти вал ску По ве љу „Злат-
но до ба” Жар ку Дан чуу, пе ва чу ко ји 
је оста вио не из бри сив траг у за бав-
ној и ста ро град ској му зи ци. Кон церт 
у Ру ском до му, на ко ме је Дан чу ов 
гост би ла про шло го ди шња до бит ни-
ца По ве ље Ду брав ка Не шо вић, био 
је ње гов по клон су гра ђа ни ма. 

Ово го ди шњи фе сти вал до де лио је 
пр ви пут и По ве љу „Злат но до ба” у 
обла сти драм ског ства ра ла штва – до-
бит ник је глу ми ца Жи жа Сто ја но вић, 
ду го го ди шња пр ва ки ња Бе о град ског 
драм ског по зо ри шта у пен зи ји.

У окви ру фе сти ва ла, у Ет но граф-
ском му зе ју – Ма на ко вој ку ћи по-
ста вље на је и тро днев на из ло жба 
нај дра жих успо ме на „Траг у се ћа-
њу”, ко ју је отво рио нај ста ри ји уче-
сник – де ве де се тјед но го ди шњи Јо ван 
Ке бе љић. При ка зан је и до ку мен тар-
ни филм истог на зи ва са при ча ма о 

дра гим успо ме на ма уче сни ка из ло-
жбе. Ушу шка ни у про стор Ма на ко ве 
ку ће, из ло же ни пред ме ти – фо то гра-

фи је, пи сма, пло че, јед на цр ве на ха-
љи на, „По ли ти кин за бав ник” из 1974, 
ки но-апа рат, ме да ље... бу ди ли су се-
ћа ња и при зи ва ли ре чи Ду шка Ра до-
ви ћа да „успо ме не има ју са мо они 
ко ји су во ле ли”.

Одр жа на је и јед но днев на ли ков на 
ко ло ни ја „По глед на авал ски то рањ” 
за чла но ве Ли ков не сек ци је ПА КУД-а 
Ге рон то ло шког цен тра Бе о град.

Фе сти вал је за тво рен до де лом на-
гра да за ама тер ско по ет ско ства ра ње. 
Тро чла ни жи ри – у са ста ву Дра гу тин 
– Бац ко Гре го рић, пу бли ци ста, Ђор-
ђе Не на до вић, глу мац, и Јо ван Га јић, 
про фе сор – ни је се дво у мио да „Злат-
ни стих” при пад не пе сни ки њи Ол ги 
По по вић, жи те љу До ма за ста ре „Ка-
ра бур ма”. Дру га на гра да је до де ље на 
Љу бин ки Јо си по вић из Клу ба за ста-
ри је „Ла за ре вац”, а тре ћа Ве ри Ви диц-
ки из Клу ба „Па ли лу ла”. Спе ци јал но 
при зна ње, као под сти цај за оне ко ји 
су тек за ко ра чи ли у „пе снич ке во де”, 
уру че но је пе сни ку Ра до сла ву Ла зи-
ну из до ма „Бе жа ниј ска ко са”.

Ве ра Ви те зо вић

ФЕ СТИ ВАЛ „ЗЛАТ НО ДО БА” У БЕ О ГРА ДУ 

Вре ме за пра ве ства ри

Дубравка Нешовић и Жарко Данчуо Жижа Стојановић са признањем

ЗА ША БАЧ КЕ ИН ВА ЛИ ДЕ РА ДА

Бес плат но са све том
Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 

из Шап ца мо ћи ће уско ро из про сто ри ја Ор га ни за ци-
је бес плат но да ко му ни ци ра ју са бли жњи ма у ино-
стран ству по сред ством ин тер не та и ра чу на ра. 

Мно ги од њих има ју род би ну и при ја те ље у стра-
ним зе мља ма, а при ма ња им ни су та ква да мо гу че-
сто да се чу ју с њи ма. Из вр шни од бор ООИР од лу чио 
је, за то, да се по сто је ћи ра чу нар опре ми про гра мом 
„скајп” за бес плат ну те ле фон ску и ви део ко му ни ка-
ци ју са ино стран ством. У то ку је обу ка за по сле них 
за ко ри шће ње про гра ма да би за ин те ре со ва ни ма мо-
гли да по ка жу ка ко да пу тем ра чу на ра раз го ва ра ју 
са сво ји ма ван гра ни ца зе мље.  Д. М.

Ма ли би знис 
за угро же не

Ре зул та ти пе то го ди шњег 
про гра ма „Раз вој пред у зет ни-
штва” не мач ке не вла ди не ор-
га ни за ци је „Хелп” и Скуп шти не 
гра да Кра гу јев ца знат но су из-
над про се ка. Око 300 со ци јал но 
угро же них Кра гу јев ча на, ме-
ђу ко ји ма и из бе гли ца, за хва-
љу ју ћи по мо ћи ор га ни за то ра 
про гра ма обез бе ди ло је по сао 
у тзв. ма лом би зни су. Одр жи-
вост де лат но сти, од но сно број 
оних ко ји су ус пе ли да оп ста-
ну у во да ма ма лог би зни са до-
сти гао је чак 70 од сто. П. П.
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Же не из Ру ме, Мар ти на ца, Не ра-
ди на, са Бан сто ла и из дру гих 

срем ских ме ста оку пи ле су се и овог 
сеп тем бра у цен тру Ру ме на Дру гом 
ет но фе сти ва лу хра не ко ји је ор га ни зо-
ва ла По љо при вред на ста ни ца, под по-
кро ви тељ ством Скуп шти не оп шти не. 

– На ша иде ја је да под стак не мо 
же не да то што про из ве ду на у че да 
упа ку ју и пла си ра ју, да ор ган ска хра-
на бу де је дан од ту ри стич ких са др-
жа ја, да под стак не мо про из во ђа че 
да па ку ју хра ну и да пра ве су ве ни-
ре, да бу ду ћим го сти ма по ну де не-
што аутен тич но из Сре ма – ре кла је 

Сан да Кље шта но вић, са вет ник за ор-
ган ску про из вод њу у По љо при вред-
ној ста ни ци „Ру ма”.

Ка ћа и Ста на Ју ри шић из Ру ме на 
штан ду су, уз зим ни цу, из ло жи ле ба-

кин ко лач, ку глоф и дру ге слат ки ше. 
И же не из дру гих ме ста ис та кле су 
да не гу ју на род ну тра ди ци ју и бо га-
ту срем ску ку хи њу.

Па жњу су при ву кле и же не са Бан-
сто ла ко је су, по ред оста лих ђа ко ни-
ја, из ло жи ле и ра ки ју. Ис при ча ле су 
нам да од ра ног про ле ћа по чи њу да 
пра ве слат ко, џем и пек мез од свог 
во ћа, а ка да им до са ди, од пре о ста-
лог ро да пе ку ра ки ју. Оне, а не њи-
хо ви му же ви. По зна те су, ка жу, по 
пе че њу ра ки је ко ја је ква ли тет на, а 
њо ме ле че ра не спо ља и из ну тра. 

Г. Ву ка ши но вић

5

У НО ВОЈ ВА РО ШИ ДРУ ЖИ ЛИ СЕ ЧЛА НО ВИ БРАТ СТВА СТА РОГ ТРИ ВЕ КА 

На оку пу 500 Љу ји ћаНа оку пу 500 Љу ји ћа
Истим пра шња вим дру мом 

ко јим се пре шест и по 
де це ни ја с по ро ди цом оти-
снуо у бе ли свет у по тра зи 
за бо љим жи во том, ста ри на 
Мла ден Љу јић је ових да на 
из да ле ке Швед ске при сти-
гао у за ви чај, на тра ди ци о-
нал но го ди шње оку пља ње 
Љу ји ћа – чла но ва брат ства 
чи ји ко ре ни се жу три ве-
ка уна зад. 

Да би се ви део с ро ђа-
ци ма, још јед ном про шао 
чо бан ским ста за ма, на пио 
се во де са ста ро га зден ца 
и на по ро дич ном гро бљу у 
Би стри ци код Но ве Ва ро ши 
об и шао гро бо ве пре да ка, 
Мла ден Љу јић је, упр кос 

го ди на ма, пу то вао пу на два 
да на и пре шао не ко ли ко хи-
ља да ки ло ме та ра.

Би стрич ки за се лак Го ба-
те, у ко ме да нас у че ти ри 
ку ће жи ви све га шест Љу-
ји ћа, ни ка да, твр де ме шта-
ни, као у том јед ном да ну 
ни је по хо ди ло ви ше све та. 
Ле ди ну, сте шње ну из ме ђу 

ви со ва Со ко ли ца и Ки то ња, 
при ти сли ауто мо би ли, а под 
ра за пе том ша тром ви ше од 
500 Љу ји ћа, свих ге не ра ци-
ја, при сти глих на сед ме су-
сре те брат ства.

– Ма да сам у Го ба те то-
ком го ди на жи во та у ту ђи-
ни рет ко на вра ћао, ни сам 
за бо ра вио ме сто у ком сам 
ро ђен и у ком сам, упр кос 
оску ди ци, про вео нај леп ше 
да не де тињ ства. Због то га 
сам и од лу чио да од пен зи-
је, ко ју сам сте као ра де ћи 
че ти ри де це ни је као елек-
три чар у Швед ској, из дво-
јим по сто швед ских кру на 
за 22 по ро ди це Љу ји ћа чи ји 
чла но ви бар јед ном ме сеч-
но из гра да до ла зе у Го ба-
те. Овај скром ни по клон је 
знак за хвал но сти они ма ко ји 
ни су до зво ли ли да ова по-
сна зе мља за ра сте у ко ров 
и да се у Го ба та ма из гу би 

име на ше фа ми ли је – при-
чао је оку пље ним Љу ји ћи-
ма се дам де сет пе то го ди шњи 
Мла ден.

Да не би из гу би ли ве-
зу са ко ре ни ма, агил ни ји 
чла но ви фа ми ли је пре де-
се так го ди на су осно ва ли 
удру же ње „Брат ство Љу-
ји ћи” и кре ну ли с при ку-
пља њем исто риј ске гра ђе о 
пре ци ма и жи вим чла но ви-
ма брат ства. Убр зо је об ја-
вље на књи га са ро до сло вом 
и оби љем по да та ка о по ре-
клу фа ми ли је, као и бро шу-
ра са адре са ма и спи ском 
чла но ва по ро ди ца Љу ји ћа, 
ко ја се од та да бар јед ном 
го ди шње ажу ри ра.

– Из ста ре пра де ди не ку-
ће у Сто же ру код Би је лог 
По ља, из ко је су на раз ме-
ђу 18. и 19. ве ка због тур-
ског зу лу ма у се о бу кре ну ла 
бра ћа Ми јат, Ми ло ван, Ар-

се ни је, Сре до је, Пан то и 
Ми лић, раз ви ло се брат-
ство ко је да нас по пр вој 
на след ној ли ни ји има ви ше 
од хи ља ду жи вих по то ма ка, 
а чла но ви на шег брат ства 
жи ве у ви ше од 100 ме-
ста у Ср би ји, Цр ној Го ри и 
још не ко ли ко др жа ва све-
та. Да нас на ше удру же ње 
бро ји ви ше од 400 по ро ди-
ца, има ак тив при вред ни ка 
и ак тив омла ди не и сту де-
на та, а за хва љу ју ћи до са да-
шњим дру же њи ма у Но вој 
Ва ро ши, Би је лом По љу, Гу-
чи и Бе о гра ду, ус пе ли смо 
да се бо ље упо зна мо, по-
ве же мо и ор га ни зу је мо да 
би смо сви ску па ра ди ли на 
еко ном ском ја ча њу сва ке 
по ро ди це брат ства – ка же 
Ра до је Љу јић из Но ве Ва-
ро ши, се кре тар удру же ња 
„Брат ство Љу ји ћи”. 

Жељ ко Ду ла но вић

ДРУ ГИ ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ ХРА НЕ У РУ МИ

Ле че спо ља и – из ну тра

Мла ден уру чу је по клон

Ка ћа и Ста на Ју ри шић за штан дом
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ХРОНИКА

Оп штин ско удру же ње 
пен зи о не ра у Су бо ти-

ци, осно ва но 1946, ве ро ват-
но је јед но од нај ма сов ни јих 
у Вој во ди ни, а ње го ви чла-
но ви има ју при ви ле ги ју да 
бо ра ве у јед ној од нај леп-
ших и нај ста ри јих згра да у 
гра ду ко ја се на ла зи у Ули-
ци Са ве Шу ма но ви ћа. 

– Згра да је ста ра ви-
ше од сто го ди на, а на-
ше удру же ње је ко ри сти 
од 1956. ка да смо је до-
би ли од На род ног од бо ра. 
У по след њих се дам го ди на 
од ру и ни ра не згра де чи ји 
је кров про ки шња вао, фа-
са да се кру ни ла, по до ви 
би ли до тра ја ли а зи до ви 
пре ти ли да пад ну, на ста-

ла је пра ва ле по ти ца ко-
јом се по но си мо. Све је то 
ре кон стру и са но и уре ђе но, 

а пред у зе ће Вој пут нам је 
на пра ви ло бе тон ску ста зу и 
пар кинг ис пред удру же ња. 
У адап та ци ју згра де утро-
ше но је осам ми ли о на ди-
на ра. Аме рич ка фон да ци ја 
је да ла три, су бо тич ка оп-
шти на 2,5 ми ли о на ди на ра, 

док смо оста ло до би ли од 
љу ди до брог ср ца и ве ли-
ке ду ше ко ји су пре по зна ли 

на ше по тре бе – ка же Бе ла 
Јур ко вић, пред сед ник Оп-
штин ског удру же ња пен зи-
о не ра у Су бо ти ци.

У згра ду је, на ста вља, 
бес плат но уве ден гас, но-
ва стру ја, ре но ви ран је са-
ни тар ни чвор и оба вље не 
раз не дру ге по прав ке. Са-
гра ђе на је и но ва згра да у 
дво ри шту у ко јој је по чео 
да ра ди фри зер, а уско-
ро ће и са лон за ма са жу 
и пе ди кир. 

– И до мар ски стан је пот-
пу но ре но ви ран, ста вље на 
је ком плет на изо ла ци ја, уре-
ђен та ван ски про стор, та ко 
да је згра да до би ла пот пу-
но но ви из глед. Осим што 
смо се тру ди ли да улеп ша-
мо про стор у ко ме бо ра ве 
на ши чла но ви, тру ди мо се 
да им по ма же мо у на бав-
ци зим ни це и огре ва ко ји 
се пен зи о не ри ма до пре ма 
на кућ ну адре су. Да би смо 
све ра ди ли по за ко ну, ку-
пи ли смо и фи скал ну ка су 
та ко да се тач но зна где је 
ко ји ди нар оти шао – об ја-
шња ва Јур ко вић.
Су бо тич ко удру же ње 

пен зи о не ра има 10.000 чла-
но ва ко ји су вр ло ак тив ни. 
При удру же њу ра де фол-
клор на и сли кар ска сек ци-
ја, ме шо ви ти хор, Удру же ње 
сла мар ки ЛУ СА, ко ји у згра-
ди има ју из ло жбе ни про стор 
и ме сто оку пља ња. 

– На ши чла но ви мо гу 
пре ко ту ри стич ке ор га ни-
за ци је и да иза бе ру раз-
не аран жма не на мо ру и 
у ба ња ма. Јед на од нај по-
пу лар ни јих де сти на ци ја је 
сва ка ко Со ко ба ња у ко јој 
има мо на ше од ма ра ли ште 
чи ји ка па ци те ти су мак си-
мал но ис ко ри шће ни. Има мо 
и бес плат ну прав ну слу жбу, 
ме ре ње крв ног при ти ска и 
ше ће ра у кр ви јед ном ме-
сеч но, пре глед очи ју, као и 

раз ме ну ле ко ва ко ју оба вља 
др Ли ви ја Оро си – на бра ја 
Бе ла Јур ко вић.

По сла, ка жу у су бо тич-
ком удру же њу, увек има за 
оно га ко хо ће да ра ди. Они 
су се опре де ли ли да нај ста-
ри јим Су бо ти ча ни ма по мог ну 
да лак ше и леп ше про жи ве 
„тре ће жи вот но до ба” и за 
са да у то ме успе ва ју.

Ве сна Иво ше вић

ЗГРА ДА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЈЕД НА ОД НАЈ ЛЕП ШИХ У СУ БО ТИ ЦИ

До бро та ва жни ја од нов ца
Адап та ци ја зда ња ста ри јег од сто го ди на ко шта ла осам ми ли о на ди на ра,
од че га су мно го да ли и љу ди до брог ср ца и ве ли ке ду ше
АА
одод

Нај ви ше
си ро ма шних 
Бе ла Јур ко вић на гла-

ша ва да је ве ћи на чла но-
ва си ро ма шна и сла би јег 
ма те ри јал ног ста ња, а да 
они ко ји има ју ве ћу пен-
зи ју ни су ни по ку ца ли на 
њи хо ва вра та.

– Од 10.000 чла но ва 
има мо 3.000 чи ја про сеч-
на пен зи ја не пре ла зи 
11.088 ди на ра – ка же. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ
„СЕ ВЕР НИ БА НАТ”

Још две кан це ла ри је
Ор га ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих ли ца „Се вер-

ни Ба нат”, ко ја има про сто ри је у се ди шту у Ки кин ди, 
кон ку ри са ла је про јек том за отва ра ње још две кан-
це ла ри је – по јед не у оп шти на ма где оне не по сто-
је, у Чо ки и Но вом Кне жев цу.

На тај на чин оства рио би се бо љи кон такт са чла-
но ви ма на тим под руч ји ма.

С. З. Про сто ри је у Ки кин ди

Бе ла Јур ко вић

Седиште суботичких пензионера
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Спорт ска сек ци ја Оп-
штин ске ор га ни за ци је 

ин ва ли да ра да из Шап ца ор-
га ни зо ва ла је не дав но из лет 
на обли жњу пла ни ну Цер, 
уз (ка ко и при ли чи ова квој 
сек ци ји) над ме та ње у спор-

то ви ма при ме ре ним осо ба ма 
тре ћег до ба. У ди сци пли на ма 
пи ка до, ку гла ње, на ба ци ва-
ње ка ри ка и ба ца ње пло чи-
ца уче ство ва ли су ско ро сви 
из лет ни ци јер је над ме та ње 
би ло ква ли фи ка ци о но за тим 

ко ји ће Ор га ни за ци ју пред-
ста вља ти на спорт ским так-
ми че њи ма. 

Нај у спе шни ји по је дин ци 
и укуп ни по бед ни ци у свим 
ди сци пли на ма до би ли су рав-
но прав не на гра де: ма ји це са 

ло гом Оп штин ске ор га ни за-
ци је ин ва ли да ра да.

Пр ва па у за по слу жи ла је 
да се у Пла ни нар ском до-
му уче сни ци окре пе уз вој-
нич ки па суљ, а у „тре ћем 
по лу вре ме ну” чла но ви му-
зич ке и ре ци та тор ске сек ци-
је ора спо ло жи ли су уче сни ке 
из ван ред ном пе смом и ду-
хо ви тим ли те рар ним при ка-
зи ма. Одр жан је и му зич ки 
квиз, а по бед ник је, та ко-
ђе, до био ма ји цу са ло гом 
Ор га ни за ци је.

Су де ћи по рас по ло же њу 
из лет ни ка, оче ку је се ће и 
сле де ћи пут ауто бус би ти 
те сан да при ми све за ин-
те ре со ва не.

Д. Ми ја то вић

АКТИВНОСТИ ША БАЧКИХ ИНВАЛИДА

Над ме та ње на Це ру

До де ла ма ји ца по бед ни ци маДе та љи так ми че ња

По сле ле то шњег усва ја ња За ко на о 
удру же њи ма у На род ној скуп шти ни 

Ср би је, у Са ве зу пен зи о не ра Вој во ди-
не при пре мљен је текст ста ту та ко ји 
би, по сле раз ма тра ња у Пред сед ни-
штву и евен ту ал них су ге сти ја чла ни-
ца, тре ба ло да до кра ја го ди не усво ји 
Кон фе рен ци ја нај ма сов ни јег удру же-
ња пен зи о не ра у По кра ји ни. 

Ра ди вој Те ме ри нац, пред сед ник Ко-
ми си је за ста ту тар на и ор га ни за ци о на 
пи та ња ко ја је при пре ми ла текст но-
вог нај ви шег ак та, сма тра да би сва 
оп штин ска и гран ска удру же ња пен-
зи о не ра из Вој во ди не – као чла ни це 
Са ве за, тре ба ло да при мед бе на текст, 
ако их има ју, до ста ве до 15. но вем бра. 
Овај по сао, ка ко се чу ло на сед ни ци 
Пред сед ни штва СПВ, по треб но је ура-
ди ти што пре, јер је то би тан услов 
за пре ре ги стра ци ју Са ве за код над ле-
жних др жав них ор га на по За ко ну чи ја 
ће при ме на по че ти 23. ок то бра.

Да би се чла ни ца ма Са ве за по мо гло 
да при пре ме и сво је ста ту те, што их 
та ко ђе че ка, при пре мљен је и углед-
ни при ме рак та квог ак та за град ска, 
оп штин ска и гран ска удру же ња. Оп-
штин ска и гран ска удру же ња би тре-
ба ло да до не су сво је ста ту те до кра ја 

ПРЕД СЕД НИ ШТВО СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Но ви ста тут до кра ја го ди не
За кон о удру же њи ма ре шио је и пи та ње вла сни штва и ко ри шће ња пословног простораЗа кон о удру же њи ма ре шио је и пи та ње вла сни штва и ко ри шће ња пословног простора

ђе, он је и са став ни део Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је. 

За кон о удру же њи ма, из ме ђу оста-
лог, оба ве зао је ор га ни за ци је да и сва 
њи хо ва дру га оп шта ак та мо ра ју би ти 
у скла ду са ста ту том, а раз ре шио је и 
не ке ди ле ме, ре ци мо да де ло ви пен зи-
о нер ског удру же ња (ме сне ор га ни за-
ци је) не ма ју ста тус прав ног ли ца и да 
при вред не ак тив но сти мо ра ју да оба-
вља ју пре ко оп штин ског удру же ња.

Нај ви ши ор га ни за ци о ни об лик у 
Са ве зу је Скуп шти на, њен опе ра тив-
ни ор ган је Из вр шни од бор, а из бор-
ни ци клус за све ор га не се од ви ја у 
ро ку од че ти ри го ди не.

За кон о удру же њи ма ре шио је и 
ва жно пи та ње ко је већ не ко ли ко го-

ди на ти шти пен зи о нер ске ор га ни за ци-
је. На и ме, по слов не про сто ри је ко је 
су оне до сад ко ри сти ле, би ће са дру-
штве ног пре ве де не у др жав но вла сни-
штво, али ће до са да шњи „ста на ри” 
има ти и убу ду ће пра во њи хо вог ко-
ри шће ња.

Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве-
за пен зи о не ра Вој во ди не, оба ве стио 
је при сут не да оп штин ска удру же ња 
пен зи о не ра ши ром Вој во ди не рас по-
де љу ју ху ма ни тар ну по моћ ко ју је 
одо бри ло Из вр шно ве ће АП Вој во ди-
не за око 30.000 ко ри сни ка пен зи ја 
чи ја ме сеч на при на дле жност не пре-
ла зи 11.088 ди на ра и не ма ју дру гих 
при хо да у до ма ћин ству.

М. Мек те ро вић

ове, или нај ка сни је у 
пр вом квар та лу на-
ред не го ди не.

Са вез пен зи о не-
ра Вој во ди не је, и 
по но во пре дло же ном 
ста ту ту, пен зи о нер-
ска до бро вољ на, не-
до бит на, не вла ди на, 
со ци јал но-ху ма ни-
тар на и не стра нач ка 
ор га ни за ци ја. Та ко-

Са седнице у Новом Саду
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Врд ник је ту ри стич ко ме-
сто са при род ним ле-

чи ли шти ма на об рон ци ма 
Фру шке го ре, на 240 ме та-
ра над мор ске ви си не и са 
4.000 ста нов ни ка, од ко јих 
је зна тан број пен зи о не ра. 
Оп штин ско удру же ње пен-
зи о не ра Врд ник, осно ва но 
још 1. ма ја 1946, има све-
га 150 учла ње них пен зи-
о не ра. 

– Пи та ју нас ка кву ко-
рист има ју да се учла не 
у ор га ни за ци ју. Ме ђу тим, 
и по ред те шких усло ва за 
рад, то ком про шле го ди не 
за пен зи о не ре смо ор га-
ни зо ва ли че ти ри из ле та, 
ре дов но на ба вља мо огрев 
(угаљ и др ва на от пла-
ту у ви ше ме сеч них ра-
та), па ке те су хо ме сна тих 
про из во да, као и основ не 
на мир ни це – лук, бра шно, 
кром пир, па суљ, гра шак... 

У про шлој го ди ни на ша два 
пен зи о не ра по сла ли смо 
бес плат но у ба њу – ка же 
Ви до са ва Илеш, пред сед-
ник Удру же ња. – Ра ди мо 
у ја ко те шким усло ви ма и 
пи там се ка ко смо до са-
да оп ста ли. Кад год смо 
се обра ти ли за по моћ ни-

ко нам ни је по мо гао, а и 
Са вез пен зи о не ра Вој во ди-
не, ка да упи та мо за бес-
пла тан пре воз (јер је ди но 
то не ма ју на ши чла но ви), 
„окре ће ле ђа”. 

Се кре тар ор га ни за ци је 
Да мјан Сал ма џић на по ми-
ње да Удру же ње пен зи о не-

ра во ди ра чу на о чла но ви ма 
и у се ли ма Ја зак и Ма ла 
Ре ме та. 

– Ме сеч на чла на ри на је 
40, од че га се 20 ди на ра из-
два ја за по смрт ни ну. Про-
шле го ди не МЗ Врд ник нам 
је ку пи ла те ле ви зор и по-
мо гла око на бав ке олу ка, 
уре ђе ња и сре ђи ва ња на-
шег дво ри шта и клу ба. Од 
про шле го ди не има мо те-
ле фон, а уве ли смо и ка-
блов ску те ле ви зи ју – ис ти че 
Сал ма џић.

По ред оби ла ска фру шко-
гор ских ма на сти ра, Удру-
же ње пла ни ра из ле те и до 
Оплен ца, Ора шца, Сме де-
ре ва… Уско ро ће осно ва ти 
и ак тив же на, па ће се за 
љу де тре ћег до ба ре дов но 
ор га ни зо ва ти су сре ти, дру-
же ња, ча јан ке и дру гар ске 
за ба ве.

Сл. Ко стан ти но вић

У кра гу је вач ком Ге рон то ло шком цен-
тру у то ку је град ња При хва ти ли-

шта за бес кућ ни ке, до град ња Днев ног 
цен тра, као и опре ма ње Цен тра за 
фи зио и ки не зи те ра пи ју. За те на ме-
не, из сред ста ва Ми ни стар ства ра да 
и со ци јал не по ли ти ке и На ци о нал-
ног ин ве сти ци о ног пла на из дво је но 
је око 7,5 ми ли о на ди на ра. Скуп шти-
на гра да Кра гу јев ца оба ве за ла се да 
обез бе ди део сред ста ва ко ја, евен ту-
ал но, бу ду не до ста ја ла.

При хва ти ли ште за бес кућ ни ке (две 
со бе са по че ти ри кре ве та) на ме ње но 

је збри ња ва њу, не ду жем од шест ме-
се ци, ста рих ко ји у Кра гу јев цу оста ну 
без нов ца, до ку ме на та и не ма ју где 
да спа ва ју. По сле од го ва ра ју ће про-
ве ре, ова ли ца би ће вра ће на по ро ди-
ци или, у слу ча ју по тре бе, сме ште на 
у не ку од др жав них уста но ва. 

Та ко ђе, би ће удво стру чен ка па-
ци тет Днев ног цен тра ко ји, за са да, 
мо же да при ми 15 ко ри сни ка.

– Днев ни цен тар пру жа услу ге по-
лу за ви сним ста рим осо ба ма ко је има ју 
про бле ма са де мен ци јом, ори јен та ци јом 
или фи зич ким ин ва ли ди те том, због че-
га им је по треб на по моћ дру ге осо бе. 
У днев ном цен тру бо ра ве у то ку пре-
по дне ва, док су чла но ви њи хо ве по ро-
ди це на по слу. Обез бе ђе на су им три 
обро ка, ме ди цин ска не га и, у 15 са ти, 
пре воз ком би јем до ста на – об ја шња-
ва Вла дан Јо ва но вић, ди рек тор Ге рон-
то ло шког цен тра у Кра гу јев цу.

Но ви објек ти, ка ко је на ја ви ла Сла-
ви ца Са ве љић, члан Град ског ве ћа у 
Скуп шти ни гра да Кра гу јев ца за со ци-
јал ну по ли ти ку, тре ба ло би да бу ду 
го то ви до кра ја го ди не.

П. Па ре за но вић

ХРОНИКА

Ви до са ва Илеш Да мјан Сал ма џић

ТЕ ШКИ УСЛО ВИ ЗА РАД ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ У ВРД НИ КУ

По ма же ме сна за јед ни ца

ПРО ШИ РЕ ЊЕ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Кров за бес кућ ни ке
У ОБРЕ НОВ ЦУ

Ин ва ли ди ни су
 за бо ра вље ни

Оп штин ски од бор Удру же ња рат-
них и мир но доп ских вој них ин ва ли-
да Обре нов ца, иако се су о ча ва са 
бес па ри цом, успе ва да по мог не чла-
но ви ма на раз не на чи не: обез бе дио 
је ме ре ње при ти ска и ше ће ра у кр-
ви, по пуст од 50 од сто за ко ри шће-
ње обре но вач ке ба ње, по моћ код 
до би ја ња суб вен ци ја за ко му нал не 
услу ге, бес плат не кар те за бе о град-
ска по зо ри шта и бес плат не књи ге 
за де цу чла но ва ко ји су у те шком 
ма те ри јал ном по ло жа ју...
Оства ре на је до бра са рад ња 

са До мом здра вља чи ји је за ме-
ник ди рек то ра Сне жа на Јан ко вић 
уче ство ва ла у ре ша ва њу спор них 
пи та ња у ве зи са здрав стве ном за-
шти том ин ва ли да и бо ра ца. 

Оп штин ско удру же ње на да се 
још ве ћој по мо ћи ло кал не са мо-
у пра ве и Град ског од бо ра да би 
опре ми ли кан це ла ри је, на ба ви ли 
ра чу на ре, по мо гли чла но ви ма у на-
бав ци ле ко ва, на мир ни ца, штам-
пе... У пла ну је, ка же пред сед ник 
Удру же ња Вељ ко Ми лић, да се код  
„Ла сте” обез бе де по пу сти и бес-
плат не кар те за ђа ке и сту ден те, 
де цу нај у гро же ни јих чла но ва.

Ма ри на Ба три че вић
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Ми о драг Ве лич ко вић, пен зи о нер 
из Ле сков ца, че ти ри де це ни је се 

ба ви ка ри ка ту ром, јер је хтео да се 
„на ру га” људ ском тра ја њу и у то ме је 
ус пео. У ње го вим ви три на ма су чак 
104 до ма ће и ино стра не на гра де. 

– Дав но и са свим слу чај но по чео 
сам да се ба вим ка ри ка ту ром. У „По ли-
ти ци” сам про чи тао кон курс за Шко лу 
при ме ње них умет но сти у Но вом Са ду 
и без зна ња ро ди те ља об рео сам се 
у „срп ској Ати ни”. Све по сле то га је 
исто ри ја! – го во ри у ша ли Ми о драг 

Ве лич ко вић, ко ји је две и по де це-
ни је био тех нич ки уред ник ле ско вач-
ког не дељ ни ка „На ша реч”.

Пр ва ка ри ка ту ра по ја ви ла му се у 
ма ђар ском ли сту „Мла дост” пре че-
тр де сет го ди на, а до са да их је под 
ње го вим пот пи сом об ја вље но не ко-
ли ко хи ља да. 

– Не ма по зна тог ча со пи са и ли-
ста у све ту у ко ме ни сам са ра ђи вао, 
имао сам и 14 са мо стал них из ло жби, 
а на гра ђи ван сам не са мо у Ср би ји, 
не го и на Ки пру, у Тур ској, Тај ва ну, 
Ру му ни ји, Ита ли ји, Аме ри ци – при се-
ћа се Ве лич ко вић.

Не кри је да је не ка да би ло и са-
мо цен зу ре, по себ но у вре ме Ти то ве 
Ју го сла ви је. Са да, до да је, има сло-
бо де, а има и ма те ри ја ла за ка ри ка-
ту ри сте, до вољ но је да се слу ша ју 
по сла ни ци у Скуп шти ни Ср би је.

Ве лич ко вић ис ти че да је за до во-
љан жи во том јер је ра дио оно што 
је хтео и нај ви ше во лео. И у пен зи-

о нер ским да ни ма та ко ђе се ба ви ка-
ри ка ту ром јер тре нут но има ви ше од 
два де сет по зи ва за уче шће на из ло-
жба ма ши ром све та.

– Нај у спе шни ја го ди на ми је 1996. 
ка да сам ме ђу де се то ри цом нај бо љих 

ка ри ка ту ри ста све та свр стан на дру-
го ме сто. Та да сам осво јио чак осам 
пр вих на гра да, две у зе мљи и шест у 
ино стран ству. То је до вољ но за цео 
жи вот – за кљу чу је Ми о драг Ве лич ко-
вић, Ле сков ча нин ко ји је сво јим уме-
ћем за сме јао – свет.

Да ни ло Ко цић

НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ: МИ О ДРАГ ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ, ПЕН ЗИ О НЕР
И ДУ ГО ГО ДИ ШЊИ СА РАД НИК ЛИ СТА

За сме јао цео свет
Нај у спе шни јом го ди ном сма тра 1996, ка да је ме ђу де се то ри цомНај у спе шни јом го ди ном сма тра 1996, ка да је ме ђу де се то ри цом

нај бо љих ка ри ка ту ри ста све та свр стан на дру го ме стонај бо љих ка ри ка ту ри ста све та свр стан на дру го ме сто

Пр ва на гра да: Вин ски бал у Вла со тин цу
Ми о драг Ве лич ко вић

Сад у Франк фурт
Ми о драг са да при пре ма са мо-

стал ну из ло жбу ко ја би тре ба ло 
да бу де отво ре на на ред не го ди не 
у Франк фур ту. Уна пред се то ме ра-
ду је и ве ру је да ће раз ве се ли ти и 
по сло вич но хлад не Нем це.

У ТР СТЕ НИЧ КОЈ ОП ШТИ НИ УПО СЛЕ НО 46 РАД НИ КА

Уско ро ан ке та ко ри сни ка
По сред ством Ми ни стар ства 

за еко но ми ју и ре ги о нал ни 
раз вој и На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, 250 ко ри сни ка у 
тр сте нич кој оп шти ни об у хва ће-
но је про јек том по мо ћи ста рим 
ли ци ма и осо ба ма с ин ва ли ди-
те том.

– Овај про је кат спро во ди се 
у гра ду и у 20 се ла тр сте нич-
ке оп шти не – ка же Мир ја на Бу-
стић, је дан од ко ор ди на то ра ових 
ак тив но сти у окви ру про јек та 
јав них ра до ва. – Пр ви циљ је 
сма ње ње не за по сле но сти, дру- По моћ и у се ли ма

ги – по ди за ње ква ли те та жи во та ста-
рих и ин ва лид них ли ца. О њи ма бри не 
40 ге рон то до ма ћи ца, три ме ди цин ске 
се стре и три ко ор ди на то ра. Про грам је 
со ци јал но ху ма ни тар ног ка рак те ра, што 
зна чи да су на ше услу ге бес плат не. Сва-
ко днев но смо на те ре ну и ко ри сни ци 
ка жу да су за до вољ ни услу га ма и оп-
хо ђе њем пре ма њи ма, што нас ра ду је и 
оба ве зу је да бу де мо још бо љи и ква ли-
тет ни ји. Иду ћег ме се ца пла ни ра мо ан-
ке ту са ко ри сни ци ма да би смо са зна ли 
из пр ве ру ке њи хо во ми шље ње и та ко 
ви де ли ко ли ко смо успе шни.

Д. Ива но вић
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

КЊА ЖЕ ВАЦ 

Из ле ти ма на вру ћи ну
Кња же вач ки пен зи о не ри су се и по вру ћи ни дру жи ли 

са ко ле га ма из дру гих гра до ва, оби ла зи ли ба ње, пла ни не 
и исто риј ска ме ста. У Ди ми тров гра ду су би ли на јун ским 
су сре ти ма пен зи о не ра са под руч ја Ста ре пла ни не, по чет-
ком ју ла би ли су до ма ћи ни ко ле га ма из Кла до ва и с њи-
ма по се ти ли ва ро ши цу Кал ну, ет но се ло Бал та Бе ри ло вац 
и Ста ру пла ни ну, на Ко њар ни ку су об и шли жи ча ру и ски-
ста зе, бра ли ле ко ви то би ље и дру жи ли се...

Сре ди ном ју ла де ве де сет из лет ни ка, у ор га ни за ци ји 
оп штин ских ор га ни за ци ја ин ва лид ских и ста ро сних пен-
зи о не ра Кња жев ца, сти гло је до Ђа во ље ва ро ши (и оду ше-
ви ли се овим чу дом при ро де), ус пут свра тив ши до цен тра 
Про ку пља, сред њо ве ков ног ма на сти ра Св. Ни ко ла и Кур-
шу мли је. Би ли су и у Про лом ба њи, ко ја је са мо за не-
ко ли ко го ди на из гра ђе на у европ ском сти лу, и на пи ли се 
ле ко ви те во де. 

Пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Кња-
же вац Че до мир Ста ној ко вић ка же да ће до кра ја го ди не 
би ће још из ле та и дру же ња.

Д. Ђор ђе вић

ВР ШАЦ

Из ло жба руч них ра до ва
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из Вр шца успе-

шно је ор га ни зо ва ла из ло жбу руч них ра до ва и ру ко тво ри-
на у про сто ри ја ма Ге рон то ло шког цен тра Вр шац.

Осим ин ва ли да ра да, ра до ве су из ло жи ли и шти ће ни-
ци До ма за ду шев но обо ле ла ли ца из Ста рог Ле ца, као и 
чла ни це удру же ња же на из Изби шта, Уљ ме и Ба нат ског 
Кар лов ца – укуп но ви ше од 300 ра до ва.

Из ло жба је би ла из у зет но по се ће на, а отво рио ју је Ја вор-
ко Ра шај ски, члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за кул ту ру.

М. М.

ВР ШАЦ

СУ БО ТИ ЦА 

Са рад ња са Се ге ди ном
Тро чла на де ле га ци ја Оп штин ског удру же ња пен зи о-

не ра Су бо ти це, на по зив ко ле га из Град ске ор га ни за ци-
је Се ге ди на, бо ра ви ла је по чет ком сеп тем ба ра у су сед ној 
Ма ђар ској. На тра ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји „Фе сти вал 
ри бо ло ва ца” Су бо ти ча ни су осво ји ли пр во ме сто у при-
пре ма њу ри бље чор бе, а по бед нич ки пе хар уру чио им је 
Ла сло Бот ка, гра до на чел ник Се ге ди на. М. М.

ЉУ БО ВИ ЈА

Дру же ње у Ва ље ву

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Су срет вој них пен зи о не ра
Не дав но је у Сме де рев ској Па лан ци одр жан пр ви су-

срет вој них пен зи о не ра ко ји је оку пио 30 не ка да шњих 
вој них ста ре ши на из Бе о гра да, Но вог Са да, Вр шца, Сме-
де рев ске Па лан ке и дру гих ме ста. 

Идеј ни твор ци овог су сре та су Дра го је Ву чен из Сме-
де рев ске Па лан ке и Ста ни мир Ри сто вић из Бе о гра да. Ка ко 
смо ин фор ми са ни, су сре ти вој них пен зи о не ра на ко ји ма се 
об на вља ју успо ме не на вре ме ак тив ног ра да у слу жби, по-
ста ће тра ди ци о нал ни и одр жа ће се и на ред не го ди не.

Сл. К.

Пре ма ре чи ма Ми ли са ва Ђо ки ћа, пред сед ни ка Ор га ни-
за ци је, љу бо виј ски пен зи о не ри су по се ти ли и род но ме сто 
све тог Ни ко ла ја срп ског Ле ли ће и ње гов гроб.

М. М.

Пе де се так пен зи о не ра из Љу бо ви је би ло је 16. сеп тем-
бра на 14. ре ги о нал ном дру же њу пен зи о не ра Ко лу бар ског, 
Ма чван ског и Ужич ког окру га. Су сре те је ве о ма успе шно 
ор га ни зо ва ла Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ва ље-
ва, а го сти су би ли и ве те ра ни из Би је љи не.
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ЗРЕ ЊА НИН

Зим ни ца по
фа брич ким це на ма
Оп штин ска ор га ни за ци ја Син ди ка та пен зи о не ра „Не за ви-

сност” у Зре ња ни ну снаб де ла је, кра јем сеп тем бра, чла но-
ве де сет ме сних ор га ни за ци ја до сад ре корд ном ко ли чи ном 
зим ни це из „Фло ре” Бе чеј: пен зи о не ри и чла но ви њи хо вих 
по ро ди ца на ба ви ли су по фа брич ким це на ма 18,5 то на за мр-
зну тог по вр ћа (бо ра ни ју, гра шак, сец ка ну шар га ре пу, по вр ће 
за ру ску и мек сич ку са ла ту...), као и са ла ту у те гла ма (ај вар, 
кор ни шо не, цве клу...) ко је ће от пла ћи ва ти у шест по лу ме-
сеч них ра та (у рит му ис пла те пен зи ја) до 15. де цем бра.

Пре ма ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, пред сед ни ка Оп-
штин ског од бо ра овог син ди ка та, 53 пен зи о не ра су, пот-
пу но во лон тер ски, у ро ку од 3,5 са та ис то ва ри ли ро бу 
из шле пе ра, а за тим су ме сне ор га ни за ци је ор га ни зо ва ле 
ди стри бу ци ју хра не до крај њих ко ри сни ка. Чла но ви „Не-
за ви сно сти” оче ку ју, до кра ја го ди не, на бав ку (на сли чан 
на чин) ше ће ра, бра шна, је сти вог уља, очи шће них ко ка и 
пи ли ћа – јер, ду га је зи ма.

М. Мек те ро вић

Је лен ко Кра јо ван (пр ви сле ва) ор га ни зу је по де лу

КРУ ПАЊ

Го сти на кр сној сла ви
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Круп ња про сла ви ла 

је сво ју кр сну сла ву Ро ђе ње пре све те Бо го ро ди це – Ма лу 
го спо ји ну. Кру пањ ским пен зи о не ри ма на сла ву су до шли и 
го сти, ко ле ге из Љу бо ви је, Ма лог Звор ни ка и Ло зни це.

ША БАЦ

Да ро ви бо ле сни ма 
Из вр шни од бор Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 

Ша бац са чи нио је про грам ра да за ок то бар и ак ци ју „Ме-
сец со ли дар но сти са ста рим осо ба ма”. До не та је и од лу-
ка о уче шћу на пен зи о нер ској олим пи ја ди у Со ко ба њи и 
на бав ци кућ них по треп шти на за пред сто је ћи зим ски пе ри-
од, а од ре ђе на је и гру па ко ја ће уса гла си ти Ста тут ор га-
ни за ци је са но вим за ко ном о удру же њи ма.

Ка ко је до го во ре но, у ок то бру ће би ти обез бе ђе ни при-
год ни да ро ви бо ле сним чла но ви ма, а би ће одр жа но и пре-
да ва ње о бо ле сти ма са ко ји ма су нај че шће су о че ни ста ри. 
Пла ни ра се и одр жа ва ње књи жев не ве че ри, по се та Ша бач-
ком по зо ри шту и Сај му књи га у Бе о гра ду, као и шах тур-
нир пен зи о не ра Бо га ти ћа, Ло зни це, Би је љи не и Шап ца. 

Пен зи о не ри Шап ца на Олим пи ја ди у Со ко ба њи над ме-
та ће се у кро су, ша ху, стре ља штву, пи ка ду и ри бо ло ву.

Чла но ви Из вр шног од бо ра оба ве ште ни су и о по сло ва-
њу ко је се оба вља у оте жа ним усло ви ма због оп ште кри-
зе, али по ка за те љи го во ре да не ће би ти гу би та ка. 

Б. Р.

КИ КИН ДА

Ис по ру чен сав огрев 

Уред на ис по ру ка са вре ме ном ме ха ни за ци јом

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ки кин да успе шно је 
снаб де ло огре вом сво је чла но ве уз от пла ту на шест ме сеч-
них ра та. Ове го ди не од Ко лу бар ских руд ни ка тре бо ва но 
је 510 то на угља, за раз ли ку од про шле ка да је на ру че-
но 397. По у че ни про шло го ди шњом кри зом за гре ва ња по-
мо ћу дру гих енер ге на та, ви ше пен зи о не ра се опре де ли ло 
за чвр сто го ри во.

По тра жња за огрев ним др ве том је као и лањ ска, 300 
куб них ме та ра. 

На ру че не ко ли чи не огре ва ис по ру че не су куп ци ма на 
њи хо ве адре се, и то пре кра ја сеп тем бра. То ме је до при-
нео и ауто пре во зник Ан тал – То ни Де ме њи ко ји већ де се-
так го ди на раз во зи на ру че ни огрев, а у по след ње вре ме 
то чи ни екс пе ди тив ни је јер је мо дер ни зо вао во зни парк 
и отво рио соп стве но сто ва ри ште. Он оп слу жу је и син ди-
кал не ор га ни за ци је.

С. З.

Слав ске го сте по здра вио је Жи во рад Ма ке вић, пред сед-
ник Ор га ни за ци је пен зи о не ра Круп ња, и за хва лио им што 
су се ода зва ли по зи ву.

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

Бор, Мо ше Пи ја де 96
030/428-217

Кла до во, Ду нав ска 16
 019/808-998

Мај дан пек, Про ле тер ска бб 
 030/581-849

Не го тин,
Д. Ра до са вље вић 2

 019/548-395

За је чар ски округ

За је чар, Па на Ђу ки ћа 12
 019/423-136

Кња же вац,
Бран ка Ра ди че ви ћа 2

 019/732-674
Со ко ба ња, Не ма њи на 4

018/830-788 
Бо ље вац, Ив ка Ђо ло ви ћа 2 

 030/63-762

Зла ти бор ски округ

Ужи це,
Ужич ке ре пу бли ке 5

 031/520-827
Ари ље,
Ми ло ша Гли ши ћа 42

 031/892-641
Ба ји на Ба шта,
Рај ка Та ди ћа 45

 031/862-172
Ко сје рић, Ка ра ђор ђе ва 22

 031/781-063
Но ва Ва рош, Све тог Са ве 
бб  033/63-881
По же га, Кра ља Пе тра 5, 

031/812-576
При бој, Дра го љу ба Са ви ћа 
23  033/453-161 
При је по ље, Сан џач ких 
бри га да 27  033/711-677
Ча је ти на, Омла дин ска бб 

 031/831-322

Мо ра вич ки округ

Ча чак, Бал кан ска 6
 032/371-811

Гор њи Ми ла но вац,
Ло ми на 11  032/712-920
Ива њи ца,
Ми лин ка Ку ши ћа 32

 032/665-309
Лу ча ни, ЈНА 20
 032/819-027

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен 

Ва шим пи сми ма. Пи ши те нам 
шта Вам се у на шем и Ва шем 
ли сту до па да, а шта би мо гло 
да бу де бо ље, шта би сте во-
ле ли да про чи та те или да са-
оп шти те дру гим чи та о ци ма.

Адреса је Булевар уметности 
број 10, 11070 Београд, или 
електронском поштом, на
glasosiguranika@pio.rs

ПИСМА

Стам бе ни кре ди ти
(ни)су и за пен зи о не ре
По кре та ње но вих суб вен ци о ни са них стам бе них 

кре ди та мла ди ма ко ји не ма ју ре ше но стам бе но пи та-
ње да је на ду да ће ку пи ти стан, али ме ђу ста ри ји ма 
иза зи ва не за до вољ ство. Ста ро сна гра ни ца од 45 го-
ди на жи во та (то ли ко нај ви ше мо же да има ли це ко-
је кон ку ри ше за стам бе ни кре дит) ја вља се опет као 
пре пре ка. Гра ни цу су утвр ди ле бан ке јер се рок от-
пла те од 20 го ди на по кла па са за вр шет ком рад ног 
ста жа кли јен та чи ме се обез бе ђу је (из ме ђу оста лог) 
ре дов на от пла та ра та, а овај „услов”, на жа лост, де-
фи ни са ла је и др жа ва. 

Ова ква по ли ти ка мо же да бу де и ра зу мљи ва јер 
зај мо да вац же ли да се обез бе ди да ће кре дит би ти 
ис пла ћен за жи во та кли јен та. Др жа ва, ме ђу тим, по што 
на ја вљу је да же ли да по мог не гра ђа ни ма да под ста-
нар ски од нос за ме не вла сти тим кро вом, тре ба ло је да 
има у ви ду да су мно ги пен зи о не ри и по сле пре стан-
ка рад ног од но са оста ли бес кућ ни ци, а тек су пре шли 
че тр де сет пе ту (ин ва лид ски пен зи о не ри, пен зи о ни са ни 
рад ни ци МУП-а, 
при пад ни ци Вој-
ске Ср би је…). 

Ка да већ пен-
зи о не ри због го-
ди на не мо гу да 
кон ку ри шу, за-
што им је оне-
мо гу ће но да као 
со ли дар ни ду жни-
ци (бан кар ски из-
раз) уче ству ју у 
от пла ти стам бе-
них кре ди та сво је 
де це чи ја при ма-
ња ни су до вољ на 
да са ми пла ћа ју 
ра ту? Др жа ва би 
тре ба ло да на ђе 
на чин и ин стру-
мен те оси гу ра ња 
да и пен зи о не-
ри ма омо гу ћи да 
или до би ју кре дит 
у чи јој ће им от-
пла ти по мо ћи де-
ца ко ја има ју ви со ка при ма ња, или обр ну то – да они 
уче ству ју у от пла ти зај ма сво је де це.

Они ко ји се од лу че да ку пе стан по мо ћу суб вен-
ци о ни са ног стам бе ног кре ди та тре ба да зна ју да је 
мак си мал ни из нос по зај ми це 100.000 евра, рок от-
пла те нај ду же 30 го ди на, с тим што ће у пр ве три и 
по след њих пет го ди на от пла та би ти бес ка мат на јер 
ће Вла да Ср би је суб вен ци о ни са ти ка ма ту. За јам мо-
же да по диг не по је ди нац или по ро ди ца чи ја су при-
ма ња два пу та ви ша од ра те, а не то пла та им не 
пре ла зи 120.000 ди на ра. Струк ту ра кре ди та је та ква 
да кли јент обез бе ђу је пет од сто, др жа ва 20 од сто, а 
бан ке 75 од сто сред ста ва, а ка ма та не сме да пре ђе 
шест про це на та. Кли јент мо ра да бу де при ја вљен на 
адре си ста на ко ји ку пу је и не мо же да га ко ри сти за 
рен ти ра ње за вре ме от пла те. 

И. Ми лан ко вић, Бе о град

И дру ги да се се те
Лист чи там већ 25 го ди на, али 

пр ви пут пи шем. Хтео сам да по-
здра вим иде ју Дра га на Ђи ла са, 
гра до на чел ни ка Бе о гра да, да сво-
јим нај си ро ма шни јим су гра ђа ни ма 
у пен зи ји да че ти ри пу та го ди-
шње по 4.000 ди на ра као по моћ. 
Ни је то пу но па ра, али они ма са 
ма лим при ма њи ма мно го зна чи. 
За што се вла да ни је се ти ла да на 
та кав на чин по мог не свим пен-
зи о не ри ма у Ср би ји ко ји при ма-
ју нај ни же пен зи је? Па кад већ 
ни су они, где су гра до на чел ни-
ци дру гих гра до ва да на ђу не ки 
на чин на ко ји би по мо гли они-
ма ко ји нај ма ње има ју. 

Јер, ствар но се пи там ка кве 
су то пла те ис под 15.000 ди на ра 
и ка ко љу ди тим нов цем шко лу-
ју и хра не де цу (ни је са мо на ма 
пен зи о не ри ма те шко). Шта да 
ра ди мо ми са пен зи јом ма њом 
од 11.000 ди на ра од ко је 60 од-
сто по тро ши мо на ле ко ве?

За то по здра вљам сва ку иде ју 
да се љу ди ма по мог не у не во-
љи и би ло би до бро да та квих 
при ме ра има што ви ше у на-
шој Ср би ји.

Дра гу тин Ди ми три је вић, 
се ло Кор бо во 
код Кла до ва

Чујте и почујте 
(Фото: С. Завишић)
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

По ро дич на уз де те

? Ру жи ца Стан ко вић – 
Бој ник: Имам 46 го-
ди на жи во та и око 18 
го ди на рад ног ста жа. 

Су пруг ми је по ги нуо 11. 9. 
1986. го ди не ка да сам има ла 
23 го ди не. По што сам би ла 
у рад ном од но су, по ро дич ну 
пен зи ју је до био наш син и 
при ма ће је до кра ја 2009. го-
ди не ка да за вр ша ва са шко-
ло ва њем. 

Не за по сле на сам и ни сам 
се пре у да ва ла. Да ли мо гу да 
оства рим пра во на по ро дич-
ну пен зи ју?

Од го вор: Ове го ди не мо-
же те да оства ри те пра во на 
по ро дич ну пен зи ју уз де-
те јер за то ни су про пи са-
не го ди не жи во та, до вољ но 
је да оба вља те ро ди тељ ске 

ду жно сти и да ни сте у оси-
гу ра њу.

По што сте без по сла, сло-
бод но под не си те зах тев. Али, 
ову по ро дич ну пен зи ју ко ри-
сти ће те са мо до вре ме на до 
ка да је ко ри сти и Ваш син – 
пре стан ком пра ва Ва шег де-
те та на по ро дич ну пен зи ју 
пре ста је пра во и Ва ма.
Са мо стал но мо же те да 

оства ри те пра во на по ро дич-
ну пен зи ју тек ка да на вр ши-
те 50 го ди на жи во та, јер ове 
2009. го ди не по треб но је да 
има те 49, а Ви има те 46 го-
ди на жи во та.

Сле де ће 2010. го ди не би-
ће по треб но 49 го ди на и шест 
ме се ци, а 2011. и на да ље, 
према сада важећем закону, 
би ће по треб но 50 го ди на жи-
во та.

Уче шће на рад ној ак ци ји

? Алек сан дар П. – Бе о-
град: Био сам уче сник 
рад не ак ци је „Но ви 
Бе о град” 1968. го ди-

не. О то ме по се ду јем по твр-
ду XII бе о град ске омла дин ске 
рад не бри га де „Мо ше Пи ја-
де”. Да ли се ово вре ме ра-
чу на у стаж оси гу ра ња?

Од го вор: Уче шће на рад-
ним ак ци ја ма ко је су ор га ни-
зо ва ли др жав ни ор га ни или 
ор га ни за ци је при зна ва ло се 

у стаж до 31. децембра 1957. 
го ди не, под усло вом да се 
оси гу ра ник за по слио у ро ку 
од шест ме се ци по пре стан-
ку уче шћа на овим јав ним 
ра до ви ма.

Та ко ђе је нео п ход но да се 
овај рад од ви јао сва ко днев но 
с пу ним рад ним вре ме ном.

Дакле, према наведеном, 
јасно је да Ви не испуњавате 
услове да Вам се учешће на 
радној акцији 1968. призна у 
стаж осигурања.

? Ма ри ја Ва сић – Бе о-
град: Мо ја бра та ни ца 
је те жак ср ча ни бо ле-
сник. Има 43 го ди не, 

ви ше од пет го ди на рад ног 
ста жа и не за по сле на је. Пре 
ме сец да на умр ла јој је мај ка 
од чи је пен зи је су обе жи ве-
ле, а због те шког здрав стве-
ног ста ња ни је у мо гућ но сти 
да се за по сли. Да ли мо же 
да оства ри пра во на ин ва-
лид ску пен зи ју?

Од го вор: Ва ша бра та ни-
ца тре ба да под не се зах тев 
за при зна ва ње пра ва на ин-
ва лид ску пен зи ју, јер са пет 
го ди на ста жа оси гу ра ња мо-
же да оства ри пра во ако ор-
ган ве шта че ња утвр ди да код 
ње по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти.

Ако је ње на мај ка би ла ко-
ри сник лич не пен зи је и из др-
жа ва ла ју је, а ле кар ве штак 
утвр ди да је Ва ша бра та ни ца 
не спо соб на за са мо ста лан жи-
вот и рад, по сто ји мо гућ ност 
да оства ри пра во на по ро дич-
ну пен зи ју по смр ти мај ке, 
ако је то за њу по вољ ни је од 
ин ва лид ске пен зи је. Ово пра-
во не мо же да оства ри ако 
је мај ка би ла ко ри сник по ро-
дич не пен зи је, јер по ро дич на 
пен зи ја не мо же да се пре но-
си на чла но ве по ро ди це ко ји 
и са ми ни су ис пу ни ли усло ве 
за по ро дич ну пен зи ју.

Не ка Ва ша бра та ни ца сва-
ка ко при пре ми ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју са ор ди ни ра-
ју ћим ле ка ром и не ка под-
не се зах тев за ин ва лид ску 
пен зи ју.

Ми ни мум пет го ди на ста жа

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Под по себ ним усло ви ма

? Ми ла дин Ми ло ше вић 
– Ве ли ка Пла на: Од 
17. 7. 1978. до 15. 
11. 1998. го ди не ра-

дио сам у МУП-у Ре пу бли-
ке Ср би је на по сло ви ма где 
се стаж ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем, 12/16 ме се ци. Од 
15. 1. 2002. го ди не ра дим у 
пред у зе ћу „Ју го пре воз” – Ве-
ли ка Пла на. С об зи ром на то 
да сам у ма ју на вр шио 50 го-
ди на жи во та и да имам око 
34 го ди не ста жа, а ра дио сам 
на по сло ви ма са бе не фи ци-
ра ним рад ним ста жом, да ли 
имам пра во да под не сем зах-
тев за при зна ва ње пра ва на 
пен зи ју ако са да пре ки нем 
рад ни од нос?

Од го вор: Да би не ко 
оства рио пра во на пен зи ју 
под по себ ним усло ви ма из 
чланова 42 и 43 За ко на о 
пензијском и инвалидском 
осигурању, мо ра са тих по-
сло ва да оде у пен зи ју као 
овла шће но слу жбе но ли це, 
то јест са по сло ва на ко ји ма 
се стаж ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем. 

По што сте Ви са да за по-
сле ни код дру гог по сло дав-
ца, не ма те пра во да иде те у 
пен зи ју под по себ ним усло ви-
ма са 50 го ди на жи во та, иако 
сте ду же од 10 го ди на ра ди-
ли на рад ном ме сту на ко ме 
се стаж рачуна са увећаним 
трајањем 12/16.

По по ла го ди не и за удо ви це

? Том ка Па вло вић – Сме-
де рев ска Па лан ка: Ро-
ђе на сам 21. 1. 1961. 
го ди не. Су пруг ми је 

пре ми нуо 2. 11. 2006. го ди не. 
Зах тев за по ро дич ну пен зи ју 
сам под не ла 31. 1. 2007. го ди-
не у Фи ли ја ли Фон да ПИО у 
Сме де ре ву, где су ми ре кли да 
ћу пра во на по ро дич ну пен зи-
ју сте ћи кад бу дем на вр ши ла 
48 го ди на жи во та. Ме ђу тим, 
ове го ди не, иако сам на пу-
ни ла 48 го ди на, до би ла сам 
ре ше ње да је мој зах тев од-
би јен и да ћу ово пра во сте-
ћи ка да на вр шим 50 го ди на 
жи во та. Мо лим вас да ми по-
мог не те и упу ти те ме шта да 
ра дим.

Од го вор: Ин фор ма ци ја 
да Вам је по треб но 50 го ди-
на жи во та да би сте оства ри ли 

пра во на по ро дич ну пен зи-
ју ни је са свим тач на, Ви ће-
те сте ћи пра во на по ро дич ну 
пен зи ју иду ће, 2010. го ди не 
ка да на вр ши те 49 го ди на и 
шест ме се ци жи во та.

На и ме, од 2008. го ди не 
по ди же се ста ро сна гра ни-
ца за оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју, па и на по ро дич ну. 
Ове го ди не не ис пу ња ва те 
за кон ски услов јер је по треб-
но да има те 49 го ди на, под 
усло вом да сте у тре нут ку 
смр ти су пру га има ли нај ма-
ње 44 го ди не жи во та. По што 
сте Ви та да има ли 44 го ди-
не и шест ме се ци жи во та, 
не ма за кон ских смет њи да 
ка да на вр ши те 49 го ди на и 
шест ме се ци жи во та оства ри-
те пра во на по ро дич ну пен-
зи ју. Под не си те зах тев у ју лу 
2010. го ди не.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. СЕПТЕМБАР 2009.34

СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: паучина, оксалат, ронити, Нева, уњ, 
ад, Кира, јин, сан, атест, и, Милтон, нв, вал, и, окапи, комарац, 
рачићи, паритет, от, Тина, Роки, он, Ера, Ист, чистити.

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ГРАД У 
СЛАВОНИЈИ

ВЛАСУЉА ЗА 
ГЛАВУ

ЛАКО 
ЛОМЉИВО, 

КРТО

ТУЖИТЕЉ 
СОКРАТА

ВОДЕНИ 
ВРТЛОГ ВРСТА ЈАБУКЕ ОНАЈ КОЈИ 

ХВАТА РАКОВЕ

ВОЗАЧ СПЛАВА, 
СКЕЛАР

СПАРТАНСКИ 
КРАЉ

ВРСТА 
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РАДНИКА

РУЧНА 
ДИЗАЛИЦА СА 
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ОЗНАКА 
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СЛОВО

ОСТРВО ВЕЛ. 
АНТИЛА

КАТАЛОНСКИ 
ПЕСНИК 
ГАБРИЈЕЛ

ОЗНАКА СЕВЕРА

ЖЕНСКО ИМЕ

НЕСТАШНА 
ДЕВОЈЧИЦА

ЧЕТВРТИНА 
ГОДИНЕ

ГРАД У ЧИЛЕУ
ОЗНАКА ОБИМА

ИМЕ БАЛЗАКА

ЛИЧНОСТ 
ВОЛТА 
ДИЗНИЈА

МЕРА ЗА ОТПОР 
СТРУЈЕ

ТИМ

ЈАПАНСКА 
ЛЕПЕЗА НА 
СКЛАПАЊЕ

ИМЕ ПЕВАЧИЦЕ 
ПОПОВ

ЈУЖНО ВОЋЕ

8. И 18. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ОДНОС ГОЛОВА

ЕНГЛЕСКИ 
ПЕСНИК, ТОМАС

МЕСТО У 
ВОЈВОДИНИ

РАДМИЛА 
ОДМИЛА

КОЊ КОЈИ 
ГАЛОПИРА

ЛИЧНОСТ 
РОМАНА ИВЕ 
АНДРИЋА

ПРВО СЛОВО

АЕРОКЛУБ 
(СКР.)

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ОНО ШТО СЕ 
КУЈЕ

ОЗНАКА ЗА 
КАРАТ

ПАКАО (МИТ.)

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

ДЕО БРОДА
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ПАНТЕЛИЈА 
ОДМИЛА

ТРИК, ОБМАНА

ОСТРВО ВЕЛ. 
АНТИЛА

НЕСТАШНА 
ДЕВОЈЧИЦА

ИМЕ БАЛЗАКА

ТИМ

ЈУЖНО ВОЋЕ

ЕНГЛЕСКИ 
ПЕСНИК, ТОМАС

АЕРОКЛУБ 
(СКР.)

ОЗНАКА 
РЕОМИРАОЗНАКА ЗА 

КАРАТ

Сви у хла до ви ни
По са о бра ћај ним уде си ма сти гли смо и нај ра зви је-

ни је зе мље, а тек смо у за ле ту.
На пла та пар кин га об у хва ти ће цео град. Што 

да са мо цен тар има ту при ви ле ги ју!
Стан дард нам је то ли ко по рас тао да смо сви не где ле-

то ва ли. Не ки у до ма ћој, а не ки у стра ној хла до ви ни.
Ви то мир Те о фи ло вић

На род бо гат ду хом
У по чет ку бе ше реч. Ни смо да ле ко од ма кли од 

по чет ка.
Ка да на род уста не, опа сно је се де ти у пр вом ре ду.
Пи ја нац је на ле тео на ле же ћег по ли цај ца. Од-

мах су се сло жи ли.
Го ран Док на

Чу вам рад но ме сто 
Због мр ша вог по чет ка из вла чи се де бљи крај.
Ни су за до во љи ли апе ти те. Са да хра не су је ту.
Чу вам и ја сво је рад но ме сто. Ан га жо вао сам те ло-

хра ни те ља.
Жељ ко Мар ко вић

М
и
л
ен
ко
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Гла со ри зми
На зах тев ММФ-а сле де от пу шта ња рад ни ка у јав ном 

сек то ру. Хммм... Ммм... Фрр...
Не ки су за вр ши ли го ди шње од мо ре, а ве ћи на са 

го ди шњим од мо ри ма.
Оче ку је се ре ба ланс др жав ног бу џе та и ре ба ланс др-

жав них на ме ште ни ка. 
Дра ги Пет ко вић

Народна кухиња



Лековите
мисли

Са ња ју ћи бо ља вре-
ме на, не ки су се са-
свим успа ва ли.

Ми отва ра мо вра та 
мла дим про на ла за чи ма.
И з л а з н а.

Ни су нам све ла ђе по-
то ну ле. Има мо до ста 
при ват них јах ти.

На ше гре шке се по на-
вља ју, али су све ква-
ли тет ни је.

Сто мак пен зи о не ра 
под се ћа на крат ке ра-
дио та ла се. И он кр-
чи.

Љу бав пре ма по слу код 
ве ћи не гра ђа на је пла-
тон ска.

Душан Старчевић

РЕ КЛИ СУ...

О ИСКУШЕЊИМА
Власт је ве ли ко ис ку ше ње и 
ма ло је оних ко ји мо гу том 
ис ку ше њу да одо ле.

Вла ди ка Ни ко лај
Ве ли ми ро вић

Моћ вла да ња над дру гим нео-
до љи ва је сласт там не стра-
не чо ве ко вог би ћа.

Вла де та Је ро тић

Рет ко је чо ве ков циљ зао, а 
че сто су зла сред ства ко ји-
ма оства ру је циљ.

Јо ван Ду чић

Мр жња оних ко ји су зли ни-
је то ли ко опа сна као њи хо-
во при ја тељ ство.

Бра ни слав Ну шић

Наш чо век не уме да се пра-
во вре ме но за у ста ви ни при 
успо ну ни при па ду.

Иво Ан дрић

Свак је ро ђен да по јед ном 
умре, част и бру ка жи ве до-
ви је ка.
Пе тар Пе тро вић Ње гош

Смр кло им се
От ка ко је уки ну та смрт на ка зна, исти ре зул та ти по сти-

жу се елик си ром жи во та. 

Где би нам био крај ка да би глу пост мо гла да се 
ре ци кли ра. 

Гра ђа ни не ве ру ју сво јим очи ма, јер им је бу квал но смр-
кло. 

Жи во јин Ден чић
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ћ


