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Днев но не ким по слом до ђе и до 4.000 љу ди, ме ђу ко ји ма и мно го за по сле них, па сеДнев но не ким по слом до ђе и до 4.000 љу ди, ме ђу ко ји ма и мно го за по сле них, па се
раз ма тра мо гућ ност ус по ста вља ња де жур ства бар јед ним да ном у не де љираз ма тра мо гућ ност ус по ста вља ња де жур ства бар јед ним да ном у не де љи

ДИ РЕК ТОР БЕ О ГРАД СКЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ НА РТС-у НА ЈА ВИ ЛА 

Мо жда шал тер
и по под не

Го сту ју ћи у Бе о град ској хро ни ци РТС-а, Ве сна Сто ја но вић, ди рек-
тор Бе о град ске фи ли ја ле Фон да ПИО, 
ре кла је да је са мо у сеп тем бру око 
35.000 стра на ка узе ло ти кет из ма-
ши не ко ја де ли број за ред на не ком 
од шал те ра у Не ма њи ној 30. 

– На рав но, сва ко ко до ђе има не-
ко пи та ње и ми се тру ди мо да скра-
ти мо про це се и про це ду ре да би они 
што пре ре ши ли про блем због ко јег 
су до шли. У том сми слу пу но смо то-
га пред у зе ли. Од ју ла смо кре ну ли са 
скра ћи ва њем ад ми ни стра тив них про-
це са и скра ти ли смо по сту пак за не-
ких 10 до 30 да на. Од ав гу ста смо 
укљу чи ли елек трон ске за мол ни це као 
на чин до би ја ња по да та ка из дру гих 
фи ли ја ла за љу де ко ји су ра ни је ра ди-
ли у тим ме сти ма, као што и ми дру-
гим фи ли ја ла ма елек трон ским пу тем 
ша ље мо по треб не по дат ке. На да мо 
се да ће то знат но скра ти ти по сту-
пак утвр ђи ва ња пра ва, бар та мо где 
то за ви си од нас. Не ка ре ше ња ме-
се ци ма не мо же мо да до не се мо, та-
мо где стран ке има ју стаж у бив шим 

ре пу бли ка ма, ка да по не ко ли ко пу та 
ур ги ра мо да нам та мо шњи фон до ви 
до ста ве тра же не до ку мен те, не до би-
ја мо их, или вр ло рет ко, а по не кад 
до би је мо де ли мич не по дат ке – ре кла 
је још Ве сна Сто ја но вић.

Кроз Фи ли ја лу у Не ма њи ној ули ци, 
као и кроз Слу-
жбу у Бу ле ва-
ру умет но сти на 
Но вом Бе о гра ду, 
сва ко днев но про-
ђе из ме ђу 2.000 
и 4.000 љу ди, од 
ко јих мно ги ни су 
пен зи о не ри већ 
за по сле ни ко ји-
ма су по треб не 
раз не по твр де 
о ста жу, уве ре-
ња за до би ја ње 
ви зе, за деч ји 
вр тић, за по вла-

сти цу или осло ба ђа ње пла ћа ња ца-
ри не и по ре за за увоз ауто мо би ла. 
За то се, пре ма ре чи ма Ве сне Сто ја-
но вић, раз ма тра мо гућ ност уво ђе ња, 
за по че так, јед ног да на у не де љи у 
ко ме би био отво рен де жур ни шал-
тер и у по по днев ним са ти ма. 

– Пра ви мо план о то ме, то је де-
ли кат но због ве ли ког бро ја стра на ка 
ко је нам до ла зе. Тре ба то при пре ми ти 
и ор га ни зо ва ти, нео п ход но је да ра-
ди ком пју тер ска тех ни ка и по под не 
да би смо обез бе ди ли све усло ве за 
рад са стран ка ма... У на ред них де се-
так да на зна ће мо да ли је мо гу ће да 
кре не мо са јед ним да ном у не де љи 
и да ви ди мо ка ко ће то да функ ци о-
ни ше. Па ако бу де по треб но, мо жда, 
ка сни је, и да по ве ћа мо број да на по-
по днев ног ра да – на ја ви ла је Ве сна 
Сто ја но вић, ди рек тор Бе о град ске фи-
ли ја ле РФ ПИО.

Г. О.

Ве сна Сто ја но вић

АКТУЕЛНО
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Пот пред сед-
ни ца При вред не 
ко мо ре Ср би је 
Ви до са ва Џа гић 
уру чи ла је Дра га-
ну Алек си ћу, ди-
рек то ру врањ ског 
пред у зе ћа „Ну-
три ко” д.о.о., у 
фа бри ци Бри тиш 
аме ри кан то ба ко 
– Ду ван ска ин-
ду стри ја Вра ње 
БАТ-ову на гра ду 
за нај у спе шни јег 
ма лог при вред-
ни ка у Вра њу. 

На кон уру че ња при зна ња, ка ко је на ве де но на сај ту ПКС, Ви до са ва 
Џа гић је на гла си ла да је ова на гра да зна чај на за афир ма ци ју пред у зет-
ни штва не са мо у Пчињ ском окру гу, већ и на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је. За јед ни ца пред у зет ни ка ПКС од 2003. го ди не по ма же ства ра ње 
по вољ ног ам би јен та за раз вој пред у зет ни штва у Ср би ји. То нај бо ље по-
ка зу је чи ње ни ца да је од мо мен та за вр шет ка пре ре ги стра ци је пред у зет-
ни ка (јун 2006) до са да осно ва но око 50.000 но вих рад њи.

4

Проме на у Управ ном од бо ру
Ре пу блич ка вла да 

до не ла је ре ше ње ко јим 
се др Ме хо Мах му то вић, 
до са да шњи пред сед ник 
Управ ног од бо ра Фон-
да ПИО, због пре ла ска 
на дру гу ду жност (не-
дав но иза бран за пред-
сед ни ка оп шти не Но ви 

Па зар) раз ре ша ва члан-
ства у Управ ном од бо ру. 
Уме сто ње га, за но вог 
пред став ни ка др жа ве 
у Управ ном од бо ру РФ 
ПИО име но ван је др Ми-
ла дин Ко ва че вић.
Чла но ви Управ ног 

од бо ра тре ба ло би да 

на сед ни ци, за ка за ној за 
су тра, 16. ок то бар, ве-
ри фи ку ју ову про ме ну и 
иза бе ру но вог пред сед-
ни ка из ре да по сло да-
ва ца ко ји ће ту ду жност 
оба вља ти до кра ја те ку-
ћег ман да та, до 7. фе-
бру а ра 2010. го ди не.

На гра да пред у зет ни ку

Од да нас 50 ди на ра
За сва ку ку ти ју ле ка и пре глед па ци-

јен ти ће од да нас (15. ок то бра), пре ма 
од лу ци Управ ног од бо ра Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње и уз 
са гла сност Ми ни стар ства здра вља, уме-
сто 40 мо ра ти да пла те 50 ди на ра, док 
ће оста ла уче шћа обо ле лих у тро шко-
ви ма ле че ња и за ди јаг но стич ке про-
це ду ре оста ти не про ме ње на.

Пар ти ци па ци је ће би ти по ште ђе-
но ви ше од 1,2 ми ли о на љу ди ко ји 
су здрав стве но оси гу ра ни као гра ђа-
ни без при хо да или су им ме сеч на 
при ма ња ис под цен зу са (19.000 ди-
на ра ако жи ве са ми, или 13.000 по 
чла ну до ма ћин ства). По овом осно ву 
по твр ду о осло ба ђа њу уче шћа у тро-
шко ви ма ле че ња при ба ви ло је ви ше 
од 350.000 оси гу ра ни ка.

Ово је дру го по ве ћа ње пар ти ци-
па ци је у 2009. го ди ни, по што је она 
у ја ну а ру већ би ла ду пли ра на с 20 
на 40 ди на ра.

Ди пло ме за про гра ме ре

Од 1. ја ну а ра на ред не го ди не сви 
Бе о гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на мо-
ћи ће да ко ри сте бес пла тан пре воз, 
без об зи ра на ви си ну пен зи је – по-
твр дио је Ми лан Кр ко ба бић, за ме ник 
гра до на чел ни ка Бе о гра да. 

Кр ко ба бић је, та ко ђе, ка зао да ће 
нај у гро же ни ји пен зи о не ри и у 2010. 
до би ја ти по моћ од 16.000 ди на ра, 
мо жда и уче ста ли је, а на ја вио је и 
за по шља ва ње ве ћег бро ја ге рон то 
до ма ћи ца за бри гу о бес по моћ ним 
љу ди ма, ком плет ну об но ву свих 20 
клу бо ва за пен зи о не ре и отва ра ње 
но вог клу ба у Ка лу ђе ри ци о тро шку 
бу џе та, као и пре и спи ти ва ње ко ко-
ри сти град ски по слов ни про стор и 
про сто ри је мно гих ме сних ор га ни за-
ци ја да би оне по но во по ста ле ме-
сто оку пља ња ста ри јих. 

Пре ма ре чи ма Ми ла на Кр ко ба би-
ћа,  пен зи о не ри ће, по по вла шће ним 
це на ма, ићи у по зо ри ште, биоскоп и 
на из ло жбе...

Бес плат но за 
све ста ри је 

Че тр де сет пе то ро 
не за по сле них са еви-
ден ци је На ци о нал не 
слу жбе за за по шља-
ва ње из Но вог Са да, 
Ин ђи је и Су бо ти це успе-
шно је за вр ши ло ше-
сто ме сеч ну обу ку за 
про гра ме ре. Ову обуку 
су организовали Из вр-
шно ве ће Вој во ди не и 
сред ње елек тро тех нич-
ке шко ле из ових оп-
шти на. 

У прет ход не две го-
ди не ова квим про гра-
ми ма про фе си о нал не 
спе ци ја ли за ци је око 
2.000 не за по сле них у 
Вој во ди ни сте кло је ква-
ли фи ка ци ју за по сло ве 
ко ји су нај тра же ни ји на 
тр жи шту ра да.

Обу ка ових ли ца 
(по 15 из сва ког гра-
да) оба вље на је пре-
ма про гра му Фа кул те та 
тех нич ких на у ка Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду. 
Др Бо јан Пај тић, пред-
сед ник ПИВ, и ње го-
ве ко ле ге из Из вр шног 

ве ћа Ми ро слав Ва син, 
се кре тар за рад, и др 
Зол тан Је геш, се кре тар 
за обра зо ва ње, уру чи-
ли су овим мла дим љу-
ди ма кра јем сеп тем бра 
у Но вом Са ду сер ти фи-
ка те о сте че ном до дат-
ном обра зо ва њу.
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Ис пла та пензија
Ис пла та пр вог де ла сеп тем-

бар ских пен зи ја пен зи о не ри ма 
из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. ок то бра, пен зи о ни-
са ним по љо при вред ни цима и 
ко ри сни цима вој них пен зи ја 6, 
док су пен зи о не ри ма са мо стал-
них де лат но сти це ла про шло-
ме сеч на при ма ња ис пла ће на 
2. ок то бра.

Чекови из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан ке 

7. ок то бра упла ће не су сеп тем-
бар ске пен зи је ко ри сни ци ма ко ји 
жи ве у Ср би ји, а рад ни век су, 
де лом или у це ло сти, од ра ди-
ли у Фе де ра ци ји БиХ. За 7.631 
пен зи о не ра упла ће но је укуп но 
918.045 евра, та ко да про се чан 
чек из но си око 120 евра. 

Жи вот ску пљи
Це не на ма ло ро бе и услу га 

у Ср би ји у сеп тем бру у про се ку 
су ви ше за 0,3 од сто у од но су 
на прет ход ни ме сец, са оп штио 
је Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку. Се зон ски су по ску пе ли 
по вр ће и во ће (0,7 од сто), по-
јеф ти ни ли ри ба и ин ду стриј ски 
пре храм бе ни про из во ди (0,4), 
по ску пе ли пи ће (0,1), де ри ва ти 
наф те (0,5), ко му нал не услу ге 
и уче нич ки до мо ви – тек, це не 
ро бе су по ве ћа не за 0,2, а це не 
услу га за 0,6 про це на та. 

У сеп тем бру 2009. у од но-
су на исти ме сец 2008. це не 
на ма ло су по ве ћа не за 9,5, а 
у од но су на лањ ски де цем бар 
више су за 9,4 од сто.

Тро шко ви жи во та у сеп тем-
бру би ли су у про се ку ви ши за 
0,2 од сто не го у ав гу сту, у од-
но су на исти ме сец 2008. по-
ве ћа ни су за 7,1, а у од но су 
на де цем бар 2008. године – за 
шест про це на та.

Дан до сто јан стве ног ра да

Закон стигао у Скупштину

Без от пу шта ња у упра ви

У Ср би ји тре нут но не ма раз ви је ног со ци јал ног ди ја ло га, оце нио је др Ми-
ло рад Ми ја то вић, пред сед ник Са ве за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не, на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре сазваној по во дом 7. ок то бра, Међународног да на 
до сто јан стве ног ра да.

Др Ми ја то вић и Је ле на Че шље вић, пот пред сед ни ца овог син ди ка та, сма-
тра ју да је рад у на шој зе мљи да нас за и ста ма ло пла ћен и да су пра ва рад-
ни ка на ни ском ни воу и те шко оства ри ва, а ни за шти та и без бед ност на ра ду 
не оства ру ју се ка ко је за ко ни ма пред ви ђе но. 

Они су из не ли и по дат ке да је у Ср би ји од по чет ка тран зи ци је око 400.000 
љу ди из гу би ло по сао, од то га у по след њој го ди ни око 156.000, а да око 100.000 
за по сле них не при ма пла ту по не ко ли ко ме се ци. Син ди кат про це њу је и да око 
500.000 рад ни ка при ма ми ни мал ну за ра ду.

– Син ди ка ти чи не што мо гу и ко ли ко мо гу. Да ни је и ова квих син ди ка та ка-
кви је су, си ту а ци ја би би ла знат но го ра и те жа – за кљу чио је др Ми ја то вић.

У но во сад ском СПЕНС-у одр жан је 
са јам за по шља ва ња на ко ме је три де-
се так по сло да ва ца по ну ди ло око 400 
рад них ме ста. На је се њем сај му, ко ји су 
ор га ни зо ва ли град Но ви Сад и Фи ли ја ла 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
нај тра же ни ји су би ли рад ни ци еко ном-
ске, ко мер ци јал не, тр го вач ке, прав не, 
елек тро тех нич ке, гра ђе вин ске, ма шин-
ске, са о бра ћај не, тех но ло шке, пре храм-
бе не и уго сти тељ ске стру ке.

Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва Ва си на, 
по кра јин ског се кре та ра за рад и за-
по шља ва ње, од 15. апри ла, от ка ко се 
при ме њу ју ме ре про гра ма за очу ва ње 
рад них ме ста у Вој во ди ни, отво ре но је 
ви ше од 15.000 но вих рад них ме ста, од 
ко јих је тре ћи на у Но вом Са ду.

Ва син је на ја вио и да у Вој во ди-
ни не ће от пу шта ти за по сле не из ор га-

на упра ве док се у Скуп шти ни Ср би је 
не усво ји за кон о пре но су над ле жно-
сти на По кра ји ну, јер ако се про ши-
ре ње не над ле жно сти би ће по тре бан 
и ве ћи број рад ни ка за оба вља ње тих 
по сло ва.

Но ве по греб ни не
На кна да по греб них тро шко-

ва ко ја се ис пла ћу је по ро ди ца-
ма пре ми ну лих пен зи о не ра (или 
оно ме ко је пла тио са хра ну) у 
ок то бру, но вем бру и де цем бру 
из но си ће 32.564 ди на ра за ко-
ри сни ке пен зи ја из ка те го ри је 
за по сле них, 31.905 за пен зи о-
не ре са мо стал них де лат но сти 
и 12.211 ди на ра за пен зи о ни-
са не по љо при вред ни ке.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈАА

У Скуп шти ну Ср би је сти гао је Пред-
лог за ко на о од ре ђи ва њу мак си мал ног 
бро ја за по сле них у ре пу блич кој ад ми-
ни стра ци ји. 

Пре ма овом пред ло гу, број за по сле-
них у др жав ној ад ми ни стра ци ји, али и 
у Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање и Ре пу бли чком 
за во ду за здрав стве но оси гу ра ње, не 
сме да бу де ве ћи од 28.400 и само за 

њих ће бити обезбеђена средства за 
плате у наредној години.

Сада је у државној администрацији 
запослено 30.624 радника, односно, 
требало би смањити број запослених 
на неодређено време за 2.224.

Сви ор га ни др жав не упра ве ду жни 
су да до 31. де цем бра до не су но ву си-
сте ма ти за ци ју рад них ме ста у скла ду с 
пред ло же ним за ко ном. 



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ОКТОБАР 2009.6

Рад ни ци у др жав ним фир-
ма ма, као и њи хо ве ко-

ле ге у већ при ва ти зо ва ним 
пред у зе ћи ма или они ма ко ја 
се при пре ма ју за но ве га-
зде, ко ји ма по сло да вац ни је 
упла ћи вао пен зиј ске до при-
но се од 1. ја ну а ра 2004. до 
30. ју на 2009. го ди не – са-
да мо гу да одах ну: нај ка-
сни је за ме сец да на њи хо ви 
по сло дав ци тре ба ло би да 
поч ну да пот пи су ју уго во ре 
с Ми ни стар ством фи нан си-
ја, по сле че га ће им ду гу ју-
ћи до при но си би ти пла ће ни 
из бу џе та, а у еви ден ци-
ји Фон да ПИО по ве зан сав 
стаж од ра ђен у овом пе-
ри о ду. 
Рад ни ци у при ват ним 

пред у зе ћи ма чи ји су вла-

сни ци та ко ђе за о би ла зи ли 
за кон, а ко ји су се на да ли 
да ће др жа ва и њи ма по-
ве за ти стаж, чи ни се да су 
ово га пу та оста ли „пра зних 

ша ка” и рад них књи жи ца. 
На и ме, ре пу блич ка вла да је, 
као што се ве ро ват но већ 
зна, по чет ком ок то бра на 
те ле фон ској сед ни ци усво-
ји ла за кљу чак ко јим је, на 
пред лог Ми ни стар ства ра да 
и со ци јал не по ли ти ке, омо-
гу ће но ре гу ли са ње не пла-
ће них пен зиј ских до при но са 
из бу џе та за рад ни ке по је-
ди них пред у зе ћа. Њо ме је 
ујед но пре ци зи ра но да ће 
се то ура ди ти за упо сле не 
у пред у зе ћи ма ко ја по слу ју 
ве ћин ским др жав ним ка пи-
та лом, у фир ма ма ко је се 
на ла зе у по ступ ку при пре-
ме за при ва ти за ци ју или су 
већ у по ступ ку при ва ти за ци-
је, као и у пред у зе ћи ма код 
ко јих је за кљу чен уго вор о 

про да ји ка пи та ла, а на ла зе 
се у по ступ ку кон тро ле из-
вр ше ња уго вор них оба ве за 
куп ца, или су већ ис те кли 
ро ко ви у ко ји ма Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју кон тро ли ше 
уго вор не оба ве зе. 

За сад још ни је по знат 
та чан број фир ми (прет-
по ста вља се да их има од 
300 до 400) ко је ће кре ди-

ти ра ти др жа ва, као ни број 
рад ни ка ко ји ма ће др жа ва 
ре ши ти ве ли ки про блем и 
ком пле ти ра ти рад ни стаж. 
Ми ни стар Ља јић је од мах 
по сле сед ни це вла де про це-
њи вао да је та квих рад ни ка 

ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ СТА ЖА НАЈ КА СНИ ЈЕ ЗА МЕ СЕЦ ДА НА

По сло дав ци уско ро
пот пи су ју уго во ре

За сад још не ма по у зда не ра чу ни це ко ли ко ће др жа ву да ко шта по кри ва ње
 не у пла ће них до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
ЗаЗа
нн

АКТУЕЛНО

Раз ли чи те
осно ви це

Оно што при лич но 
бри не за по сле не „с ру-
пом” у пен зиј ском ста жу 
је сте на ко ју осно ви цу ће 
им би ти об ра чу нат до при-
нос, по што им од то га за-
ви си бу ду ћа пен зи ја. 

За ме ник ми ни стра ра-
да и со ци јал не по ли ти ке 
ис ти че да је је дан пре-
сек на чи њен за кључ но с 
1. сеп тем бром 2004, до 
ка да су се до при но си за 
пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње упла ћи ва ли 
на осно ву струч не спре-
ме, а дру ги за ка сни ји 
пе ри од у ко ме су се до-
при но си об ра чу на ва ли 
пре ма про сеч ној пла ти 
и осно ви ци за ми ни мал-
ну за ра ду. За пред у зе ћа 
ко ја су упла ћи ва ла пла-
те, али не и до при но се 
осно ви ца ће би ти – ис-
пла ће на за ра да.

Код фир ми ко је за по-
сле ни ма ни су ис пла ћи ва-
ле ни пла те, осно ви ца за 
пла ћа ње до при но са би ће 
ми ни мал на за ра да. 

Радмила 
Букумировић-Катић

Многима ће ово бити улазница за пензију
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око 80.000, а ње гов по моћ-
ник Рад ми ла Бу ку ми ро вић-
Ка тић за „Блиц” је не дав но 
об ја сни ла да се упра во при-
ку пља ју по да ци о ду жни ци-
ма пен зиј ских до при но са. 
Ових да на, ре кла је, Ми ни-
стар ство уве ли ко при ку пља 
по дат ке о пред у зе ћи ма ко ја 
ни су упла ћи ва ла рад ни ци-
ма до при нос за здрав стве-
но оси гу ра ње и до сад је 
уста но вље но да их је око 
300, са ско ро 30.000 за по-
сле них. За ко ји дан тре ба-
ло би да бу де по знат и број 
по сло да ва ца ко ји рад ни ци-
ма ни су пла ћа ли до при нос 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње.

– Без об зи ра на то ко ли-
ка ће би ти ра чу ни ца, ни ко 
не ће оста ти без по кри ве-
ног ста жа. Пре ма по да ци ма 
По ре ске упра ве, по след њег 
мај ског да на Ре пу блич ком 
фон ду ПИО по сло дав ци су 
ду го ва ли 59 ми ли јар ди ди-
на ра. Кад По ре ска упра ва 
све де ра чу не о укуп ном ду-
го ва њу фир ми Пен зиј ском 
фон ду и уса гла си их са по-
да ци ма Фон да, об ра чу нав-
ши при де ка ма ту, о то ме ће 
се оба ве шта ва ти Ми ни стар-
ство фи нан си ја да би оно, 
тек по том, мо гло да за кљу-
чу је уго во ре са сва ким по-
сло дав цем по на о соб. На кон 
то га, др жа ва ће на жи ро-

ра чун Фон да ПИО упла ти ти 
но вац за ду гу ју ће до при-
но се, а та сред ства ће по-
сло дав ци мо ра ти да вра те 
у на ред не че ти ри го ди не 
с по че ком, од но сно грејс-
пе ри о дом од го ди ну да на. 
Они ће по зај ми цу вра ћа-
ти квар тал но, с ка ма том у 
ви си ни есконт не сто пе На-
род не бан ке Ср би је ко ја у 
овом тре нут ку из но си 8,5 

од сто. Др жа ва ће, на рав но, 
мо ра ти да ста ви и хи по те-
ку над имо ви ном ду жни ка 
да би се оси гу ра ла и, као 
ме ру за шти те, узе ће им и 
две блан ко ме ни це – ка же 
по моћ ник ми ни стра ра да и 
со ци јал не по ли ти ке.

Ни је се од у ста ло ни од 
до не дав но по ми ња не кон-
вер зи је ду го ва у ка пи тал 
че му ће се при бе ћи уко ли ко 

по сло да вац пот пи ше уго вор 
с Ми ни стар ством фи нан си-
ја, а ни по сле грејс-пе ри-
о да не вра ти по зајм ље ни 
но вац. Све ће би ти мно го 
ја сни је ка да ре сор на ми ни-
стар ства до не су упут ство 
по што ће оно би ти са чи-
ње но упра во због то га да 
по сло дав ци ма по ја сни да 
мо гу да ста ве хи по те ку на 
би ло ко ју имо ви ну, ре ци мо 

дру го пред у зе ће, при ват ну 
сво ји ну...
За сад се, пре ма из ја-

ви Рад ми ле Бу ку ми ро вић 
у „Бли цу”, не зна са свим 
по у зда но ни ко ли ко ће др-
жа ву да ко шта ово че тво ро-
го ди шње по ве зи ва ње ста жа, 
ма да би се то мо гло до не-
кле про це њи ва ти на осно ву 
еви ден ти ра ног ду га у По ре-
ској упра ви за не у пла ће-

не до при но се. Од ду гу ју ћих 
59 ми ли јар ди, Бу ку ми ро-
вић про це њу је да је око 
30 ми ли јар ди не то дуг, па 
би др жа ва нај ве ро ват ни је 
за не по кри ве не до при но се 
тре ба ло да из дво ји две тре-
ћи не овог из но са, тач ни је 
20 ми ли јар ди. Али, пре ци-
зни је ра чу ни це тек ће усле-
ди ти ка да се „пре бро је” и 
ду жни ци. 

Рад ми ла Бу ку ми ро вић на-
во ди да ће но вац за по кри-
ва ње ста жа би ти пла ни ран 
у бу џе ту за на ред ну го ди ну, 
а вла да је за кључ ком пре-
ци зи ра ла да ће Ми ни стар-
ство фи нан си ја, по до би ја њу 
за пи сни ка са ви си ном ду гу-
ју ће и ука ма ће не оба ве зе, 
то ли ка сред ства упла ти ти 
из де ла др жав не ка се на-
ме ње не до та ци ја ма Фон ду 
ПИО, за сва ко пред у зе ће 
по је ди нач но, с по зи вом на 
ње гов ПИБ.
Ако се ко јим слу ча јем 

до го ди да фир ма за кљу-
чи уго вор, др жа ва пла ти 
до при нос и у ме ђу вре ме-
ну се за кљу чи да пред у зе-
ће не мо же да ље да ра ди, 
др жа ва сва ка ко не ће оста-
ти „крат ких ру ка ва” јер ће 
по зајм ље ни но вац мо ћи да 
на до ме сти из про да је фир-
ме по што овај њен дуг ула-
зи у сте чај ну ма су. 

Та тја на Кр шић

Фонд ПИО: че ка се упут ство 
Ових да на се фи ли ја ла ма Фон да за пен зиј ско и ин-

ва лид ско оси гу ра ње све че шће обра ћа ју рад ни ци ко-
ји че ка ју на по ве зи ва ње ста жа, рас пи ту ју ћи се ка да 
ће им од ра ђе не го ди не би ти по кри ве не до при но си ма. 
Ка ко са зна је мо, че ка се упут ство ко је тре ба да до не се 
Ми ни стар ство фи нан си ја у са рад њи са Фон дом ПИО и 
Ми ни стар ством ра да и со ци јал не по ли ти ке на осно ву 
ко јег ће се тач но зна ти шта је у над ле жно сти Фон да, 
а шта је оба ве за По ре ске упра ве. Та ко ђе, та да ће би-
ти по зна то и да ли ће сав по сао да од ра де над ле жне 
др жав не ин сти ту ци је и по сло дав ци, или ће би ти по-
треб но да и рад ни ци до ста вља ју не што од до ку мен та-
ци је да би нај зад „за тво ри ли” рад ну књи жи цу.

Надлежни најављују да треба имати још мало стрпљења, па ће се све знати
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На пр ву го ди шњи цу за мр за ва ња 
пен зи ја у Ср би ји, и тек не ко ли ко 

да на пре но вог до ла ска ми си је ММФ-а 
у Бе о град, пен зи о не ри би мо гли да 
бу ду за до вољ ни. Сма ње ња пен зи-
ја не ће би ти, по твр дио је и ре со р ни 
ми ни стар Ра сим Ља јић: 

– Сма ње ња пен зи ја не ће би ти, јер 
од Ср би је то ни ко ни је тра жио, та-
ко да се о то ме не ће ни раз го ва ра-
ти то ком пред сто је ће по се те ми си је 
ММФ-а – из ја вио је Ља јић. 
Пре ма ре чи ма ми ни стра, ММФ 

је од срп ске стра не за тра жио да се 
пред ло жи на чин за сма ње ње јав не 
по тро шње и да се иде на ре фор му 
пен зиј ског си сте ма јер је тре нут но 
нео др жив.

Иако се пен зиј ски си стем ре фор-
ми ше иза вра та стро го за тво ре них за 
јав ност, др Јо ван Кр ко ба бић на го ве-
стио је мо гу ће прав це из ме на: пре и-
спи та ће се нај ни же и нај ви ше пен зи је, 
ре као је, а и же не ће, по све му су-
де ћи, ка сни је у пен зи ју – али, тек за 
ко ју го ди ну... 

И, док не бу де ја сни је шта ће се 
до га ђа ти са по сто је ћим пен зи ја ма, 
пен зи о не ри ма оста је да се пре ра-
чу на ва ју ка ко су про шли у ми ну лој 
го ди ни за мр зну тих при ма ња и – да 
по но во бу ду за до вољ ни. Иако је ван-
ред на по ви ши ца њи хо вих при ма ња 
од де сет про це на та 1. ок то бра про-
шле го ди не не рет ко окри вљи ва на за 
ка сни је за мр за ва ње пен зи ја (ма да би 
се, су де ћи по та да шњем рас по ло же њу 
еко ном ско-фи нан сиј ског де ла вла сти, 
за то сва ка ко про на шли и дру ги ар-
гу мен ти да је др Кр ко ба бић био ма-
ње упо ран и да ван ред не по ви ши це 
ни је би ло), ипак је она до при не ла 
да, ко ли ко-то ли ко, пред у хи тре ин-
фла ци ју и оп шти пад стан дар да. На-
и ме, да под се ти мо, лањ ског ок то бра 
њи хо ве при на дле жно сти су ре дов но 
ускла ђе не (ма њим де лом са за ра да-
ма, а ве ћим са тро шко ви ма жи во та) 
за 4,13 про це на та. Уз ван ред но по-
ве ћа ње од 10 од сто, че ко ви су уве-
ћа ни за укуп но 14,13 про це на та, а 
та да шњих 1.575.283 пен зи о не ра је од 

1. ок то бра до се гло про сек од 19.765 
ди на ра – или 58 од сто та да шње не-
то за ра де: бив ши за по сле ни за ок то-
бар су при ми ли, у про се ку, 21.711, 
ко ле ге им из са мо стал них де лат но-
сти 21.321, а пен зи о ни са ни по љо-
при вред ни ци 8.123 ди на ра. 

Да ни је би ло ван ред не ок то бар-
ске по ви ши це, про сеч ни че ко ви би ли 
би осет но дру га чи ји. Пен зи о ни са ни 
за по сле ни до би ли би по ви ши цу од 
не пу них 800 ди на ра и има ли би ок-
то бар ски про сек од 19.811 ди на ра, 
са мо стал ци ма би по штар у про се-
ку од бро јао све га 770 ди на ра ви ше, 
а до про се ка од 19.430, док би вре-
ме шни па о ри при ми ли не пу них 300 
ди на ра по ви ши це, а њи хов про сек 
до се гао би тек 7.410 ди на ра. Нај ни-
же пен зи је за за по сле не и са мо стал-
це (уме сто 11.088) би ле би 10.117, а 
за по љо при вред ни ке (уме сто 8.384,51) 
7.650 ди на ра.
Исти на, у по след њем квар та лу 

2008, док се још сне ва ло да ће нас, 
као не раз ви је не, свет ска еко ном ска 

ГО ДИ ШЊИ ЦА ЗА МР ЗА ВА ЊА ПЕН ЗИ ЈА У СР БИ ЈИ 

Чек бр жи од ин фла ци је
Ра чу ни це по ка зу ју да би, по сле ре дов ног ускла ђи ва ња од 1. апри ла и 1. ок то бра ове
го ди не, пен зи је и да ље би ле ни же од за ле ђе них лањ ско ок то бар ских из но са
РаРа
гого

У ЖИЖИ
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кри за ако не об ра до ва ти (као раз вој-
на шан са), а оно бар за о би ћи, по сло-
дав ци су би ли ши ре ру ке, за ра де су 
ра сле (у де цем бру чак 14,77 од сто 
из над но вем бар ских), па се про сеч на 
пен зи ја све ла на 51 од сто про сеч не 
ре пу блич ке пла те. Али, пен зи о не ри 
би сва ка ко оста ли без ван ред не ја ну-
ар ске по ви ши це. За штит на од ред ба у 
За ко ну о ПИО да пен зи је не мо гу да 
пад ну ис под 60 од сто за ра де и она-
ко је би ла оро че на на три го ди не, а 
ту ма че ња су већ с је се ни 2008. по-
че ла да пре бро ја ва ју да је пр ва го-
ди на ва же ња овог за штит ног па ра фа 
би ла по че так 2006 (ка да је За кон тек 
сту пио на сна гу и ка да ни је ни би ло 
по тре бе да се при ме ни), дру га по че-
так 2007, чи ме је, с 1. ја ну а ром 2008, 
ње но ва же ње и ис те кло... Ма ко ли ко 
пен зи је би ле ис под 60 од сто за ра да, 
оне би, да кле, то ли ке ко ли ке су, са-
че ка ле 1. април ове го ди не и – пр во 
ре дов но ускла ђи ва ње са мо са кре-
та њем тро шко ва жи во та у прет ход-
них шест ме се ци. По што су тро шко ви 
жи во та, пре ма зва нич ној ста ти сти ци, 
би ли ма ње-ви ше за у зда ни, то би за 
пен зи о не ре у Ср би ји зна чи ло про-
лећ ну по ви ши цу од – 5,28 про це на-
та. Кон крет но, про се чан чек био би 
„те жи” са мо око хи ља ду ди на ра, пен-
зи о не ри из ре да за по сле них при ми ли 
би, у про се ку, 20.860 ди на ра, са мо-
стал ци не пу них 20.460, а па о ри око 
7.800 ди на ра; пен зи је би, да кле, и 
да ље би ле ис под за ле ђе ног из но са 
из лањ ског ок то бра. 

Да за кон ни је из ме њен у де цем-
бру 2008. и ускла ђи ва ње пен зи ја од-
ло же но до кра ја 2009, пен зи о не ри би 
и овог ок то бра мо гли да се на да ју 
по ви ши ци. Али, са мо од 1,9 од сто, 
па би им пен зи је и иду ћег ме се ца, 
ка да поч не ис пла та ок то бар ског че-
ка, и да ље би ле ни же од са да шњих: 
ве те ра ни ра да има ли би про сек тек 
(и тек у но вем бру) од 21.250 ди на-

Ме сец Ин декс кре та ња 
за ра да

Ин декс тро шко ва 
жи во та 

Про сеч на не то
за ра да

ок то бар 2008. 104,06 101,9 34.311

но вем бар 98,04 100,0 33.613

де цем бар 114,77 99,2 38.626

ја ну ар 2009. 84,1 102,4 28.877

фе бру ар 107,7 101,3 31.121

март 97,4 100,4 30.362

април 107,3 101,0 32.571

мај 95,3 100,6 31.086

јун 102,5 100,1 31.768

јул 102,4 99,1 32.553

ав густ 96,2 99,9 31.338

сеп тем бар – 100,2 –

ра, са мо стал ци ни пу них 
20.845, а по љо при вред ни-
ци 7.950 ди на ра. 

Кад се има у ви ду да, 
да кле, ни са да пен зи је не 
би до се гле за мр зну ти ни-
во из ок то бра про шле го-
ди не, а да су пен зи о не ри, 
ипак, од пре го ди ну да на 
при ма ли уве ћа не су ме, ето 
(дру гог) раз ло га за за до-
вољ ство. Уз сав ри зик да 
ни од та квих, уве ћа них пен-
зи ја ни је ла ко жи ве ти, а 
да оне, опет, бу ду „по тег-
ну те” као адут за тврд њу 
да су, збир но, нео др жив те-
рет за при вре ду и др жав-
ни бу џет. По себ но кад се 
укр сте са по дат ком да су 
за по сле ни то ком ав гу ста 
при ми ли ма ње не го ок то-
бра 2008. го ди не...

Исти на, ства ри би мо гле да се 
по сма тра ју и из дру гог угла. Да ни-
су до не кле жр тво ва ни за рад (упор но 
оче ки ва ног) бо љит ка по сло да ва ца, 
при вре де, па и др жа ве, мо жда пен-
зи о не ри и не би мо гли та ко ла ко 
да бу ду окри вљи ва ни као узроч ни-
ци пре ве ли ких из да та ка Пен зиј ског 
фон да и те шких до та ци ја из др жав-
ног бу џе та. Као што др жа ва скро ји 
бу џет пре ма то ме ко ли ко јој је по-
треб но нов ца, па он да сми шља ме-
ре ко ји ма ће га на пу ни ти, мо гло би 
да се раз ми шља и о то ме ко ли ко 
је нов ца по треб но за ис пла ту са да-
шњих пен зи ја, па из ра чу на ти ко ли ки 
би до при нос са да шњих за по сле них 
тре ба ло да бу де да би се при ку пи-
ла по треб на сред ства. Али, као што 
на во ди и бив ша ми ни стар ка Гор да-
на Мат ко вић у „Еко но ми сту” („Нај-
че шће за блу де о пен зиј ском си сте му 
у Ср би ји”), на ша вла да се од лу чи ла 
за ре ла тив но ни ску сто пу до при но-
са од 22 од сто да би омо гу ћи ла по-

јеф ти ње ње рад не сна ге и тр жи ште 
учи ни ла атрак тив ним за ин ве сти-
ци је и на пу шта ње си ве еко но ми је. 
На стра ну ко ли ко су ова два ци ља 
оства ре на, али је чи ње ни ца да је у 
мно гим зе мља ма сто па пен зиј ског 
до при но са осет но ви ша, у Сло ве ни-
ји, ре ци мо, 24,35, у Че шкој 28 од сто, 
ви ша је и у Ма ђар ској, Ру му ни ји... 
У мно гим зе мља ма, на во ди да ље 
Мат ко ви ће ва, здрав стве но оси гу ра-
ње пен зи о не ра пла ћа се, не из ка се 
Пен зиј ског фон да као код нас, већ из 
бу џе та: у Хр ват ској, Ма ђар ској, Че-
шкој, Сло вач кој, Бу гар ској, Ру му ни-
ји... Та ко ђе, из бу џе та би мо гле да 
се пла ћа ју и на кна де за ту ђу не гу 
и по моћ, као и за те ле сно оште ће-
ње, по што су и то ви ше не ка вр ста 
со ци јал но-здрав стве них не го пен зиј-
ских да ва ња. 

Ра чу ни ца ма се по за ба ви ла и Гор-
да на Мат ко вић: ка да би, ре ци мо, сто-
па до при но са са са да шњих 22 би ла 
по диг ну та на 25 про це на та (чак и 
не по ве ћа ва њем укуп ног оп те ре ће ња 
по сло да ва ца ти ме што би се, на при-
мер, сма њи ле сто пе за здрав ство или 
по рез на за ра де), из да ци за здрав-
стве но оси гу ра ње ко ри сни ка пен зи ја 
и по ме ну те на кна де ис пла ћи ва ле из 
бу џе та, ра чун Фон да ПИО дра стич-
но би се про ме нио: де фи цит ви ше не 
би био, као 2008. го ди не, 4,4 од сто 
БДП-а, већ све га – 1,2 од сто. 

А пен зи о не ри би пре ста ли да бу-
ду глав ни крив ци за бу џет ски де фи-
цит, за не до во љан раз вој...

Али то, твр ди и Гор да на Мат ко-
вић, не би ума њи ло су шти ну про бле-
ма и по тре бе за да љим ре фор ма ма 
у пен зиј ском си сте му.

А то – са мо што ни је... 
Сла ви ца Че дић
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Зах тев ММФ-а да се, у 
окви ру ре фор ме пен зиј-

ског си сте ма у Ср би ји, же не 
из јед на че с му шкар ци ма и 
да ра де до 65. го ди не жи-
во та да би сте кле пра во на 
ста ро сну пен зи ју, уз бур као 
је јав ност – ми шље ња су 
по де ље на, али пре о вла ђу-
ју не за до вољ ство и про ти-
вље ње да та кав пред лог 
бу де пре то чен у за кон. Шта 
гра ђа ни ми сле о то ме, ко-
ји су њи хо ви ар гу мен ти ЗА 
и ПРО ТИВ, мо же да се ви-
ди и на осно ву од го во ра 
до би је них у ан ке ти ко ју је 
спро вео тим НВО Ами ти, 
сим бо лич но 1. ок то бра, на 
Ме ђу на род ни дан ста ри јих, 
у цен тру Бе о гра да.

– Пи та ње за су гра ђа не 
би ло је „Ка кав је ваш став 
у ве зи са ини ци ја ти вом да 
же не, као и му шкар ци, ра-
де до 65. го ди не жи во та да 
би оти шле у ста ро сну пен-
зи ју” – об ја шња ва мр На да 
Са та рић из Ами ти ја. – Од-
го во ре су мо гли да пи шу 
на сти кер си ма и да их ле-
пе на та блу. На јед ној су 
би ли од го во ри „за”, на дру-
гој „про тив” ини ци ја ти ве. За 
три и по са та тра ја ња ак-
ци је, укљу чи ло се ви ше од 
200 про ла зни ка у Кнез-Ми-
ха и ло вој ули ци. Ме ђу за ин-
те ре со ва ни ма ви ше је би ло 
мла ђих и сре до веч них љу ди, 
ма да су уче ство ва ли и ста-

ри ји. За те му су би ли 
под јед на ко за ин те ре-
со ва ни и му шкар ци и 
же не. Ве ћи на уче сни ка 
ан ке те од го во ри ма је 
по ка за ла да је про тив 
ини ци ја ти ве за про ду-
же ње ду жи не ра да за 
же не, ма да је би ло и 
пред ло га да то бу де 
за кон ска мо гућ ност за 
оне ко је же ле да ра де 
до 65. го ди не. Ве ли ки 
број уче сни ка ин си сти-
рао је да се, по овом 
пи та њу, по кре не пи-
са ње пе ти ци је и да се 
она по том до ста ви по сла ни-
ци ма у На род ној скуп шти ни 
Ср би је, као и да се ова ква 
ак ци ја исто вре ме но спро ве-
де на ви ше пунк то ва у гра-
ду, али и у дру гим ме сти ма 
у Ре пу бли ци.

Ево нај ин те ре сант ни јих 
од го во ра ко ји су „ски ну ти” са 
151 на леп ни це она ко ка ко су 
их на пи са ли ан ке ти ра ни.

„ЗА”: За што
Не по сто је му шки и жен-

ски по сло ви, па та ко не по-
сто је ни му шке и 
жен ске го ди не за 
од ла зак у пен зи-
ју и за то тре ба да 
бу де 65 го ди на за 
оба по ла, да би се 
оства ри ла рав но-
прав ност у пот пу-
но сти; Ми слим да 
тре ба да ра де, уко-
ли ко су фи зич ки и 
пси хич ки спо соб-
не. Раз лог? Мо жда 
би се осе ћа ле дис-

кри ми ни са не уко ли ко мо гу 
и же ле да ра де. Ми слим да 
им не тре ба ус кра ти ти ту 
мо гућ ност; Љу ди би тре-
ба ло да ра де до кле мо гу и 
же ле; Ства ри не тре ба ге-
не ра ли зо ва ти. По треб но је 
на пра ви ти се лек ци ју по сло-

ва за ко је тре ба и за ко је 
не тре ба да ра де. Же не су 
рав но прав не; По др жа вам 
из јед на ча ва ње рад ног ве ка 
јер је и то је дан од ви до ва 
рав но прав но сти по ло ва, а о 
еко ном ским ефек ти ма да и 
не го во ри мо; Ја сам „ЗА”, јер 
ми слим да има до ста же не 
ко је би же ле ле да ра де до 
65. го ди не по што сма тра-
ју да су спо соб не да ра де. 
По зна јем три же не ко је су 
па ле у де пре си ју на кон од-
ла ска у пен зи ју.

„ПРО ТИВ”: За што
Ако му шкар ци бу ду ра ђа-

ли – мо же! До та да – НЕ; Не 
мо ра мо да ко пи ра мо Евро пу 
и у оно ме што ни је па мет но; 
Же не су већ до вољ но оп те-

ре ће не ра зним оба ве за ма. 
Нај ма ње што им је по треб но 
је сте про ду же так рад ног ве-
ка. Про ду же так рад ног ста жа 
не тре ба да бу де за кон ска 
оба ве за већ тре ба оста ви ти 
мо гућ ност да се же не ин ди-
ви ду ал но из ја сне да ли ће, 
уко ли ко се осе ћа ју спо соб-
ни ма, ра ди ти до 65. го ди-
не; Ја сам про тив то га јер 
је и ова ко пре ви ше не за-
по сле них љу ди, а чо век би 
тре ба ло по сле ду гог рад ног 
ве ка да се од мо ри, а не да 
му се од у зи ма вре ме од ми-
ро ви не; Ми ни смо Ја пан ци; 
То би би ло сра мо та; За по-
сли те мла де, оста ви те ба ке 
да бу ду ста ре; Па кад ће 
мла ди до ћи до рад них ме-
ста? Сра мо та; Ве ћу глу пост 
ни су мо гли да из ми сле. С 
рад ног ме ста ша љу ме пра-
во на гро бље. Сра мо та; Не 
сла жем се са ста вом. Ко ће 
на ма же на ма при зна ти стаж 
по осно ву ра да у ку ћи? Стаж 
мај ке и до ма ћи це (нај стре-
сни јег за ни ма ња) ду жи је 
од рад ног ста жа у пред у-
зе ћу; Мај ка сам три де те та, 
имам су пру га и рад ник сам 
у пред у зе ћу. Сма трам да је 
пре ви ше 65 го ди на и за му-
шкар це, а по себ но за же не; 
Ка ко да ра де кад су већ у 
50. го ди ни уни ште не.

Ми лан ка Иван ча јић

ГРА ЂА НИ О ИЗ ЈЕД НА ЧА ВА ЊУ ГРА НИ ЦЕ ЗА ОД ЛА ЗАК У ПЕН ЗИ ЈУ НА 65 ГО ДИ НА

Једна жена, а три стажа
У ан ке ти, 1. ок то бра у цен тру Бе о гра да, ве ћи на про тив ду жег ра да радница,
мајки и домаћица, ма да је би ло и за го вор ни ка рав но прав но сти по ло ва
У У 
мама

Пре по ру ке МОР-а
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да је усво ји ла пре-

по ру ке да се го ди не ра да за пен зи о ни са ње од ре ђу ју 
флек си бил но и у за ви сно сти од за ни ма ња и рад них 
спо соб но сти ста ри јих, има ју ћи у ви ду де мо граф ске, 
еко ном ске и со ци јал не фак то ре зе мље (члан 9 По ве-
ље УН о со ци јал ним, еко ном ским и кул тур ним пра ви-
ма ста ри јих из 1995. го ди не).

АНКЕТА
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Ин ва ли ди ра да, ко ји по ра ни јем за-
ко ну има ју II и III ка те го ри ју ин-

ва лид но сти и ре ше њем Фон да ПИО 
ко ри сте пра во на тзв. де ли мич ну ин-
ва лид ску пен зи ју, че сто се рас пи ту-
ју да ли мо гу да за др же то пра во 
ако се до бро вољ но укљу че у оба ве-
зно оси гу ра ње, од но сно ако од лу че 
да са ми се би упла ћу ју пен зиј ске до-
при но се по чла ну 15 За ко на, да би, 
кад ис пу не услов за пен зи о ни са ње, 
мо гли да под не су зах тев за пу ну ста-
ро сну пен зи ју.

Ов де је, пре све га, реч о осо ба ма 
ко је има ју по треб не го ди не жи во та 
(53, од но сно 59 или 64), а не до ста-
је им још ма ло ста жа оси гу ра ња да 
би ис пу ни ле и дру ги услов (ове го-
ди не 18 го ди на ста жа) за пу ну пен-
зи ју. Та ко, ре ци мо, же на ко ја је у 
овој го ди ни на вр ши ла 59 го ди на жи-
во та, а не до ста ју јој још два ме се ца 
до 18 го ди на ста жа, мо же да под-
не се зах тев за упла ту до при но са по 
чла ну 15 за та два не до ста ју ћа ме-
се ца. Али, и она, као уоста лом сви 
ко ји же ле да се укљу че у оба ве зно 
оси гу ра ње, мо ра ју да се по ми ре са 
чи ње ни цом да им сти ца њем свој ства 
оси гу ра ни ка по чла ну 15 ауто мат ски 

пре ста је пра во на „по ла пен зи је”: од 
да на сту па ња у оси гу ра ње, об у ста-
вља се да ља ис пла та на кна де ко ја 
им је, сво је вре ме но, до де ље на као 
ин ва ли ди ма ра да. 

Ме ђу тим, жр тво ва ње ове на кна-
де за рад бр жег оства ри ва ња усло ва 
за пу ну пен зи ју мо же би ти ис пла ти-
во и оправ да но, по себ но ако се има 
у ви ду по ме ра ње ста ро сне гра ни це 
за по шест ме се ци иду ће и 2011. го-
ди не. Али, ко ри сни ци на кна де ко ји у 
иду ћој го ди ни има ју ста ро сни услов 
(59,5 – же не, од но сно 64 го ди на плус 
шест ме се ци му шкар ци), а има ју бар 
17 го ди на оства ре ног ста жа, мо гу да 
на ста ве да ко ри сте на кна ду док у иду-
ћој го ди ни не на вр ше оба усло ва и 
под не су зах тев за пу ну пен зи ју. Опре-
де ље ње за јед ну или дру гу со лу ци ју 
је ствар лич не про це не ис пла ти во-
сти, али и ди ле ме до ка да ће ова-
кви усло ви би ти на сна зи: чи ње ни ца 
је да је, по сле ве сти о при пре ма њу 
но вог за ко на о пен зиј ско-ин ва лид-
ском оси гу ра њу, по ра сло ин те ре со-
ва ње гра ђа на за члан 15.

Дру го вр ло че сто пи та ње је сте шта 
се де ша ва ка да се ко ри сник де ли мич не 
ин ва лид ске пен зи је за по сли, а за тим 

му спо ра зум но или во љом по сло дав-
ца рад ни од нос пре ста не. За ко ном је 
про пи са но да ин ва ли ди ра да, као за-
те че ни ко ри сни ци, мо гу да оства ре 
пра во на 50 од сто ин ва лид ске пен зи је 
са мо у слу ча ју ка да им рад ни од нос 
пре ста не без њи хо ве во ље и кри ви-
це, ако по ста ну тех но ло шки ви шак 
или је њи хов по сло да вац јед но стра-
но рас ки нуо рад ни од нос. Али, при 
том ни је про пи са но да ин ва лид ра да 
мо же са мо јед ном у рад ном ве ку да 
оства ри пра во на по ло ви ну пен зи је. 
Да кле, ако се за по сли, док му тра је 
рад ни од нос (као и ако поч не да се 
ба ви са мо стал ном или по љо при вред-
ном де лат но шћу, уго во ри рад на од-
ре ђе но вре ме, скло пи аутор ски или 
уго вор о оба вља њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва), ис пла та де ли-
мич не пен зи је би ће му об у ста вље на. 
Ме ђу тим, ако се до го ди да га но ви 
га зда от пу сти с по сла као тех но ло-
шки ви шак (или ис тек не уго во ре ни 
по сао), не ма за кон ских смет њи да 
по но во под не се зах тев за де ли мич-
ну ин ва лид ску пен зи ју (ко ја ће та да 
би ти пре ра чу на та на осно ву укуп ног 
ста жа, са но во о дра ђе ним го ди на ма 
или ме се ци ма) и ко ју мо же да ко-
ри сти до ис пу ње ња усло ва за пу ну 
пен зи ју. Али, ако спо ра зум но при хва-
ти от каз – не ће мо ћи да оче ку је да 
по но во при ма по ло ви ну пен зи је. И о 
то ме тре ба во ди ти ра чу на. 
На рав но, ко ри сни ци де ли мич не 

ин ва лид ске пен зи је мо гу сло бод но 
да под не су зах тев за пу ну ин ва лид-
ску пен зи ју уко ли ко по се ду ју ме ди-
цин ску до ку мен та ци ју о по гор ша ном 
здрав стве ном ста њу, без бо ја зни да 
ће им због то га Фонд уки ну ти или 
за мр зну ти пра во на по ла пен зи је. 
Уко ли ко ин ва лид ска ко ми си ја утвр-
ди пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти, пра во на де ли мич ну пен зи ју 
пре ста је и Фонд до но си ре ше ње о 
пу ној ин ва лид ској пен зи ји. У су прот-
ном, на ста ви ће да при ма ју по ло ви ну 
ин ва лид ске пен зи је.

С. Мар се нић

УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У ОБА ВЕ ЗНО ОСИ ГУ РА ЊЕ

По сао об у ста вља
„по ла пен зи је”

Уко ли ко ко ри сник опет до би је от каз, не ма смет ње да по но во за тра жи Уко ли ко ко ри сник опет до би је от каз, не ма смет ње да по но во за тра жи 
утвр ђи ва ње пра ва на де ли мич ну ин ва лид ску пен зи ју утвр ђи ва ње пра ва на де ли мич ну ин ва лид ску пен зи ју 

ИЗА ШАЛТЕРА

Инвалиди рада на спортским сусретима у Сомбору (Фото: И. Митровић)
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За кон о про фе си о нал ној 
ре ха би ли та ци ји и за по-

шља ва њу осо ба са ин ва-
ли ди те том ко ји је, на кон 
ви ше го ди шњег иш че ки ва-
ња, про ле тос до не ла На-
род на скуп шти на Ср би је, 
тре ба ло би да овој ка те-
го ри ји љу ди знат но олак-
ша пут до по сла, уве рен је 
Ми ро слав Ва син, по кра јин-
ски се кре тар за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва:

– Ду бо ко сам убе ђен да 
ће овај за кон за и ста знат-
но олак ша ти за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том јер 
је уса гла шен са нај мо дер-
ни јим тен ден ци ја ма из те 
обла сти у ЕУ. Ме ђу тим, тре-
ба ис ко ри сти ти и вре ме до 
ма ја 2010, ка да ће по че ти 
при ме на су штин ски нај зна-
чај ни јих од ре да ба ко је се 
од но се на квот ни си стем и 
оста ле ме ре за ди рект но 
за по шља ва ње осо ба са ин-
ва ли ди те том да би се утвр-
ди ло ко ли ко их је у овом 
мо мен ту мо гу ће за по сли ти 
на већ по сто је ћим рад ним 
ме сти ма и ко ли ко је мо гу-
ће при пре ми ти но вих рад-
них ме ста у пред у зе ћи ма 
ко ја ће их рад но ан га жо-
ва ти – на гла сио је Ва син, 
ина че је дан од мно го број-
них уче сни ка обра зов ног 
са стан ка на ме ње ног вој во-
ђан ским ин ва ли ди ма ра да, 
одр жа ног по чет ком ок то бра 
у Су бо ти ци. 

У овом пе ри о ду, ис та као 
је Ва син, тре ба при ла го ди ти 
и си сте ма ти за ци је и опи се 
по сло ва у др жав ним ор га-
ни ма и уста но ва ма у скла-
ду са овим за ко ном, да би 
се има ла ја сна сли ка ко ли ко 
је ту мо гу ће за по сли ти ових 
љу ди, а тре ба ло би, сма тра 
он, ак ти ма ми ни ста ра ра да 
и со ци јал не по ли ти ке, еко-
но ми је и ре ги о нал ног раз-

во ја, и здра вља од ре ди ти 
зна чај ни ју уло гу ло кал них 
ор га на са мо у пра ве и по-
кра јин ских ор га на у спро-
во ђе њу по је ди нач них ме ра 
из ово га за ко на. 

Ста на Сви ла ров, пред-
сед ник Са ве за ин ва ли да 
ра да Вој во ди не, ко ји је са 
По кра јин ским фон дом РФ 
ПИО био ор га ни за тор еду-
ка тив ног са стан ка, по ку-
ша ла је да, ак ти ви ра ју ћи 
чла но ве из 33 оп штин ске 
ор га ни за ци је, утвр ди ко-

ли ко љу ди с хен ди ке пом у 
се вер ној по кра ји ни тра жи 
по сао, а ко ли ко их за ра-
ђу је „ко ру хле ба”. На овај 
на чин уста но вље но је да је 
у Вој во ди ни, тре нут но, око 
6.000 ин ва ли да ра да за по-
сле но, а да их око 3.600 
тра жи по сао. Стан ко Ним-
че вић, од ли чан до ма ћин, 
пред сед ник Оп штин ске ор-
га ни за ци је СИР Су бо ти це и 
функ ци о нер у СИР Вој во ди-
не и Ср би је, ре као је да су 
ин ва ли ди ра да спрем ни да 
по мог ну што бо љу при ме ну 
За ко на чи је до но ше ње су 
ду го че ка ли. У том ци љу је 
и упри ли чен овај са ста нак 
с вр хун ским струч ња ци ма 
из обла сти за по шља ва ња и 
пен зиј ско-ин ва лид ског оси-
гу ра ња.

Пре ма по да ци ма Ми ни-
стар ства еко но ми је и ре-
ги о нал ног раз во ја, ко је је 
из не ла са мо стал на са вет-
ни ца Ве ра Пе шут, осо бе 
са ин ва ли ди те том на тр-
жи шту ра да ка рак те ри ше 
и не до вољ на струч ност: у 
ка те го ри ји ин ва ли да ра да 
пре о вла ђу је тре ћи сте пен 
струч не спре ме, а око 50 
од сто не за по сле них осо ба са 
ин ва ли ди те том спа да у ли ца 

без ква ли фи ка ци ја, од но сно 
у рад ни ке без за ни ма ња. За-
то др жа ва има оба ве зу да, 
до по чет ка при ме не За ко-
на, про фе си о нал ном ре ха-
би ли та ци јом об у чи и рад но 
оспо со би ова ли ца за по је-
ди не по сло ве и за ни ма ња 
ко ја мо гу да оба вља ју. До 
23. но вем бра би ће го то во 
и шест под за кон ских ака та, 
као и упут ства и смер ни це 
ко је су у не по сред ној ве зи 
с при ме ном За ко на.

И Ре пу блич ки фонд ПИО 
до не ће пра вил ник по ко ме 
ће се оба вља ти ве шта че-
ње спо соб но сти за рад осо-
ба са ин ва ли ди те том ра ди 
њи хо вог за по шља ва ња. На 
осно ву тог на ла за На ци о-
нал на слу жба за за по шља-
ва ње ће ка сни је до но си ти 
и ре ше ња.

– Под за кон ска ак та су у 
при пре ми, сва ко днев но су у 
то ку вр ло ши ро ке кон сул та-
ци је са ми ни стар стви ма за 
из ра ду пра вил ни ка по ко-
јем ће мо ра ди ти ве шта че-
ња. Али, ле ка ри Фон да су 
мо жда и је ди ни ве шта ци – 
про фе си о нал ци у др жа ви 
и вр ло су ис ку сни јер го-
ди на ма оце њу ју рад ну спо-
соб ност оси гу ра ни ка ПИО, 

СА СТА НАК О ПРИ МЕ НИ ЗА КО НА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ИН ВА ЛИ ДА У СУ БО ТИ ЦИ 

Лак ше до рад ног ме ста
Фонд ПИО до не ће пра вил ник о усло ви ма под ко ји ма ће се ве шта чи ти радна 
способност осо ба са ин ва ли ди те том по овом за ко ну
ФФ
спсп

У Евро пи сва ки 
дру ги ра ди
У Ср би ји је, од укуп-

ног бро ја (про це њу је се 
да их има око 700.000), 
за по сле но са мо око 13 
од сто осо ба са ин ва ли-
ди те том, док у Европ ској 
уни ји ра ди око 44 по сто 
свих хен ди ке пи ра них. На 
еви ден ци ји На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва-
ње кра јем ју на на ла зи-
ло се 22.758 ових љу ди 
– што је та ко ђе не до вољ-
но јер су не ка ис тра жи-
ва ња по ка за ла да ско ро 
84 про цен та ин ва ли да 
же ли да ра ди.

Слав ко Имрић, Ми ро слав Ва син, Стан ко Ним че вић и Ста на Сви ла ров

ПОВОДИ
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па ту про бле ма не ће би ти. 
Да кле, ми смо од ре ђе не ка-
те го ри је ин ва ли да, ко ји ма 
са да и овај за кон при зна-
је тај ста тус, већ и ра ни је 
ве шта чи ли. Пра вил ник ће, 
пак, утвр ди ти пре ци зни је 
усло ве по ко ји ма ће се ве-
шта че ње оба вља ти за љу-
де ко ји тек тре ба да стек ну 
ста тус осо бе са ин ва ли ди-
те том с пра ви ма из овог 

за ко на. Ме ђу тим, за овај 
део по сла мо ра да се при-
пре ми и ло ги стич ка ба за – 
софт вер ски про грам ко ји ће 
омо гу ћи ти пра ће ње пред-
ме та од ула ска у на шу ку-
ћу, пре ко ве шта че ња, па 
до из ла ска. Мо ра се, по-
том, фор ми ра ти ква ли тет-
на ба за по да та ка осо ба са 
ин ва ли ди те том ко ја ће би ти 
до ступ на и јед но став на за 

ко ри шће ње, а ко ја ће омо-
гу ћи ти и лак ше пла ни ра ње 
све га што се од но си на те 
осо бе – ре кла је др Алек сан-
дра Ба јић Ми ло са вље вић, 
не у роп си хи ја тар, ве штак у 
дру го сте пе ном по ступ ку у 
Ди рек ци ји Ре пу блич ког фон-
да ПИО у Бе о гра ду.

Слав ко Имрић, ди рек тор 
По кра јин ског фон да ПИО, 
ис та као је да су, ор га ни-
зу ју ћи са ин ва ли ди ма ра-
да ова кав са ста нак, љу ди 
из Фон да ПИО же ле ли да 
по кре ну ак ци ју ко ја ће при-
пре ми ти све ак те ре из све та 
ра да, по сло дав це, син ди ка-
те, за по сле не и ор га не вла-
сти, да спрем но до че ка ју 
тре ну так по чет ка при ме не 
За ко на. По себ но је из дво јио 
уло гу по сто је ћих пред у зе ћа 
за про фе си о нал ну ре ха би ли-
та ци ју и за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том, јер су 
то да нас ско ро је ди на ме ста 
где ин ва ли ди мо гу да на-
ђу про стор за рад и ег зи-
стен ци ју од сво га ра да. То 
по твр ђу ју и при ме ри не ко-
ли ко успе шних за штит них 
ра ди о ни ца ко је при вре ђу-
ју у Су бо ти ци. 

– По зи вам све ко ји су у 
при ли ци да о то ме од лу чу ју 
да обра те па жњу на мо гућ-
ност ко ју пру жа За кон о јав-
ним на бав ка ма и да усме ре 
сво је ка па ци те те, код да ва-
ња по сло ва, ка за штит ним 
ра ди о ни ца ма јер ће та ко 
нај ви ше по мо ћи љу ди ма с 
хен ди ке пом ко ји та мо ра де 
– ре као је Имрић.

Бран ко Ве љо вић, пред-
сед ник Управ ног од бо ра 
УИПС-а и ди рек тор пред у зе-
ћа „За ста ва ИН ПРО” из Кра-

гу јев ца, твр ди да пред у зе ћа 
за про фе си о нал ну ре ха би ли-
та ци ју и за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том са да, уз 
овај за кон, мо гу да оства ре 
уло гу пред у зе ћа од по себ ног 

дру штве ног ин те ре са кроз 
за по шља ва ње ин ва ли да под 
по себ ним усло ви ма.

– Ми смо већ ура ди ли 
мно го по сло ва да би смо 
спрем но до че ка ли при ме ну 
За ко на, са НСЗ смо ор га ни-
зо ва ли пре ква ли фи ка ци је 
ин ва ли да ра да за по зна тог 
по сло дав ца, а са да оче ку-
је мо да ће нам др жа ва по-
ве ри ти и пра во да ра ди мо 
пре ква ли фи ка ци ју и до ква-
ли фи ка ци ју ових љу ди за не-
по зна тог по сло дав ца. На дам 
се да ће у ма ју на ред не го-
ди не, при ме ном За ко на, до ћи 
бо ља вре ме на за осо бе са 
ин ва ли ди те том јер се квот-
ни си стем у за по шља ва њу 
ових ли ца до бро по ка зао у 
дру гим зе мља ма – за кљу чио 
је Бран ко Ве љо вић.

М. Мек те ро вић

О за ко ну и у Мај дан пе ку
Упо зна ва ње са нај ва жни јим од ред ба ма За ко на о за по шља-

ва њу осо ба са ин ва ли ди те том и За ко на о удру же њи ма би ло 
је те ма три би не ко ју је Са вез ин ва ли да ра да Ср би је ор га ни-
зо вао у Мај дан пе ку. До ма ћи ни ску па, Окру жна ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да Бор ског окру га и ООИР Мај дан пек, оку пи ли су 
пред сед ни ке, се кре та ре и ак ти ви сте оп штин ских ор га ни за ци-
ја окру га (Не го ти на, Кла до ва, Бо ра и Мај дан пе ка).

– Усва ја њем ова два за ко на, пр вен стве но За ко на о ре-
ха би ли та ци ји и за по шља ва њу ин ва ли да, ко нач но су ува же-
не по тре бе ин ва ли да, иако не за до вољ ство иза зи ва од ла га ње 
при ме не по је ди них ње го вих од ре да ба. Циљ За ко на је био да 
се ре де фи ни шу про ме не од но са из ме ђу осо ба с ин ва ли ди те-
том и рад ног окру же ња, и да се ство ре усло ви у ко ји ма ће 
ин ва ли ди мо ћи да ис ка жу сво је спо соб но сти и оства ре јед-
но од еле мен тар них пра ва – пра во на рад и за по шља ва ње 
– ка зао је Бо жи дар Це кић, пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра-
да Ср би је. 

О но вим за ко ни ма го во ри ло се и на за јед нич ком са стан-
ку чла но ва из вр шних од бо ра оп штин ских ор га ни за ци ја За је-
чар ског окру га (Кња же вац, Со ко ба ња, Бо ље вац, За је чар) у 
Гам зи град ској ба њи, по све ће ном ини ци ја ти ва ма за ре фор му 
пен зиј ског си сте ма.

М. И.

Све струк ту ре 
Са стан ку су при су-

ство ва ли: Ве ра Пе шут и 
Је ле на Ва сић, са вет ни це 
у Ми ни стар ству еко но ми-
је и ре ги о нал ног раз во ја; 
Ми ро слав Ва син, по кра-
јин ски се кре тар за рад 
и за по шља ва ње, и ње-
го ве са рад ни це Ја сми на 
Ста нић и Љи ља на Бур-
ма зо вић; Слав ко Имрић, 
ди рек тор По кра јин ског 
фон да ПИО, др Алек сан-
дра Ба јић Ми ло са вље-
вић, ле кар ве штак из 
Ди рек ци је РФ ПИО Бе-
о град, Сло бо дан Гам бер 
и Че до мир Фран цу ски, 
ди рек то ри сек то ра у По-
кра јин ском фон ду ПИО, 
ди рек то ри фи ли ја ла ПИО 
Но ви Сад Или ја Ша кић 
и Су бо ти це Ма ја Глон-
чак; Мир ја на Шуљ ма-
нац Ше ће ров, ди рек тор 
По кра јин ске НСЗ, Ва ња 
Злат ко вић, ру ко во ди лац 
Цен тра за про фе си о нал-
ну ре ха би ли та ци ју НСЗ 
из Бе о гра да, и ди рек тор 
НСЗ Фи ли ја ла Су бо ти ца 
Злат ко Па нић са са рад ни-
ци ма; Слав ко Па раћ, пот-
пред сед ник Скуп шти не 
гра да Су бо ти це; На ди ца 
Јо ва но вић, са вет ник из 
Са ве за са мо стал ног син-
ди ка та Вој во ди не; Бран-
ко Ве љо вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра УИПС, и 
Мир ја на Пан те лић, се кре-
тар овог удру же ња.

 До го ва ра ло се и на кон са стан ка
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По кра јин ски фонд Ре пу блич ког фон-
да ПИО осно ван је у скла ду са 

За ко ном о пре но ше њу од ре ђе них над-
ле жно сти са Ре пу бли ке на АП Вој-
во ди ну, што је ка сни је угра ђе но и 
у За кон о ПИО, као и у оста ла ак та 
ко ји ма се ре гу ли ше по сло ва ње Ре пу-
блич ког фон да ПИО. На овај на чин 
од ре ђе но је и по сто ја ње Ди рек ци је 
По кра јин ског фон да као ор га ни за-
ци о не је ди ни це Ре пу блич ког фон да 
ПИО, од но сно ње не Струч не слу жбе 
ко ја се на ла зи у Но вом Са ду на адре-
си Жит ни трг 3.

Ово је и нај ве ћа ор га ни за ци о на је-
ди ни ца Фон да у Вој во ди ни са 250 за по-
сле них, од укуп но 960 ко ли ко их има у 
По кра јин ском фон ду. Ди рек ци ја у Но-
вом Са ду ко ор ди ни ра рад 11 фи ли ја ла, 
шест слу жби фи ли ја ла и 27 ис по ста ва 
у Вој во ди ни, код ко јих пра ва из пен-
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња оства ру-
је 383.196 ко ри сни ка пра ва и 638.491 
оси гу ра ник из овог ре ги о на. 

Рад Ди рек ци је По кра јин ског фон-
да ор га ни зо ван је кроз че ти ри сек-
то ра (за оства ри ва ње пра ва из ПИО, 
за ИТ, за прав не и оп ште по сло ве и 
за фи нан сиј ске и оп ште по сло ве) и 
Оде ље ње за ме ди цин ско ве шта че ње. 
Слав ко Имрић, ди рек тор По кра јин ског 
фон да, о по сло ви ма ко ји се оба вља ју 
у згра ди на Жит ном тр гу 3 ка же:

– У са мој Ди рек ци ји, од но сно Струч-
ној слу жби, пр вен стве но се оба вља ју 
по сло ви дру го сте пе ног по ступ ка, за-

тим оце не рад не спо соб но сти у пр-
вом и дру гом сте пе ну, оба вља ју се 
фи нан сиј ски по сло ви, ме ђу ко ји ма 
се по себ но из два ја ис пла та пен зи-
ја у ино стран ство (лањ ске го ди не за 
12.700 ко ри сни ка у из но су од 1.195 
ми ли о на ди на ра), оба вља ју се по-
сло ви прав ног за сту па ња за све фи-
ли ја ле из Вој во ди не и по сло ви из 
до ме на ин фор ма ци о них тех но ло ги-
ја, где Сек тор за ИТ – са још скром-
ном тех ни ком, обез бе ђу је оп ти ма лан 
рад фи ли ја ла.

Сек тор за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО има три оде ље ња. У Оде ље њу 
за ПИО оба вља ју се по сло ви дру го-
сте пе ног по ступ ка, то јест ре ша ва се 
по жал ба ма под не тим на пр во сте пе на 
ре ше ња, и по сло ви ре ви зи је пр во сте-
пе них ре ше ња, стал но то ком го ди не 
у се ди шту Ди рек ци је, а два пу та го-
ди шње – на те ре ну, тј. у фи ли ја ла-
ма и слу жба ма фи ли ја ла. Осим то га, 
ра де се и по сло ви ве за ни за пред-
став ке и при ту жбе оси гу ра ни ка и ко-
ри сни ка пра ва, као и ко му ни ка ци ја са 
су до ви ма – окру жним су до ви ма и Вр-
хов ним су дом Ср би је. Углав ном, у 90 
по сто слу ча је ва по жал ба ма се од лу-
чи у за кон ском ро ку од два ме се ца, а 
тај рок се пре ко ра чи ис кљу чи во код 
жал би за ко је је прет ход но по треб-
но ме ди цин ско ве шта че ње.

У Оде ље њу за оства ри ва ње пра ва 
при ме ном ме ђу на род них спо ра зу ма, 
где се од лу чује по зах те ви ма оси гу-

ра ни ка и ко ри сни ка пра ва ко ји су у 
оси гу ра њу и у ино стран ству – ис кљу-
чу ју ћи оне из бив ших ЈУ ре пу бли ка, 
лањ ске го ди не за рад је би ло 22.967 
зах те ва, од то га је ре ше но 13.603 
(59 од сто), а у ову го ди ну су пре не-
та 9.364 не у ра ђе на зах те ва.

– Нај и зра же ни ји про блем код ино-
пред ме та је што сва ки зах тев под ра-
зу ме ва ко му ни ка ци ју са пен зиј ским 
фон до ви ма из дру гих др жа ва, ко-
ја че сто по тра је, па је ауто мат ски и 
про ду жен рок код до но ше ња ре ше ња 
– об ја шња ва Че до мир Фран цу ски, ди-
рек тор Сек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО. – Про бле ми су ве за ни и 
за не по сто ја ње по да та ка о ста жу оси-
гу ра ња и осно ви ца ма оси гу ра ња за 
ка те го ри је оси гу ра ни ка са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред ни ке, ко ји 
се на кнад но при ба вља ју то ком по ступ-
ка за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју. 
Та ко ђе, по сто ји и про блем не у пла ће-
них до при но са за ПИО за ове ка те го-
ри је оси гу ра ни ка, та ко да се за њих 
ре ше ња о пен зи о ни са њу нај че шће 
до но се при ме ном чла на 120 За ко на 
о ПИО (пред ви ђа да се од об ра чу на-
тог из но са пен зи је од би ја јед на тре-
ћи на и упла ћу је на ра чун ду го ва ња 
до при но са). Ипак, кре ће мо се ка бо-
љем и све ви ше пред ме та ре ше но је 
у за кон ском ро ку од 60 да на, и по-
ред по ве ћа ног бро ја зах те ва.

– Што се ти че оства ри ва ња пра-
ва из ПИО из ка те го ри ја са мо стал них 

ДИ РЕК ЦИ ЈА ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА РФ ПИО НО ВИ САД

Сталан тим ски рад
За по сле ни мо ра ју непрекидно да се обра зу ју, а неопходна и савременија опремаЗаЗа

Директор Славко Имрић (други слева) са сарадницима: др Орловић, Француски, мр Гамбер и Љиљана Делић

ПРЕДСТАВЉАМО
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де лат но сти и по љо при вред ни ка, има-
ју ћи у ви ду спе ци фич но сти и раз ли ке 
у од но су на оси гу ра ни ке за по сле не, у 
Ди рек ци ји По кра јин ског фон да кон-
стант но се ула жу на по ри да се ис ко ор-
ди ни ра рад ор га ни за ци о них је ди ни ца 
Фон да на те ри то ри ји Вој во ди не, да ју 
од го во ри на спор на пи та ња и еду ку-
ју за по сле ни, та ко да се у овом тре-
нут ку са си гур но шћу мо же твр ди ти 
да ове две ка те го ри је оси гу ра ни ка у 
фи ли ја ла ма, слу жба ма и ис по ста ва-
ма – пре ма ме сту пре би ва ли шта, бр зо 
и ква ли тет но мо гу да до би ју све ин-
фор ма ци је из ове обла сти и оства ре 
сво ја пра ва – укљу чи ла се у раз го-
вор Љи ља на Де лић, по моћ ник ди рек-
то ра По кра јин ског фон да.

За све ко ри сни ке из на ве де не две 
ка те го ри је ис пла та пра ва је пре не се на 
на над ле жне фи ли ја ле на те ри то ри-
ји АПВ, та ко да се из Ди рек ци је По-
кра јин ског фон да, за са да, ис пла ћу је 
са мо 600 ко ри сни ка ко ји има ју пре би-
ва ли ште на те ри то ри ји цен трал не Ср-
би је, за ко је ће пре нос ис пла те би ти 
од ра ђен по обез бе ђи ва њу тех нич ких 
усло ва. За хва љу ју ћи по слу на об ра ди 
до ку мен та ци је, од ра ђе ном у Ди рек-
ци ји Фон да, фи ли ја ла ма је омо гу ћен 
и увид у прав не до си јее ко ри сни ка 
пра ва, на осно ву ба зе по да та ка MFC 
„SPI DER.NET”, чи ме је ис кљу че на пре-
пи ска за до ста ву спи са.

У скло пу Оде ље ња за ма тич ну еви-
ден ци ју ра ди Од сек ко ји се ба ви по-
сло ви ма МЕ ве за ним за оси гу ра ни ке и 
Од сек ко ји се ба ви по сло ви ма ве за ним 

за ко ри сни ке пра ва. Кон тро лу ра да у 
фи ли ја ла ма ово оде ље ње спро во ди 
на исти на чин као што се оба вља и 
ре ви зи ја пра во сна жних пр во сте пе них 
ре ше ња. Тра јан по сао је и чи шће ње 
не тач них и не пот пу них по да та ка из 
ба зе по да та ка ма тич не еви ден ци је, и 

уско ро се мо же оче ки ва ти да се тај 
по сао окон ча, те да ова ба за по да-
та ка бу де скроз „чи ста”.  

Оде ље ње за ме ди цин ско ве шта че-
ње у Ди рек ци ји По кра јин ског фон да 
у скло пу је овог сек то ра у Ди рек ци ји 
Ре пу блич ког фон да, и оба вља ве шта-
че ње у пр во сте пе ном и дру го сте пе-
ном по ступ ку.

– У пр во сте пе ном по ступ ку ра ди 
13 ле ка ра ве шта ка, од то га је осам 
рас по ре ђе но у згра ди Ди рек ци је Но-
ви Сад, а пет ве шта чи у фи ли ја ла-
ма (у Су бо ти ци, Срем ској Ми тро ви ци, 
Пан че ву, Вр шцу и Ки кин ди). Осим на-
ве де них, тро је ле ка ра ве шта ка ве-
шта че у дру го сте пе ном по ступ ку, од 
то га дво је су стал но при сут ни у згра-
ди Ди рек ци је у Но вом Са ду. Прет ход-
на кон тро ла на ла за ра ди се на ни воу 
Ди рек ци је РФ ПИО у Бе о гра ду. Ми ве-
шта чи мо све зах те ве оси гу ра ни ка и 
ко ри сни ка пра ва Фон да ПИО, али ве-
шта чи мо и оне зах те ве ко је нам ша-
љу цен три за со ци јал ни рад. Уско ро 
ће мо ве шта чи ти и не за по сле не осо бе 
са ин ва ли ди те том пре ма но вом За ко-
ну о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји 
и за по шља ва њу ових осо ба. Не ма мо 
до вољ но за по сле них ле ка ра ве шта-
ка пред ви ђе них пре ма по сто је ћој си-
сте ма ти за ци ји, али, ипак, упо ред ни 
по ка за те љи за про шлу и ову го ди ну 
„го во ре” да ра сте број зах те ва свих 
вр ста, а ми смо ус пе ли у пе ри о ду од 
1. ју ла до 30. сеп тем бра да сма њи мо 
број не ре ше них зах те ва, а успе ва мо 
да об ра ди мо и но во при сти гле. Про шле 

го ди не об ра ди ли смо око 40.000 зах-
те ва, а ми слим да ће их ове го ди не 
би ти и ви ше – ка же др Ми ло рад Ор-
ло вић, на чел ник овог оде ље ња у Ди-
рек ци ји По кра јин ског фон да.

Сек тор за ин фор ма ци о не тех но-
ло ги је Ди рек ци је у Но вом Са ду има 

пет оде ље ња (за по сло ве апли ка ци-
ја, за по сло ве ко му ни ка ци о них мре-
жа, за по сло ве си сте ма, за ис пла ту 
пен зи ја и за опе ра тив не по сло ве) у 
ко ји ма ра ди 50 вр сних струч ња ка из 
те обла сти, јер успе шно одр жа ва ју 
си стем и са „исто риј ском” опре мом 
од 270 тер ми на ла из про шлог ве ка 
– ко ји су већ као по клон Фон ду би-
ли рас хо до ва ни. 

– Про блем број је дан у на шем сек-
то ру је про ме на хар двер ске и софт-
вер ске плат фор ме. На дам се да ће мо 
до кра ја го ди не по че ти да ре ша ва-
мо ово пи та ње на бав ком до дат не, 
са вре ме не опре ме ко ја је нео п ход-
на за но ву плат фор му. Ве о ма ва жна 
је и еду ка ци ја за по сле них у на шем 
сек то ру, јер на ши љу ди се из у зет но 
ма ло шко лу ју, а уче ње у овом по-
слу стал на је оба ве за и по том пи-
та њу са да је „је дан сат, а не пет до 
два на ест”. Не мо же, ре ци мо, ис пла та 
пен зи ја да че ка не ко га да се обра зу-
је и шко лу је – об ја шња ва пла стич но 
при о ри те те свог сек то ра ди рек тор мр 
Сло бо дан Гам бер.   

Тре ба на по ме ну ти да у По кра-
јин ском фон ду функ ци о ни ше цен-
тра ли зо ва на об ра да по да та ка (900 
ста ни ца) – под јед ним „main fra-
me” ра чу на ром. Да кле, сви по да-
ци и про гра ми су цен тра ли зо ва ни, 
док су по ступ ци сви он лајн. Пред-
ност овог си сте ма је у то ме што се 
упо ре ђи ва њем до ла за са већ по-
сто је ћим по да ци ма од мах – на ли-
цу ме ста от кри ва гре шка.

Сек тор за ИТ је ове го ди не ус пео 
да умре жи, оба вља ју ћи и ре дов не по-
сло ве, ско ро две тре ћи не ис по ста ва 
По кра јин ског фон да, с ци љем да се 
ова слу жба што ви ше при бли жи ко-
ри сни ци ма.   

– Оно што од ли ку је Ди рек ци ју 
По кра јин ског фон да је пер ма нен тан 
тим ски рад. Уз стал но до го ва ра ње 
до но се се и од ре ђе ни за кључ ци у 
ци љу уна пре ђе ња ра да, ко ји се од-
но се, ка ко на по сло ве по ве ре не Ди-
рек ци ји у Но вом Са ду, та ко и на оне 
ко ји се оства ру ју кроз ко ор ди на ци ју 
ра да фи ли ја ла на те ри то ри ји Вој во-
ди не. Та ко ђе, исти про цес се при ме-
њу је и то ком ре дов них са ста на ка са 
ди рек то ри ма фи ли ја ла – ка же Слав-
ко Имрић и до да је:

– При о ри те ти Ди рек ци је По кра јин-
ског фон да су иден тич ни као и при о-
ри те ти Ре пу блич ког фон да, а то је да 
по ста не мо нај оп ти мал ни ји сер вис за 
ко ри сни ке на ших услу га, да ре ше ња 
до но си мо што бр же, да има мо што 
ма ње не ре ше них пред ме та, да што 
ви ше скра ти мо ро ко ве, од но сно да 
бу де мо што ефи ка сни ји у ра ду.

Ми ро слав Мек те ро вић

Зграда Дирекције Покрајинског фонда на Житном тргу у Новом Саду
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Пред лог овог про гра ма, сход но оно-
ме што пред ви ђа ме ђу на род ни ак-

ци о ни про грам о ста ре њу усво јен у 
Бе чу 1992. го ди не на Свет ској скуп-
шти ни Ује ди ње них на ци ја са те мом о 
ста ре њу (про грам пот пи са ла и на ша 
зе мља), као и од лу ке Европ ске уни је 
у ве зи са ста рим ли ци ма, има за циљ 
да обез бе ди по што ва ње ста рих љу ди, 
до при не се њи хо вом бла го ста њу, да 
спре чи ма те ри јал ну нео бе збе ђе ност, 
мар ги на ли за ци ју и обез бе ди по треб-
но здрав стве но оси гу ра ње.

Овај про грам би се спро во дио кроз 
по зи тив не ак ци је у по ди за њу ква ли-
те та и ефи ка сно сти слу жби и услу га 
ко је се ба зи ра ју на по је ди нач ном за-
до во ља ва њу по тре ба, уз пу но по што-
ва ње раз ли ка, ак ти ви ра ју ћи уче шће 
ста рих ли ца као ак тив них чи ни ла ца у 
дру штве ном жи во ту.

У ци љу ва ло ри за ци је уло ге ста рих 
осо ба као су бје ка та зна чај них за дру-
штво, на ша зе мља би мо ра ла да до-
не се за кон о тзв. по зи тив ним ак ци ја ма 
ко ји ма се ста ра ли ца же ле за др жа ти у 
по ро ди ци и дру штву, те њи хо во зна-
ње и ис ку ство ко ри сти ти за до бро бит 
чи та вог дру штва.

На ша др жа ва мо ра да до не се про-
пи се ко ји ма при зна је и га ран ту је оства-
ри ва ње пра ва ста рих, на ро чи то оних 
ко ји ни су у ста њу да се ста ра ју о се би. 
То би се по сти гло ге не рал ним пла ни-
ра њем, об је ди њу ју ћи и ко ор ди ни ра ју-
ћи по је ди нач не про гра ме за оства ре ње 
це ло ви те по ли ти ке у ко рист ста рих.

Да би се ово спро ве ло по треб но је 
на свим ни во и ма вла сти (од Ре пу бли ке 
до оп шти на) осно ва ти по себ на оде ље-
ња за бри гу о ста ри ма. Та оде ље ња би 
се ба ви ла ис тра жи ва њем, ана ли за ма, 
про у ча ва ла би со ци јал не, пси хо ло шке 
и здрав стве не про бле ме ста рих ли ца. 
Си стем за сни ва ња ин тер вен ци ја ба зи-
рао би се на сле де ћим кри те ри ју ми ма: 
ин те гри са ње ста рих ли ца у дру штве ни 
жи вот, ва ло ри зо ва ње ста рих кроз све 
аспек те њи хо ве лич но сти, спре ча ва ње 
на ста ја ња но вих слу ча је ва ко ји ма је 
по треб на по моћ пре ко од го ва ра ју ћих 
про гра ма и успе шне со ци јал не по ли-
ти ке, за до во ља ва ње по тре ба на це ло-

вит, је дин ствен и кон ти ну и ран на чин, 
спро во ђе ње су од го вор но сти ста рих ли-
ца и њи хо вих по ро ди ца.
Као ко ри сни ци пред ви ђе них ин-

тер вен ци ја ста ра ли ца има ју по себ на 
пра ва на ис црп не ин фор ма ци је о со-
ци јал ним и здрав стве ним уста но ва ма 
и слу жба ма, ин фор ма ци је о по ну ђе-
ним услу га ма као и о на чи ну њи хо-
вог ко ри шће ња.

Да би се спре чи ла мар ги на ли за ци-
ја и оту ђе ња ста рих ли ца из дру штве-
не и по ро дич не сре ди не по треб но је 
по кре ну ти ак ци ју из обла сти стам бе не 
из град ње ра ди адап та ци је по сто је ћих 
ста но ва и при ла го ђа ва ју ћи их по тре-
ба ма ре кре а тив но-ту ри стич ких ак тив-
но сти, кул ту ре, пре во за, на сто је ћи да 
се пре ва зи ђу ге не ра циј ске раз ли ке и 
укљу че ста ра ли ца у дру штве но ко-
ри стан рад.
По треб но је под сти ца ти при ступ 

ста рих осо ба пи са ним и аудио-ви зу-
ел ним сред стви ма ин фор ми са ња, за-
ла га ти се да про бле ма ти ка ти пич на за 
овај део по пу ла ци је бу де раз ма тра на 
у овим сред стви ма.

Сред ства за по тре бе ко је смо на-
ве ли обез бе ђи ва ла би се: из бу џе та 
Ре пу бли ке, По кра ји не и оп шти на, од 
про да је ста но ва у вла сни штву др жа-
ве као и све га по диг ну тог сред стви ма 
ПИО Фон да, по вољ них кре ди та, до на-
ци ја, из лич них из во ра.

Оде ље ња за бри гу о ста ри ма ба ви-
ла би се осни ва њем цен та ра за ста ра 
ли ца на ло кал ним ни во и ма, а ло кал ни 
ни вои би ус по ста вља ли и ру ко во ди ли 
слу жба ма за по моћ у ку ћи, сме штај ним 
и по лу сме штај ним објек ти ма, ин тер вен-
ци ја ма со ци јал ног ка рак те ра кроз до-
бро вољ ни рад удру же ња осно ва них за 
по моћ ста рим и не моћ ним ли ци ма.

Др жа ва мо ра до не ти про пи се о сме-
шта ју ста рих ли ца (ко ја су са ма) у дру-
ге по ро ди це.

Но во ство ре на ор га ни за ци ја, по ред 
оста лог, би ла би је ди ни ори јен тир за 
ста ре осо бе ко ји ма је по треб на по моћ, 
а има ла би и за да так да про це њу је 
ста ње сва ког шти ће ни ка по је ди нач но 
пре не го што бу де упу ћен на мре жу 
со ци јал но-здрав стве не по мо ћи; за тим, 

обез бе ђи ва ла би оп ти мал ни ква ли тет 
из вр ше них услу га, као и на чин њи хо-
вог ко ри шће ња, кон тро ли са ла из во ђе-
ње здрав стве них услу га, при зна ва ла 
по ро ди цу као при ви ле го ва ну жи вот ну 
сре ди ну, оба вља ла ак тив но сти ве за не 
за пру жа ње ин фор ма ци ја о функ ци о-
ни са њу мре же, пру жа ла ин фор ма ци је 
о слу жба ма ко је по сто је на од ре ђе-
ном те ре ну, као и о кри те ри ју ми ма 
ко ји су по треб ни за ко ри шће ње, ор-
га ни зо ва ла кам па ње ра ди обу ке ка-
дро ва, ка ко про фе си о нал них, та ко и 
во лон тер ских, по кре та ла кам па ње у 
ци љу здрав стве ног про све ћи ва ња ста-
ри је по пу ла ци је.

У ци љу што бо ље по мо ћи ста рим 
љу ди ма по треб но је да се на те ре ну 
ор га ни зу ју слу жбе: до пун ска кућ на не-
га, по лу днев ни бо ра вак, днев ни бо ра-
вак, сме штај са услу га ма здрав стве не 
за шти те (ста ци о на ри), при пре ма ње 
хра не, те дом ско збри ња ва ње.

Фи нан си ра ње ово га би се спро во-
ди ло кроз уче шће Ми ни стар ства за 
здрав ство, пен зиј ско-ин ва лид ског оси-
гу ра ња, по је ди на ца ко ји има ју мо гућ-
ност и до на ци ја.

За вр ша ва ју ћи ово скром но раз ми-
шља ње, не мо гу а да се не освр нем на 
то ка ко сто је ства ри у Ср би ји. Ана ли зе 
по ка зу ју да нам на ци ја ста ри, да сва ки 
дан има мо све ви ше ста рих љу ди, а ве-
ћи на њих жи ви на пу ште но, у бе ди, са 
висо ком смрт но шћу. Ни ко не по ку ша ва 
(осим у рет ким слу ча је ви ма) да се по-
за ба ви овим про бле мом. Пре пу ште ни 
смо са ми се би. А др жа ва је за бо ра ви-
ла да без ре ше ња овог про бле ма не-
ма ула ска у Европ ску уни ју.

Био бих ја ко сре тан да ово не ко 
про чи та. Ве ру јем да има љу ди и са 
бо љим пред ло зи ма. Мо лио бих да се 
ја ве, па да за јед но на ста ви мо бор бу 
јер сма трам да је ге не ра ци ја о ко јој 
је реч за слу жи ла бо љи жи вот, жи вот 
до сто јан чо ве ка.

Вла ди мир Де а но вић
(По ча сни пред сед ник Син ди ка та пен-

зи о не ра „Не за ви сност”, осни вач Са ве та 
Пан че вач ких се ни о ра СПАС, до бит ник 
Но вем бар ске на гра де гра да Пан че ва 
за 2005. го ди ну)

ПРЕД ЛОГ ПРО ГРА МА О ЗА ШТИ ТИ СТА РИХ ЛИ ЦА

Оснивати оде ље ња за
бри гу о ста ри ма

Пре пу ште ни смо са ми се би, а за слу жи ли смо бо љи жи вот, жи вот до сто јан чо ве каПП

ЛИЧНИ СТАВ
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Удру же ње TER RAS у Ср-
би ји је по зна то по по-

стиг ну тим ре зул та ти ма и 
ши ре њу иде ја и ини ци ја ти-
ва из обла сти про из вод ње 
ор ган ске хра не, а це ло ви ти 

про цес про из вод ње хра не 
на ор ган ским прин ци пи ма 
„од њи ве до тр пе зе” раз ра-
ђен је на осно ву стан дар-
да Ме ђу на род не фе де ра ци је 
по кре та за ор ган ску про-

из вод њу (IFO AM) чи ји је 
TER RAS члан од 1991. го ди-
не и про пи са ЕУ. Сње жа на 
Ми тро вић, про јект ме на џер 
TER RAS-а, на по ми ње да је 

од про шле го ди не ово удру-
же ње члан и Мре же ор га ни-
за ци ја за очу ва ње при ро де 
зе ма ља цен трал не и ис точ-
не Евро пе.

– Про те клих го ди на из у-
зет но се мно го ра ди ло, али 
је за ма јац раз во ја про из вод-
ње ор ган ске хра не на гло 
пре ки нут у по след њих го-
ди ну да на због не до стат ка 
нов ца. На рав но, на ши чла-
но ви ко ји су раз ви ли по сао 
оста ли су нам вер ни, али је 
но вих све ма ње, јер др жа ва 
не да је суб вен ци је за за сни-
ва ње ор ган ске про из вод ње 
док је прак са по ка за ла да 
се без ње не мо же – ка же 
Сње жа на Ми тро вић.

На ша са го вор ни ца на по-
ми ње да је др жа ва до не ла 
још 2006. го ди не за кон о 
суб вен ци ја ма про из во ђа чи-
ма ор ган ске хра не, али не-
до ста ју под за кон ски ак ти 
та ко да вр ло ма ло њих и 
до би је по моћ, што је је дан 
од раз ло га да про из вод ња 
ор ган ске хра не стаг ни ра, 
док је по тра жња за њом 
све ве ћа.

– Све ви ше нам се ја-
вља ју осо бе ко је се хра-
не ор ган ским про из во ди ма 
или обо ле ли од кан це ра, 
али ми тре нут но не мо же-

мо да за до во љи мо по тре-
бе тр жи шта, по себ но Но вог 
Са да и Бе о гра да. Оно што 
је за жи ве ло је сте би о кор-
па ко ја се до ста вља на кућ-
ну адре су: је дан од на ших 
нај ве ћих про из во ђа ча Јо-
сип Ма му жић из Љу то ва 
сво јим куп ци ма про из во де 
до ста вља на кућ ну адре су. 
Же ља нам је да ку пи мо ком-
би ко јим би смо оби ла зи ли 
гра до ве у Ср би ји и од ре ђе-
ног да на у од ре ђе но вре-
ме љу ди би мо гли да ку пе 
ор ган ске про из во де – ка же 
Ми тро вић.

Удру же ње TER RAS ор га-
ни зо ва ло је мно го ху ма ни-
тар них ак ци ја у Бе о гра ду, 
а ми ни стар по љо при вре де 
Са ша Дра гин и ра ни је је 
пра тио и по др жа вао рад 
TER RAS-а, па је по кре ну та 
и ини ци ја ти ва за фор ми ра-
ње асо ци ја ци је ор ган ских 
про из во ђа ча Ср би је.

– Асо ци ја ци ја би олак-
ша ла рад про из во ђа ча ор-
ган ске хра не, а тре нут но је 
си ту а ци ја те шка јер ни је дан 
про је кат ве зан за ову област 
ни је про шао. Упра во ра ди мо 
два про јек та ве за на за ор-

ган ску хра ну са Хр ва ти ма, а 
је дан од њих је и уно ше ње 
ор ган ске хра не у об да ни шта, 
што би би ло ја ко до бро да се 
при хва ти. Јед но је си гур но: 
на ши до са да шњи про из во-
ђа чи оста ће вер ни ор ган ској 
про из вод њи хра не, а др жа-
ва би тре ба ло да им олак-
ша и ова ко све те же ста ње, 

јер ор ган ска хра на је сте ску-
пља, али и мно го здра ви ја, а 
здра вље ни чим не мо же да 
се пла ти – за кљу чу је Сње-
жа на Ми тро вић.

Ве сна Иво ше вић

У по след њих го ди ну да на за у ста вљен за ма јац про из вод ње ор ган ске хра не У по след њих го ди ну да на за у ста вљен за ма јац про из вод ње ор ган ске хра не 
пре све га због не до стат ка нов ца, иако је по тра жња све ве ћа пре све га због не до стат ка нов ца, иако је по тра жња све ве ћа 

УДРУ ЖЕ ЊУ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ ОР ГАН СКЕ ХРА НЕ TER RAS ИЗ СУ БО ТИ ЦЕ 

Би о кор па на адре су

Би о фест
По чет ком но вем бра у 

Су бо ти ци ће се одр жа ти 
пе ти Ме ђу на род ни фе сти-
вал ор ган ских про из во да 
Би о фест ко ји ће, уме сто 
три, ове го ди не због не-
до стат ка нов ца тра ја ти 
два да на.

На ње му ће се пред-
ста ви ти про из во ђа чи 
ор ган ских про из во да из 
Ср би је, а би ће одр жа на 
и кон фе рен ци ја на ко-
јој ће би ти ре чи о ста-
њу ор ган ске про из вод ње 
у ре ги о ну, од но сно у Хр-
ват ској, Ма ђар ској и Сло-
ве ни ји.

Да ни отво ре них 
фар ми

Јо сип Ма му жић, про-
из во ђач ор ган ске хра не 
из Љу то ва, и још не ко-
ли ко про из во ђа ча из око-
ли не ор га ни зу ју за сво је 
по тро ша че да не отво-
ре них фар ми. Сва ко од 
за ин те ре со ва них та ко 
јед ном не дељ но мо же 
да до ђе на њи хо ва има-
ња и ку пи све же убра не 
про из во де са њи ве или 
да их сам убе ре на ли-
цу ме ста.

У ПОСЕТИ
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У стреп њи од гу бит ка по сла и оску ди це, по се же се за пи ћем, а он да је, због сма ње не
без бед но сти и про дук тив но сти, бо ло ва ња, па и по вре да на ра ду, от каз го то во не ми но ван
У У 
бебе

АЛ КО ХОЛ ЈЕ И ДА НАС МНО ГИ МА „ПО МОЋ” У СА ВЛА ДА ВА ЊУ ЖИ ВОТ НИХ ИЗА ЗО ВА 

Хра брост за „ве ли ко
пред ста вља ње”

Вре ме за по моћ
Ако вас пр ва по пи је-

на ча ша ал ко хо ла ма-
ми да по пи је те још ко ју, 
кад не мо же те да „пре-
ско чи те” ни је дан дан а 
да у ор га ни зам не уне-
се те од ре ђе ну ко ли чи-
ну ма ли га на, кад че сто 
има те „пре кид фил ма” и 
не мо же те да се се ти те, 
ре ци мо, с ким сте про-
ве ли не ко вре ме ни ка-
да сте се и ка ко вра ти ли 
ку ћи, ка да вам, да би-
сте се на пи ли, тре ба све 
ви ше и ви ше ал ко хо ла 
а он да су вам до вољ не 
тек две ча ши це же сто-
ког пи ћа да би сте би ли 
пи ја ни – до бро сте за ко-
ра чи ли у свет за ви сни ка, 
па је пра ви тре ну так да 
се за по моћ обра ти те не-
кој од спе ци ја ли зо ва них 
уста но ва.

Др Оли ве ра Ву ко вић

Иако се да нас, ути сак је, 
о то ме ре ђе го во ри (сем, 

по вре ме но, као о про бле му 
све мла ђих уче ни ка), љу ди 
ко ји се „хра бре” ма ли га ни ма 
да из др же жи вот не иза зо-
ве и да ље су ме ђу на ма: у 
стал ној стреп њи од гу бит ка 
по сла и оску ди це, све че-
шће по се жу за ча ши цом, 
а упра во то, опет, мо же 
да бу де не по сре дан по вод 
– за от каз. Не ма ви ше со-
ци јал них рад ни ка и пси хо-
ло га ко ји се „бо ре за сва ког 
чо ве ка” као у не ка да шњим 
дру штве ним фир ма ма, па 
су тим пре по сле ди це овог 

по ро ка да нас и опа сни је, 
а ње го во пре по зна ва ње, 
па и из ла зак из по губ ног 
„вр зи ног ко ла”, пре пу ште-
ни са мом ови сни ку и ње-
го вој по ро ди ци. 

Пре ма ре чи ма др Оли-
ве ре Ву ко вић из Ин сти ту та 
за пси хи ја три ју Кли нич ког 
цен тра Ср би је, за ви сност од 
ал ко хо ла пред ста вља зна ча-
јан јав но-здрав стве ни про-
блем. Ду го трај но дру же ње 
с пи ћем на ру ша ва ин те гри-
тет лич но сти и ме ђу људ ске 
од но се, ре ме ти раз ли чи те 
аспек те функ ци о нал но сти 
осо бе, укљу чу ју ћи и оне 
од ва жно сти за про фе си ју 
и рад но ме сто, и нај че шће 
до при но си раз во ју кар ци-
но ма усне ду пље, једњака, 
де бе лог цре ва, пан кре а са, 
је тре и је дан је од глав них 
узроч ни ка ток сич не кар ди о-
ми о па ти је, а иза зи ва и ал-
ко хол ну епи леп си ју. 

– Ал ко хол на рад ном 
ме сту је по себ на прет-
ња без бед но сти, сма њу је 
про дук тив ност и узрок је 
мно го број них со мат ских и 
пси хо со ци јал них про бле-
ма ко ји под јед на ко по га ђа-
ју за по сле не и по сло дав це. 
Нео п ход но је да по сло дав-
ци пред у зи ма ју од го ва ра ју ће 
ме ре да би сма њи ли фак-
тор ри зи ка од узи ма ња ал-
ко хо ла на по слу, али и да 
рад ни ке код ко јих при ме те 
ова кву скло ност упу те да 
по тра же ле кар ску по моћ. 

На тај на чин би ло би ма-
ње бо ло ва ња, по вре да на 
ра ду и ком пли ка ци ја ко-
је зах те ва ју про це ну рад-
не спо соб но сти – ка же др 
Ву ко вић.

Мен тал ни жи вот ал ко-
хо ли ча ра је ве о ма сло жен. 
Ње га ка рак те ри ше оби ље 
илу зи ја и за блу да, па и 
оп шта збр ка и кон фу зи ја. 
Ал ко хо ли чар пи је, али нај-
че шће не зна за што, не мо-
же да об ја сни сво ју на ви ку 
и за ви сност од ал ко хо ла. 
Ма ни ри по на ша ња и осци-
ла ци је рас по ло же ња кат-
кад су то ли ко ви дљи ви да 
ста ње на пи то сти на ли ку је 
ма ни ји, а тре зно де пре си-
ји. Ал ко хо ли чар че сто има 
две су прот не сли ке о се би 
ко је мо гу да збу њу ју и ње-

га и око ли ну. Ова ква осо ба 
се, у ства ри, на ла зи на рас-
кр шћу здра вог и бо ле сног. 
Има свој свет и сво ју ре-
ал ност. Иако не ми сли ра-
ци о нал но, око ли на уме да 
ве ру је да је у пи та њу здра-
во и од го вор но људ ско би-
ће. Из бе га ва ју ћи ствар ност, 
слу же ћи се ра зно ра зним ве-
шти на ма, ал ко хо ли чар се 
кре ће са мо јед ним пу тем – 
оним ко ји во ди до ал ко хо-
ла, са стал ном ми шљу ка ко 
оправ да ти не у та жи ву же љу 
за ма ли га ни ма. 

– Тек од не дав но, сту ди-
је у ко ји ма су при ме ње не 
тех ни ке функ ци о нал не ви-
зу е ли за ци је от кри ва ју по ре-
ме ћа је раз ли чи тих мо жда них 
ре ги ја. Ре зул та ти тих ис тра-
жи ва ња не дво сми сле но по-

ЗДРАВСТВЕНО ОКО
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ка зу ју да је за ви сност бо лест 
мо зга, а да су ње не кли нич-
ке ка рак те ри сти ке по сле ди ца 
дис функ ци је мо жда ног тки ва, 
као што је ре ци мо ин фаркт 
ми о кар да бо лест ср ца. Кад 
ка же мо „бо лест мо зга” ти ме 
не не ги ра мо ва жност уло ге 

Со ци јал на ка му фла жа
Ал ко хо ли ча ри су обич но не у ред ни, за пу ште ни, под-

бу лог и цр ве ног ли ца, пре по зна тљи вог ал ко хо ли чар ског 
но са, ис пу ца лих ка пи ла ра на обра зи ма, плав ка сте бо је 
ко же, мут них и за кр ва вље них очи ју. 

Али, и пре те ра на и упа дљи ва уред ност, па ра док сал-
но, та ко ђе мо же би ти знак ал ко хо ли зма, од но сно вр ста 
со ци јал не ка му фла же ко јом ал ко хо ли чар при кри ва бо-
лест. Око ал ко хо ли ча ра се ши ри ми рис ал ко хо ла, иако 
је мо жда тре нут но тре зан, јер му је ко жа на то пље на ма-
ли га ни ма, има „ход клов на” због то га што рав но те жу 
одр жа ва при лич но те шко. Ал ко хо ли чар че сто па ти и од 
не са ни це, ују тру се бу ди с муч ни ном, а че сто и по вра-
ћа, мо же се уочи ти и дрх та ње ру ку све док се не по пи-
је пр ва ча ши ца.

У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ

Пресађивање бу бре га
Кли ни ка за уро ло ги ју, не фро ло ги ју и ди ја ли зу Кли-

нич ког цен тра у Кра гу јев цу, ка ко је на ја вље но, до 
кра ја го ди не би ће спрем на да оба вља тран сплан та-
ци ју бу бре га.

На овој кли ни ци се, ина че, ле чи не што ви ше од 
200 па ци је на та ко ји ма су бу бре зи из гу би ли функ ци-
ју, а ве ћи на до ла зи три пу та не дељ но да би по че-
ти ри са та би ли при кљу че ни на апа ра те.

Ка ко са зна је мо, за ову вр сту здрав стве них за хва та 
на ба вље на је нај са вре ме ни ја опре ма, обез бе ђен про-
стор и об у че ни ти мо ви ле ка ра.

Оце њу је се да је ово нај бо ље ре ше ње, ка ко за па-
ци јен те та ко и за уста но ву. Па ци јен ти ма би ви ше стру-
ко био по бољ шан ква ли тет жи во та, а здрав ство ште ди 
знат не су ме нов ца јер ди ја ли за јед ног па ци јен та го-
ди шње ко шта од 1,2 до 1,7 ми ли о на ди на ра.

П. П.

У ТР СТЕ НИЧ КОМ ДО МУ ЗДРА ВЉА 

Кре ну ли те рен ци
На здрав стве ној ста ни ци у се лу Ве ли ка Дре но ва 

по че ла је ре кон струк ци ја ко ју фи нан си ра ју ло кал на 
за јед ни ца и оп шти на Тр сте ник. Вред ност про јек та је 
око 4,6 ми ли о на ди на ра, а из во ђач, пре ма уго во ру, 
тре ба да за вр ши све по сло ве за два ме се ца.

– По ред те ре кон струк ци је, ових да на при пре ма-
мо се за је се њи ре жим ра да, у оста лим здрав стве ним 
ста ни ца ма сма њу је мо ин тен зи тет услу га, а кре нуо је 
и рад те рен ских ле ка ра – ка же др Ра до ван По по вић, 
ди рек тор тр сте нич ког До ма здра вља „Др Са ва Ста но-
је вић”. – Од по чет ка сеп тем бра оси гу ра ни ци у здрав-
стве ним ста ни ца ма у Сто па њи, Ми лу тов цу и Ме две ђи 
мо гу да да ју крв на ана ли зу, чи ме ће мо сма њи ти гу-
жве у До му здра вља. Озбиљ но се при пре ма мо за на-
ја вље ну епи де ми ју мек сич ког гри па. Наш дом здра вља 
је, за хва љу ју ћи ква ли тет ним и струч ним услу га ма осо-
бља и од но су пре ма број ним па ци јен ти ма тр сте нич-
ке и дру гих оп шти на, из ме ђу 42 у Ср би ји иза бран да 
уче ству је у про јек ту Ми ни стар ства здра вља ко ји фи-
нан си ра Свет ска бан ка, па оче ку је мо и знат не ин ве-
сти ци је за да ље по бољ ша ње ква ли те та ме ди цин ских 
услу га. 

Д. Ива но вић

пси хо со ци јал них фак то ра. За-
ви сни ци су, услед оште ће ња 
ових ре ги ја, из гу би ли спо соб-
ност да при ла го де по на ша ње 
но во на ста лој си ту а ци ји. Па-
ци јен ти су уме ли да ми ка жу 
да код њих узи ма ње дро ге не 
иза зи ва ви ше ни ка кав осе ћај 
при јат но сти, али да не мо гу 
да се кон тро ли шу. То ни је 
ра ци о на ли за ци ја ни ма ни-
пу ла ци ја ал ко хо ли ча ра ка-
ко, на жа лост, и да нас твр де 
мно ги ал ко хо ло зи. Чи ње ни-

ца је да ал ко хол до ми ни ра 
мо ти ва ци о ном хи је рар хи јом 
ин ди ви дуе (ва жни ји јој је од 
би ло че га дру гог), а пра те 
га пси хо-со ци јал не и со мат-
ске ком пли ка ци је. Зна чи, ал-
ко хо ли зам ни је са мо бо лест 
мо зга већ бо лест це лог ор га-

ни зма и због то га је у пи та-
њу ве о ма осо бе на ка те го ри ја 
мен тал ног по ре ме ћа ја – ис-
ти че са го вор ни ца.

Да ли ће не ко по ста ти ал-
ко хо ли чар, ка жу, ни је по ве-
за но са дру штве ним ми ље ом, 
од но сно при пад но шћу ви шем 
или ни жем ста ле жу, од ре-
ђе ним за ни ма њем. Ипак, за 
ча шом и фла шом нај че шће 
по се жу љу ди ни жег обра зо-
ва ња и ло ши јег ма те ри јал ног 
ста ња, не за до вољ ни ци и не-
срећ ни ци, с „гру двом у гру ди-
ма”, ко ји сво ју му ку же ле да 
уто пе нај че шће у не кој „бр-
љи”, пи ву, ви ну. Али, ча ши це 
се не ли ша ва ју ни но ви на-
ри, адво ка ти, пи сци, сли ка-
ри, ле ка ри, пи ло ти... 

Без сум ње, ал ко хо ли ча ру 
ни је јед но став но да ре ши и 
оде, на при мер, на ле че ње у 
За вод за мен тал но здра вље. 
За та кву од лу ку по треб на му 
је ве ли ка сна га, али пре све га 
огром но раз у ме ва ње и по др-
шка по ро ди це, по што та ква 
вр ста про фе си о нал не по мо ћи 
зах те ва – са рад ни ка у ле че-
њу. Они ко ји су смо гли сна-
ге и од лу чи ли се на та кав 
ко рак, на кон ви ше ме сеч ног 
трет ма на и „ве ли ког пред ста-
вља ња” (при ча ју свој жи вот 
у де та ље) пред но вим ал ко-
хо ли ча ри ма ко ји су до шли да 
се из ле че, на пу шта ју ћи ову 
уста но ву отва ра ју све тли ју 
стра ни цу бу дућ но сти.

Та тја на Кр шић
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ЗДРАВ ЖИВОТ

Му са ка је по пу лар но је ло у на шој 
зе мљи, нај че шће се пра ви од 

кром пи ра, али мо же да се при пре ма 
од ве ли ког бро ја на мир ни ца. Бит но је 
да се је ло спре ма у две фа зе.

У пр вој фа зи на мир ни це се тер-
мич ки об ра ђу ју та ко да мо гу од мах 
да се ко ри сте, као на при мер: бли-
тва, спа наћ или кељ се блан ши ра ју 
(ку ва ју 1-2 ми ну та), оце де и исец ка-
ју; мле ве но ме со се ис пр жи са сит но 
сец ка ним цр ним лу ком, од но сно ба ре-
но ме со или ри ба (очи шће на од ко-
сти ју) са ме ље се или сит но исец ка; 
кром пир се ску ва у љу сци, ољу шти и 
исе че на тан ке ко лу то ве; па ра дајз се 
ољу шти, исец ка и про пр жи да ис па-

ри део со ка; ти кви це и пла ви па тли-
џан се исе ку по ду жи ни де бљи не до 
је дан сан ти ме тар, по со ле или по спу 
су вим биљ ним за чи ном, па се, кад 
пу сте сок, оце де, ува ља ју у бра шно 
(по жељ но, ин те грал но) и про пр же с 
обе стра не; па суљ, пи ри нач и жи то 
се ску ва ју, оце де и па суљ ма ло про-
па си ра; ку пус се сит но исец ка, по со-
ли па, кад омек ша, при ти ском ру ка ма 
се оце ди и ма ло про пр жи, од но сно, 
ки се ли ку пус се ма ло про пе ре, оце-
ди, исец ка и про пр жи.

У дру гој фа зи, на мир ни це се сла-
жу у по у ље ну ва тро стал ну по су ду ко ја 
мо же да се из не се на сто, у по је ди-
ним ре цеп ти ма се пре ли ју мле ком, 
уму ће ним ја ји ма или не чим дру гим 
и крат ко за пе ку у рер ни (де се так 
ми ну та).

Пре ма из бо ру оно га ко ку ва, ко-
ли чи не по је ди них на мир ни ца мо гу да 
се по ве ћа ју или сма ње. 

По ред по ме ну тих на мир ни ца, је-
ло мо же да се при пре ми и од шар-
га ре пе, пе чур ки и др. 

Од па тли џа на 
и ти кви ца

Око 500 г пла вог па тли џа на и 
2-3 ма ње ти кви це исе ћи по ду жи ни 
и про пр жи ти; 500 г пе че них па при-
ка ољу шти ти, од ба ци ти се ме и исе-
ћи на тра ке; исе ћи на тан ке ко лу то ве 
500 г па ра дај за; из дро би ти или на-
рен да ти 300 г пу но ма сног бе лог си-
ра. У по су ду ре ђа ти по вр ће и сва ки 
ред по су ти за чин ским ли шћем по же-
љи или раз ли чи тим, на при мер, па-
ра дајз бо сиљ ком, ти кви це ми ро ђи јом, 
итд. У сре ди ну си па ти сир. По пр ска ти 
са 2-3 ка ши ке уља или јед ним де ци-
ли тром ки се ле или не у трал не па вла-
ке или ки се лог мле ка по ме ша ног са 
0,5 дл мле ка.

Од бун де ве и пи рин ча

Оба ри ти у су пи 700 г бун де ве 
исец ка не на коц ки це, па у по ло ви ну 
уме ша ти де ци ли тар гу стог па ра дајз 
со ка и рас по ре ди ти у по су ди; пре ко 
то га ста ви ти 300 г оба ре ног пи рин ча 
по ме ша ног са 200 г на рен да ног си ра 
и пре кри ти остат ком бун де ве по ме-
ша не са јед ним де ци ли тром па вла-
ке; из ме ша ти два улу па на ја је та, по 
по ла ка ши чи це со ли и бе лог би бе ра 
и два де ци ли тра ки се лог мле ка или 
јо гур та и пре ли ти је ло.

Од бо ра ни је и со је 
Про пр жи ти сец ка ну гла ви цу цр ног 

лу ка, уме ша ти 500 г исе че не бо ра ни-
је, ка ши чи цу су вог биљ ног за чи на и 
пир ја ни ти док бо ра ни ја не омек ша; 
др жа ти у во ди по ла са та 200 г со ји-
них љу спи ца, оце ди ти, на ли ти чи стом 
во дом и ску ва ти, оце ди ти и уме ша-
ти по ла ка ши чи це би бе ра и ка ши ку 
пер шу на; у 100 г оба ре ног пи рин ча 
уме ша ти сец ка ну ве зу ми ро ђи је; у 
по су ди рас по ре ди ти по ла ко ли чи не 
бо ра ни је, па пи ри нач, за тим со ју и 
за вр ши ти остат ком бо ра ни је; по ре ђа-

ти ко лу то ве два па ра дај за и пре ли ти 
ме ша ви ном јед ног де ци ли тра мле ка 
и два улу па на ја је та.

Од пе чур ки и ја ја
Про пр жи ти сец ка ну гла ви цу цр ног 

лу ка, до да ти 600 г исец ка них пе чур ки 
и пир ја ни ти док не уври сок, па до-
да ти ка ши ку пер шу на и по ла ка ши-
чи це би бе ра; исе ћи на ко лу то ве шест 
твр до ба ре них ја ја; исе ћи на ко лу то-
ве 2-3 ки фле и пре ли ти их мле ком; 
у по су ду ста ви ти ред ки фли, ред ја-
ја, ред пе чур ки док се све не утро-
ши, за вр ши ти ки фла ма и пре ли ти са 
два де ци ли тра па вла ке.

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ

Му са ка без ме са

(У сле де ћем бро ју: 
са ме сом или ри бом)

Пен зи о нер ка Ко ва
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Ију, де те мо је, ка кав сам те жак сан 
но ћас усни ла! Као, се ди мо ми прид 

мрак на клу пи ци на шо ру, и гле ди мо 
де цу што се вра ћа ју из шко ле. Она-
ко ма ле ни, по гну ти ис под оних тор-
ба ка ко је но се, ви ше ли че умор ним 
па о ри ма на кра ју да на не го раз и гра-
ним основ ци ма. И та ман што по ми-
слих ка ко од оне де чур ли је, што су 
се оно мад у ово до ба игра ла ора ји-
ма и пре и по сле шко ле, не ма ви ше 
ни го во ра, а Јул ки ца по че да при ча 
о свом град ском уну ку пе та ку.

Кад му се сло жи рас по ред ча со-
ва са срп ским (че ти ри уџ бе ни ка и 
ве ли ка све ска), ма те ма ти ком (де бе ла 
књи жу ри на и та кав рад ни лист, плус 
по ве ли ка збир ка за да та ка и све ска), 
ге о гра фи јом (књи га, атлас, рад не и 
дру ге све ске), не би му тре ба ло ни-
шта ви ше у онај ње гов тор бак. Али, 
’оћеш! То је са мо за три ча са. Ди су 
ства ри за још три пред ме та, па за 
при ват ни ен гле ски, и за тре нинг по-
сле шко ле... Док је био ма њи, а она 
мла ђа, че шће је ишла код њих па 
му но си ла тор бу до шко ле, спре ма-
ла ужи ну да не би јео ону не здра-
ву хра ну на од мо ру, и со ко ли ла га 
кад је до ла зио умо ран да на пи ше 
не што од до ма ћег, јер су тра мо жда 
не ће сти ћи.

При кљу чи се Ми ле са ди ва ну ка-
ко је све то за шко лу ску по, а сад 
по но вом, сва ки учи тељ и на став ник 
би ра књи ге по ко ји ма ће се те школ-
ске го ди не учи ти. Не ма ви ше на сле-
ђи ва ња књи га од ста ри је бра ће и 
се ста ра. Хте де она још не што да ка-
же, ал’ је пре ки ну кум Сте ва ко ји по-
че да спо ми ње ре дом ми ни стре – од 
обра зо ва ња, од тр го ви не, од еко но-

ми је; за ур ла на оне ко ји при ма ју пла-
те за де мо гра фи ју, за бри гу о де ци, 
и чак се се ти да је чи тао ка ко има-
мо За вод за уна пре ђе ње обра зо ва ња 
и вас пи та ња и За вод за вред но ва ње 
ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња, 
а де ци нам све ис кри вље ни је кич-
ме од тог те ре та и сла би јих ре зул-
та та у уче њу. 

И не знам ви ше ко га се све ни-
је се тио и чи је име ни је из го во рио 
оним сво јим брун да вим гла сом. Про-
ба ле смо, нас три ба бе, да га сми ри-
мо и сти ша мо да не ре ме ти се о ски 
мир, ал’ не вре ди. Већ је за ла ди ло и 
по че ло се смр ка ва ти, а и ди ва ни ти се 
ви ше ни је мо гло од ње го ве га ла ме, 
па по че смо уста ја ти с клу пи це, при-
др жа ва ју ћи се јед на за дру гу. 

Кад ти, из оног мра ка, за си ја ше 
ре флек то ри пут нас и са свих стра-
на при тр ча ше не ки, пре те ћи нам да 
се не мр да мо. Сле ди ми се крв у жи-
ла ма, па оста дох ни та мо ни ва мо, 
у ва зду ху над клу пи цом. Пре па дох 
се да не по чи ње не ка ин ва зи ја, па 
ови у уни фор ми до шли да нас спа-
су. Ми ле са и Јул ки ца са мо дрх те и 
не мр да ју, ал’ кум Сте ва, хра бро, не-
ма шта, пи та шта се де ша ва!? Ућут-
ка ше они ње га – ни је он ту да пи та 
не го ће од го ва ра ти и он и це ла гру-
па за про тив за ко ни то оку пља ње, а он 
при де што је спо ми њао ми ни стар ска 
и дру га име на.

Сад, не се ћам се, љу би те ба ба, 
да л’ су нас ома хте ли во ди ти у за-
твор ил’ код су ди је. Об ли ме ла дан 
зној и про бу дих се. 

Кроз про зор, из ме ђу гра на оног 
на шег ве ли ког ора ја, ула зи ме се чи на. 
Ши фо њер се цр ни из сво га ћо шка. 

Чу јем ка ко ла ју се о ске ке ре. Уста нем 
из кре ве та, на пи јем се во де и узмем 
ма ло ше ће ра, за сва ки слу чај. Да ме 
не луп не ин фаркт од стра ха пре тр-
пље ног у сну, па шта ће те он да? Ко 
да ме во да по док то ри ма, ко од вас 
има то ли ко вре ме на.

Вра тим се опет у кре вет и поч нем 
да цво ко ћем од лад но ће, и од све-
га. Сре ћа да сам ски ну ла зу бе, ина че 
би ми се и про те за сло ми ла. Дру гу 
не бих ни кад ни на пра ви ла. Гле дим 
у ону пер ја ну ду њу на врх ши фо ње-
ра, жа ло сна што ти не ре ко да ми је 
ски неш кад си би ла про шли пут. Он-
дак уста нем, па у кре де нац по ча ши-
цу, а у шпајз по ра ки ју. То кум Сте ва 
увек по пи је – због цир ку ла ци је. Вра-
тим се у кре вет и не што поч нем ми-
сли ти ка ко ствар но ви ше ни шта ни је 
као пре, па чак ни на род не из ре ке. 
Увек се го во ри ло „што је ба би ми ло, 
то јој се и сни ло”! Ни је ба би ово ми-
ло и не знам што ми и до ђе у сан. 
Да ме по пла ши, да ви ше не идем 
на шор не го да са мо јим ба ба ма се-
дим у авли ји, да при ча мо о зим ни-
ци и ко је че му. А бо јим се, пра во да 
ти ка жем, и за оног ку ма Сте ву. Да 
му пре ко уста ста ве фла стер, на сто-
мак би про го во рио!

Угре ја ме она ра ки ји ца, сто пли ле 
ми се и но ге и ру ке, ал’ не ће сан на 
очи. И он дак поч нем да бро јим ов це. 
За ми шљам ста до на оба сја ном про-
план ку, па бро јим јед ну по јед ну. Кад 
оно, сва ка из бро ја на иде пут ме не, па 
кад ми при ђе, упи љи се у ме, а гла ва 
јој ни је ов чи ја, не го људ ска.

Уста дох, че до мо је, из то плог кре ве-
та и одох у куј ну да тре бим па суљ.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Није
баби
мило

Мо же ли оби чан чо век да иза ђе на шор и да пре тре са с ком ши лу ком жи вот на Мо же ли оби чан чо век да иза ђе на шор и да пре тре са с ком ши лу ком жи вот на 
пи та ња, или ће и њих оп ту жи ти за про тив за ко ни то оку пља њепи та ња, или ће и њих оп ту жи ти за про тив за ко ни то оку пља ње

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА
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На све ча ној сед ни ци Клу-
ба ста рих „Зре ло до ба”, одр-
жа ној у До му Цр ве ног кр ста 
у За је ча ру 1. ок то бра, на 
Ме ђу на род ни дан ста ри јих, 
по сле по здрав не ре чи Сло бо-
дан ке Пе тро вић, пред сед ни ка 
и осни ва ча Клу ба (ко ји, осам 
го ди на по осни ва њу, бро ји 
ви ше од сто ти ну чла но ва), 
из ве ден је кра ћи кул тур но-
умет нич ки про грам. Ак те ри 
про гра ма, на сло вље ног „До-
жи ве ти сто ту”, би ли су ста-
ри и мла ди, чла но ви Клу ба 

ти моч ких ху мо ри ста и са-
ти ри ча ра „Сер геј Лај ко вић”, 
жен ска пе вач ка гру па „Сла-
ву ји са Бе лог бре га” пред во-
ђе на пен зи о нер ком Не ги цом 
Ми ло вић, чла но ви сек ци ја 
школ ског КУД ОШ „Љу би ца 
Ра до са вље вић На да”. Уче ни-
ца тре ћег раз ре да Ан ђе ла 
Бог да но вић, као и пен зи о-
нер ке Мар ги ца Ђор ђе вић и 
Сло бо дан ка Пет ко вић до би-
ле су по кло не за до при нос 
ква ли те ту про гра ма. 

М. Слав ко вић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ ЉУ ДИ – 1. ОК ТО БАР

За без бри жни ју ста рост

Ста ри зах те ва ју ак ци ју – 
био је мо то ово го ди шњег 

1. ок то бра, Ме ђу на род ног 
да на ста ри јих осо ба, ко ји 
се у на шој зе мљи обе ле жа-
ва 18. пут. Овом при ли ком, 
по себ на па жња по све ће на 
је пра ви ма ста ри јих и на-
сто ја њи ма да се у дру штву 
раз у ме и пре по зна њи хов 
до при нос. 

Ср би ја има раз лог ви ше 
да не за бо ра ви овај да тум 
по што је ње но ста нов ни-
штво ме ђу нај ста ри јим у 
све ту, за у зи ма не слав но че-
твр то ме сто и прог но зу да 
ће се до 2052. број љу ди 
из над 65 го ди на уве ћа ти 
за још око де сет од сто (са 

са да шњих 17 од сто ста нов-
ни штва). 
Пр ви ок то бар пра ти ле 

су мно го број не ма ни фе ста-
ци је, а све ча на про сла ва 
пра зни ка љу ди тре ћег до-
ба одр жа на је у До му Вој-
ске Ср би је у Бе о гра ду. На 
про мо тив но-ин фор ма тив ним 
штан до ви ма ко ри сни ци не-
ко ли ко ге рон то ло шких цен-

та ра и ор га ни за ци ја ко је 
ра де с нај ста ри ји ма из ла-
га ли су сво је ру ко тво ри не 
(пле те не ства ри, укра се, на-
кит, сли ке...), ле ка ри и се-
стре до мо ва здра вља ме ри ли 
су крв ни при ти сак и да ва ли 
са ве те за здра ви ји и ква-
ли тет ни ји жи вот, а не вла-

ди не ор га ни за ци је де ли ле 
ли фле те о сво јим ак тив но-
сти ма. И ове го ди не, као и 
ла не, зва ни ца ма су се бо га-
тим про гра мом пред ста ви-
ли ста на ри До ма за ста ре 
„Бе жа ниј ска ко са”. 

Обра ћа ју ћи се при сут-
ни ма, углав ном вре ме шним 
су гра ђа ни ма, Зо ран Мар-
ти но вић, др жав ни се кре-
тар у Ми ни стар ству ра да и 
со ци јал не по ли ти ке, по же-
лео им је до бро здра вље и 
дуг жи вот. 

– На ци о нал на стра те ги ја 
о ста ре њу до не та је 2006. 
го ди не, али је до са да ма-
ло учи ње но да жи вот љу ди 
тре ћег до ба бу де ква ли тет-

ни ји. Пред сто ји уса вр ша-
ва ње овог до ку мен та кроз 
ре фор му пен зиј ског си сте ма 
и це ло куп не со ци јал не за-
шти те, да би ста рост би ла 
ма ло без бри жни ја и ква ли-
тет ни ја. Оче ку је мо да за кон 
о со ци јал ној за шти ти бу де 
го тов до кра ја го ди не – ис-
та као је Мар ти но вић. 

Ша тор ис пред До ма Вој-
ске ме ди цин ска еки па До ма 
здра вља „Во ждо вац” пре-
тво ри ла је у пра ви ма ли 
„ба зар здра вља”, где су 
ста ри ји про ла зни ци мо гли 
да про ве ре здрав стве но 
ста ње (при ти сак, те жи ну, 
ви си ну..).

М. Иванчајић

Про це не да ће до 2052. број љу ди ко ји има ју ви ше од 65 го ди на по ра сти
до 27 про це на та укуп ног ста нов ни штва Србије
ПП
додо

Све ча ни скуп: до жи ве ти сто ту

НА ЛИЦУ МЕСТА
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ПРО КУ ПЉЕ

На гра де нај вред ни ји ма
И у До му за сме штај и не гу 

ста рих у Про ку пљу, ко ји има око 
180 ко ри сни ка, све ча но је обе ле-
жен Ме ђу на род ни дан ста ри јих. 
Про грам су из ве ли чла но ви КУД 
Абра ше вић и на отво ре ној сце ни 
до би ли гром ке апла у зе, а нај у спе-
шни јим ко ри сни ци ма у по је ди ним 
обла сти ма уру че не су при год не 
на гра де. 

По тра ди ци ји, и овог пу та про-
гла ше на је нај у ре ђе ни ја со ба. За-
ни мљи во је да је при зна ње оти шло 
– у ру ке му шкар ца, Ибра хи ма Ке-
ди ћа, за чи ју со бу ка жу да је као 
апо те ка.

Ме ђу ко ри сни ци ма ко ји из ме ђу 
два пра зни ка вред но по ма жу за-
по сле ни ма у чи шће њу дво ри шта, 
ве ше ра ју, ку хи њи... нај вред ни је су 
би ле За гор ка Ку тла ча и Сре бра Ран-
ђе ло вић. Нај леп ше руч не ра до ве и 
нај ве ћи број ура ди ле су Ду шан ка 
Та тић и Ра дој ка Ро га но вић.
Дом ста рих у Про ку пљу има 

ве о ма бо га ту би бли о те ку. Нај ве ћи 
број књи га за го ди ну да на, ви ше 
од 80, про чи та ла је Ми ли ца Ле жа-
ја, а на гра де су при па ле Ми ла ну 
То мо ви ћу и Ми ла ди ји Сто шко вић 
за де се то го ди шњи не пре кид ни бо-
ра вак у до му.

По ре чи ма ди рек то ра Ми ро сла-
ва Спа со ви ћа, „Ме сец со ли дар но-
сти са ста ри ма” у до му ће би ти 
обе ле жен мно го број ним ма ни фе-
ста ци ја ма. 

Ж. Дим кић

На Дан ста ри јих, 1. ок то бра, и по-
во дом по чет ка „Ме се ца со ли дар но-

сти са ста рим ли ци ма”, пред став ни ци 
Цен тра за со ци јал ни рад Ша бац по се-
ти ли су Гли шу Ал фи ро ви ћа (97), ако 
не нај ста ри јег он да јед ног од нај ста-
ри јих Шап ча на. 

По во дом ро ђен да на, де да Гли ши 
су до не ли при год не по кло не, а ге-
рон то до ма ћи ца му је про ве ри ла крв-
ни при ти сак и ше ћер у кр ви. И ова 
кон тро ла је по ка за ла да је здра вље 
сла вље ни ка ја ко до бро. Ка ко ре че, 
од ка да зна за се бе уме ре но је де и 
пи је. У овим го ди на ма ни је чу до што 
су му ма ло по пу сти ли слух и вид. Ма-
да ро ђа ци уз осмех ре ко ше да де да 
Гли шо не по гре ши во ви ди да узме ча-
ши цу ра ки је... 

Ва ља ре ћи да је Гли шо Ал фи ро-
вић уче сник НОР-а као бо рац Ма-

чван ског пар ти зан ског од ре да, да је 
био за тво рен у ло го ру на Ста ром гра-
ду у Шап цу, па на Ба њи ци, али и у 
Мат ха у зе ну. Ка да се вра тио, имао је 
са мо 34 ки ло гра ма. По сле осло бо ђе-
ња, Гли шо се вра тио по љо при вре ди 
и од га ја њу ко ња (то му је био хо би 
и ве ли ка љу бав). Ста рост је до че као 
без лич них при ма ња и при хо да, али 

је стам бе но обез бе ђен (има ку ћу у 
ша бач ком на се љу Ка сар ске ли ва де), 
па, на осно ву уго во ра о до жи вот ном 
из др жа ва њу, бри гу о ње му во ди си-
но ви ца Мир ја на то ком да на, а ноћ са 
де дом про во ди Мир ја нин син.

При сут ни ро ђа ци и ком ши је ре ко-
ше да су сви Ал фи ро ви ћи ду го веч ни, 
а и Гли ши на су пру га Ђур ђи ја, ко ја је 
умр ла про шле го ди не, има ла је 90 го-
ди на. Ни су има ли де це, али су усво-
ји ли си но ви цу.

По се та је за вр ше на же љом пред-
став ни ка Цен тра, штам пе, а и са мог 
Гли ше да се по но во ви де за ње гов 
сто ти ро ђен дан.

Б. Ра до ва но вић

У ПО СЕ ТИ НАЈ СТА РИ ЈЕМ ШАП ЧА НИ НУ

Гли шо мер ка сто ту

Здра вље га до бро слу жи

У дру штву го сти ју

По жа ре вач ки цен тар 
за кул ту ру у са рад њи са 
Град ском пен зи о нер ском 
ор га ни за ци јом при ре дио је 
по чет ком ме се ца не сва ки-
да шњи кул тур ни до га ђај 
нај ста ри јим По жа ре вља ни-
ма: пра зник су им игром и 
пе смом че сти та ли чла но ви 
Пен зи о нер ског кул тур но-
умет нич ког дру штва из Бе-
о гра да и Град ског ан сам бла 
ига ра и пе са ма из По жа рев-
ца. Би ло је то ве че ко је се 
ду го пре при ча ва ло.

Пред став ник пен зи о нер-
ске ор га ни за ци је ис ко ри-
стио је при ли ку да са оп шти 
не ке чи ње ни це ко је илу-
стру ју по ло жај око 15.000 
пен зи о не ра у По жа рев цу, 
Ко стол цу и окол ним се ли-
ма, као и шта се чи ни да 
им се по мог не:

– Го ди на ма на ба вља мо 
угаљ под ве о ма по вољ ним 
усло ви ма, на тај на чин се 
го ди шње огре вом обез бе-
ди око 1.500 на ших чла но-
ва, око 2.000 пен зи о не ра 

об у хва ће но је ра зним кул-
тур но-ре кре а тив ним са др жа-
ји ма, ви ше сто ти на оства ру је 
пра во на раз не об ли ке со ци-
јал них да ва ња и по мо ћи, а 
бли зу 1.000 пен зи о не ра има 
пра во на бес плат не ле ко ве 
и бес пла тан ауто бу ски са о-
бра ћај. У ок то бру ће мо по-
се ти ти је дан број чла но ва, 
уру чи ти им при год не па ке те 
и по раз го ва ра ти о про бле ми-
ма ко је има ју – ре као је мр 
Ми ро слав Сте па но вић.

С. Е.

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Кон церт на дар



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ОКТОБАР 2009.24

Ме ђу на род ни дан ста ри-
јих, 1. ок то бар, и ове 

го ди не – дру ги пут – обе-
ле жен је Олим пи ја дом спор-
та, здра вља и кул ту ре љу ди 
тре ћег жи вот ног до ба у Со-
ко ба њи. Од 30. сеп тем бра 
до 4. ок то бра, у ор га ни за ци-
ји Са ве за пен зи о не ра Ср би-
је и На ци о нал не фон да ци је 
за ху ма ну ста рост „Др Ла за 
Ла за ре вић”, на овом ску пу 
уче ство ва ло је ви ше од пет 
сто ти на љу ди из сто гра до-
ва и оп шти на Ср би је, Ре пу-
бли ке Срп ске, Цр не Го ре, 
Сло ве ни је и пред став ни ка 
на ше ди ја спо ре из Хам бур га 
у Не мач кој, и још сто ти нак 
го сти ју и чла но ва Ор га ни-
за ци о ног од бо ра. 

– Ср би ја спа да ме ђу че-
ти ри зе мље са нај ста ри-
јим ста нов ни штвом у све ту, 
ста ре ње се на ста вља, и за 
та кву по ја ву још не ма мо 
аде ква тан од го вор на де-
мо граф ском, еко ном ском и 
дру штве ном пла ну. По ло-
жај ста ри јих ни је она кав 
ка кав би смо же ле ли, де сет 
од сто љу ди ста ри јих од 65 
го ди на жи ви ис под ли ни је 
си ро ма штва – ре као је ми-
ни стар за рад и со ци јал-
ну по ли ти ку Ра сим Ља јић, 
обра ћа ју ћи се уче сни ци ма 
Олим пи ја де. 

Пре ма ре чи ма ми ни стра 
Ља ји ћа, у на ред ној го ди-
ни би ће учи њен низ за кон-
ских и прак тич них ко ра ка 
на уна пре ђе њу по ло жа ја 
љу ди тре ћег до ба – реч је 
о отва ра њу днев них цен-
та ра у оп шти на ма у ко ји ма 
не по сто је и раз во ју услу-
га по мо ћи у ку ћи, по себ но 
у се о ским до ма ћин стви ма. 
На ро чи ту уло гу тре ба ло би 

У ори јен та ци о ном кро су 
пр ва је би ла еки па УП ЈРБ 
Бе о град, дру га УП СМУП 2 
Бе о град, а тре ћа УВП Но-
ви Бе о град

У пи ка ду, ме ђу же на ма 
нај у спе шни ја је би ла Ер-
жи ка Пил ма јер (Ко ва чи ца 
ООП), дру га Дра ги ца Ни-
ко лић (Ниш – Пан те леј) и 
тре ћа Ми ло рај ка Ми тро вић 
(Ко сје рић 2); код му шка-
ра ца, пр ви је био Ми ла дин 
Лу чић (При је по ље ООП), 
дру ги Ву ка шин Стан ко вић 
(Су бо ти ца ООП), а тре ћи 
Пе тар Ру жић (Мла де но-
вац ООП).
У стре ља штву за же-

не пр во ме сто осво ји ла 
је Ја смин ка Ми лен ко вић 

(Со ко ба ња), дру го Сим-
ка Јо ва но вић (Ћу при ја 
1), тре ћа Дра ги ца Ив ко-
вић (Сви лај нац 1); ме ђу 
му шкар ци ма, нај о штри јег 
ока био је Злат ко Трај ко вић 
(еки па Хам бург), дру ги Зо-
ран Ни ко лић (Ниш – Цр ве ни 
крст), а тре ћи Гој ко По по-
вић (Бе о град СМУП 2). 

У ша ху, Ра дој ка Ма ти-
ја ше вић (Гроц ка 2 ООП) и 
Еми ца Ма рин ко вић (Па ра-
ћин 1 ООП) по де ли ле су пр-
во, а Де сан ка Фон Би змарк 
(Хам бург) и Ду брав ка Ма то-
вић (Зве зда ра ООП) тре ће 
ме сто; ме ђу му шкар ци ма, 
пр ви је био Ми ло рад Кне же-
вић (Бе о град СМУП 1), дру ги 
Ви то мир Стан ко вић (Ћу при-

ја 2), а тре ћи Ђор ђе Кр не-
та (Бе о град СМУП 1).

У ри бо ло ву, нај у спе шни-
ја је би ла Ми ра Сте ва но вић 
(УВП Ча чак), дру га Гво зде-
ни ја Јо вић (Ба ња Ко ви ља-
ча 2 ООП), тре ћа Љи ља на 
Јо кић (Ба ња Ко ви ља ча 2 
ООП), док је ме ђу ко ле га-
ма Зо ран Та сић (Со ко ба ња 
2) био пр ви, Жи во та Ки та-
но вић (Ни шка ба ња) дру ги, 
а Сло бо дан Стој ко вић (Ниш 
– Па ли лу ла) тре ћи. 

У ге не рал ном пла сма-
ну, по бед ник Дру ге олим-
пи ја де је еки па Са ве зног 
МУП-а 2 из Бе о гра да, дру-
го ме сто за у зе ла је еки па 
Со ко ба ње, а тре ће еки па 
При је по ља.

По бед ни ци

Василије Белобрковић отвара Олимпијаду

Петар Миљковић (десно)
са Милошем Немањићем

и Драганом Динић

И ОВЕ ГО ДИ НЕ У СО КО БА ЊИ

Дру га Олим пи ја да
тре ћег до ба

НА ЛИЦУ МЕСТА
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да има но ви за кон о со-
ци јал ној за шти ти ко ји би, 
на ја вио је Ља јић, тре ба ло 
да бу де до нет до кра ја го-
ди не: њи ме би се ство ри-
ли усло ви за бо љи прав ни 
основ да љег уна пре ђи ва ња 
по ло жа ја ста рих.

Олим пи ја да љу ди тре-
ћег жи вот ног до ба, пре ма 
ре чи ма др Ми ло ша Не ма-
њи ћа, пред сед ни ка Ге рон-
то ло шког дру штва Ср би је, 
је дан је од на чи на да ста ри-
ји љу ди про ме не став пре-
ма соп стве ном, али и пре ма 
дру штве ном жи во ту, да се 
ин те гри шу у жи вот не то ко-
ве уоп ште.
Уче сни ке дру ге Олим-

пи ја де по здра вио је и Да-
не Ко ри ца, ле ген да на шег 
спор та, олим пиј ску за ста ву 
по ди гао је нај ста ри ји так-
ми чар, 94-го ди шњи Пе тар 
Миљ ко вић из Ни ша, a фол-
клор но дру штво из Со ко-
ба ње из ве ло је при го дан 
про грам.

Ина че, так ми ча ри су се 
над ме та ли у пет ди сци пли-
на: ори јен та ци о ни крос (82 
еки пе), шах, стре ља штво 
(188 так ми ча ра), пи ка до 
(232) и ри бо лов. Нај бо-
љим по је дин ци ма и еки-
па ма до де ље не су ме да ље, 
за хвал ни це и ди пло ме, а 
све у куп ни по бед ни ци су до-
би ли и пе ха ре.

Ор га ни зо ва на су и пре-
да ва ња о ге рон то ло шким 
ка па ци те ти ма у Ср би ји, ва-
нин сти ту ци о нал ној по мо ћи 
ста ри ма и здра вим сти ло-
ви ма жи во та. 

Одр жа ва ње Олим пи ја де 
по мо гла је Скуп шти на оп-
шти не Со ко ба ња

Ви дак Ма сло ва рић

Шта је кри за
за олим пиј це
Ор га ни за ци о ни од бор 

Олим пи ја де, по ре чи ма 
Дра га не Ди нић, се кре-
тара Ге рон то ло шког дру-
штва Ср би је, су о чио се 
са два из у зет но ве ли-
ка про бле ма: свињ ским 
гри пом, ко ји је на сре ћу 
ми мо и шао олим пиј це, и 
са еко ном ском кри зом, 
због ко је су им сва ми ни-
стар ства ус кра ти ла фи-
нан сиј ску по др шку, као 
и до на то ри на ко је су 
ра чу на ли. 

– То што је Олим пи ја-
да ипак одр жа на мо же-
мо да за хва ли мо са мим 
уче сни ци ма, ко ји су ин си-
сти ра ли да не од у ста је мо 
и ко ји су на ба зи са мо-
фи нан си ра ња до шли у 
Со ко ба њу. Њи хо во је об-
ја шње ње би ло да су пре-
ко гла ве пре ту ри ли мно ге 
кри зе, па ће и ову, али 
не ма ју вре ме на да че ка ју 
да све кри зе про ђу – ка-
же Драгана Динић. 

Ма ло број ни до на то-
ри су скром ним до на ци-
ја ма из у зет но по мо гли 
одр жа ва ње Олим пи ја де: 
Удру же ње пен зи о не ра 
СМУП-а, На род на бан ка 
Ср би је, При зма Кра гу-
је вац, Те ле ком Ср би ја, 
Град ска ор га ни за ци ја 
пен зи о не ра Бе о гра да, 
АМС Ср би је, Тер мо ин-
же ње ринг Бе о град, Дел-
та Мак си, Асо ци ја ци ја 
„Спорт за све у Ср би ји”, 
Ми ни стар ство здра вља 
(пу тем про јек та), ам ба са-
да САД, Ви та ре лакс Бе о-
град, Ком па ни ја Аси стел, 
Ауди о вокс и Се ни ор плус 
– Ли по вич ка шу ма. 

И ове го ди не олим пиј-
ци ма су го сто прим ство 
ука за ли ХТП Леп те ри ја и 
хо тел „Здра вљак”.

Улов од два гра ма
Ки ша је оме ла ве ћи ну од 

80 при ја вље них так ми ча ра да 
оду на Бо ван ско је зе ро. Ипак, 
три де се так нај у пор ни јих, и по-
ред са ве та ор га ни за то ра да је 
бо ље да од у ста ну, ни су хте ли 
ни да чу ју. Ор га ни за тор Олим-
пи ја де је, сто га, ку пио ки шне 
ка ба ни це па је ди сци пли на 
ри бо лов одр жа на. 

Улов је био вр ло скро ман, 
али је рас по ло же ње би ло на 
ви си ни. До би јен је и не га тив-
ни ре кор дер, Жи во рад Бир-
че вић из Ла за рев ца, ко ји је 
ус пео да упе ца ри би цу од два 
гра ма, за шта је по себ но на-
гра ђен.

Испред хотела, за дуго сећање

Стигли и Срби из Немачке

Поподневни предах

Забава до зоре

Злато у трци живота
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Ово го ди шња „Жуп ска бер ба”, 46. 
по ре ду, одр жа на је, већ тра ди ци о-
нал но, по след њих да на сеп тем бра. 
Ма ни фе ста ци ја, ко ја је одав но по-
ста ла име и пре зи ме Жу пе, оку пи ла 
је ви ше од 500.000 љу ди ко је су ср-
дач но услу жи ва ли ви на ри у вин ској 
ули ци, го во ре ћи да одав но ни је би ла 
та ко до бра бер ба, а ни та ко ква ли-
тет но ви но. По се ти о ци су се ти ска-
ли око фон та не ви на, је дин стве не 
атрак ци је у све ту, где су им пре ле-
пе Жу пљан ке у на род ним но шња ма, 
из ста кле них кон ди ра си па ле чу ве-
ну „ру жи цу”. Ма ло да ље, пе као се 
во на ра жњу...

Ни су мањ ка ла ни кул тур но-умет-
нич ка зби ва ња. У цен тру па жње био 
је Му зеј ви нар ства и ви но гра дар ства 
у ко јем је про мо ви са на нај но ви ја књи-
га осве до че ног Жу пља ни на Ми ро сла ва 

                    ЖУП СКА БЕР БА У АЛЕК САН ДРОВ ЦУ

Ви но и љу бав ни су  

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Тре ћи фе сти вал ства ра ла штва ста рих

РУ МА 

Вред не ру ке ко ри сни ка
Ге рон то ло шки цен тар „Срем” из Ру ме, по во дом Ме-

ђу на род ног да на ста ри јих, у Кул тур ном цен тру у Ру ми 
упри ли чио је про дај ну из ло жбу руч них ра до ва ко је су 
ко ри сни ци на пра ви ли то ком рад не те ра пи је.  Све ча но-
сти су при су ство ва ли пред сед ник оп шти не Ру ма Го ран 
Ву ко вић, са вет ни ца у По кра јин ском  за во ду за со ци-
јал ну за шти ту Та ти ја на Грн чар ски, као и мно го број-
ни са рад ни ци и при ја те љи, а спе ци јал ни гост про гра ма 
би ла је Ан ђел ка Го ве да ре вић, ду го го ди шњи при ја тељ 
ове уста но ве.

И. М.

У Кра гу јев цу је одр-
жан Тре ћи фе сти вал ства-
ра ла штва ста рих (од 1. 
до 7. ок то бра), ко ји је 
за вр шен уру чи ва њем на-
гра де за нај бо љу пе сму 
и крат ку при чу на те му 
„Кра дљив цу вре ме на су-
прот ста вљам сно ве”. Пр ва 
на гра да при па ла је Сло-
бо дан ки Лу ко вић, дру га 
Сла ви ци Си мо вић а тре-
ћа Рад ми лу Ри сти ћу.

У так ми че њу пе ва ча 
ама те ра у из во ђе њу из-
вор них на род них пе са ма 
по бе ди ла је Вик то ри ја 
Ма рин ко вић, из се ла Дра го бра ћа, дру-
го ме сто про па ло је Мо ми ри Ту ра ња-
нин, а тре ће Ра дој ки Ми ла но вић. У 

пра вље њу пе ци ва, над ме та њу на зва-
ном „По ба ки ном ре цеп ту”, нај ве шти-
ја за сла но пе ци во би ла је Зо ра и да 

Си мо вић, ис пред Ду ши-
це Ми лић и Ми ро сла ве 
Ле кић; нај бо љи слат ки 
ко лач ис пе кла је На да Ко-
цић, дру га је би ла Ра дин ка 
Вла сте ли ца, а тре ћа Све-
тла на Ата нац ко вић.

Из ло же ни су руч ни и 
умет нич ки ра до ви ко ри-
сни ка Ге рон то ло шког цен-
тра и Днев ног цен тра за 
ста ре, а на из ло жби „Мост 
ге не ра ци ја” пред ста вље ни 
су ра до ви на ста ли у ин-
сти ту ци ја ма ко је оку пља-
ју мла де. У Дра го бра ћи је 
ор га ни зо ва но Шу ма диј ско 

пре ло, с по став ка ма ста рих пред ме-
та с ет но мо ти ви ма. 

П. Па ре за но вић

НА ЛИЦУ МЕСТА
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У ша бач ком Ге рон то ло шком цен тру, по во дом „Ме-
се ца со ли дар но сти са ста ри ма”, отво ре на је из ло жба 
сли ка ко је су умет ни ци овог гра да ура ди ли ле тос у сли-
кар ској ко ло ни ји „Ре ка при ја тељ ства”. Све сли ке на ста-
ле на до сад одр жа ним ко ло ни ја ма на ла зе се у Цен тру 
и опле ме њу ју та мо шњи про стор и, пре ма ре чи ма ње-
го вог ди рек то ра Ми ла на По по ви ћа, за о ку пља ју па жњу 
ста рих ко ји при жељ ку ју да се и они јед ном на ђу на не-
кој од сли ка. 

Ово го ди шњи да ро дав ци де ла би ли су: Жељ ко Дра ги ће-
вић, Ми ли ца Ву лић, Вла ди сав Ар се но вић, Сто јан Ани чић, 

Сто јан ка Си мић, 
Ве ра Га јић, Иван 
Ву ја нић, Ни ко ла 
Мла де но вић, Ру-
жи ца Па вло вић 
Вла хо вић, Вла де та 
Ми шко вић и Дра-
го сла ва Стан ко вић, 
чла но ви Удру же ња 
ли ков них ства ра ла-
ца Шап ца.
Б. Ра до ва но вић

  у кри зи
– Бу це Мир ко ви ћа „Мо ја Жу па, мо ја 
Оке а ни ја”, при ре ђе на из ло жба фо то-
гра фи ја с еко ло шком по тком и у ко ме 
је љу би те љи ма му зи ке и по е зи је раз-
га љи вао ду шу про фе сор др Сло бо дан 
Јо вић. Пут ни ке на мер ни ке без да ха су 
оста ви ли чла но ви КУД „Ко ло”, жуп ска 
свад ба са дав на шњим свад бар ским све-
ча но сти ма на овим про сто ри ма, деч ји 
ма скен бал, џи нов ски срп ски опа нак на 
точ ко ви ма пре пун гро жђа... 

Че ти ри сеп тем бар ска да на, од 24. 
до 27, по све ће на бер би гро жђа оправ-
да ла су њен ово го ди шњи сло ган „Ви-
но и љу бав ни су у кри зи”.

Т. Кр шић

АЛЕК СИ НАЦ

Ста ри ма у част
И ове го ди не Цр ве ни крст Алек син ца укљу чио се у обе ле жа-

ва ње 1. ок то бра – Ме ђу на род ног да на ста ри јих. Тим по во дом, 
ак ти ви сти ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је у про сто ри ја ма Оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра ор га ни зо ва ли су ак ци ју бес плат ног 
ме ре ња крв ног при ти ска.

Пре ма ре чи ма се кре та ра Цр ве ног кр ста То пли це Ђор ђе ви ћа, до 
кра ја ок то бра у Ге рон то ло шком цен тру „Је ле нац” би ће одр жа на тра-
ди ци о нал на при ред ба у част ста на ра овог цен тра, на ко јој ће, по ред 
оста лих, уче ство ва ти и уче ни ци алек си нач ких основ них шко ла.

С. Илић

ША БАЦ

Сли ке за празник
У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ ВР БАС

Фи зи кал на те ра пи ја
По во дом Ме ђу на род ног 

да на ста ри јих, у Ге рон то-
ло шком цен тру Вр бас пу-
штен је у рад но ви клуб 
за фи зи кал ну те ра пи ју за 
ко ји је Из вр шно ве ће Вој-
во ди не из дво ји ло 971.000 
ди на ра. 

Пре ма ре чи ма Рад ми-
ле Му сић, ди рек тор ке Ге-
рон то ло шког цен тра, тим 
нов цем ку пље ни су ла-
сер, ул тра звук, уре ђај за 
елек тро маг нет ну те ра пи ју, 
па ра фин и дру ге спра ве. 
Услу ге фи зи кал не те ра пи је 
ће, осим ба ка и де ка из 
Цен тра, мо ћи да ко ри сти и 
ло кал но ста нов ни штво.

Осим зва ни ца из ло кал не са мо у пра ве, овом до га ђа-
ју при су ство ва ла је и Нов ка Мо јић, по кра јин ски се кре-
тар за со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју.

М. Мек те ро вић

Рад ми ла Му сић, др Жељ ко
Ви до вић (ло кал на са мо у пра ва) 

и Нов ка Мо јић
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У ШИДУ СМОТРА ХОРОВА ПЕНЗИОНЕРА ВОЈВОДИНЕ

Она која срце дира

Долазак пред Културни центар

„Јесен живота” за крај

Уштимавање пред наступ

Диригенти

Добродошлица

Умил на, сна жна, не жна 
– она ко ја ср це ди ра, 

ре кли су за хор ску пе сму 
мла ди во ди те љи Смо тре 
хо ро ва пен зи о не ра Вој во-
ди не ко ја је 2. ок то бра, уз 
по др шку ло кал не вла сти и 
Са ве за пен зи о не ра се вер-
не срп ске по кра ји не, а у 
ор га ни за ци ји Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра Шид, 
одр жа на у Кул тур ном цен-
тру овог гра да. Сви ко ји су 
има ли при ли ку да чу ју пе-
сме у из во ђе њу 12 хо ро ва 

љу ди тре ћег до ба, под ди-
ри гент ском па ли цом Све-
то за ра Ко ји ћа, ду го не ће 
за бо ра ви ти ову ма ни фе-
ста ци ју.

По здра вља ју ћи уче сни ке 
Смо тре, пред сед ник шид ске 
оп шти не На та ша Цвјет ко вић 
обе ћа ла је по др шку ак тив-
но сти ма нај ста ри јих, док је 
Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, за хва лио сви ма што и 
по ред ве ли ких ма те ри јал-

них про бле ма не гу ју кул-
тур не вред но сти и чу ва ју 
тра ди ци ју на ро да.

Хен дло ва му зи ка и ста-
ро град ске пе сме из По кра ји-

не са мо су део ре пер то а ра 
ко јим су се пу бли ци пред-
ста ви ли апа тин ски пен зи-
о не ри. Вр шча ни, ко је већ 
24 го ди не успе шно во ди 

Ан то ни ја Пе шић, пе сма ма 
на не ко ли ко је зи ка (срп-
ском, ру мун ском, ма ђар ском 
и ла тин ском) ни ког ни су 
оста ви ли рав но ду шним. „Ро-

ман ти ча ри с Бе ге ја” за ову 
при ли ку ком по но ва ли су пе-
сму „На шид ском фрон ту”, 
а у њи хо вом из во ђе њу „Ти-
хо, но ћи” ужи ва ли су пе ва-

чи, там бу ра ши, ди ри гент и 
пу бли ка.

Хор „Сун ча на је сен” из 
Ки кин де от пе вао је „Срп-
ки њу”, ле ско вач ка пе вач ка 
гру па „Не вен”, пре по зна тљи-
ва по не го ва њу из вор них 
на род них пе са ма, из ве ла 
је „Соф ку”, „Ој, Лен ко”... 
Хор но во сад ских пен зи о-
не ра „Иси дор Ба јић”, ко ји 
на сту па од 1970. го ди не, 
от пе вао је не ко ли ко пе са-
ма из бо га тог ре пер то а ра 
на срп ском је зи ку и је зи ци-
ма на род но сти, док је хор 
„Злат на је сен” из Пан че ва 
пе вао љу бав не пе сме, јер 
њих нај ви ше во ли. 

Осим ком по зи ци ја Сте-
ва на Мо крањ ца и Иси до-

ра Ба ји ћа, жен ски хор из 
Сом бо ра из вео је ба ла ду 
о мај ка ма ко ја је раз не-
жи ла све при сут не у са ли. 
„Срем ци” – хор оп штин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра-
да и ста ро сних пен зи о не-
ра из Срем ске Ми тро ви це 
за вр шио је на ступ пре пе-
вом ма ђар ске на род не пе-
сме „Да ћу све”, а ме шо ви ти 
хор пен зи о ни са них Су бо ти-
ча на ода брао је „Очи чор-
ни је”, „Ла па ло му”...
За до вољ ство да се у 

име свих уче сни ка опро-
сте од пу бли ке при па ло је 
шид ском хо ру „Је сен жи-
во та” ко ји је то учи нио 
пе смом „Ди ван је ки ће-
ни Срем”.

Ика Ми тро вић

НА ЛИЦУ МЕСТА
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Алар ми за плач бе ба

По моћ ник ми ни стра за рад и со ци јал-
ну по ли ти ку Вла ди мир Пе шић, у про сто-
ри ја ма Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је 
у Бе о гра ду, уру чио је де сет бе би-апа ра та 
мај ка ма са оште ће ним слу хом. Ме ђу до-
бит ни ца ма овог алар ма за плач бе ба би-
ла је и Ма ја Сто ја но вић, члан Оп штин ске 
ор га ни за ци је глу вих и на глу вих Сме де-
рев ске Па лан ке.
Ина че, ови бе би-алар ми уру че ни су 

кра јем сеп тем бра, на Ме ђу на род ни дан 
глу вих и на глу вих.  Сл. К.

У оп шти ни При бој има око шест хи ља да пен зи о не-
ра, то ли ко и за по сле них, док 
је на еви ден ци ји На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње 
ви ше од се дам хи ља да не-
за по сле них. Пре две де це-
ни је у гра ду на Ли му би ло 
је 14.000 рад ни ка, а са мо 
2.000 пен зи о не ра.

– То до вољ но го во ри 
о со ци јал ном ста њу у оп-
шти ни на тро ме ђи Ср би је, 
Цр не Го ре и БиХ – ка же 
про фе сор Ра до ван Рив ча-

нин, пред сед ник Оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра 
и од бор ник ПУПС-а у ло-
кал ној са мо у пра ви. – Ме ђу 
ов да шњим пен зи о не ри ма 
мно го их је са при ма њи ма 
ис под осам хи ља да ди на ра. 
Ор га ни за ци ја чи ни све да 
им по мог не. При ме ра ра-
ди, овог ле та обез бе ђе но 
је 1.100 ку би ка огрев ног 
др ве та по це ни од 3.290 
ди на ра за ку бик, уз ше сто-
ме сеч ну бес ка мат ну от пла-
ту. По ред то га, на ба вља мо 
све жу пи ле ти ну, су хо ме-
сна те про из во де и мед по 
знат но по вољ ни јим усло-
ви ма у од но су на ло кал ну 
тр го ви ну.

У овој го ди ни о тро шку 
Фон да ПИО 48 пен зи о не-
ра ишло је на де се то днев-
ни од мор у не ку од ба ња, 
а 150 чла но ва ове ор га ни-
за ци је у ју ну и сеп тем бру 
има ли су бес плат но дво ча-
сов но ко ри шће ње ба зе на у 
При бој ској ба њи.

За хва љу ју ћи уче шћу у 
ло кал ној вла сти ко ја пар ти-
ци пи ра пре во зни ку „Ја њу ше-
вић” у При бо ју, пен зи о не ри 
има ју бес пла тан пре воз на 
свим ре ла ци ја ма ове оп шти-
не и по вла шће ну во жњу од 
30 од сто на свим ли ни ја ма 
по ме ну тог пре во зни ка у ме-
ђу град ском са о бра ћа ју. Са 
овим бе не фи ци ја ма пен зи-
о не ри уште де јед но ме сеч-
ну пен зи ју у то ку го ди не, а 

они ко ји жи ве на се лу из нос 
дво ме сеч не пен зи је за пла-
сман ви шка сво јих про из во-
да ко је до пре ма ју на јед ну 
од две пи ја це у гра ду.

Ви ше од три хи ља де пен-
зи о не ра жи вот но су оси гу ра-
ни код „Ду нав оси гу ра ња”. 

Од не дав но, пен зи о не ри 
има ју ам бу лан ту у На се љу, 
чи је услу ге ко ри сте без че-
ка ња и прет ход не на ја ве.

Ђ. Ми ло ва но вић

На не дав ном из ле ту у Др вен град

Ра до ван Рив ча нин

ПРИ БОЈ СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ИМА ЈУ ПО ДР ШКУ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Пре гле ди без че ка ња

КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ „КНЕ ГИ ЊА МИ ЛИ ЦА” 

То на хра не за нај у гро же ни је
У по след њих не ко ли ко ме се ци две 

сто ти не ак ти вист ки ња Удру же ња же на 
„Кне ги ња Ми ли ца”, осно ва ног мар та 
2007. го ди не с ци љем не го ва ња тра-
ди ци о нал них дру штве них вред но сти, 
по се ти ло је око сто ти ну по ро ди ца у 
се дам се ла оп шти не Кра гу је вац. Оно 
што су за те кле би ло је ви ше не го по-
ра жа ва ју ће: из у зет но ло ши жи вот ни 
усло ви чла но ва тих до ма ћин ста ва, 
пра ће ни не до стат ком ма те ри јал них 

и дру гих усло ва за нор мал ну ег зи-
стен ци ју, као и из о ста нак по мо ћи 
ши ре дру штве не за јед ни це. По себ но 
те шка си ту а ци ја је у до ма ћин стви ма 
у ко ји ма су оста ла са мо ста ра и бо-
ле сна ли ца, ко ја ни су у ста њу да се 
бри ну о се би.

Удру же ње же на „Кне ги ња Ми ли ца”, 
у са рад њи са Цен тром за со ци јал ни 
рад „Со ли дар ност”, еви ден ти ра ло је 
ви ше од две хи ља де пен зи о не ра из 

Кра гу јев ца и око ли не чи ја су 
ме сеч на при ма ња из ме ђу 1.700 
и 4.000 ди на ра. Уз по моћ до-
на то ра, На та ше Томп сон из 
Лон до на и још две ху ма ни тар-
не ор га ни за ци је, обез бе ђе но 
је хи ља ду ки ло гра ма хра не и 
дру гих жи вот них на мир ни ца 
и по де ље но нај у гро же ни јим 
ста рач ким до ма ћин стви ма у 
Цве то јев цу, Јо ва нов цу, Кор-
ма ну, Чу ми ћу и дру гим шу-
ма диј ским се ли ма. 

М. Сан трач

Ма ја Сто ја но вић, са су пру гом Ми ло ра дом 
и си ном Дар ком, са бе би-алар мом

ХРОНИКА
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ПАН ЧЕ ВО

По моћ умет ни ка
У га ле ри ји Син ди ка та пен зи о не ра „Не за ви сност” у Пан-

че ву 20 ли ков них ства ра ла ца из Бе о гра да, Пан че ва и (дво-
ји ца) Мо на сти ра (Ту нис), пред ста ви ло је сво је ра до ве. 

Слав ко Бје ла јац, пред сед ник пан че вач ког Син ди ка та 
пен зи о не ра „Не за ви сно ст”, за хва лио је умет ни ци ма ко ји су 
уче ство ва ли у ле то шњој ли ков ној ко ло ни ји у син ди кал ним 
про сто ри ја ма и да ри ва ли им та да ура ђе не сли ке.

– На ша син ди кал на ор га ни за ци ја бо га ти ја је за 25 сли-
ка, углав ном уља на плат ну и па сте ла. Не ке сли ке ће мо 
про да ти да би смо обез бе ди ли сред ства за на ше ак тив но-
сти, оста ле ће кра си ти на ше про сто ри је. На да мо се да ће 
се и убу ду ће умет ни ци ода зва ти по зи ву и уче ство ва ти у 
слич ним ак ци ја ма да по мог ну ак тив но сти Син ди ка та пен-
зи о не ра „Не за ви сност” – ка же Бје ла јац.

Из ло жби је, по ред чла но ва оп штин ских ор га ни за ци ја и 
го сти ју, при су ство вао и Пе тар Ми тро вић, пред сед ник Ре-
пу блич ког син ди ка та пен зи о не ра „Не за ви сност”. При јат ној 
ат мос фе ри до при не ли су му зи ком и пе смом чла но ви му-
зич ке сек ци је Син ди ка та, па је дру же ње до ма ћи на и умет-
ни ка на ста вље но до ка сних ве чер њих са ти.

М. И.

ЗА ЈЕ ЧАР

При зна ње у Бу гар ској
Чла но ви КУД „Пен зи о нер” из За је ча ра, ко ји већ шест го-

ди на уче ству ју на Ме ђу на род ном фе сти ва лу „Злат на је сен” 
у Вра цу (Бу гар ска), не дав но су на сту пи ли и на Ше стом фе-
сти ва лу пе са ма „Злат на ца ри ца – Кнеж 2009” у исто и ме ном 
бу гар ском гра ди ћу: из ве ли су сплет срп ских пе са ма. 

ЗА ЈЕ ЧАР

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Чари вин ске ули це
Кру ше вач ки окру жни од бор пен зи о не ра, са ста вљен од 

пред став ни ка оп штин ских ор га ни за ци ја Алек сан дров ца, 
Бру са, Вар ва ри на, Тр сте ни ка, Ћи ћев ца и Кру шев ца, ко ји 
сед ни це одр жа ва увек у дру гом оп штин ском цен тру, овог 
пу та је за са ста нак ода брао Алек сан дро вац. Ово стога да 
би, по сле рад ног де ла, чла но ви Окру жног од бо ра мо гли 
ма ло да осе те и ча ри Жуп ске бер бе.

На сед ни ци се раз го ва ра ло ка ко да се на најбољи 
начин по мог не пен зи о не ри ма, по го то ву они ма ло шег ма-
те ри јал ног ста ња (нов ча на по моћ, ле ко ви, пре воз, зим ни-
ца, огрев, по зај ми це, кре ди ти, ба ње...), али и ка ко да се 
жи вот најстаријима учи ни за ни мљи ви јим (из ле ти, дру же-
ња, дру штве не игре...). 

Ука за но је на то ка ко се Са вез пен зи о не ра Ср би је и 
ње го ви пред став ни ци у ор га ни ма вла сти бо ре да се у 
вре ме еко ном ске кри зе не сма ње при на дле жно сти пен-
зи о не ра. 

Ђу ро Пе рић, в.д. пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра, а и 
мно ги чла но ви Од бо ра го во ри ли су о ва жним до ку мен ти ма 
као што су, на при мер, спо ра зум о удру жи ва њу у Са вез 
пен зи о не ра Ср би је и ње гов ста тут, али и о си вој еко но-
ми ји ко ја оси ро ма шу је Пен зиј ски фонд, о све ма њем бро-
ју за по сле них и све ве ћем бро ју пен зи о не ра...

Р. Мај де вац

Жен ској гру пи пе ва ча КУД „Пен зи о нер”, пред во ђе ној со-
ли стом Ве ром Ди ми три је вић, при пао је „Ла у ре ат” – нај ви-
ше при зна ње бу гар ског фе сти ва ла, а уру чио га је Си ме он 
Шар ба нов ски, кмет оп шти не Кнеж. За па же ни су би ли и пе-
вач ки ду е ти Ве ре Ко стић и Ве ре Ди ми три је вић, и Де сан ке 
Стан ко вић и Ца не Јо ва но вић, као и фол клор на гру па за је-
чар ских пен зи о не ра ко ја је из ве ла сплет вла шких ига ра.

М. Слав ко вић

ТИ МОЧ КА КРА ЈИ НА

Ства ра ла штво же на
У За је ча ру ће се 29. ок то бра одр жа ти 10. смо тра на-

род ног ства ра ла штва же на пен зи о не ра Бор ског и За је чар-
ског окру га. 

Пре ма ре чи ма Сто ја на Не ши ћа и Јо ван ке Фи ли мо но вић, 
пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Ор га ни за ци о ног од-
бо ра ове ре ги о нал не смо тре, оче ку је се уче шће ви ше од 
400 пен зи о не ра Ти моч ке кра ји не, као и го сти ју из Бра ни-
чев ског окру га. 

Смо тра ће се одр жа ти у са ли По зо ри шта „Зо ран Рад ми-
ло вић”, а пен зи о не ри-ама те ри ће се над ме та ти у хор ском 
и груп ном пе ва њу, од ме ри ће се во кал ни и ин стру мен тал ни 
со ли сти, ли те рар ни ства ра о ци и ре ци та то ри, као и фол-
клор не гру пе у народним играма. 

Дру же ње ће се после програма на ста ви ти у хо те лу „Ср-
би ја Тис” у За је ча ру.

М. С.
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ЉУ БО ВИ ЈА

По шта се ни ма ју на ка
Пе де се так пен зи о не ра из Љу бо ви је по чет ком ме се ца 

по се ти ло је Мач ков ка мен, ви со ра ван не да ле ко од Круп-
ња, на ко јој је ко стур ни ца срп ских вој ни ка из ги ну лих у 
би ци на про сто ри ма Мач ко вог ка ме на и пла ни не Ја год ње 
са аустро у гар ском вој ском 1914. го ди не. Ис пред спо мен-
ко стур ни це љу бо виј ски пен зи о не ри за па ли ли су све ће и 
ода ли по част срп ским вој ни ци ма ко ји су у ју нач кој бор би 
за осло бо ђе ње Ср би је да ли жи вот на овом ме сту.

У бор ба ма на Мач ко вом ка ме ну од 16. до 23. сеп тем бра 
1914. го ди не из стро ја је из ба че но 11.490 на ших, а 12.000 
аустро у гар ских вој ни ка. Не при ја тељ ски ко ман дан ти су твр-
ди ли, пре ма за пи си ма исто ри ча ра, да је „љу та бит ка на про-
сто ру Мач ко вог ка ме на би ла нај кр ва ви ја ко ју су има ли у ра ту 
са Ср би ма”, а на за рав ни од око по ла ки ло ме тра не ма ни-
јед ног пе дља тла ко ји ни је био, и то до слов но, на то пљен 
кр вљу и пре кри вен те ли ма па лих срп ских вој ни ка.

М. Ма ли шић

Пен зи о не ри на Мач ко вом ка ме ну

ИДВОР

Го сто ва ла „Сун ча на је сен”

Ки кинд ско Удру же ње пен зи о не ра по се ти ло је по но во 
Идвор, се ло у оп шти ни Ко ва чи ца: 62 пен зи о не ра, пре те жно 
чла но ва Кул тур но-умет нич ког дру штва „Сун ча на је сен”, го-
сто ва ли су и при ре ди ли кон церт у Спо мен-до му „Ми хај ло 
Идвор ски Пу пин”. Гле даоци у дуп ке пу ној са ли оду ше вље-
но су по здра ви ли на ступ хо ра, фол клор не гру пе и во кал них 
со ли ста „Сун ча не је се ни”, као и го сте про гра ма Ки кин ђа ни на 
Не дељ ка Стан ко ви ћа, дру го пла си ра ног на так ми че њу фру-
ла ша Ср би је у При сло ни ци, и Ми о дра га – Дра ган че та Мун-
ћа на из Иђо ша, буб ња ра на др ве ном бу ре ту. Из ве де ни су и 
ске че ви ко је су на пи са ли ки кинд ски пен зи о не ри.

Ки кин ђа ни су у Ко ва чи ци по се ти ли га ле ри је на род ног 
ства ра ла штва и на ив ног сли кар ства, као и Аква парк, а 
су срет је на ста вљен дру же њем.

С. З.

ПРО КУ ПЉЕ

Бес плат но бра шно
У ок то бру ће Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у 

Про ку пљу, по ре чи ма пред сед ни ка Ми ро љу ба Ко ци ћа, об-
ра до ва ти чла но ве чи ја при ма ња не пре ла зе 11.000 ди на-
ра бес плат ном до де лом бра шна.

У 23 од бо ра, ко ли ко их има на град ском и се о ском под-
руч ју, по 25 ки ло гра ма бра шна до би ће 600 пен зи о не ра.

Ина че, у Ор га ни за ци ји пен зи о не ра уве ли ко ра де и на обез-
бе ђи ва њу кром пира, пи ле ћег ме са, ја бу ка и дру гих по треп-
шти на на од ло же но пла ћа ње – углав ном на шест ра та.

Ж. Д.

ША БАЦ

Дру же ње у Ву ко ва ру 
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из Шап ца при-

хва ти ла је по зив удру же ња пен зи о не ра „За пад ни Сри јем” 
из Ву ко ва ра да при су ству је Да ну ста рих. Уз свих 12 ор-
га ни за ци ја ове ре ги је и број ну гру пу Шап ча на, ску пу су 
при су ство ва ле и де ле га ци је из Ши да и Ру ме.

Са из ло жбе Са ве Шу ма но ви ћа

Шап ча ни су из не на ди ли до ма ћи не ори ги нал ним по кло-
ном: руч но тка ним пе шки ром на ко ме је из ве зе но ла ти-
ни цом „Удру га уми ро вље ни ка За пад ни Сри јем Ву ко вар” и 
ћи ри ли цом „Ткач ка ра ди о ни ца По ве смо Ша бац”.

Ка ко се и оче ки ва ло, ни је се мно го при ча ло о ни ским при-
ма њи ма, здра вљу, не ре ше ним пен зи ја ма из ме ђу на ше две др-
жа ве... Уме сто то га, усле ди ли су дру же ње, пе сма и игра.

На пу ту ка Ву ко ва ру, Шап ча ни су об и шли из ло жбу Са-
ве Шу ма но ви ћа у Ши ду и ис ко ри сти ли је дин стве ну при-
ли ку да ви де 189 ра до ва ве ли ког сли ка ра. 

Чи ње ни цом да су у јед ном да ну би ли у две др жа ве, пен-
зи о не ри су и овај пут по твр ди ли још до бру кон ди ци ју. 

Д. Ми ја то вић

До чек и пре да ја пе шки ра
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Оп штин ске
ор га ни за ци је Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је

Ра шки округ
Кра ље во,
Хе ро ја Ма ри чи ћа 77

 036/322-035
Вр њач ка Ба ња,
Кра ље вач ка 2

 036/611-620
Но ви Па зар, Пр вог ма ја бб

 020/311-370
Ра шка, Сту де нич ка бб 

 036/736-897
Ту тин, Ко вач ка бб

 020/811-271 
Сје ни ца, Кра ља Пе тра I 
26  063/1072-323

Ра син ски округ
Кру ше вац, Оби ли ће ва 32

 037/427-935
Брус, Ми ке Ђор ђе ви ћа 7

 037/827-312 
Алек сан дро вац,
29. но вем бра 158

 037/556-190
Вар ва рин, Зе ле на пи ја ца бб

 037/787-681
Тр сте ник,
Ра до ја Кр сти ћа 86

 037/711-850
Ћи ће вац, Ка ра ђор ђе ва 189 

 037/812-043
Ра жањ, Пар ти зан ска 38 

037/841-115

Ни шав ски округ
Ниш, Но во па зар ска 10

 018/4245-650
Алек си нац, 7. ју ла 19

 018/803-845
Га џин Хан,
Ми ло ша Оби ли ћа бб

 018/860-104
До ље вац  018/818-015
Ме ро ши на  018/4892-351
Свр љиг, Бо ре При це 1

 018/821-528

То плич ки округ
Про ку пље,
21. срп ске ди ви зи је 21

 027/324-615
Бла це, Све тог Са ве 3

 027/371-305
Жи то ра ђа, Жи то ра ђа бб

 027/362-355
Кур шу мли ја,
К. Во ји но ви ћа 6

 027/380-810

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

Пле те док че ка

Да не ки љу ди ни су на ви кли да гу бе вре ме, 
без об зи ра на то где се за тек ну, по ка зу је и ова 
на ша вред на Бе о гра ђан ка ко ја је ис ко ри сти ла 
при ли ку да, и док че ка у бан ци, ма ло по ра ди на 
свом штри ке ра ју.

(Фо то: М. Иван ча јић)

ПИСМА

Не ма при ва ти за ци је
Др Јо ван Кр ко ба бић, ви це пре ми јер у срп ској вла ди, 

по се тио је не дав но Спе ци јал ну бол ни цу за ре ха би ли-
та ци ју у Ба њи Ко ви ља чи и с ди рек то ром ове уста-
но ве др Ни ко лом Срем че ви ћем уса гла сио став да се 
овај ре ха би ли та ци о ни цен тар не при ва ти зу је. 

Ова кву од лу ку по здра ви ло је ви ше од 15.000 пен-
зи о не ра из оп шти не Ло зни ца и ши рег под руч ја. По-
зна та је ду го го ди шња успе шна са рад ња Спе ци јал не 
бол ни це у Ко ви ља чи и Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, о чи јем тро шку се у 
2009. го ди ни у ба ња ма Ср би је опо ра вља ло око 10.000 
пен зи о не ра (у овом РХ цен тру око 500, од то га 87 
из ло знич ке оп шти не). 

По ред са рад ње на ре пу блич ком ни воу, Спе ци јал на 
бол ни ца је по сти гла до го вор о са рад њи и на ло кал-
ном ни воу. По што овај крај има мно го пен зи о не ра с 
ни ским при ма њи ма, пен зи о ни са них углав ном не вољ-
но због ло ше при ва ти за ци је, њи ма до ти ра ни или бес-
пла тан бо ра вак у овој уста но ви мно го зна чи, па су 
по здра ви ли спрем ност ло кал не вла сти и Ба ње да им 
за јед но по мог ну и учи не жи вот сно шљи ви јим.

Ж. Кра сав че вић, 
(електронски)

И без из ви ње ња 
Раз у мем да су вре ме на те шка, 

да ве ћи на љу ди не жи ви без бри-
жно и да стре пи ка ко ће са ста-
ви ти крај с кра јем па је отуд и 
по при лич но од сут на. Али, то не 
зна чи да љу ди од ко јих за ви си 
жи вот дру гих мо гу да пу сте ми-
сли ма на во љу.

Пре не ко ли ко да на во зи ла сам 
се, као и обич но, ауто бу сом 74 и 
по сма тра ла во за ча ко ји је с вре-
ме на на вре ме био у не ком „свом 
све ту”, та ко се бар чи ни ло по ње-
го вом по гле ду. Ни је он да би ло ни-
ма ло чуд но што је у по след њем 
тре нут ку ви део да је све тло на 
се ма фо ру цр ве но, при ти снуо је 
на гло коч ни цу, а ста ри ји чо век 
ко ји је ста јао не где на сре ди ни 
плат фор ме по ле тео је не ко ли ко 
ме та ра и до бро се угру вао. Сре-
ћом, про шао је без те жих по вре-
да. При шла сам во за чу и пи та ла 
га зар ни је ред да се овом пут-
ни ку ма кар из ви ни, на шта је он, 
по гле дав ши ме „бе ло”, ка зао: да 
се из ви ним, ко ме и за што? 

Пи там се да ли во за чи у град-
ском пре во зу по вре ме но про ла-
зе не ке те сто ве на осно ву ко јих 
се утвр ђу је да ли су спо соб ни 
за по сао ко ји оба вља ју. 

Мир ја на Јо ва но вић,
Бе о град
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Оце на рад не спо соб но сти

?Ве ли бор Сав ко вић – 
Гор њи Ми ла но вац: 
На ла зим се у ве о ма 
те шкој ма те ри јал ној 

си ту а ци ји, тре нут но сам без 
по сла и ло шег сам здрав стве-
ног ста ња. Имам 61 го ди ну. Од 
1965. до 1983. го ди не ра дио 
сам у пред у зе ћу „Про ле тер”, 
а од 1983. до 1993. при ват-
но, ка да сам због по ро дич них 
про бле ма пре стао да ра дим. 
Мо лим вас да ме оба ве сти-
те да ли ја са овим рад ним 
ста жом и 61 го ди ном жи во-
та мо гу у спо ра зум ну пен зи-
ју. У ва шем ли сту од 15. ју на 
сам про чи тао од го вор јед ном 
го спо ди ну о пра ву на спо ра-
зум ну пен зи ју.

Од го вор: Са Ва шим го-
ди на ма жи во та и го ди на ма 
рад ног ста жа, на жа лост, не 
мо же те да оства ри те пра во 
на ста ро сну пен зи ју. Ка ко већ 

ду го не ра ди те, а ка же те да 
сте ло шег здрав стве ног ста-
ња, мо же те је ди но да по кре-
не те по сту пак за оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи-
ју. Уко ли ко ор ган ве шта че ња 
про це ни да код Вас по сто ји 
пот пун гу би так рад не спо соб-
но сти, мо ћи ће те да оства-
ри те пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју. У су прот ном, мо ра-
те да са че ка те 65 го ди на жи-
во та за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју. До та-
да се мо же те је ди но обра ти-
ти цен тру за со ци јал ни рад 
ра ди оства ри ва ња од го ва ра-
ју ће на кна де. Од го вор ко ји 
сте про чи та ли у на шем ли сту 
од 15. ју на 2009. го ди не не 
од но си се на Вас. Спо ра зум-
на пен зи ја не по сто ји. Ту се 
ра ди ло о ли цу ко је оства ру-
је пра во по Спо ра зу му о со-
ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу 
Ср би је и БиХ.

За кон кад је поднет захтев

?Пе тар Мар ко вић – Бе-
о град: Оства рио сам 
пра во на пен зи ју 10. 
12. 2001. го ди не, а 

зах тев сам под нео у мар ту 
2002. го ди не. По ком за ко ну 
ми при па да пен зи ја, по За ко-
ну о ПИО ко ји је био на сна зи 
10. 12. 2001. го ди не или по 
За ко ну о осно ва ма ПИО ко ји 
је сту пио на сна гу 1. 1. 2002. 
го ди не. Имам ли пра во да би-
рам по вољ ни ји из нос?

Од го вор: Да би се при-
ме нио За кон о ПИО ко ји је 
био на сна зи до 31. 12. 2001. 
го ди не би ло је нео п ход но да 
сте и зах тев за пен зи ју под-
не ли до 31. 12. 2001. го ди-
не. По што сте зах тев под не ли 
у мар ту 2002. го ди не, мо гу-
ће је при ме ни ти са мо за кон 
ко ји је сту пио на сна гу 1. 1. 
2002. го ди не, без мо гућ но-
сти из бо ра про пи са ко ји ће 
се при ме ни ти.

?Бо шко Мла де но вић – 
Ла по во: Од 1980. до 
1990. го ди не, по ред 
ре дов них по сло ва на 

рад ном ме сту, оба вљао сам и 
по сло ве се кре та ра ле кар ске 
ко ми си је. Ко ми си ја је ра ди-
ла по два са та ме сеч но ра-
ди утвр ђи ва ња здрав стве не 
спо соб но сти рад ни ка ко ји су 
оба вља ли по сло ве ве за не за 
без бед ност же ле знич ког са-
о бра ћа ја. Чла но ви ма ко ми-
си је је ис пла ћи ва на на кна да 
за рад на ко ју су пла ће ни и 
сви до при но си за ПИО. Са-
да сам у ста ро сној пен зи ји и 
код утвр ђи ва ња ви си не пен-
зи је у про сек ни су ушле и те 
на кна де. Ка ко мо гу да оства-
рим то пра во.

Од го вор: Не ма за кон ске 
мо гућ но сти да се на кна де 
по осно ву уго во ре них по-
сло ва оства ре не пре 2003. 
го ди не ура чу на ју у пен зиј-
ски основ. Тек по За ко ну о 
ПИО ко ји је сту пио на сна-
гу 10. 4. 2003. го ди не омо-
гу ће но је са би ра ње за ра да 
оства ре них за вре ме ре дов-
ног ра да, или осно ви ца на 
ко је се пла ћа до при нос за 
са мо стал но оба вља ње по сло-
ва, са уго во ре ним на кна да ма 
да за јед но чи не основ за из-
ра чу на ва ње го ди шњег лич-
ног ко е фи ци јен та. То зна чи 
да на кна да ко ју сте при ма ли 
од 1980. до 1990. го ди не не 
мо же би ти об ра чу на та за ко-
рек ци ју Ва ше пен зи је.

На кна де у основ тек од 2003.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

До вољ но ста жа за Србију

?Љу би ца С.: Ро ђе на сам 
30. 1. 1954. го ди не, 
имам 15 го ди на рад-
ног ста жа оства ре ног 

у Хр ват ској и 18 го ди на ста-
жа оства ре ног у Ср би ји по 
чла ну 15. Ре дов но упла ћу јем 
оси гу ра ње Фон ду ПИО Ср би-
је. Да ли ћу 30. 1. 2011, ка да 
на пу ним 35 го ди на ста жа из 
обе др жа ве и 57 го ди на жи-
во та, сте ћи усло ве за ста ро-
сну пен зи ју у Ср би ји?

Од го вор: Под прет по став-
ком да се не из ме не за кон-

ски про пи си, као и да су за 
све вре ме ра да у обе др жа ве 
пла ће ни до при но си за ПИО, 
Ви ће те ис пу ни ти услов за 
ста ро сну пен зи ју у Ср би ји. 
У Хр ват ској ће те ипак мо-
ра ти да са че ка те про пи са не 
го ди не жи во та (60) или да 
се од лу чи те за пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју. Ако ни сте 
под но си ли зах тев за по твр-
ђи ва ње ста жа у Хр ват ској, 
под не си те овај зах тев са да 
и пре кон тро ли ши те да ли су 
пла ће ни до при но си за стаж 
оства рен у Ср би ји.

Про ве ра ста жа пре от ка за

?Ми ле Узе лац – Гор-
њи Ми ла но вац: За по-
сле ни М. Н. у ок то бру 
2009. го ди не ис пу ња-

ва услов за ста ро сну пен зи-
ју на осно ву 40 го ди на ста жа 
оси гу ра ња упи са ног у рад ну 
књи жи цу. Ме ђу тим, упо ре ђу-
ју ћи по дат ке са ли стин гом из 
ма тич не еви ден ци је, уочио 
сам да пе ри од од 1. 6. 1971. 
до 31. 12. 1971, као и це-
ла 1987. го ди на не до ста ју у 
ма тич ној еви ден ци ји. Та ко-
ђе, у 1993. еви ден ти ра но је 
13 ме се ци, а у 2005. го ди ни 
11 ме се ци, тј. је дан ме сец 
ма ње. Да ли чи ним гре шку 
уко ли ко за по сле ног од ја вим 
и упу тим да под не се зах тев 
за пен зи ју.

Од го вор: Ви ве ро ват-
но зна те да, уко ли ко овај 
рад ник не ма 65 го ди на жи-

во та, мо же те са њим рас-
ки ну ти уго вор о ра ду са мо 
спо ра зум но, тј. на тра же ње 
рад ни ка. 

Ако око ово га не ма спо-
ра, би ло би по жељ но да се 
свих 40 го ди на ста жа оси гу-
ра ња не спор но утвр ди. Пи та-
ње је са мо за што је у 2005. 
го ди ни ре ги стро ва но са мо 11 
ме се ци, да ли је до шло до 
про ме не по сло дав ца или је 
не што дру го у пи та њу. Ве-
о ма је не згод но рас ки да ти 
рад ни од нос са да ту мом ка-
да рад ник пу ни 40 го ди на 
ста жа оси гу ра ња по рад ној 
књи жи ци, јер је до вољ но да 
не до ста је и је дан дан па да 
рад ник не мо же да оства ри 
пра во на пен зи ју. Пре по ру-
чу је се да рад ник оста не у 
оси гу ра њу бар до кра ја ме-
се ца у ко ме на вр ша ва по тре-
бан стаж оси гу ра ња.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: сплавар, Леонида, армирач, винт, 
ма, око, пор, на, вав, с, Ханка, квартал, Арика, о, Пата, ом, оги, 
Ена жо, скор, Елемир, галопер, Аника, а, ков, ад, катарка.

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

УСРЕД, 
НАСРЕД

НОСИТИ НА 
ДРУГО МЕСТО ИЗБЕГЛИ НАРОД ДРШКА, 

РУКАНИЦА ВЛАСНИК РАНЧА ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
ЖИРАРДО

МАТЕМАТИЧКИ 
ПОЈАМ (МН.)

ПОЗДРАВЉАЊЕ

АКЦИЈА ЗА 
ОДБИЈАЊЕ 
НАПАДА (МН.)

ПЛАНИНА У 
СЛОВЕНИЈИ

БИЉКА ЈЕСТИВОГ 
ПЛОДА

ОЗНАКА ЗА ТОНУ

ГЛУМАЦ ОРСОН

СИМБОЛ ЗА 
АЈНШТАЈНИЈУМ

МЕСТО У ЦРНОЈ 
ГОРИ

ПРЕНАГЉЕНОСТ

РАНИЈИ ГЛУМАЦ, 
ЏЕМС

ГЛУМАЦ ДАНКАН

ЛУПАТИ, 
ПРАСКАТИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

КРАДЉИВАЦ

ЗЕМЉИШТЕ

СИМБОЛ ЗА 
ЛИТИЈУМ

ИЗВАДИТИ 
КОПАЊЕМ

РЕКА У ИРАКУ
ВРСТА 

ДУГОВЕЧНЕ 
БИЉКЕ

ОЗНАКА ЗА 
ЛИТАР

ВРСТА ЗЕМЉЕ

СТРУГАЧ 
ТЕСТЕРОМ

ОЗНАКА ЗА АЛТ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

АПАРАТ ЗА 
ПРЕГЛЕД УШИЈУ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ВРСТА КАМАТЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА 
(СКР.)

ИМЕ ВАРАЛИЦЕ 
БЕНДЕРА

АУСТРИЈА

РАНИЈИ 
КОШАРКАШ, 
ВЛАДЕ

МОРСКИ ГРЕБЕН
У ТО ВРЕМЕ

МУЗИЧКА СЛОВА

ВАСИЛИЈЕ 
ОДМИЛА

ДРУГИ ПАДЕЖ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГРЧКО СЛОВО

КИЛОПОНД 
(СКР.)

ВРСТА ВРБЕ

АКАДЕМИЈА 
НАУКА

КАТАРИНА 
ОДМИЛА

ПРВАК, 
ШАМПИОН

ОЗНАКА ИТАЛИЈЕ

БИЉКА ЗА 
ИСХРАНУ

ГЛУМАЦ ОРСОН

ПРЕНАГЉЕНОСТ

ЛУПАТИ,
ПРАСКАТИ

ИЗВАДИТИ
КОПАЊЕМ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

СТРУГАЧ 
ТЕСТЕРОМ

ЗЕМЉИШТЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА 
(СКР.)

МУЗИЧКА СЛОВА

РАНИЈИ
КОШАРКАШ,
ВЛАДЕ

АКАДЕМИЈА 
НАУКА

ОЗНАКА ИТАЛИЈЕ

КИЛОПОНД 
(СКР.)

Ле ко ви те ми сли
Ка кав свињ ски грип! Код нас је опа сни ји по ли тич-

ки грип. Због не ких ло ших по ли ти ча ра го ди на ма ис-
ки ја ва мо!
Кад по ли ти ча ри др же све кон це у сво јим ру-

ка ма, на род је упе тљан.
Окре нуо се од исти не. Лаж му је ви ше обе ћа ла.
Код нас се нај ви ше па да на ис пи ти ма из де-

мо кра ти је.
Вр ши се ин вен тар од го вор но сти. Ни ко да до ђе по 

сво ју!
Ду шан Стар че вић

На род у сен ци
Ни је кул тур но при ча ти с пре пу ним усти ма де мо кра-

ти је.
Из ме ђу сјај не про шло сти и све тле бу дућ но сти је 

на род, у дво стру кој сен ци.
Ни је чуд но што нам је др жав ни апа рат нај ску пљи. Пун 

је уво зних де ло ва.
Сло бо дан Ду чић

Црв сум ње
Про дао сам ду шу ђа во лу. Про фи ти рао сам на ђа-

во љем по слу.
Црв сум ње уцр вља и нај бо љу ја бу ку.

Ра ди во је Јев тић Јен ки 

Из чи ста ми ра
Иза ћи ће мо ми бр зо из еко ном ске кри зе, ако 

про на ђе мо пут.
Мир но доп ски ра то ви се во де из – чи ста ми ра.

Гој ко Јан ко вић
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Разлике



Молим за реч
Стран ци, а о стран ки-

ња ма да и не го во ри мо, 
ма сов но до ла зе у Ср би ју 
и опе ри шу усне, гру ди, 
зад њи це... На ша но ва 
шан са: си ли кон ски ту-
ри зам.

Видим проблем: 
наши послодавци нису 
и платодавци.

Шта вреди што имамо 
потенцијал, кад нам је 
привреда импотентна.

Да ли ће нам нове 
визе омогућити и 
излаз из – кризе?

Све видим, све чујем... 
Сад ми тек ништа није 
јасно.

Дејан Патаковић

РЕ КЛИ СУ...

О МРЖЊИ
Мр жња пре ма на ро ди ма за 
не ке на ро де је на че ло одр-
жа ња.

Ба рух Спи но за

Ни ка да се мр жња не укла ња 
мр жњом. Са мо бла гост бри-
ше сва ку мр жњу. То је за кон 
ве чан и не про мен љив.

Бу да

Кад љу бав по ста не за по-
вест, мр жња мо же по ста-
ти ужи так.

Чарлс Бу ков ски

Кад мр зим, од у зи мам се-
би не што; кад во лим, по-
ста јем бо га ти ји за оно што 
во лим.

Фри дрих фон Ши лер

Стро гост ра ђа страх, али 
глу пост ра ђа мр жњу.

Фран сис Бе кон

У зе мљи мр жње нај ви ше 
мр зе оно га ко не уме да 
мр зи.

Иво Ан дрић

До ско ци
Ни је у овој зе мљи све при ва ти зо ва но. Мно го то га је 

оте то.
Ода брао сам ле ка ра. Овај нај ма ње тра жи.
Вре ме је да иде те у пен зи ју. Из ли за ли су вам се лак-

то ви.
Не др жи те га за реч. Ту је нај та њи.
Де мо кра ти ја је не до ступ на. Не ода зи ва се на по зи ве 

гра ђа на.
Ра де Ђер го вић
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