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АКТУЕЛНО

Основица Допринос по 
стопи 22%

15.454 3.399,88

17.662 3.885,64

23.844 5.245,68

28.701 6.314,22

35.324 7.771,28

38.415 8.451,30

50.778 11.171,16

56.077 12.336,94

68.440 15.056,80

88.310 19.428,20

132.465 29.142,30

176.620 38.856,40

220.775 48.570,50

Но ве осно ви це 
Гра ђа ни ко ји са ми упла ћу ју стаж 

(по чла ну 15) од но вем бра ће до-
при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње упла ћи ва ти на осно ви це 
ни же за 0, 2 од сто у од но су на до-
са да шње. 

Но ве осно ви це по сле ди ца су ускла-
ђи ва ња са кре та њем за ра да у прет-
ход ном квар та лу. По што су за ра де 
ми ни мал но опа ле (сма ње не су са про-
сеч них 44.233 на 44.155 ди на ра), исто 
то ли ко, тек не ко ли ко ди на ра, сма ње-
не су и осно ви це оси гу ра ња. 

Они ко ји са ми бри ну о пен зи ји 
мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 
осно ви ца по ко јој ће упла ћи ва ти до-
при нос не за ви сно од сво је струч не 
спре ме. Нај ни жа осно ви ца, ко ја из-
но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке 
за ра де из прет ход ног тро ме сеч ја, за 
но вем бар и де цем бар ове и ја ну ар 
сле де ће го ди не из но си 15.454 ди на-
ра, а нај ви ша, у ви си ни пет про сеч-
них пла та, 220.775 ди на ра. По што се 
до при нос пла ћа по сто пи од 22 од сто 
на ове осно ви це, то зна чи да ће ме-
сеч ни из да так за бу ду ће пен зи је би ти 
од 3.399 – за оне ко ји се опре де ле 
да стаж упла ћу ју по нај ни жој осно-
ви ци, до 48.570,50 ди на ра, ко ли ко 
ће ме сеч но упла ћи ва ти они ко ји се 
опре де ле за нај ви шу осно ви цу.

Ви ше ме сеч на стра хо ва ња жен ског 
де ла по пу ла ци је у Ср би ји да ће до 

за слу же не пен зи је ра ди ти пет го ди на 
ду же ипак су се по ка за ла нео сно ва ним. 
Ре фор ма пен зиј ског си сте ма, ка ко су 
по твр ди ли и зва нич ни ци Вла де Србије 
по сле раз го во ра са ММФ-ом, овог пу-
та про ћи ће без по ме ра ња ста ро сне 
гра ни це за же не. Из јед на ча ва ње же на 
са му шкар ци ма та ко да и оне, убу ду-
ће, у пен зи ју од ла зе тек са на вр ше них 
65 го ди на „ве о ма би оште тило же не 
у Ср би ји”, про це ни ли су и об ја сни ли 
чел ни ци вла де, по што су и не ки еко-
но ми сти, ра чу ни ца ма, по ка зи ва ли да то 
не би ни до не ло не ке ве ли ке уште де 
ка да је у пи та њу укуп на сво та нов ца 
ко ји се из два ја за пен зи је. А је дан од 
ци ље ва пред сто је ће ре фор ме и је сте 
уште да, тач ни је ства ра ње еко ном ски 
одр жи вог пен зиј ског си сте ма ко ји ће, 
ка ко је ре као и др Јо ван Кр ко ба бић, 
пот пред сед ник вла де, по што ва ти сте-
че на пра ва пен зи о не ра и не ће би ти 
ме њан за ду жи низ го ди на.

То да же не не ће ра ди ти до 65, 
за сад је и је ди но што се мо же ре ћи 
о ре фор ми пен зиј ског си сте ма. Су-
де ћи пре ма из ја ва ма струч ња ка ко-

ји се ба ве пи та њем ре фор ме, све су 
оп ци је отво ре не и ни ко још не же ли 
да твр ди ко ја ће ре ше ња би ти усво-
је на. Из ве сно је још и то да би но-
ви кон цепт тре ба ло да бу де за вр шен 
и усво јен у де цем бру јер, ако ни шта 
дру го, ва же ћи За кон о ПИО за мр за-
ва ње пен зи ја оро ча ва са мо до кра ја 
2009, а ви ше го то во ни ко не спо ри 
да ће при на дле жно сти нај ста ри јих на 
ле ду оста ти и у 2010. го ди ни. 

Не из ве сно је, та ко ђе, ка ко ће би-
ти ре ше но пи та ње из ра чу на ва ња пен-
зи ја за при пад ни ке по себ них слу жби, 
као што су МУП, БИА..., ко ји при ли-
ком пен зи о ни са ња мо гу да би ра ју хо-
ће ли им про сек за бу ду ћа при ма ња 
би ти са мо из го ди не ко ја прет хо ди 
пен зи о ни са њу, што је та ко ђе оро че-
но до 31. 12. 2009. го ди не. Очи то је 
и да ће се „пре тре сти” бе не фи ци ра ни 
стаж, пра во на по ро дич не пен зи је... 
а но ви за кон тре ба да про пи ше и но-
ви на чин ускла ђи ва ња пен зи ја. Ка ко 
ће сва ова пи та ња убу ду ће би ти ре-
ше на, за са да ни ко од екс пе ра та не 
на го ве шта ва. Де цем бар је бли зу па 
нам оста је са мо да са че ка мо.

В. А.

ЖЕ НЕ У СР БИ ЈИ НАЈ ЗАД МО ГУ ДА ОДАХ НУ

Без још пет го ди на рада
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Оп ште удру же ње 
пред у зет ни ка у оп-
шти ни Ки кин да ор-
га ни зо ва ло је, под 
по кро ви тељ ством ло-
кал не са мо у пра ве, 
Тре ћи ми ни-са јам ко-
ји је раз гле да ло око 
че ти ри хи ља де по се-
ти ла ца. Про из во де и 
услу ге пред ста ви ло је 
два де се так из ла га ча, 
a, што је нај ва жни је, 
не ки од њих су ус пе-
ли да уго во ре и но ве 
по сло ве.

Ова стру ков на ор-
га ни за ци ја обе ле жи ће 
уско ро 130 го ди на од 
осни ва ња Срп ске за-
нат ске за дру ге на овим 
про сто ри ма. Са да шње 
удру же ње оку пља око 

1.300 пред у зет ни ка ко-
ји за по шља ва ју ви ше од 
2.500 рад ни ка. Не дав-
но су обез бе ђе не про-
сто ри је за рад Оп штег 
удру же ња пред у зет ни-

ка па се, уз из ра же ну 
спрем ност Скуп шти не 
оп шти не да по мог не, 
оче ку ју но ви по ду хва-
ти на раз во ју ма ле при-
вре де.

4

Још ме сец да на за сту ден те
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње про ду жио је 

до кра ја но вем бра рок за до ста вља ње по твр да о ре дов ном шко ло ва њу 
за сту ден те ко ји при ма ју по ро дич не пен зи је.

На по твр ди, ко ја мо же да се пре да лич но или да се по ша ље по штом 
фи ли ја ли Пен зиј ског фон да ко ја ис пла ћу је пен зи ју, нео п ход но је упи са-
ти ма тич ни број ро ди те ља по ко ме се ко ри сти пен зи ја. 

Сту ден ти, без об зи ра на то да ли су на бу џе ту или су са мо фи нан си-
ра ју ћи, има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју до на вр ше не 26. го ди не, од-
но сно го ди ну да на ду же ако су шко ло ва ње пре ки ну ли због од слу же ња 
вој ног ро ка.

Ми ни-са јам пред у зет ни ка

Ин фор ма тич ка обу ка за же не

Па о ри до би ли кре ди те

Спи сак фир ми 
од по не дељ ка

Ко нач на ли ста пред у зе ћа чи јим 
рад ни ци ма ће др жа ва по ве за ти стаж 
би ће по зна та пр вих да на но вем бра. 
Пре ма про це на ма Ми ни стар ства ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, у овом кру-
гу ће „ру пе” у ста жу би ти по пу ње не 
за око 47.000 за по сле них у око две 
сто ти не фир ми.

За ин те ре со ва ни по сло дав ци под-
не ли су зах те ве Аген ци ји за при ва-
ти за ци ју за до би ја ње пре ли ми нар не 
са гла сно сти да ста ве хи по те ку на имо-
ви ну. Сле де ћи ко рак је, ка ко је об-
ја сни ла Рад ми ла Бу ку ми рић-Ка тић, 
по моћ ник ми ни стра за рад, обра ћа ње 
Ре пу блич ком фон ду ПИО ра ди об ра чу-
на ва ња ду га, за тим По ре ској упра ви 
да из ра чу на ка ма ту. По сло да вац до-
ста вља хи по те ку или ме ни цу Тре зо ру, 
где и пот пи су је уго вор о по ве зи ва њу 
ста жа за сво је рад ни ке, а Тре зор та-
да ис пла ћу је за о ста ле до при но се Фон-
ду ПИО. По сле ис те ка грејс-пе ри о да 
од го ди ну да на, по сло да вац по чи ње 
да от пла ћу је дуг др жа ви квар тал но у 
сле де ће три го ди не.

Зах те ве за по ве зи ва ње ста жа ме-
ђу пр ви ма су по кре ну ли „Фи лип Кља-
јић” из Кра гу јев ца, „За ста ва елек тро” 
из Ра че, „Ме ха ни за ци ја” и „Фо па” из 
Вла ди чи ног Ха на, „Мач ка ти ца” из 
Сур ду ли це, „7. ју ли” и „Ко па о ник” из 
Кур шу мли је... 

Да под се ти мо, за кључ ком ре пу-
блич ке вла де омо гу ће но је др жав ним 
пред у зе ћи ма и онима у ко ји ма је др-
жа ва ве ћин ски вла сник, као и при-
ва ти зо ва ним и фир ма ма у по ступ ку 
при ва ти за ци је, да рад ни ци ма пла те 
за о ста ле до при но се др жав ним нов-
цем, ко ји би по сле вра ћа ли бу џе ту. 
За по сле ни ма у при ват ним пред у зе-
ћи ма је ди ни са вет, за сад, је сте – да 
пра зни не у рад ном ста жу по ку ша ју да 
по пу не ту же ћи вла сни ка фир ме ко ји 
им ни је упла ћи вао до при но се.

Фонд за раз вој по љо при вре де Вој-
во ди не до де лио је укуп но 364.000 
евра кре ди та по љо при вред ни ци ма 
за на бав ку опре ме за на вод ња ва-
ње, као и за ку по ви ну ста кле ни ка, 
пла сте ни ка и пра те ће опре ме.

Ову по зај ми цу до би ло је 1.205 
па о ра. На бав ка опре ме за на вод-
ња ва ње кре ди ти ра се са 210.000 

евра, а дру га кре дит на ли ни ја из-
но си 154.000 евра. 

На ред ни кре дит ни ци клус би ће 
рас пи сан по чет ком но вем бра, јер је 
ре ба лан сом по кра јин ског бу џе та за 
ове на ме не одо бре но још 55 ми ли-
о на ди на ра. Ка мат на сто па за обе 
кре дит не ли ни је би ће та да ума ње-
на за 0,1 по сто.

По кра јин ски се кре та ри јат за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност по-
ло ва ор га ни зо ва ће за не за по сле не 
же не са те ри то ри је Вој во ди не обу ке 
за сти ца ње ин фор ма тич ког зна ња и 
за не гу ста рих (тј. за за ни ма ње ге-
рон то до ма ћи це). У окви ру овог пла-
на за по шља ва ња до де цем бра би ће 
об у хва ће но око 300 не за по сле них 
же на са еви ден ци је На ци о нал не слу-

жбе за за по шља ва ње – ве ћи ном из 
ма њих сре ди на у По кра ји ни.

На гла сак ће би ти на ин фор ма-
тич ком опи сме ња ва њу, без об зи ра 
на го ди не жи во та и ква ли фи ка ци ју, 
јер ве ли ки број же на из тих ме ста 
још не вла да основ ним ин фор ма-
тич ким зна њи ма – што им је у да-
на шње вре ме основ на пре пре ка у 
про на ла же њу по сла. 
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Ко вер те исте
Про сеч на бру то за ра да ис-

пла ће на у сеп тем бру 2009. го-
ди не из но си ла је 43.577 ди на ра, 
што је но ми нал но на истом ни-
воу, а ре ал но за 0,3 од сто ни-
же од про се ка ис пла ће ног у 
ав гу сту, са оп штио је Ре пу блич-
ки за вод за ста ти сти ку.

Не то за ра да, без по ре за и 
до при но са, у сеп тем бру је би-
ла 31.319 ди на ра и но ми нал но 
је ни жа за 0,1, а ре ал но за 0,4 
од сто од не то пла те ис пла ће-
не у ав гу сту.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла сеп тем-

бар ских пен зи ја ко ри сни ци ма 
из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 24. ок то бра. 
Пен зи о ни са ним по љо при-

вред ни ци ма дру ги сеп тем бар-
ски чек ис пла ћи ван је од 20. 
ок то бра, а вој ни пен зи о не ри 
су дру ги део при на дле жно сти 
за сеп тем бар при ма ли од 21. 
ок то бра.

Че ко ви пре ко 
гра ни це

Пен зи о не ри ма РФ ПИО Ср би-
је ко ји жи ве у ино стран ству, од 
24. ок то бра ис пла ће не су при на-
дле жно сти за јул, ав густ и сеп-
тем бар. На ра чу не ино стра них 
ба на ка упла ће но је 205 ми ли-
о на ди на ра за 9.471 пен зи о не-
ра, у ва лу ти зе мље у ко јој је 
ко ри сник са да на ста њен.

Пен зи је за ра ђе не у Ср би ји 
сти жу у 18 зе ма ља све та (не 
ра чу на ју ћи бив ше ју го сло вен ске 
ре пу бли ке). Ви ше од по ло ви-
не ко ри сни ка жи ви у Не мач кој, 
за тим у Аустри ји, Ма ђар ској, 
Фран цу ској, Че шкој, Швај цар-
ској, Швед ској, САД... Ис пла ћу-
ју се тро ме сеч но, због ве ли ких 
ад ми ни стра тив них тро шко ва и 
ре ла тив но ни ских из но са.

Ста рост на вра ти ма Евро пе

У Ср би ји 700.000 си ро ма шних

Пр ва ре ги о нал на кон фе рен ци је зе-
ма ља ју го и сточ не Евро пе о ста ре њу и 
ста ро сти, одр жа на сре ди ном ок то бра у 
Бе о гра ду, оку пи ла је ве ли ки број струч-
ња ка из зе мље и ино стран ства ко ји су 
се ба ви ли уло гом и зна ча јем ло кал них 
за јед ни ца у бри зи и здрав стве ној за-
шти ти ста ри је по пу ла ци је.

Де мо граф ско ста ре ње по ста је све-
при сут ни са вре ме ни про блем, па оту-
да и сим бо ли чан на зив кон фе рен ци је 

„Пред вра ти ма Евро пе”, то ком ко је су 
струч ња ци раз ме њи ва ли ис ку ство и 
зна ње у збри ња ва њу ста ри јих осо ба 
у со ци јал ном, пси хо ло шком, еко ном-
ском и здрав стве ном сми слу. 

У ра ду кон фе рен ци је уче ство ва ли 
су и др Жо зеф Троа, ди рек тор Ме ђу-
на род ног ин сти ту та за ста ре ње Ује-
ди ње них на ци ја, и др Но ра Ки тинг, 
пред сед ник Ме ђу на род ног удру же ња 
за ге рон то ло ги ју и ге ри ја три ју.

„Уста ни мо, по кре ни мо 
ак ци ју”, за јед нич ка је по ру-
ка свет ске кам па ње про тив 
си ро ма штва ко ју је по др-

жа ла и на ша зе мља обе-
ле жа ва ју ћи 16. ок то бар, 
Ме ђу на род ни дан бор бе 
про тив си ро ма штва. У Ср-

би ји је да нас 700.000 љу-
ди си ро ма шно, што зна чи 
да днев но има ју ма ње од 
45 ди на ра. У про шлој го-
ди ни 7,9 про це на та ста нов-
ни штва би ло је си ро ма шно, 
док је сто па си ро ма штва 
ста ри јих од 65 го ди на из-
но си ла 10,1 од сто.

Ме ђу на род ни дан бор бе 
про тив си ро ма штва обе ле-
жен је у цен тру Бе о гра-
да, где су Цр ве ни крст и 
мно ге не вла ди не ор га ни-
за ци је де ли ли ли фле те, 
а Бе о гра ђа ни ан ке ти ра ни 
шта ми сле о си ро ма штву. 
Је дан од од го во ра био је: 
„Бо га ти, по мо зи те си ро ма-
шни ма да и они по ста ну 
бо га ти”.

По че ла ре ги стра ци ја удру же ња
Од 22. ок то бра у Аген ци ји за при вред не ре ги стре по чео је упис до ма ћих и 

стра них удру же ња у но во о сно ва не јав не ре ги стре. Сва удру же ња ко ја по сто је 
у Ср би ји оба ве зна су да се упи шу у ове ре ги стре, рок при ја вљи ва ња за стра-
на удру же ња је три ме се ца, а за до ма ћа 18 ме се ци. 

Упис по сто је ћих удру же ња у ре ги стар је бес пла тан, док ће за ре ги стра ци-
ју но вих мо ра ти да се пла те так се – 4.000 за упис у ре ги стар и 1.500 ди на ра 
за ре ги стар ски (ма тич ни) број удру же ња. 

Пре ма по след њим по да ци ма, у Ср би ји по сто ји око 47.000 удру же ња, али ће се 
њи хов та чан број зна ти тек за го ди ну и по, ка да се цео овај по сао за вр ши.

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА
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У пр вих шест ме се ци ове го ди не Ре пу блич ки фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње при хо до вао је 
226,26 ми ли јар ди ди на ра, 
или 48,93 од сто пла ни ра-
ног нов ца за 2009 – ре че-
но је на сед ни ци Управ ног 
од бо ра Фон да, одр жа ној 16. 
ок то бра, ко јој је пред се-
да вао Ђу ро Пе рић, за ме-
ник пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра.
У по ре ђе њу с истим 

раз до бљем лањ ске го ди-
не, оства ре ни при хо ди су 
но ми нал но ве ћи за 26,34 
од сто. Из да ци Ре пу блич-
ког фон да у пе ри о ду ја ну-
ар–јун из но си ли су 226,58 
ми ли јар ди ди на ра, од но сно 
49 од сто пла ни ра них рас хо-
да у 2009. го ди ни и ве ћи 
су за 22,59 од сто од про-
шло го ди шњих у пр вом ше-
сто ме сеч ју. 

На сед ни ци је оце ње но 
да фи нан сиј ска слу жба Ре-
пу блич ког фон да ПИО за слу-
жу је све по хва ле по што је, 

по сле ре ба лан са срп ског бу-
џе та за ову го ди ну, до бро 
про це ни ла на ко ји но вац 
мо же да ра чу на а и ко ли-
ко ће Фонд ко шта ти ње го-
ве за кон ске оба ве зе.

Пре ма ре чи ма Ива на Ми-
ми ћа, фи нан сиј ског ди рек-
то ра, Ре пу блич ки фонд ПИО 

је од до при но са при хо до-
вао 113,55 ми ли јар ди ди-
на ра, тач ни је 47,75 од сто 
од пла ни ра ног, а њи хо во 
уче шће у укуп ним при хо-
ди ма и при ма њи ма из но си 
50,19 од сто.

– Оства ре ни до при но-
си ве ћи су за 6,68 од сто 

од до при но са ре а ли зо ва-
них у истом вре ме ну 2008. 
Од за по сле них је оства ре-
но 104,54 ми ли јар де ди на ра 
(6,02 од сто ви ше не го ла не), 
од са мо ста ла ца 7,68 ми ли-
јар ди (4,79 од сто ви ше), а 
од по љо при вред ни ка 1,33 
ми ли јар де ди на ра (165,74 
од сто ви ше). Ова ко из ра-
зи то оства ри ва ње до при-
но са код по љо при вред ни ка 
усле ди ло је због при ме не 
За ко на о от пи су ка ма те на 
до спе ле оба ве зе по осно ву 
од ре ђе них по ре за и до при-
но са за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње. Мо ра се, та ко ђе, 
при зна ти да су по сло дав ци 
би ли не што рев но сни ји у 
ис пу ња ва њу оба ве за, али 
се и број пен зи о не ра уве-
ћа вао не што спо ри је не го 
што се оче ки ва ло – ка зао 
је Ми мић. 

Ре пу блич ки фонд је, ина-
че, као и до сад, нај ви ше 
сред ста ва у пр вих шест ме-
се ци ове го ди не утро шио за 
ис пла ту пен зи ја. За ис пла ту 

РФ ПИО ДО БРО ПРО ЦЕ НИО НА КО ЈА СРЕД СТВА МО ЖЕ ДА РА ЧУ НА

При хо ди ве ћи не го ла не
По сло дав ци ма ло рев но сни ји у пла ћа њу до при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра њеПП

АКТУЕЛНО

Ми ла дин Ко ва че вић – но ви 
пред сед ник УО

Због од ла ска до ско ра шњег пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра Ре пу блич ког фон да ПИО др Ме хе Мах му-
то ви ћа на ду жност гра до на чел ни ка Но вог Па за ра, на 
пред лог Вла де Ре пу бли ке Ср би је, за но вог пред сед-
ни ка УО, ис пред Уни је по сло да ва ца, иза бран је др 
Ми ла дин Ко ва че вић. 

Ко ва че вић је ро ђен 24. ав гу ста 1952. у Ка зан ци ма 
(Гац ко), основ ну шко лу је за вр шио у Ник ши ћу, гим-
на зи ју у Гор њем Ми ла нов цу, а При род но-ма те ма тич ки 
фа кул тет у Бе о гра ду. У Ин сти ту ту за ста ти сти ку Са-
ве зног за во да за ста ти сти ку по чео је да ра ди 1977. 
го ди не, а 2003. је по ста вљен за за ме ни ка ди рек то ра 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ре пу бли ке Ср би је. 
Ре дов ни члан Ме ђу на род ног ста ти стич ког ин сти ту та је 
од 1989. го ди не, а 2007. је иза бран за ре дов ног чла-
на На уч ног дру штва еко но ми ста Ср би је. У не а ка дем-
ској сфе ри основ на пре о ку па ци ја би ле су му и оста ле 
ме ђу на род не при вред не ар би тра же.

Енвер Никшић, Радоје Савићевић, др Миладин Ковачевић, Ђуро Перић и Слободан Здравковић
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ко ри сни ка пен зи ја из ка те-
го ри је за по сле них утро ше но 
је 181,79 ми ли јар ди ди на ра, 
за пен зи о ни са не са мо стал-
це 6,30 ми ли јар ди ди на ра, 
а за при на дле жно сти пен-
зи о ни са них па о ра 11,47 ми-
ли јар ди ди на ра. При том 
је за пен зи је љу ди из ка-
те го ри је за по сле них ко ји 
при на дле жно сти при ма ју у 
ино стран ству из фон дов ске 
ка се ис пла ће но 2,20 ми ли-
јар ди ди на ра, са мо ста ла ца 
60,99 ми ли о на ди на ра, док 
је за по љо при вред ни ке ко-
ји жи ве из ван зе мље утро-
ше но 4,17 ми ли о на.

Нов ча на на кна да за по-
моћ и не гу ко ри сни ка пен-
зи је, бив ших за по сле них, 
ко шта ла је Ре пу блич ки фонд 
ПИО 4,61 ми ли јар ду ди на ра, 
а за за по сле не оси гу ра ни-
ке 272,94 ми ли о на ди на ра. 
За ис пла ту нов ча не на кна-
де за те ле сно оште ће ње 
пен зи о не ри ма из по ме ну-
те ка те го ри је утро ше но је 
611,26 ми ли о на ди на ра, а 
за по сле ним оси гу ра ни ци-
ма 93,97 ми ли о на ди на ра. 
За нов ча ну на кна ду за по-
моћ и не гу Фонд је пен-
зи о ни са ним са мо стал ци ма 
ис пла тио 169,72 ми ли о на 
ди на ра, а оси гу ра ни ци ма 
из ове ка те го ри је 3,19 ми-
ли о на ди на ра. На кна да за 
те ле сно оште ће ње пен зи-

о не ра са мо ста ла ца ста ја ла 
је Ре пу блич ки фонд 13,65 
ми ли о на ди на ра, а за оси-
гу ра ни ке са мо стал них де-
лат но сти 632.000 ди на ра. За 

ис пла ту нов ча них на кна да за 
по моћ и не гу ко ри сни ци ма 
пен зи ја из ка те го ри је оси-
гу ра ни ка по љо при вред ни ка 
утро ше но је 778,53 ми ли о-
на ди на ра, а за оси гу ра ни-
ке по љо при вред ни ке 20,75 
ми ли о на ди на ра.
Из ка се Фон да за по-

греб ни не пен зи о не ра, бив-
ших рад ни ка, ис пла ће но је 
933,01 ми ли он ди на ра, са-
мо ста ла ца 33,31 ми ли он и 
пен зи о ни са них па о ра 67,07 
ми ли о на ди на ра.
На сед ни ци Управ ног 

од бо ра је ре че но да би 
екс пер ти ма Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да и Свет-
ске бан ке, ко ји стал но по на-
вља ју да су пен зи је у на шој 
др жа ви пре ви со ке, ва ља ло 

скре ну ти па жњу да су пен-
зиј ске при на дле жно сти за-
мр зну те од ок то бра 2008. 

– У пр вих осам ме се ци 
уче шће про сеч не пен зи је у 

про сеч ној за ра ди је око 62 
од сто. До кра ја го ди не оно 
ће би ти још ма ње и из но-
си ће нај ве ро ват ни је око 60 
од сто, што је до ња гра ни-
ца ис под ко је пен зи је не би 
сме ле да пад ну. Не до пу сти во 
је да пен зи је и да ље бу ду 
за мр зну те, оне би тре ба ло 
да де ле суд би ну за ра да. Па, 
ка да се пла те по ви се, тре-
ба да се по ви се и пен зи је, 
а ка да се сни зе тре ба сни-
зи ти и пен зи је – ис та као је 
Ми лан Не на дић.
Но во и ме но ва ни члан 

Управ ног од бо ра др Ми ла-
дин Ко ва че вић скре нуо је 
па жњу да у на ред них пет 
го ди на, нај ве ро ват ни је, не-
ће би ти по ве ћа ња за ра да а 
ни пен зи ја, па би озбиљ но 

тре ба ло раз мо три ти ка пи та-
ли за ци ју Ре пу блич ког фон-
да ПИО. 

– Нео п хо дан нам је пре-
глед имо ви не Фон да, и ни је 

све јед но ако се да нас би лан-
си ра оно шта Фонд има, већ 
је ва жно зна ти на шта мо-
же да ра чу на као на ка пи тал 
од ко јег ће има ти ко ри сти. 
Ре фор ма пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, у ко ју би 
Управ ни од бор мо рао струч-
но да се укљу чи, сва ка ко се 
не ће окон ча ти до но ше њем 
за ко на кра јем ове го ди не. 
Тек тре ба да се раз го ва ра 
о ду го роч ној суд би ни Фон да, 
као еко ном ски ја ком игра чу, 
а не као не ком ко има са мо 
со ци јал ну функ ци ју – на гла-
сио је др Ко ва че вић.

По зна та је те жња Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње да 
по ста не што са вре ме ни ја ин-
сти ту ци ја. У том сми слу је 
по треб но по ра ди ти на про-
фе си о нал ном уса вр ша ва њу 
ње го вих ру ко во ди ла ца и за-
по сле них. Сто га су, на овом 
за се да њу Управ ног од бо ра, 
усво је не три стра те ги је: о 
људ ским ре сур си ма, пру-
жа њу услу га ко ри сни ци ма 
Фон да и пла ну обу ке.

– У пи та њу је раз ра да 
већ по сто је ћег стра те шког 
пла на. Су шти на стра те ги је 
је ства ра ње мо дер ног фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње у ко јем ће по-
сто ја ти стан дар ди по на ша-
ња и пру жа ња услу га, али 
и слух за по врат не ин фор-
ма ци је, јер же ли мо да зна-
мо ка ко нас љу ди ви де да 
би смо ис пра ви ли евен ту ал-
не про пу сте и по бољ ша ли 
рад, све за до бро бит стра-
на ка – на гла сио је Сло бо-
дан Здрав ко вић, ди рек тор 
РФ ПИО.

Та тја на Кр шић

Жива дискусија: Славица Тотић, Иван Мимић, Драгана Калиновић и Стеван Вребалов

Чланови Управног одбора пажљиво слушају податке о каси Фонда
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До бра вест за за по сле-
не Бе о гра ђа не, ко ју је 

у про шлом бро ју на ја ви ла 
Ве сна Сто ја но вић, ди рек тор 
Бе о град ске фи ли ја ле ПИО, 
по твр ђе на је: од иду ћег по-
не дељ ка, 9. но вем бра, сва-
ког пр вог да на у сед ми ци у 
шал тер са ла ма ове фи ли ја-
ле по сто ја ће де жур ни шал-
те ри ко ји ће са стран ка ма 
ра ди ти до 18 ча со ва. 

Про ду же ни, по по днев ни 
рад пи сар ни це пред ви ђен је 
у шал тер са ли у Не ма њи-
ној 30, на ко ју су упу ће ни 
оси гу ра ни ци и ко ри сни ци 
из цен трал них и оста лих 
град ских оп шти на с те стра-
не Ду на ва и Са ве, као и у 
са ли Слу жбе 1 у Бу ле ва ру 
умет но сти 10, ко ја оп слу жу-
је гра ђа не Но вог Бе о гра да, 
Зе му на и Сур чи на. 

ДО БРА ВЕСТ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ БЕ О ГРА ЂА НЕ 

По не дељ ком шал те ри
и по под не

Од 9. но вем бра стран ке ће у Бе о град ској фи ли ја ли ве ћи ну по сло ва из пензијског
и инвалидског осигурања мо ћи да оба ве до 18 ча со ва 
ОО
и и 

АКТУЕЛНО

Гра ђа ни ко ји бу ду до-
ла зи ли пред де жур не шал-
те ре Фон да у по по днев ним 
ча со ви ма мо ћи ће да до би-
ју ин фор ма ци је у прав ној 
по мо ћи, да узму ли стинг и 
ви де да ли су им све за-
ра де и од ра ђе не го ди не 
убе ле же не у ба зу по да та-
ка ма тич не еви ден ци је, да 
са зна ју до кле се сти гло у 
ре ша ва њу њи хо вог пред-
ме та, пре да ју раз не под-
не ске и до би ју по треб не 
по твр де... 

И по сло дав ци, од но сно 
њи хо ви над ле жни рад ни ци, 
мо ћи ће то ком про ду же ног 
ра да пи сар ни це, по не дељ-
ком, да при ја ве или од ја ве 
и се бе и упо сле не – ма да 
се овај по сао углав ном оба-
вља у рад но вре ме. 

Г. О.

По сла ни ци Скуп шти не Ср би је ипак 
не ће, бар за сад, већ по сле де сет 

го ди на скуп штин ског ста жа до би ја ти 
др жав ну пен зи ју у ви си ни 60 од сто 
по сла нич ке пла те. Ова кав пред лог, ко-
ји је обе ло да њен пре не ко ли ко да на, 
по ву чен је пре не го што је сти гао да 
иза зо ве бур ни је ре ак ци је; ре ше ња о 
но вој при ви ле ги ји по сла ни ка, да кле, 
не ће би ти у но вом за ко ну о Скуп-
шти ни чи ји на црт је у при пре ми (на 
днев ном ре ду пар ла мен та тре ба ло би 
да се на ђе до кра ја го ди не).

Пред лог да се уве ду по сла нич ке 
пен зи је ни је нов, а и са да је био са чи-
њен по угле ду на ис ку ства европ ских 
зе ма ља у ко ји ма су они на раз ли чи те 
на чи не по вла шће ни. У Аустри ји, Че шкој, 
Ве ли кој Бри та ни ји, Есто ни ји, Ле то ни-
ји, Ли тва ни ји, Пор ту га ли ји, Сло вач кој 
и Лук сем бур гу по сла ни ци има ју пра во 
на пен зиј ско оси гу ра ње. Бри тан ци и 

Фран цу зи има ју и по себ не скуп штин-
ске фон до ве из ко јих им се об ра чу-
на ва ју пен зи је. Пра во на по сла нич ку 
пен зи ју од ма ја про шле го ди не има ју 
и цр но гор ски по сла ни ци...

Пре ма ре чи ма по сла ни ка Ђу ре Пе-
ри ћа, код нас се раз ми шља ло о не ком 
сред њем ре ше њу у од но су на по сто-
је ћа ино стра на. Срп ски по сла ни ци 
би, да је пред лог при хва ћен, сти ца-
ли пра во на по вла шће ну пен зи ју ако 
прет ход но има ју нај ма ње 20 го ди на 
рад ног ста жа, 55 или 60 го ди на жи-
во та и де сет го ди на по сла нич ког ман-
да та. Осно ви ца за пен зи ју из но си ла 
би 60 од сто по сла нич ке пла те, а за 
сва ку го ди ну рад ног ста жа из над 25 
го ди на тај из нос би се уве ћа вао за 
два од сто пен зиј ске осно ви це, а нај-
ви ше до 85 од сто те осно ви це. То је, 
пре ма пр во бит ном пред ло гу, тре ба ло 
да ва жи за све оне ко ји су би ли по-

сла ни ци од по чет ка ви ше стра нач ког 
си сте ма. Раз ли ка из ме ђу пен зи је по 
оп штим про пи си ма и пред ла га не по-
сла нич ке тре ба ло је да се обез бе ђу-
је из скуп штин ског бу џе та. 

Ми шље ња о ово ме би ла су по де ље-
на и ме ђу по сла ни ци ма. Јед ни су сма-
тра ли да би то би ло из два ја ње ко је би 
на шко ди ло угле ду пар ла мен та и до ве-
ло у пи та ње устав ну нор му о јед на ко-
сти свих гра ђа на, а дру ги да тре ба да 
има ју по вла сти це јер их по ли ти ка „по-
је де” и док се њо ме ба ве пот пу но се 
одво је од свог по сла и про фе си је.

Ипак, с об зи ром на не до ста так нов-
ца за ис пла ту и по сто је ћих пен зи ја и 
про це ну да ће у Ср би ји пен зи о не ра 
уско ро би ти ко ли ко и за по сле них, од 
овог пред ло га се од у ста ло. Да ли ће у 
не кој бе ри ћет ни јој бу дућ но сти по но во 
до ћи на ред, оста је да се ви ди.

В. А.

ИПАК БЕЗ ПРИ ВИ ЛЕ ГИ ЈА ПРИ ЛИ КОМ ПЕН ЗИ О НИ СА ЊА

И по сла ни ци по истим пра ви ли ма
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По кра јин ски фонд ПИО на пу ту је 
да до кра ја ове и у на ред ној го-

ди ни ре ши нај и зра же ни је про бле ме 
ве за не за не у слов ни или недовољно 
велики про стор за рад фи ли ја ла. На-
жа лост, нај круп ни је те шко ће има ју 
нај ве ћа фи ли ја ла Фон да ПИО у Вој-
во ди ни – Но во сад ска (ко ја не ма сво ју 
згра ду већ је под ста нар код Фи ли ја-
ле РЗ ЗО Но ви Сад) и јед на од ве ћих 

– Фи ли ја ла Пан че во. Ни су, та ко ђе, 
за не мар љи ве ни му ке са про сто ром 
фи ли ја ла ПИО у Су бо ти ци, Вр ба су, 
Срем ској Ми тро ви ци и Вр шцу.

Фи ли ја ла Пан че во, у ко јој се услу ге 
гра ђа ни ма пру жа ју у не у слов ној згра-
ди из де вет на е стог ве ка, нај бли жа је 
ре ша ва њу ду го го ди шњег про бле ма – 
оче ку је се усе ље ње у но во за вр ше ну 
згра ду. На и ме, пре ма ре чи ма ди рек-
то ра Фи ли ја ле Са ше Др че лић, Ко ми-
си ја за тех нич ки при јем и Ко ми си ја 
за про тив по жар ну за шти ту оце ни ле 
су, 21. ок то бра, да је но ва згра да са-
гра ђе на у са гла сно сти са про јек том. 
По кре нут је, за тим, по сту пак за из-
да ва ње упо треб не до зво ле за овај 
обје кат, а у над ле жним оп штин ским 
слу жба ма Пан че ва ка жу да ће то би-
ти ура ђе но већ ових да на. За тим ће 
би ти ус по ста вље не те ле фон ске ли ни је 
и ин ста ли ра ће се ра чу нар ска опре ма, 
да би за по сле ни и ко ри сни ци услу га 
Фон да ПИО у Пан че ву и око ли ни нај-
зад има ли оп ти мал не усло ве за рад 
и оства ри ва ње пра ва.

О то ме и о пла но ви ма за по бољ-
ша ње про стор них усло ва за рад у 
По кра јин ском фон ду у на ред ном пе-
ри о ду, Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да, ка же: 

– Оче ку јем да ће мо, у ро ку од ме сец 
да на, ко нач но за вр ши ти пре се ље ње 
Фи ли ја ле Пан че во у но ве про сто ри је. 
На дам се да ће мо, уз са гла сност Ди-
рек ци је Ре пу блич ког фон да ПИО, до 

кра ја го ди не обез бе ди ти про сто ри је 
за Слу жбу Фи ли ја ле Срем ска Ми тро-
ви ца у Ста рој Па зо ви, као и за пре-
о ста ле ис по ста ве, и ре кон стру и са ти 
по слов не згра де фи ли ја ла у Су бо ти ци 
и Вр ба су, за ко је већ по сто ји про јект-
но-тех нич ка до ку мен та ци ја. На ред не 

го ди не пла ни ра мо и об но ву згра да у 
Срем ској Ми тро ви ци и Вр шцу. На рав-
но, сви ови про јек ти би ће уса гла ше ни 
са за јед нич ким стан дар ди ма за уре-
ђе ње про сто ра ко је утвр ди Ди рек ци-
ја РФ ПИО у Бе о гра ду.

– На да мо се да ће у 2010. го-
ди ни, у про ду жет ку по слов не згра-
де Ди рек ци је По кра јин ског фон да у 
Но вом Са ду, по че ти да ни че но ва 
згра да Фи ли ја ле Но ви Сад, где пла-
ни ра мо да пре се ли мо и Оде ље ње 
за ме ди цин ско ве шта че ње с ци љем 
ства ра ња ху ма ни јих усло ва за рад 
ле ка ра и ху ма ни јег при сту па љу ди-
ма по зва ним на ин ва лид ску ко ми си-
ју. Ми слим да Но ви Сад као нај ве ћи 
град у Вој во ди ни за слу жу је да има 
по себ ну згра ду Фи ли ја ле ПИО. Та-
да ће се ре ши ти и про блем ску че-
ног про сто ра у згра ди Ди рек ци је, 
јер ће се ство ри ти усло ви за из ме-
шта ње По кра јин ског РЗ ЗО-а, ко ји се 
са да на ла зи код нас – пре ци зно об-
ја шња ва Слав ко Имрић. 

Наш са го вор ник на ја вљу је да ће 
се пла ном на бав ки за на ред ну го ди ну 
пред ви де ти из град ња рам пи за пре-
мо шћа ва ње ар хи тек тон ских ба ри је ра 

у по слов ним згра да ма фи ли ја ла ко-
је ни су ре но ви ра не, да би осо бе са 
ин ва ли ди те том и ста ри ји љу ди, ко-
ји се оте жа но кре ћу, има ли лак ши 
при ступ у све згра де Фон да ПИО на 
тлу Вој во ди не. 

Ми ро слав Мек те ро вић

ПО КРА ЈИН СКИ ФОНД ПИО НА ПУ ТУ ДА РЕ ШИ ПРО БЛЕ МЕ ПРО СТО РА 

Пр ва се о ба за ме сец да на
У то ку до би ја ње упо треб не до зво ле за но ву згра ду Фи ли ја ле Пан че во, пред сто је још не ке У то ку до би ја ње упо треб не до зво ле за но ву згра ду Фи ли ја ле Пан че во, пред сто је још не ке 

до град ње и адап та ци је за рад бо љих усло ва ра да за по сле них и услу га ко ри сни ци мадо град ње и адап та ци је за рад бо љих усло ва ра да за по сле них и услу га ко ри сни ци ма

Дво ри шни део ста ре...

...и но ве згра де у Панчеву
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Гра ђа ни ко ји су пре да ли ме ди цин ску до ку мен та-
ци ју за ин ва лид ску пен зи ју 
по след њих не ко ли ко ме се ци 
знат но кра ће че ка ју по зив 
за ле кар ску ко ми си ју, а и 
тро шко ви ко је Фонд има око 
овог не ма лог по сла по че ли 
су да се сма њу ју, ка же за 
наш лист др Ми ла Ни ко лић, 
за ме ник ди рек то ра Сек то ра 
за ме ди цин ско ве шта че ње 
у Ди рек ци ји РФ ПИО.

– Ни ка ко нам ни је ишло 
у при лог то што љу ди по 
не ко ли ко ме се ци че ка ју на 
по зив да иза ђу пред ин ва-
лид ску ко ми си ју, а за то 
вре ме су на бо ло ва њу ко је 
пла ћа наш фонд, а не Ре пу-
блич ки за вод за здрав стве но 
оси гу ра ње као сва оста ла 
бо ло ва ња. Има ту не ко ли-
ко про бле ма ко ји нас већ 
ду же оп те ре ћу ју и ко је смо, 
ево, по че ли да на не ки на-
чин ре ша ва мо, од но сно да 
да је мо пред ло ге за њи хо во 
ре ша ва ње. Пр ви наш пред-
лог је уки да ње та ко зва них 
прет ко ми си ја у до мо ви ма 
здра вља ко је оси гу ра ни ка, 
на пред лог ње го вог иза бра-
ног ле ка ра, упу ћу ју на на шу 
ин ва лид ску ко ми си ју – об-
ја шња ва др Ни ко лић.

Да по ја сни мо, у слу ча-
ју обо ље ња ко јим је, по 
ње го вом ми шље њу, па ци-

јент-оси гу ра ник по стао не-
спо со бан за би ло ка кав рад, 
иза бра ни ле кар пред ла же 
ком пле ти ра ње ме ди цин ске 
до ку мен та ци је ко ја то и до-
ка зу је. Зна чи, при ку пља ње 
сни ма ка, ана ли за и свих нео-
п ход них ме ди цин ских до ка за 
и ми шље ња ко ја по твр ђу ју 
по тре бу за од ла зак у ин ва-
лид ску пен зи ју. При ку пље-
ни ле кар ски из ве шта ји и 
ми шље ња ша љу се прет-
ко ми си ја ма ко је ра де у до-
мо ви ма здра вља. Ле ка ри у 

њи ма по пу ња ва ју Обра зац 
бр. 1 (О1) ко ји је прак тич-
но „про пу сни ца” за од ла зак 
на пр во сте пе ну ин ва лид ску 
ко ми си ју у Фонд.

– Рад тих прет ко ми си ја 
фи нан си ра Фонд и ми сли мо 
да су оне сте пе ник ко ји се 
у овом по слу мо же из бе ћи, 
јер ле ка ри у њи ма и не ви-
де па ци јен та, а ка мо ли да 
га пре гле да ју. Они од лу ку 
до но се са мо на осно ву на-
ла за и ре зул та та ко ји им се 
до ста ве. Ако до ку мен та ци ја 
ни је пот пу на, оси гу ра ни ка 
и по не ко ли ко пу та вра ћа ју 
да ком пле ти ра на ла зе, ша-
љу ћи га на до дат на сни ма-
ња и ана ли зе, за ви сно од 
бо ле сти због ко је га иза-
бра ни ле кар и пред ла же 
за пен зи о ни са ње. А сва ки 
пут се од Фон да на пла ћу-
је рад прет ко ми си је. За то 
и сма тра мо да би иза бра-

ни ле кар, кад по пу ни О1 
обра зац, тре ба ло да од мах 
по ша ље оси гу ра ни ка, са ме-
ди цин ском до ку мен та ци јом, 
у Фонд где га че ка ју ле ка-
ри ве шта ци – ја сна је на-
ша са го вор ни ца.

Ово обра зло же ње је по-
го то во ло гич но ако се узме 
у об зир по да так с по чет-
ка тек ста да бо ло ва ња за 
вре ме та ко зва ног об ра ђи ва-
ња за ин ва лид ску пен зи ју и 
све док оси гу ра ник не до-
би је ре ше ње (или бу де од-
би јен) пла ћа Фонд и да то 
уоп ште ни су ма ла сред ства. 
За про шлу го ди ну, на при-
мер, на име ових бо ло ва-
ња из ка се Фон да пла ће но 
је ми ли јар ду и 280 ми ли о-
на ди на ра, а за де вет ме-
се ци ове го ди не, ка да је о 
про бле му по че ло озбиљ но 
да се раз ми шља, 440 ми-
ли о на ди на ра.

СЕК ТОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ РФ ПИО

Бр же оси гу ра ни ци ма,
јеф ти ни је Фон ду

Уки да ње прет ко ми си ја у до мо ви ма здра вља омо гу ћи ло би кра ће че ка ње на из ла зак 
пред ин ва лид ску ко ми си ју, а Фон ду ума њи ло из дат ке за ви ше ме сеч на бо ло ва ња
УкУк
прпр

Без че ка ња у ход ни ци ма 
По ред то га што је бр же, че ка ње на пре глед код ле ка ра 

ве шта ка у Фон ду са да је и мно го при јат ни је. Не са мо да је 
про стор ре но ви ран, већ је и уре ђен пре ма са вре ме ним кри-
те ри ју ми ма. Пре све га, уре ђен је при лаз и по крет на рам па 
за ин ва ли де, а не ма ви ше че ка ња у ре до ви ма ис пред вра та, 
већ гра ђа ни се де и пра те на дис пле ју број ор ди на ци је у ко-
ју тре ба да оду. Док че ка ју, на мо ни то ру мо гу да пра те ак-
ту ел не ве сти и по дат ке из обла сти пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња.

У ЖИЖИ

Др Мила Николић
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– Су де ћи пре ма овим по-
да ци ма, до кра ја го ди не ће 
у ове свр хе би ти утро ше но 
600 ми ли о на ди на ра, што је 
по ло ви на про шло го ди шње 
су ме. Скло ни смо да ве ру-
је мо да је то ме до при не ла 
ефи ка сни ја ор га ни за ци ја 
на шег ра да у пр во сте пе ном 
по ступ ку ве шта че ња, што 
ре зул ти ра и бр жим ра дом 
ле ка ра ве шта ка. На и ме, и 
по ред прет ко ми си ја, мно-
ги оси гу ра ни ци код на ших 
ле ка ра до ђу са не пот пу ном 
до ку мен та ци јом. Ра ни је су 
их и они вра ћа ли да ком-
пле ти ра ју на ла зе, па је то 
опет тра ја ло не де ља ма и 
ме се ци ма (зна мо да се у 
до мо ви ма здра вља за ка-
зу је и ко ли ко се че ка на 
спе ци ја ли стич ке пре гле де 
и сни ма ња), док са да оси-
гу ра ни ке ко ји не ма ју не што 
од на ла за ша љу у на шу 
функ ци о нал ну ди јаг но сти-
ку, ов де у Фон ду. На ши 
ле ка ри истог да на за вр ше 
пре глед оси гу ра ни ка – има-
мо спе ци ја ли сте из ра зних 
обла сти и од лич ну опре му, 
та ко да не ма че ка ња. Мо-

гу да ка жем да се у Фи ли-
ја ли Бе о град оце на рад не 
спо соб но сти са да не че-
ка, пре гле ди се ра де ме-
сец за ме сец. То зна чи да 
се у истом ме се цу у ко ме 
је пре да та до ку мен та ци ја 
за ин ва лид ску ко ми си ју и 
из ла зи на пре глед. На тај 
на чин прав ни ци ма оста је 
до вољ но вре ме на да за-
вр ше ре ше ње, та ко да се 
пред ме ти ре ша ва ју у за кон-
ском ро ку од два ме се ца и 

сма њу ју се да ва ња Фон-
да на ова бо ло ва ња. Још 
ако би био усво јен и наш 
пред лог да за овај за кон-
ски пе ри од тро шко ве бо-
ло ва ња сно си РЗ ЗО, то би 
пред ста вља ло пра ву уште-
ду за Фонд – оп ти ми ста је 
др Ни ко лић.

У пр вој по ло ви ни го ди-
не 28 ле ка ра ве шта ка Фон-
да има ло је 68.101 пред ме т 
(31.257 пре не тих из про-
шле и 36.844 при мље на у 
пр вих шест ме се ци ове го-
ди не), а ре ше ња су до не-
та за 41.840 оси гу ра ни ка. 
Исто вре ме но је од 15.767 
при сти глих жал би (пре не-
то 3.633, но во при мље но 
12.134) у пр вој по ло ви ни 
го ди не ре ше но 11.770. Тре-
ба на по ме ну ти да ле ка ри 
из Фон да ве шта че и оси-
гу ра ни ке и ко ри сни ке ко ји 
пре ко цен та ра за со ци јал-
ни рад под но се зах те ве за 
утвр ђи ва ње сте пе на те ле-
сног оште ће ња и по тре бе 
за ту ђом не гом и по мо ћи. 
Они, у ства ри, пре ма ре чи-
ма на ше са го вор ни це, „че-
ти ри да на у не де љи ра де 

за Фонд (оце ну рад не спо-
соб но сти), а је дан дан услу-
жно, за цен тре за со ци јал ни 
рад – те ле сно оште ће ње и 
ту ђу по моћ и не гу”. 

У то ку су пре го во ри са 
На ци о нал ном слу жбом за 
за по шља ва ње о то ме ка ко 
да се за њих оба вља ве-
шта че ње о рад ној спо соб-
но сти ин ва ли да у скла ду са 
но вим за ко ном о њи хо вом 
за по шља ва њу.
Ве сна Ана ста си је вић

Број зах те ва ко ји пред 
ин ва лид ске ко ми си је 

сти жу из цен та ра за со ци-
јал ни рад све је ве ћи и у 
По кра јин ском фон ду ПИО. 
И ов де, ка ко чу је мо од др 
Ми ло ра да Ор ло ви ћа, на чел-
ни ка Оде ље ња за ме ди цин-
ско ве шта че ње у Ди рек ци ји 
По кра јин ског фон да ПИО у 
Но вом Са ду, нај ве ћи про-
блем при ли ком ве шта че-
ња по зах те ви ма шти ће ни ка 
из цен та ра за со ци јал ни 
рад је сте у то ме што се – 
не при ла же до вољ но ме-
ди цин ских на ла за. До ду ше, 
ле ка ри ве шта ци Фон да су 
ис ку сни и спо соб ни су да и 
са оскуд ном до ку мен та ци-
јом це не по тре бу за ту ђом 
не гом и по мо ћи, што че сто 
и чи не, има ју ћи у ви ду, пре 
све га, чи ње ни цу да у вре-
ме ну еко ном ске кри зе овај 
нај си ро ма шни ји слој љу ди 
не ма нов ца да пла ти, ре-
ци мо, 16.000 ди на ра за ЦТ 
на лаз код при ват ног ле ка-
ра (ка да је у пи та њу ту мор 
на мо згу), јер се у др жав-
ним здрав стве ним уста но-
ва ма за тај на лаз че ка и 
по го ди ну да на. 

Ме ђу тим, по сто је и си-
ту а ци је ка да се не пот пу ни 
зах те ви вра ћа ју над ле жним 
цен три ма за со ци јал ни рад, 
ма да ни та мо не по сто је 
пред ви ђе на сред ства за при-
ку пља ње ме ди цин ске до ку-
мен та ци је за ове љу де.   

– Ми има мо и про блем 
да се ти бо ле сни ци не ода-
зо ву на по зив ин ва лид ске 
ко ми си је. На жа лост, та кве 
пред ме те вра ћа мо над ле-
жним цен три ма за со ци јал ни 
рад – ко мен та ри ше др Ор ло-
вић. – Пред ме те по зах те ви-
ма из цен та ра за со ци јал ни 
рад, због пре оп те ре ће но сти 
ре дов ним по слом, ве шта чи-
мо два пу та у то ку го ди не, 
у ју ну и у но вем бру или де-
цем бру. Го ди шње у Вој во ди-
ни ура ди мо из ме ђу 5.500 и 
6.000 оце на те ле сне не ге и 
по мо ћи за шти ће ни ке цен-
та ра за со ци јал ни рад и тај 
број стал но ра сте. Око 60 
по сто тих љу ди и оства ри 
пра во на не гу и по моћ ко-
је им при па да од да на под-
но ше ња зах те ва. Сви на ши 
ле ка ри ве шта ци ра де ове 
зах те ве, и то у над ле жној 
фи ли ја ли Фон да по ме сту 
пре би ва ли шта шти ће ни ка 
цен та ра за со ци јал ни рад 
– об ја шња ва на чин ра да др 
Ми ло рад Ор ло вић. 

Од ја ну а ра 2006, ка да је 
за ко ном про пи са но да ли ца 
код ко јих је утвр ђе но те ле-
сно оште ће ње 100 од сто по 
јед ном осно ву има ју пра во 
на уве ћа ни до да так за ту-
ђу не гу и по моћ, по ве ћан је 
и обим по сла ин ва лид ских 
ко ми си ја Фон да око утвр-
ђи ва ња сте пе на те ле сног 
оште ће ња ових љу ди.

М. Мек те ро вић

Мно го по сла и за 
ле ка ре у Вој во ди ни 

Др Ми ло рад Ор ло вић

Док се не дође на ред, нешто се и научи
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ЗА ГРА ЂА НЕ КО ЈИ СА МИ УПЛА ЋУ ЈУ ПЕН ЗИЈ СКЕ ДО ПРИ НО СЕ 

Упис ста жа тек по
пре стан ку оси гу ра ња

Упла те ће сва ка ко би ти уне те и у ли стинг и ути ца ће на ви си ну бу ду ће пен зи је,
па је ди на бри га до бро вољ ног оси гу ра ни ка тре ба да бу де до бар ода бир
осно ви це, пра ће ње ње не квар тал не из ме не и – пла ћа ње на вре ме

УУ
папа
осос

ИЗА ШАЛТЕРА

Не за по сле ни гра ђа ни ко-
ји са ми се би упла ћу ју 

стаж, од но сно пла ћа ју пен-
зиј ске до при но се по чла-
ну 15 За ко на о ПИО, че сто 
се рас пи ту ју за што им је у 
ли стин гу ре ги стро ва на са-
мо при ја ва на оси гу ра ње 
(М-1), а не и стаж (М-4), 
као и ка да ће им он би-
ти упи сан у рад ну књи жи-
цу. Не ке стран ке при зна ју 
и да су не до вољ но оба ве-
ште не, па се за пра во пла-
ше „да не про пу сте рок за 
упис у рад ну књи жи цу”. 

За то тре ба по ја сни ти да 
се стаж оси гу ра ња по чла ну 
15 не упи су је у рад ну књи-
жи цу све док Фонд ПИО не 
до не се ре ше ње о пре стан-

ку свој ства оси гу ра ни ка. То 
зна чи да оси гу ра ник тре ба 
да под не се зах тев (ко ји ће 
до би ти на шал те ру или ски-
ну ти са сај та www.pio.rs) за 
до но ше ње та квог ре ше ња. 
Уз зах тев тре ба да при ло жи 
по твр ду о упла ће ним до при-

но си ма. По до но ше њу ре-
ше ња о пре стан ку свој ства, 
с тим ре ше њем и рад ном 
књи жи цом од ла зи се у над-
ле жну фи ли ја лу Фон да где 
ће се упи са ти стаж оси гу-
ра ња по том осно ву у рад-
ну књи жи цу.

Што се, пак, ти че ажу ри-
ра ња на ве де ног ста жа у ли-
стин гу М-4, стран ке не тре ба 
да бри ну: тај стаж сва ка-
ко ће се уне ти у ли стинг и 
ући у ко нач ни об ра чун тек 
по по кре та њу по ступ ка за 
при зна ва ње пра ва на пен-
зи ју. Ви си на осно ви це на 
ко ју се упла ћи вао до при-
нос по чла ну 15 би ће, да-
ка ко, од зна ча ја за ви си ну 
бу ду ће пен зи је, што ће би-

ти ви дљи во на зна че но и у 
об ра чу ну ко ји иде уз ре ше-
ње о пен зи о ни са њу.

Пре ма то ме, оно о че му 
је ди но тре ба во ди ти ра чу-
на је сте – да се, у скла ду 
с до не тим ре ше њем о до-
бро вољ ном оси гу ра њу по 

чла ну 15, до при но си упла-
ћу ју на вре ме (до 15. у ме-
се цу за прет ход ни ме сец) и 
пре ма ва же ћим осно ви ца ма. 
По што се ове осно ви це ме-
ња ју квар тал но, стран ке на 
огла сним та бла ма у фи ли-
ја ла ма (или на сај ту) Фон-
да тре ба да пра те и да се 
ин фор ми шу о из но су до при-
но са ко ји тре ба да упла те. 
Уко ли ко не ко про пу сти да 
упла ти до при но се на вре ме, 
има мо гућ ност да у фи ли-
ја ли Фон да про ве ри ко ли ки 
му је дуг (за јед но са об ра-
чу на том про пи са ном ка ма-
том) и да на кнад но упла ти 
су му у скла ду са из ве шта-
јем ко ји ће му да ти слу-
жбе но ли це.

По не кад се до го ди, ма-
да ве о ма рет ко, да се по-
да ци о ста жу оси гу ра ња по 
чла ну 15 у рад ној књи жи ци 
раз ли ку ју од ста ња на ли-
стин гу. Уко ли ко се та ко не-
што при ме ти, стран ка мо же 
под не ти зах тев да се по-

да ци на ли стин гу ажу ри ра-
ју у скла ду са ре ше њем о 
сти ца њу, од но сно пре стан-
ку свој ства оси гу ра ни ка по 
чла ну 15, или да се евен ту-
ал но ис пра ве по да ци у рад-
ној књи жи ци ако се утвр ди 
да су по гре шно упи са ни. То 
је про блем ко ји мо же ла ко 
да се ре ши и у по ступ ку од-
лу чи ва ња о пра ву на пен зи-
ју. Али, по сто ји и сло же ни ја 
си ту а ци ја ка да до ђе до пре-
кла па ња ста жа – од но сно 
ка да је ре ше њем утвр ђе-
но свој ство оси гу ра ни ка по 
чла ну 15, а ка сни је се ис-
по ста ви на ли стин гу да је 
ли це при ја вље но и на оси-
гу ра ње, нај че шће по уго во ру 
о де лу и аутор ском хо но ра-
ру или по осно ву ба вље ња 
са мо стал ном или по љо при-
вред ном де лат но шћу. Та кви 
про пу сти на ста ју углав ном 
ка да по сло дав ци не до ста ве 
на вре ме при ја ву, од но сно 
од ја ву оси гу ра ња по осно ву 
уго во ра о де лу и слич но, па 
се ка сни је на ли стин гу по-
ја ви М-1 у пе ри о ду ка да се 
стран ка на ла зи у оси гу ра-
њу по чла ну 15. 
У та квим слу ча је ви ма, 

сход но основ ном на че лу да 
је оба ве зно оси гу ра ње „ста-
ри је” од до бро вољ ног, Фонд 
ће има ти оба ве зу да пр во-
бит но ре ше ње пре и на чи и 
до не се но во ко јим ће свој-
ство оси гу ра ни ка по чла ну 
15 би ти утвр ђе но са мо за 
пе ри о де ка да ли це ни је би-
ло оба ве зно оси гу ра но. То 
зна чи да ауто мат ски мо ра-
ју да се ис пра ве и по да ци 
у рад ној књи жи ци ако су 
би ли уне ти по ре ше њу ко-
је је ра ни је до не то.

С. Мар се нић 

Да не закасним за упис...
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У Беoграду су од 14. до 16. ок то бра 
2009. го ди не одр жа ни раз го во ри 

ор га на за ве зу Ре пу бли ке Ср би је и 
Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у обла-
сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња у ве зи са при ме ном Спо ра зу ма 
из ме ђу СФР Ју го сла ви је и СР Не мач ке 
о со ци јал ном обез бе ђе њу, са оп штио 
је За вод за со ци јал но оси гу ра ње. 

Де ле га ци ју Ре пу бли ке Ср би је чи-
ни ли су пред став ни ци За во да за со-
ци јал но оси гу ра ње и Ре пу блич ког 
фон да ПИО.

Раз ма тра на су оп шта пи та ња ве-
за на за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
оси гу ра ни ка и ко ри сни ка у Ср би ји и 
Не мач кој. Де ле га ци је су раз ме ни ле 
ин фор ма ци је о из ме на ма у за ко но дав-
ству у обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, ко је су се де си ле од 
по след њих раз го во ра ор га на за ве зу 
у Ландсху ту, ок то бра 2006. го ди не, 
до одр жа ва ња ових раз го во ра, о ва-
же ћим би ла те рал ним спо ра зу ми ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу ко ји су за кљу-
че ни са дру гим зе мља ма и те ку ћим 
ак тив но сти ма у ве зи са за кљу чи ва-
њем но вих спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу.

Раз мо тре ни су и до го во ре ни на чи-
ни по сту па ња у ве зи са ис ка зи ва њем 
пе ри о да оси гу ра ња у обра сцу D/RS 
205, при че му је де таљ но раз ја шњен 
на чин озна ча ва ња пе ри о да оси гу ра-
ња ко ји се пре ма не мач ким прав ним 
про пи си ма узи ма ју у об зир при ли ком 
оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња. 

До го во рен је на чин по сту па ња у 
ве зи са спро во ђе њем ле кар ског ве-
шта че ња у по ступ ку одо бра ва ња пен-
зи је по не мач ким прав ним про пи си ма 
ка да је по треб но оба ви ти кон трол-
ни пре глед у Ср би ји, као и сно ше-
ња тро шко ва по том осно ву. 

Раз мо трен је и по сту пак оства ри-
ва ња пра ва на пен зи ју у си ту а ци ји 
ка да не ко ли це има пе ри о де оси гу-
ра ња на вр ше не у три др жа ве ко је су 
ме ђу соб но за кљу чи ле би ла те рал не 

У БЕ О ГРА ДУ СУ СРЕТ СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА НЕ МАЧ КЕ

Успе шни разговори
о при ме ни кон вен ци је 

Ефи ка сно ре шен нај ве ћи број кон крет них пи та ња и про бле ма у спро во ђе њуЕфи ка сно ре шен нај ве ћи број кон крет них пи та ња и про бле ма у спро во ђе њу
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу, до го во ре на из ра да но вих дво је зич нихСпо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу, до го во ре на из ра да но вих дво је зич них

обра за ца, а сле де ћи су срет на ја вљен за 2011. у Не мач кој обра за ца, а сле де ћи су срет на ја вљен за 2011. у Не мач кој 

ПОВОДИ

спо ра зу ме о со ци-
јал ном оси гу ра њу, 
за тим на чин по сту-
па ња у ве зи са ис-
пла том пен зи ја и 
до ста вља њем спи-
ско ва за ис пла ту у 
елек трон ској фор-
ми и др.

У ве зи са ис ка-
зи ва њем ста жа оси-
гу ра ња у обра сцу 
D/RS 205, до го во-
рен је на чин по сту-
па ња и озна ча ва ња 
пе ри о да оси гу ра ња 
чи ме ће се от кло-
ни ти ди ле ме у ве зи 
са пе ри о ди ма оси-
гу ра ња ко је но си-
лац пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу-
ра ња узи ма у об зир 
при ли ком са би ра-
ња ста жа, што ће 
до при не ти ефи ка-
сни јем во ђе њу по-
ступ ка у РФ ПИО. 
Та ко ђе је до го во-
ре но да се пе ри-
о ди до бро вољ ног 
до при но са на вр-
ше ни у Не мач кој 
за вре ме при ма ња 
пен зи је у Ср би ји 
тре ти ра ју као пе-
ри о ди оси гу ра ња, јер се за њих пла-
ћа ју до при но си. 

Не мач ка стра на је при хва ти ла ини-
ци ја ти ву срп ске стра не за из ме ну 
дво је зич них обра за ца за при ме ну Спо-
ра зу ма и до го во ре но је да, по чет ком 
2010. го ди не, до ста ви не мач кој стра-
ни пред лог тих обра за ца ра ди њи хо-
вог ко нач ног утвр ђи ва ња.

У ци љу омо гу ћа ва ња ефи ка сни јег 
и лак шег оства ри ва ња пра ва оси гу-
ра ни ка и ко ри сни ка, две де ле га ци је 
су ме ђу соб но раз ме ни ле ли сте кон-
такт осо ба за спро во ђе ње Спо ра зу-

ма, при че му је до го во ре но да се 
те ли сте ре дов но ажу ри ра ју и раз-
ме њу ју. 

Има ју ћи у ви ду да је успе шно ре-
шен нај ве ћи број кон крет них пи та ња 
и про бле ма у спро во ђе њу Спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра њу, из ра же-
но је за до вољ ство због ефи ка сно сти 
у ра ду и раз го во ри су оце ње ни као 
ве о ма успе шни.

До го во ре но је да се на ред ни раз го-
во ри ор га на за ве зу две др жа ве одр-
же 2011. го ди не у Не мач кој. 

Г. О.
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Пен зиј ски фонд је 
уни штен деведесетих го-
ди на про шлог ве ка

Ово је сва ка ко јед на од 
за блу да мно го пу та из ре-
че на, а још че шће на пи са-
на у но вин ским члан ци ма. 
Под ва ри јан та ове за блу де 
је жа ље ње пен зи о не ра за 
до при но си ма ко је су упла-
ћи ва ли то ком рад ног ве ка, 
а ко је је др жа ва по тро ши-
ла, са пи та њем где су сва 
та сред ства „оти шла”.

За блу да о по тро ше ним и 
еко ном ски уни ште ним фон-
до ви ма про ис ти че из не схва-
та ња на чи на фи нан си ра ња 
пен зи ја у Ср би ји. Пен зиј-
ско-ин ва лид ско оси гу ра ње 
у Ср би ји за сни ва се на те-
ку ћем, PAYG (pay as you go) 
фи нан си ра њу пен зи ја. Те-
ку ће фи нан си ра ње пен зи ја 
под ра зу ме ва да се пен зи је 
фи нан си ра ју из до при но са 
ко је упла ћу ју са да шње ге-
не ра ци је за по сле них, ко је 
на тај на чин сти чу пра во 
да њи хо ве пен зи је бу ду фи-
нан си ра не из до при но са бу-
ду ћих ге не ра ци ја.

Пен зиј ски фон до ви ко ји 
су ус по ста вље ни у ова квим 
си сте ми ма пред ста вља ју са-
мо не ку вр сту про ла зног ра-
чу на, ко ји се пе ри о дич но 
пу ни при ку пља њем сред-
ста ва из до при но са и пра-
зни услед ис пла те пен зи ја. 
Они ни су фон до ви на ко ји ма 
су се сред ства при ку пља ла 
на ин ди ви ду ал ним ра чу ни-
ма, ула га ла и уз ка ма ту или 
при нос ка сни је ис пла ћи ва-
ла у ви ду пен зи ја.

Ја сно је, да кле, да је но-
вац ко ји су да на шњи пен-
зи о не ри то ком рад ног ве ка 
упла ћи ва ли у ви ду до при-
но са „по тро шен” на та да-

шње пен зи о не ре, као и да 
све ге не ра ци је пен зи о не ра 
де ле у еко ном ском сми слу 
суд би ну за по сле них.

Чи ње ни ца је да је у од ре-
ђе ним пе ри о ди ма и у Ср би ји 
на ра чу ну Пен зиј ског фон-
да би ло при ку пља но не што 
ви ше сред ста ва не го што су 
из но си ли укуп ни пен зиј ски 
рас хо ди. Ово су би ла вре-
ме на ка да је пен зиј ска ше-
ма још би ла мла да, а број 
оси гу ра ни ка мно го ве ћи од 
бро ја пен зи о не ра. У Ср би ји 
је овај ви шак при ку пље них 
сред ста ва ула ган у при вре ду 
(из ме ђу оста лог, и у Цен-
тар „Са ва”), али та да шњи 
за ко ни ни су на ла га ли да та 
сред ства мо ра ју да се вра-
те Пен зиј ском фон ду. Пре ма 
тврд ња ма прав ни ка, њи хо во 
по тра жи ва ње да нас оту да 
ни је мо гу ће, јер су се сред-
ства тро ши ла по за ко ну. У 
не ким дру гим зе мља ма, ко је 
су функ ци о ни са ле у дру га-
чи јим еко ном ским си сте ми-
ма, ви шко ви се усме ра ва ју 
у др жав не ка пи та ли зо ва не 
фон до ве, ко ји та сред ства 
ула жу да би се из њих по-
кри ва ли де фи ци ти ко ји мо гу 
да на ста ну у бу дућ но сти.

Тре ба ис та ћи и да те ку-
ће фи нан си ра ње ни је ни ка-
ква спе ци фич ност Ср би је. 
Са из у зет ком са мо че ти ри 
зе мље, оба ве зни др жав ни 
си сте ми са те ку ћим PAYG 
фи нан си ра њем пен зи ја (I 
стуб) при сут ни су у свим зе-
мља ма ОЕЦД-а, ко ји функ-
ци о ни шу на ве о ма сли чан 
на чин као у Ср би ји.

Мо жда се тре ба и за пи-
та ти шта би се за и ста де-
си ло то ком де ве де се тих да 
ни смо има ли те ку ћи си стем 
фи нан си ра ња пен зи ја, већ 
ка пи та ли зо ва не фон до ве. 
Пен зиј ски фон до ви би та-
да за и ста би ли уни ште ни, а 
пен зи о не ри би у пот пу но сти 
па ли на ми лост и не ми лост 
бу џе та и на не ку вр сту ми-
ло сти ње, са знат но ни жим 
пен зи ја ма од оних ко је се 
да нас ис пла ћу ју.

Пен зи о не ри у Ср би ји 
спа да ју ме ђу нај у гро же-
ни је гру пе, пен зи је у Ср-
би ји су ја ко ни ске

Иако је мо жда гру бо го ре 
из не те тврд ње на зва ти за-
блу да ма, ва жно је са гле да-
ти да ли су и у ко јој ме ри 
из ре че не тврд ње пре ци зне. 
Је дан од ва жних ци ље ва 
пен зиј ског си сте ма је сва-
ка ко сма ње ње си ро ма штва 
ме ђу ста ри ма. Та ко ђе, наш 
си стем спа да у гру пу пен-
зиј ских си сте ма тзв. Би змар-
ко вог ти па, што зна чи да је 
је дан од ци ље ва и одр жа-
ње при хо да на кон пен зи о-
ни са ња на при хва тљи вом 
ни воу. Уко ли ко пен зи о не ри 
у Ср би ји спа да ју ме ђу нај-
у гро же ни је гру пе и уко ли-
ко су пен зи је знат но ни же 
од за ра да ко је су по је дин ци 
оства ри ва ли то ком рад ног 

ве ка, то су ва жни раз ло зи за 
ре фор му, ко ја би он да мо-
ра ла да се кре ће у прав цу 
по бољ ша ња и ап со лут ног и 
ре ла тив ног по ло жа ја пен зи-
о нер ске по пу ла ци је.

У Ср би ји се још не жи-
ви до бро, ве ли ки део ста-
нов ни штва је, по соп стве ној 
про це ни, си ро ма шан (тзв. 
су бјек тив но си ро ма штво) и 
знат но си ро ма шни ји не го у 
де це ни ја ма ко је су прет хо-
ди ле 90-им го ди на ма про-
шлог ве ка. У том сми слу и 
пен зи о не ри су сва ка ко угро-
же ни. По да ци Ан ке те о жи-
вот ном стан дар ду из 2007. 
го ди не не по др жа ва ју, ме ђу-
тим, тврд њу да пен зи о не ри 
спа да ју ме ђу нај у гро же ни је 
гру пе у Ср би ји. Удео си ро ма-
шних у Ср би ји 2007. го ди не 
из но сио је на и ме 6,6 од сто, 
док је ме ђу пен зи о не ри ма 
удео си ро ма шних 5,3 про-
це на та. Не мо же се, да кле, 
твр ди ти да пен зи о не ри ни-
су си ро ма шни, али је, пре ма 
ана ли за ма ко ји ма у Ср би ји 
рас по ла же мо, угро же ност 
пен зи о нер ске по пу ла ци је, у 
сми слу ап со лут ног си ро ма-
штва, ис под про се ка.

Не ма сум ње да су пен-
зи је у Ср би ји ни ске. Про-
сеч на пен зи ја 2008. го ди не 
из но си ла је из ме ђу 19.000 и 
19.400 ди на ра за пен зи о не-
ре из оси гу ра ња са мо стал-
них де лат но сти и за по сле них 
и све га 7.250 за пен зи о не-
ре по љо при вред ни ке. При 
том, зна тан удео пен зи о не-
ра при ма пен зи је ис под овог 
про се ка, при бли жно чак 60 
од сто у оси гу ра њу за по сле-
них и оси гу ра њу са мо стал-
них де лат но сти.

Ни ске су, ме ђу тим, и пла-
те, со ци јал на по моћ, и деч-

ДА ЛИ ГРА ЂА НИ СР БИ ЈЕ ПО ГРЕ ШНО МИ СЛЕ 

Нај че шће за блу де
о пен зиј ском си сте му

Гор да на Мат ко вић у аутор ском тек сту у „Еко но ми ст магазину”, чији већи део преносимо,  
по ку ша ва да оспо ри не ке од тврд њи ко је се не рет ко чу ју у јав но сти
ГоГо
попо

ДРУГИ ПИШУ

Гордана Матковић
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ји до да ци... И шта уоп ште 
зна чи по да так о про сеч ној 
пен зи ји ка да зна мо да се 
у тај про сек укљу чу ју при-
ма ња ин ва лид ских и по ро-
дич них пен зи о не ра, чи ји је 
удео у Ср би ји ви сок, а при-
ма ња по ло ги ци оси гу ра ња 
ис под про се ка.
У од но су на про сеч ну 

пла ту 2008. го ди не про-
сеч на пен зи ја је из но си ла 
59,2 по сто. Пен зи о не ри из 
оси гу ра ња за по сле них ко ји 
су, ме ђу тим, ра ди ли нај ма-
ње пун рад ни век оства-
ри ли су у про се ку пен зи ју 
ко ја је 2008. го ди не из но-
си ла ско ро 80 од сто про-
сеч не пла те. Ова кав од нос 
се не мо же сма тра ти не по-
вољ ним, а на ро чи то не не-
ре ал ним са аспек та ло ги ке 
пен зиј ског си сте ма. Си стем 
сва ка ко не мо же да бу де 
по ста вљен на на чин да се 
у про се ку, са пу ним рад ним 
ста жом оства ри пен зи ја ко ја 
је ви ша од про сеч не пла те. 
У Ср би ји је, на жа лост, пре-
ма по да ци ма за 2008. го ди ну 
све га 18,8 про це на та пен-
зи о не ра у оси гу ра њу за по-
сле них „за слу жи ло” пен зи ју, 
од но сно ра ди ло пун рад ни 
стаж. И то је сва ка ко чи ње-
ни ца над ко јом тре ба да се 
за ми сли мо. Да ли би део ко-
ла ча за пен зи о не ре био ве-
ћи ка да би пен зиј ски си стем 
био ри го ро зни ји пре ма они-
ма ко ји од ла зе у пен зи ју без 
пу ног рад ног ста жа?
Нај пре ци зни ји ме ђу на-

род но упо ре див по ка за тељ 
ре ла тив ног стан дар да пен зи-
о не ра је не то сто па за ме не, 
ко ја озна ча ва од нос из ме ђу 
пр ве ис пла ће не пен зи је у од-
но су на по след њу оства ре-
ну за ра ду, за хи по те тич ког 
рад ни ка ко ји је ра дио пун 
рад ни стаж (40 го ди на) са 
при ма њи ма на ни воу про-
сеч не за ра де. У Ср би ји не то 
сто па за ме не из но си не што 
ви ше од 70 од сто про сеч не 
за ра де. У ме ђу на род ном кон-
тек сту, ова сто па је на ни-
воу ЕУ-10 зе ма ља, а не што 
ни жа не го у ЕУ-15.

Не мо же, да кле, да се 
твр ди да пен зи о не ри у Ср-
би ји спа да ју ме ђу нај у гро-
же ни је гру пе, ни ти да су 
пен зи је ја ко ни ске, ако их 
по ре ди мо са пла та ма, а по-

сма тра мо у кон тек сту ло ги-
ке оси гу ра ња.

По сто ји, ме ђу тим, јед на 
дру га чи ње ни ца у по гле ду 
жи вот ног стан дар да пен зи-
о не ра ко ја је за бри ња ва ју-
ћа. На ду ги рок по сма тра но, 
не то сто пе за ме не се сма-
њу ју на ја ко ни зак ни во, 
што је ре зул тат ин дек са ци-
је и пен зи ја и ва ло ри за ци-
је ра ни јих за ра да са мо са 
тро шко ви ма жи во та. У ме-
ђу на род ним раз ме ра ма овај 
по ка за тељ је у по ре ђе њу 
са дру гим зе мља ма на ја ко 
ни ском ни воу, а са аспек та 
со ци јал не пра вед но сти мо-
же мо се за пи та ти да ли је 
при хва тљи во да пен зи о не-
ри не де ле уоп ште до бро-
бит од еко ном ског про гре са 
Ср би је у бу дућ но сти.

Пен зиј ски си стем у 
Ср би ји ни је ре фор ми сан 
јер ни је уве ден II стуб 
пен зиј ског си сте ма

У зе мља ма у тран зи ци ји 
ре фор ме су нај че шће би ле 
кон ци пи ра не у окви ру тзв. 
три сту ба. Ти пич не ре фор ме 
у мо де лу три сту ба под ра зу-
ме ва ју па ра ме тар ске из ме не 
пр вог сту ба (те ку ћег, др жав-
ног PAYG си сте ма), уво ђе ње 
дру гог сту ба кроз оба ве зно 
до дат но оси гу ра ње мла ђих 
оси гу ра ни ка код при ват них 
пен зиј ских фон до ва и раз-
вој до бро вољ ног пен зиј ског 
оси гу ра ња, као тре ћег сту ба 
пен зиј ског си сте ма. Ре фор ме 
ко је под ра зу ме ва ју укљу чи-
ва ње дру гог сту ба за пра во 
зна че да се сви оба ве зни до-
при но си за пен зиј ски си стем 
не упла ћу ју у др жав ни фонд 
већ да се де ле и да се је дан 
њи хов део упу ћу је у при ват-
не фон до ве, на ин ди ви ду ал-
не ра чу не оси гу ра ни ка. Та ко 
се ства ра де фи цит у пр вом 
сту бу, ко ји су мно ге зе мље 
„по кри ле” на ра чун успо ре-
ног ра ста пен зи ја.

Раз ви је не зе мље по пра-
ви лу, ме ђу тим, не ма ју дру-
ги стуб, већ са мо пр ви и 
тре ћи, а од зе ма ља у тран-
зи ци ји ко је су ушле у ЕУ, 
Сло ве ни ја и Че шка се та ко-
ђе ни су од лу чи ле за ова кву 
ре фор му си сте ма. То, пак, 
не зна чи да све ове зе мље 
не спро во де ре фор ме пен-
зиј ских си сте ма.

Ис тра жи ва ње ко је је не-
дав но спро ве де но на ову 
те му, по ка зу је да да нас у Ср-
би ји још не ма усло ва, а ни 
до вољ но убе дљи вих оправ-
да ња за уво ђе ње дру гог сту-
ба. Не до ста так усло ва огле да 
се пре све га у не раз ви је-
ном фи нан сиј ском тр жи шту 
и не до вољ ном ад ми ни стра-
тив ном ка па ци те ту за ње го-
ву ре гу ла ци ју. Фи нан сиј ско 
тр жи ште је не до вољ но раз-
ви је но, са зна чај ним про бле-
ми ма ко ји ве о ма оте жа ва ју 
нор мал но функ ци о ни са ње 
пен зиј ских и дру гих фон-
до ва и угро жа ва ју вред ност 
њи хо ве имо ви не. Про бле-
ми по сто је, ка ко на стра ни 
ре гу ла ци је, та ко и у до ме-
ну не до вољ не и нео д го ва-
ра ју ће по ну де хар ти ја од 
вред но сти за ула га ње. Ови 
про бле ми би се мул ти пли-
ко ва ли бр зим по ве ћа њем 
тра жње, ко је би не ми нов-
но на ста ло уво ђе њем оба-
ве зне штед ње у при ват ним 
пен зиј ским фон до ви ма.
Уво ђе ње дру гог сту ба 

про у зро ко ва ло би и ви со-
ки тран зи ци о ни тро шак, са 
не из ве сним ре зул та ти ма на 
ду ги рок. Им пли цит ни (бру-

то) тран зи ци о ни тро шак за 
Ср би ју из но сио би из ме ђу 
0,6 и 1,7 од сто БДП-а го-
ди шње и тра јао би ви ше 
од 40 го ди на. Укуп но оп-
те ре ће ње пен зиј ским рас-
хо ди ма у чи та вом пе ри о ду 
би ло би уве ћа но за 50 по-
сто БДП-а.

Нај зад, оно што је нај-
ва жни је, не ма ја сног до ка-
за да би уво ђе њем дру гог 
сту ба за да на шње ге не ра-
ци је за по сле них би ли ство-
ре ни усло ви за си гур ни ју и 
до вољ но ви со ку пен зи ју. О 
су пер и ор но сти овог мо де-
ла не све до че ни ис ку ства 
дру гих зе ма ља, по го то во у 
све тлу те ку ће свет ске еко-
ном ске кри зе.

За блу да је, зна чи, да ре-
фор ме ну жно под ра зу ме ва-
ју уво ђе ње дру гог сту ба. Од 
то га је, уоста лом, од у ста ла 
и Свет ска бан ка за ла жу ћи 
се и да нас за си стем ви ше-
стру ких сту бо ва, али при-
хва та ју ћи да сва ка зе мља 
има спе ци фич но сти и по-
чет не усло ве од ко јих ће 
у ве ли кој ме ри за ви си ти 
пра ви ре цепт за аде кват-
не про ме не.
(„Економист магазин”)
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Свет ски дан се о ских же на, обе ле-
жен 15. ок то бра, оку пио је у Но-

вом Са ду око 150 жен ских се о ских 
удру же ња из 40 вој во ђан ских оп-
шти на. У са јам ској ха ли би ле су из-
ло же не аутен тич не ру ко тво ри не и 
про из во ди ста рих за на та ко ји чу ва ју 
тра ди ци ју и бо га то кул тур но на сле ђе 
вој во ђан ског ви ше на ци о нал ног ам би-
јен та, као и ста рин ска је ла, ко ла чи 
и по сла сти це.

Све то би ло је упот пу ње но из ло-
жбом фо то гра фи ја „Же не на се лу”. 
По глед кроз објек тив при бли жио је 
по се ти о ци ма сва ко днев ни жи вот се-
о ских же на не ко ли ко ге не ра ци ја – у 
ку ћи, на по љо при вред ном има њу и 
у жен ским ор га ни за ци ја ма, а и њи-
хо ву спрем ност да ме ња ју сво ју уло-
гу у по ро ди ци, ло кал ној за јед ни ци, и 
дру штву уоп ште.

И док су го сти и по се ти о ци за-
ста ја ли крај штан до ва ди ве ћи се 
из ло же ним пред ме ти ма, про ба ју ћи 
при ма мљи ва је ла и раз го ва ра ју ћи са 
чла ни ца ма удру же ња, у са ли за кон-
фе рен ци је се, у при су ству струч ња ка 
и пред став ни ка вла сти, раз го ва ра ло 
о раз во ју жен ског за дру гар ства, ре-
зул та ти ма ис тра жи ва ња о по ло жа ју 
же на на се лу у Вој во ди ни и про јек-
ти ма за пре ко гра нич ну са рад њу, а 
одр жан је и окру гли сто „Же не у по-
љо при вре ди”. 
Сва ко ко је то га да на до шао у 

Ма стер цен тар мо гао је, ше та ју ћи од 
штан да до штан да, да ужи ва свим чу-
ли ма. Ме ђу 450 уче сни ца из ло жбе и 
њи хо вих 150 по став ки би ло је то ли-
ко ра зно ли ко сти – у го ди на ма, но-
шња ма, из ло же ним ра до ви ма, хра ни 

ко ју су ну ди ле и је зи ку ко јим су ме-
ђу соб но го во ри ле. Све раз ли чи то, а 
за пра во исто. 

Се о ска же на, би ло да су јој и пре-
ци ов да шњи, или да јој је пра ба ба 

сти гла с не ком ко ло ни за ци јом у рав ну 
Вој во ди ну, сим бол је оне ко ја уста је 
у цик зо ре да спре ми до ру чак за кућ-
ну че љад и на хра ни мар ву, ко ја не-
гу је ба шту и цве ће, ку ва сва ки да шња 
и пра знич на је ла, спре ма зим ни цу и 
иде на њи ву с мо ти ком, али и трак-
то ром, ко ја тка, ве зе, хе кла, пле те и 
ра ди на ком пју те ру, по ди же де цу и 
бри не о ста ри ма кад оне мо ћа ју, ко-
ја нај че шће не ма ни зе мљу, ни шу-
му, ни трак тор, а ни пен зи ју. Али има 
ја ка ле ђа, ши ро ку ду шу, то пло ср це 
и злат не ру ке. Да при тек не, при ви-
је, да бла жи, да ру је и ра ду је.

– Да нас смо из не ли на род не но-
шње и ру хо, а да смо зна ли да ће 

би ти про сто ра, би ли би ов де и ог-
њи ште, и си ни ја, и сач – све оно 
што смо као ко ло ни сти из Хер це го-
ви не до не ли 1946. го ди не... Има мо 
ста ри јих же на ко је ве зу пе шки ре, 
тка ју, пра ве јор га не – ка же Рај ка Си-
ки мић, из Клу ба же на „За ви чај”, из 
Рав ног То по лов ца, нај бо га ти јег се ла 
нај си ро ма шни је оп шти не у Вој во ди-
ни – Жи ти шта. 

– Јор га не пра ве и Сре ми це из Ку-
зми на, ку ва ју до ма ћи са пун, ме се ко ла-
че – ста рин ске и ове мо дер ни је – ве ли 
Ср би сла ва Цвје ти ча нин, пред сед ни ца 
не дав но осно ва ног Удру же ња же на. 

Ер же бет Жи дај, пред сед ни ца Ак-
ти ва же на из Ма лог Иђо ша, ис ти че 
да оне ни су са мо же не ко је ра де руч-

не ра до ве већ да пр вен стве но бри ну 
о ста рим љу ди ма кроз по моћ и не гу 
у ку ћи, и ра де с де цом из со ци јал-
но угро же них по ро ди ца. Пред сед ни-

СМО ТРИ СЕ О СКИХ ЖЕ НА НА ЊИ ХОВ СВЕТ СКИ ДАН

Ко ли ко штан до ва,
то ли ко при ча

Ма ни фе ста ци ја ко ја на го ве шта ва ожи вља ва ње се ла и оста ја ње мла дих на ог њи шти маММ

У ПОСЕТИ

Ћаскање са председницом парламента
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Спе ци ја ли зо ва ни про из во ђач ла-
ко те рет них при ко ли ца и руч них 

и спе ци јал них ала та – „За ста ва Ин-
про”, по сле про шло го ди шњег ре корд-
ног за по шља ва ња 24 ин ва ли да, ове 
го ди не при ми ла је у рад ни од нос још 
26 рад ни ка, та ко да по 
то ме, и да ље, пред ња чи 
у Ср би ји. Ово пред у зе ће, 
ина че, има не што ви ше 
од 100 рад ни ка, од ко-
јих су 60 ин ва ли ди.

У „За ста ви Ин про” по-
себ но ис ти чу да су но ва 
рад на ме ста ус пе ли да 
отво ре без по мо ћи На-
ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње и да су, чак, 
при ми ли не ке рад ни ке 
ко ји су из гу би ли по сао 
иако су њи хо ва до та-
да шња пред у зе ћа при-
ми ла суб вен ци је да их 
за по сле.

– Сма тра мо да ни је ис прав но што 
су по ма га ли са мо при ват на пред у зе-
ћа, а не и дру штве на или др жав на, 
али смо се осло ни ли на сво је сна-
ге и по тре бе тр жи шта – об ја шња ва 
Бран ко Ве љо вић, ди рек тор „За ста-
ве Ин про”.

С об зи ром на то да се оче ку је да 
до кра ја го ди не „За ста ва Ин про” бу-
де тран сфор ми са на у др жав но пред-
у зе ће, Ве љо вић на гла ша ва да ове 
го ди не има ју по себ ну оба ве зу да 
про фи ли шу про из вод ни про грам и 
на мет ну се до ма ћем тр жи шту, што 
би омо гу ћи ло да за по сле што ве ћи 
број осо ба с ин ва ли ди те том. Јер, 
по ред про из вод ног и про фи та бил-
ног, ово пред у зе ће има за да так и 
да ис пу ни оба ве зу због ко је је и 
фор ми ра но.

– Спро во ди мо део на ших за да та-
ка у ак тив но сти ма на ре струк ту ри са-
њу Гру пе „За ста ва во зи ла”. Оче ку је мо 
да се до кра ја го ди не фор ми ра др-
жав но пред у зе ће за оспо со бља ва ње 
и за по шља ва ње ин ва ли да. На да мо се 
да ће мо за др жа ти бренд ко ји смо 10 
го ди на ства ра ли и да ће се пред у-

зе ће зва ти „За ста ва Ин про” – ве ру-
је Ве љо вић.
До са да је пред у зе ће про из во-

ди ло де ло ве и се то ве ала та за све 
мо де ле пут нич ких ауто мо би ла, до-
став них во зи ла и ка ми о на мар ке „за-

ста ва”. У „За ста ви Ин про” ве ру ју и да 
ће би ти пр ви ме ђу пр ви ма ко ји ће у 
про гра му та ко зва не ло ка ли за ци је про-
из вод ње ауто-ком по не на та те де ло-
ве из ра ђи ва ти и за но во фор ми ра но 
пред у зе ће „Фи јат ауто мо би ли Ср би-
ја”. Сма тра ју да то не ће би ти те шко 
јер већ ви ше од 80 од сто про из вод-
ње из во зе у Фран цу ску, та ко да ни је 
спор но ис пу ња ва ње за пад но е вроп-
ских стан дар да.

– Не ке ко ра ке, мо же се ре ћи пр-
ве, учи ни ли смо у де лу из ра де са бир-
них сред ста ва. Ви ше од 4.000 па ле та 
оспо со би ли смо за ко ри шће ње у про-
из вод њи „пун та” и на да мо се да ће мо 
и да ље ра ди ти на тим про гра ми ма – 
оп ти ми ста је Бран ко Ве љо вић.

Та ко ђе, оче ку је се да до кра ја ове 
го ди не „За ста ва Ин про” ре ши про блем 
про из вод ног про сто ра бу ду ћи да су над-
ле жна ми ни стар ства обе ћа ла, и пред-
у зе ла ко ра ке, да се на од го ва ра ју ћи 
на чин обез бе ди про из вод ни по гон у 
окви ри ма по сто је ћих по го на „За ста ве”, 
чи ме би би ла ство ре на пер спек ти ва за 
да ље за по шља ва ње и раз вој.

П. Па ре за но вић

Ре кор де ри по за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том оче ку ју Ре кор де ри по за по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том оче ку ју 
да до кра ја го ди не по ста ну др жав но пред у зе ћеда до кра ја го ди не по ста ну др жав но пред у зе ће

КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КОЈ „ЗА СТА ВИ ИН ПРО” КО ЈА ПРЕД ЊА ЧИ У СР БИ ЈИ

По сао за 26
ин ва ли да

Про из во де и за из воз

ца Ак ти ва же на из Бач ког Јар ка Бо са 
Ву ко тић ве ли да се њих 55 углав ном 
ба ве ху ма ни тар ним ра дом а за ову 

при ли ку до не ле су по се ти о ци ма на 
про бу мно га је ла од па су ља, по га-
чу, па ште ту, пи ту, сар му, ће ва пе... а 
на шла се ту и фла ша до бре ра ки је с 
не ко ли ко зр на па су ља у њој.

Ко ли ко штан до ва, то ли ко и при-
ча о се о ским жен ским ор га ни за ци-
ја ма, и иде ја да се жи вот, и њи хов 
и туђ, по кре не ка бо љем. Не што од 
то га, из ло же но на Дан се о ских же-
на, има ла је при ли ку да ви ди и Сла-
ви ца Ђу кић-Де ја но вић, пред сед ни ца 
срп ског пар ла мен та, као и ди пло ма те 
из Нор ве шке, Грч ке и дру гих зе ма ља 

Европ ске уни је, из ко је ће, ве ру је мо, 
од сле де ће го ди не усле ди ти сред ства 
прет при ступ них фон до ва и пут на ших 
се ла, ка ко се то већ ра ди у Ма ђар-
ској, Сло вач кој, Че шкој...

Пра ви до ма ћин ове ма ни фе ста-
ци је био је по кра јин ски се кре тар за 
рад, за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва Ми ро слав Ва син, а отво рио је 
пред сед ник Из вр шног ве ћа Вој во ди-
не др Бо јан Пај тић. При су тан је био 
и др Са ша Дра гин, ми ни стар по љо-
при вре де. Сва тро ји ца су би ла истог 
ми шље ња: ова ма ни фе ста ци ја и све 
што јој је прет хо ди ло на го ве шта ва 
да ће у на ред ним го ди на ма ожи ве-
ти се ло, и да ће се уз ова ко ве ли ко 
ан га жо ва ње ак ти ва же на за др жа ти 
мла ди у се о ским сре ди на ма.

И. Ми тро вић
М. Мек те ро вић 
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ДЕ ПРЕ СИ ЈА – БО ЛЕСТ ЗА КО ЈУ ТРЕ БА
ПО ТРА ЖИ ТИ СТРУЧ НУ ПО МОЋ

Пси хо дра ма
као

ЗДРАВСТВЕНО ОКО

Иако је у по ра сту сву да у све ту, од ње ре ђе обо ле ва ју му шкар ци 
јер во де са др жај ни ји жи вот, док се же не, тврде стручњаци, 
за до во ља ва ју уло гом мај ке и до ма ћи це

ИаИа
јеје
заза

пси хо те ра пи јаа

Је сен и зи ма су го ди шња до ба ко ја нај че шће отва-
ра ју вра та ду ше, „Пан до ри ну 
ку ти ју” у ко ју љу ди сме шта-
ју све сво је бол не тре нут-
ке, не спрем ни да се с њи ма 
су о че и не све сни да та ко 
по ла ко упа да ју у де пре си-
ју. Јер, то је вре ме сла ва 
и пра зни ка ка да се ту га и 
са мо ћа нај те же но се и ка-
да ва ља по тра жи ти по моћ 
струч ног ли ца. 

– Де пре си ја је бо лест 
ко ја је у по ра сту сву да у 
све ту, је дан је од нај че-
шћих „оки да ча” за са мо у-
би ство код рад но спо соб ног 
ста нов ни штва. Пр ви зна ци 
пре по зна ва ња ове бо ле сти 
мо гу се ви де ти у исто ри ја-
ту де пре сив не осо бе, ако се 
уста но ви да је она у жи во-
ту има ла епи зо де из ра зи те 
про ме не рас по ло же ња, ре-
ци мо, не у о би ча је не и без-

раз ло жне ве се ло сти, што 
се ра ни је на зи ва ло хи по-
ма нич ним рас по ло же њем, а 
да нас би по лар ним афек тив-
ним по ре ме ћа јем – ка же др 
сц. мед. Че до Д. Ми ље вић 
из Ин сти ту та за мен тал но 
здра вље у Бе о гра ду. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, у 
по след ње вре ме се по ка за-
ло да су у исто ри ји бо ле сти 
де пре сив них бо ле сни ка вр-
ло рет ке епи зо де ве се ло сти. 
Ина че, стра те ги ја ле че ња 
ове, ма ни ја кал не де пре си-
је, раз ли ку је се од кла сич не 
(у ко јој не ма ова квих иска-
ка ња у рас по ло же њу) чи је 
симп то ме има сва ки дру ги 
чо век у Ср би ји. Де пре си ја 
је, у ства ри, син дром, од но-
сно скуп симп то ма од ко јих 
је без вољ ност нај пре по зна-
тљи ви ја. Љу ди ма с ова квом 
ди јаг но зом ни ко и ни шта не 
мо же да про бу ди оп ти ми зам, 
оно што их је ра ни је чи ни-
ло срећ ним (ре ци мо, игра с 
уну ци ма, од ла зак у по зо ри-
ште, дру же ња с при ја те љи-
ма...) ви ше им не пред ста вља 
за до вољ ство, гу бе кон цен-
тра ци ју, глас им је мо но тон 
и тих, осе ћа ју ма лак са лост, 
не ма ју апе тит, ло ше спа ва-
ју, не уста је им се из кре-
ве та...

– Ис тра жи ва ње Ин сти-
ту та за јав но здра вље „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут” по-

ка за ло је да се 50 од сто 
ста нов ни штва на ше др жа-
ве жа ли на нер во зу, ту гу и 
умор, што су све симп то ми 
де пре си је. Ме ђу тим, то не 
зна чи да су сви они де пре-
сив ни. Пре ма ис тра жи ва њу, 
ри зик да у то ку жи во та обо-
ле од де пре си је има од 20 
до 26 од сто же на и од че-
ти ри до 12 од сто му шка ра-
ца. Му шкар ци од де пре си је 
обо ле ва ју ре ђе јер има ју 
бо га ти ји и сми сле ни ји жи-
вот, сто га же не не тре ба 
да игра ју са мо уло гу мај ке 
и до ма ћи це, већ мо ра ју да 
про на ђу вре ме за дру же ње 
и по сао ко ји во ле. Њи хо во 
де пре сив но рас по ло же ње је 
не рет ко по сле ди ца и ула ска 
у ме но па у зу, што ве ћи ни 
пред ста вља ве ли ку тра у му 
и стрес. А стрес и де пре си ја 
су у те сној ве зи. У Ср би ји 
нај ве ћи стрес узро ку је гу-
би так де те та, док је у САД 
нај стре сни ји од ла зак брач-
ног парт не ра – на по ми ње 
наш са го вор ник.

Др Ми ље вић ис ти че да 
се ра ни је сма тра ло да је де-
пре си ја ре ак тив на, по ве за на 
са стре сним си ту а ци ја ма, и 
да је прог но за за ње но из-
ле че ње до бра. Али, да нас 
се зна да ње но не ле че ње 
до во ди до оште ће ња мо-
зга, до ис та ње ња ње го вих 
од ре ђе них ре ги о на.

– То су ре ги о ни мо зга 
ко ји су, из ме ђу оста лог, од-
го вор ни за пам ће ње. Отуд 
не ле че на де пре си ја мо же, 
на пр ви по глед, да из гле-
да као де мен ци ја, од но сно 
псе у до де мен ци ја, а што, у 
ства ри, ни је. Уз од го ва ра ју ће 
ме ди ка мен те њој има ле ка, 
док код де мен ци је не ма по-
врат ка на пре ђа шње ста ње. 
Очи то је да де мент ни љу-
ди као пр ви симп том има ју 
де пре си ју, она је прет ход-
ни ца Ал цхај ме ро ве бо ле сти. 
Оно на шта ва ља скре ну ти 
па жњу, до че га су до шла 

ис пи ти ва ња чи ји су ре зул-
та ти об ја вље ни у во де ћим 
свет ским ча со пи си ма, је сте 
ве ли ки ути цај де пре сив них 

Де пре сив ци
све број ни ји
Око 450 ми ли о на љу ди 

у све ту бо лу је од де пре си-
је, а ви ше од две тре ћи не 
са мо у би ста ва из вр ше осо-
бе ко је се на ла зе у те шкој 
де пре си ји. Пре ма по да ци-
ма Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је, де пре си ја 
ће до 2020. го ди не по-
ста ти во де ћи узрок смр ти 
и оне спо со бље но сти код 
же на, а по сле кар ди о ва-
ску лар них обо ље ња дру ги 
узрок смр ти у це ло куп-
ној по пу ла ци ји.

Др Че до Ми ље вић
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СВЕ ВИ ШЕ ДИ ЈА БЕ ТИ ЧА РА У ТР СТЕ НИ КУ

Важна и предавања

Дру штво ди ја бе ти ча ра у Тр сте ни ку ор га ни зо ва ло је 
пре да ва ње по све ће но обо ле ли ма од ди ја бе те са о пра-
ће њу гли ке ми је у то ку 24 ча са. У тр сте нич кој оп шти-
ни ове го ди не је еви ден ти ра но око 70 обо ле лих од 
ше ћер не бо ле сти, ма да се по ми ње да их има укуп но 
три хи ља де, ка же др Жаклинa Ри стић, специјалистa 
ин тер не ме ди ци не у До му здра вља у Тр сте ни ку. 

Пре ма ње ним ре чи ма, ве ли ки број обо ле лих, са мо 
из њи ма  зна них раз ло га, ни је при ја вљен иако се зна 
да мно ги ре дов но при ма ју ин су лин. Дру штво ди ја бе-
ти ча ра у овом гра ду стал но опо ми ње па ци јен те да се 
при др жа ва ју про пи са не те ра пи је и да пра те пре да ва-
ња ко ја се ор га ни зу ју јер ће та ко са зна ти увек не што 
но во и ко ри сно. Д. И.

У КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КОМ КЛИ НИЧ КОМ ЦЕН ТРУ

Но ви ак це ле ра тор
Ми ни стар ство здра вља уло жи ло је око два ми ли-

о на евра у на бав ку но вог ли не ар ног ак це ле ра то ра за 
кра гу је вач ки Кли нич ки цен тар. Но ви апа рат пу стио је 
у рад То ми ца Ми ло са вље вић, ми ни стар здра вља, ко ји 
је на ја вио ула га ња у објек те и опре му ове кра гу је вач-
ке здрав стве не уста но ве у вред но сти од 30 ми ли о на 
евра до 2012. го ди не.

Ра дом но вог ли не ар ног ак це ле ра то ра би ће знат но 
сма ње но че ка ње обо ле лих од ра ка на зра че ње, по-
го то во што су два ста ра ак це ле ра то ра че сто би ла у 
ква ру због пре оп те ре ће но сти, а кра гу је вач ки Кли нич-
ки цен тар пру жа здрав стве не услу ге за око два ми-
ли о на ста нов ни ка Ср би је, од Аран ђе лов ца, на се ве ру, 
до Ко сов ске Ми тро ви це, на ју гу. П. П.

ро ди те ља на де цу. Де ца чи-
ји су ро ди те љи има ли ја сну 
кли нич ку сли ку де пре си је, 
ло ше или ни ка ко ле че ну, у 
знат ном су ри зи ку од пси-
хи ја триј ских бо ле сти. Сма-
тра се да 80 од сто ова кве 
де це у од ра слом до бу има 
не ки пси хи ја триј ски по ре ме-
ћај, ри зик да обо ле од де-
пре си је и фо би ја је три пу та 
ве ћи, а пет пу та ве ћи да по-
ста ну ал ко хо ли ча ри – ис ти-
че др Че до Ми ље вић.

За де пре сив не љу де, сва-
ка ко, има ле ка. Са мо тре ба 
стег ну ти ср це и са вла да ти 
ба ри је ру сти да да се оде 
код пси хи ја тра и за тра жи 
по моћ знал ца. Ни је пре по-
руч љи во ле че ње „на сво ју 
ру ку”, по што је ши ро ка па-
ле та ме ди ка ме на та, а сва ки 
од њих има „до бру и ло шу 
стра ну”. По треб но је про на-
ћи онај пра ви, а ње га мо же 
про пи са ти је ди но струч но ли-
це. Уз то, де пре си ја се ле-
чи и пси хо те ра пи јом.

– Пси хо те ра пи ја зах те-
ва озбиљ ну еду ка ци ју, за-
сад у све ту по сто ји ви ше од 
200 на чи на ова квог ле че ња 
(ког ни тив но-би хе ви о рал не и 
груп не пси хо те ра пи је). Но-
ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да од го ва ра ју ћа пси хо те-
ра пи ја до во ди до про ме на 
функ ци ја у мо згу као и при-
ме на ан ти де пре си ва. Ме ђу 
пси хо те ра пи ја ма ко је су се 
по ка за ле де ло твор ним, сем 
код љу ди ко ји су у пси хо-
де пре си ји или ма ни ја кал ној 
де пре си ји, је сте – пси хо дра-
ма. Па ци јент тре ба да при ка-
же од ре ђе не си ту а ци је ко је 
га оп те ре ћу ју и с ко ји ма се 
те шко но си. Ре ци мо, уз по-
моћ не ко ли ко дру гих осо ба, 
ко је си му ли ра ју ње го ве уку-
ћа не или ко ле ге на по слу, 
по ку ша ва да сли ко ви то са-
оп шти шта га оп те ре ћу је, 
чи ни не срећ ним, при мо ра-
ва да се за ву че у љу шту ру 
и на пра ви па ра ван пре ма 
сви ма. То је сцен ски при-
каз у ко ме сва ко има сво ју 
уло гу да би ње го ва жи вот на 
при ча би ла што сли ко ви ти-
ја. По че так је увек за ба ван, 
али се крај обич но за вр ша ва 
пла чем. Ипак, ова пси хо те-
ра пи ја је бла го твор на – са-
оп шта ва др Ми ље вић. 

Та тја на Кр шић

Кућ ни по сло ви
„бра на” од ра ка
Да ни је у пи та њу 

озбиљ но ис тра жи ва ње, 
мо гло би се по ми сли ти 
да су ре зул та те на ру чи-
ли му шкар ци: на и ме, на уч-
ни ци су не дав но об ја ви ли 
да же не ко је сва ко днев но 
оба вља ју кућ не по сло ве 
ма ње обо ле ва ју од ра ка 
дој ке. А, уко ли ко се овим 
по слом ин тен зив но ба ве, 
мо гућ ност да обо ле од ове 
опа ке бо ле сти је 17 од-
сто ма ња. Сто га се же на-
ма то пло пре по ру чу је да 
на кућ не по сло ве гле да-
ју као на вид ре кре а ци-
је и да их оба вља ју што 
енер гич ни је.

Ве штач ка ша ка
са „жив ци ма”
Ме ха нич ка ша ка, ко ју 

је ус пео да на пра ви ме ђу-
на род ни тим на уч ни ка из 
Ита ли је и Швед ске, пру жа-
ће љу ди ма ко ји је ко ри сте 
осе ћај као да је у пи та њу 
њи хо ва пра ва ру ка. На и-
ме, на уч ни ци су на пра ви-
ли но во по ма га ло ко је се 
за сни ва на по ве за но сти 
за вр ше та ка не ра ва с осе-
тљи вим елек трон ским сен-
зо ри ма на по вр ши ни ша ке, 
па ће ко ри сни ци мо ћи да 
је по ме ра ју као при род ни 
екс тре ми тет. 

Људски нок ти
бр же ра сту
Ис тра жу ју ћи бр зи ну ко-

јом ра сту људ ски нок ти (а 
и ти ме се, ево, ба ве), на-
уч ни ци су уста но ви ли да 
по след њих го ди на они ра-
сту за че твр ти ну бр же не го 
код на ших пре да ка. Раз-
лог је, по све му су де ћи, 
про ме њен на чин ис хра не. 
Љу ди су, по сле ра то ва у 
про шло сти, си ро ма штва и 
не ста ши ца хра не углав ном 
ко ри сти ли на мир ни це бо-
га те угље ним хи дра ти ма, 
што је успо ра ва ло раст 
нок ти ју.

М. И.
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ЗДРАВ ЖИВОТ

Зе ље и ју не ти на
Блан ши ра ти че ти ри ве ће ве зе зе-

ља, оце ди ти, исец ка ти и уме ша ти 
ка ши чи цу бе лог лу ка у пра ху; про-
пр жи ти две сец ка не гла ви це цр ног 
лу ка па до да ти 250 г мле ве ног ју-
не ћег ме са и, при кра ју, че ти ри ка-
ши ке со ји них љу спи ца (прет ход но 
омек ша лих у во ди) и по ла ка ши чи-
це би бе ра и су вог биљ ног за чи на; у 
по су ду си па ти по ла ко ли чи не зе ља, 
рас по ре ди ти ме со и пре кри ти остат-
ком зе ља, по пр ска ти уљем и пре ли-
ти са 0,5 дл мле ка.

Спа наћ и пи ле ти на
Блан ши ра ти ки ло грам спа на ћа, 

оце ди ти, исец ка ти и уме ша ти јед но 
ја је, ка ши чи цу бе лог лу ка у пра ху и 
ка ши чи цу су вог биљ ног за чи на; са-
мле ти 400 г оба ре ног ме са ку ни ћа, 

пи ле ћег или не ког дру гог, до да ти 
ја је, по ла ка ши чи це би бе ра и су вог 
биљ ног за чи на; у по су ди рас по ре ди-
ти по ла ко ли чи не спа на ћа па ме со и 
пре кри ти остат ком спа на ћа, пре ли ти 
јед ним де ци ли тром мле ка у ко је се 
уму ти ка ши ка бра шна.

Лиг ње и кром пир
Ки ло грам оба ре ног кром пи ра исе ћи 

на ко лу то ве; оба ри ти ки ло грам лиг-
њи исе че них на ко лу то ве или ки ло-
грам не ке ри бе (очи сти ти је од ко же 
и ко сти ју); у по су ди рас по ре ди ти по-
ла ко ли чи не кром пи ра, по су ти са ма ло 
але ве па при ке а мо же и про пр же ним 

ко лу то ви ма јед ног стру ка пра зи лу ка; 
пре ко то га рас по ре ди ти лиг ње, од но-
сно ри бу, мо же се на ба ца ти и ша ка 

исец ка них ма слин ки; пре кри ти остат-
ком кром пи ра, по су ти але вом па при-
ком и пре ли ти де ци ли тром ма сли но вог 
уља у ко је се до да по ка ши чи ца су-
вог биљ ног за чи на и би бе ра.

Це лер и пи ри нач
Оба ри ти ки ло грам це ле ра и исе ћи 

на тан ке ко лу то ве; оба ри ти 200 грама 
пи рин ча и уме ша ти 75 г про пр же не 
ме сна те сла ни не исе че не у коц ки це; 
про пр жи ти две сит но сец ка не гла ви-
це цр ног лу ка и до да ти два сец ка на 
че на бе лог лу ка и ка ши чи цу су вог 
биљ ног за чи на; на рен да ти 200 г га-
у де или дру гог жу тог си ра; исе ћи на 
тан ке ко лу то ве 200 г па ра дај за; сло-
жи ти у по су ду по ла ко ли чи не це ле ра 
па га по су ти по ло ви ном лу ка; пре ко 
лу ка по ре ђа ти тан ке ко лу то ве ку ва не 
шун ке (250 г), па пи ри нач, а пре ко 
ње га па ра дајз и за вр шити остат ком 
це ле ра; по вр ши ну по су ти остат ком 
лу ка па си ром, а за тим пре ли ти са 
два ја је та уму ће на са 0,5 дл мле ка 
и ма ло мор ског ора шче та.

Пшеница и ма ху нар ке
Мо гу да се ко ри сте оба ре на пше-

ни ца, ку ку руз, па суљ, со чи во и др. 
На при мер:
Ску ва ти пи ле од око ки ло грам 

са ка ши ком су вог биљ ног за чи на, 
па кад је го то во у ис тој су пи ску ва-
ти три шо ље пше ни це или ку ку ру за 

ше ћер ца и оце ди ти; пи ле очи сти ти 
од ко же и ко сти ју, сит но исец ка ти и 
уме ша ти 100 г рен да ног си ра и два 
исец ка на и про пр же на стру ка пра зи-
лу ка (сир и пра зи лук мо гу да се рас-
по ре де пре ко ме са); ако се ко ри сти 
пше ни ца, уме ша ти ка ши ку сец ка них 
ли сти ћа на не, а ако се ко ри сти ку-
ку руз, до да ти две ка ши ке па ра дајз 
пи реа или ке ча па; у по су ди рас по-
ре ди ти по ла ко ли чи не пше ни це, од-
но сно ку ку ру за, па ме со и за вр ши ти 
пше ни цом, од но сно ку ку ру зом; пре-
ли ти са два де ци ли тра ки се ле или 
не у трал не па вла ке.

Па суљ и мле ве но месо
Оба ри ти 500 г бе лог па су ља, оце-

ди ти, про па си ра ти и до да ти ка ши чи цу 
су вог биљ ног за чи на и по ла ка ши чи-
це љу те или слат ке але ве па при ке; 
про пр жи ти 300 г мле ве ног ме са са 
сец ка ном гла ви цом цр ног лу ка и јед-
ним пра зи лу ком, па до да ти по по ла 

ка ши чи це би бе ра и ки ма; у по су ди 
рас по ре ди ти по ла ко ли чи не па су ља 
па ме со и за вр ши ти остат ком па су-
ља, по пр ска ти са две ка ши ке уља и 
ма ло але ве па при ке.

Пен зи о нер ка Ко ва

САВЕТИ ИСКУСНЕ ДОМАЋИЦЕ

Мусака с месом
или рибом

Ово јело, наравно, може да се прави и, традиционално, с пропрженим 
или бареним месом, али и са рибом, а уместо уобичајеног кромпира 
могуће је употребити и друго поврће, као и одговарајуће зачине
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Про ме ни се вре ме и у Ср би ји, че до 
мо је. Вра ти смо уна зад ска заљ ке 

на са ту и из јед на чи смо се са Евро пом. 
А ка да они бу ду јед ног да на уки да ли 
то про лећ но и је се ње ше та ње са та, 
и ми ће мо. Све што се та мо уки не, 
тај се пел цер ома и код нас при’ва-
ћа. По го то во сад ка да до че ку је мо и 
ис пра ћа мо не са мо др жав ни ке, не го 
и чи нов ни ке бе ло свет ских ор га ни за-
ци ја ко је има ју кре дит не па ре, од ко-
јих на шој др жа ви за ви си бу џет ска и 
дру га рав но те жа.

За не ке нов це пла ти се ка ма та, 
и кре дит је ту. Али за не ке дру ге, 
љу би те ба ба, тре ба ис пу ни ти ви ше 
усло ва не го за ула зак у Уни ју. Ни је 
њи ма до вољ на са мо ка ма та ко ју ће 
да узму, не го хо ће да од ре де и ди 
ће мо, и ка ко те њи не нов це упо тре-
би ти. Све по дат ке има ју на дла ну: и 
ко ја фа бри ка ра ди, и ко ли ко се че га 
про из ве де, и ка кве су пла те, ко ли-
ко док то ра ле чи на род, шта се учи у 
шко ла ма, и ко ли ке су пен зи је. Има ју 
они со ци јал ну кар ту ове на ше Ср би-
је већ одав но, и зна ју да тро ши ви-
ше од гу бе ра, па су нам на ло жи ли 
да сма њи мо тро шко ве.

По је до ше бу џет пен зи о не ри. Мно го 
нас је, а ма ло оних ко ји при вре ђу ју. 
А и за пен зи је се, у про цен ти ма, мно-
го ви ше из два ја не го у Евро пи. Же-
не су не рав но прав не јер им је стаж 
кра ћи не го му шки. 

За то се ужур ба но кро ји но ви пен-
зиј ски за кон, да се при мак не мо Евро-
пи, или чак Аме ри ци. Не ула зим, 

де те мо је, у др жав не по сло ве, али 
се пи там да ли ће же не још ду-
го мо ћи да из др же то ли ко по ча сти! 
Осим што су стуб по ро ди це, сад им 
се при до да је да бу ду и стуб др жа-
ве, да ра де до 65 го ди на. При ште-
де ће бу џе ту у пен зи ја ма, а на по сао 
ће их, што ре че јед на на те ле ви зи-
ји, до во ди ти по дво је мла дих не за-
по сле них. Али, ви де ла сам у јед ној 
еми си ји не ку ко ја из ја ви да же не 
пре ко 60 го ди на баш мо гу да пру-
же мак си мум у по слу! Мо гу, ми слим 
се ја, ако бу ду у пе де се тој од ра ђи-
ва ле при прав нич ки стаж.

До кра ја го ди не зна ће се хо ће ли 
рад на гру па ста ви ти у ре фор му ви-
ше го ди на ра да за же не. Ови из Мо-
не тар ног фон да не тра же баш то; 
они хо ће сма ње ње бу џет ске ру пе, а 
на ши ће да сми сле ка ко. Јед но ми-
слим да се не ће тра жи ти у ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма – уво ђе ње дру-
гог сту ба, о че му су на ши екс пер ти 
јед но вре ме при ча ли. Јер, и европ-
ске др жа ве, са ја ком еко но ми јом и 
ду го роч ним пла ни ра њем све га ва-
жног, од у ста ју од ње га. Ка кав дру ги 
стуб у на шим усло ви ма, де те мо је, 
кад нам је и пр ви ово ли ко кли мав 
ко ба би ни зу би!

А сту бо ве, то сам не ки дан са зна ла 
из но ви на, има мо и у спољ ној по ли-
ти ци. Ни је о њи ма при чао ми ни стар 
ино стра них по сло ва не го еко но ми је. 
Ре као је ка ко Ср би ја има че ти ри сту-
ба спољ не по ли ти ке, а нај ва жни ји је 
Европ ска уни ја. Пре о ста ла три сту ба 

су Ру си ја, Ки на и Аме ри ка. По што је 
тај ми ни стар и пот пред сед ник вла де, 
на ње го ва се пле ћа осла ња ју сви сту-
бо ви осим ру ског. Та ко су га, ка же, 
за ду жи ли чла но ви вла де. 

Не знам, љу би те ба ба, ка ко је дан 
чо век мо же то ли ко мно го да ра ди. 
Је сте да су му и са рад ни ци струч ни, 
пре све га, и да је по след њих го ди на 
баш на ње му и ње го ви ма би ло нај ви-
ше по сла – да при ва ти зу ју др жав не и 
дру штве не фир ме и бан ке, да ру ко-
во де аген ци ја ма и успе шним јав ним 
пред у зе ћи ма, да ан га жу ју стра не фир-
ме за про це ну вред но сти имо ви не, да 
се бо ре за на род и ње го вих хи ља ду 
евра бес плат них ак ци ја... 

Не мо гу сад да се из ру ка ва се-
тим свих ва жних по сло ва ко је је за-
вр шио за др жа ву и на род, а и да ље 
му се на ме ћу но ви за да ци. До ђе ми 
да се упи там за шта пла ту при ма ју 
дру ги ми ни стри, и пи та ју ли се они 
око не че га. И пра во је оно што сам 
про чи та ла да ће се из дру гих ми ни-
стар ста ва от пу сти ти мно го ви ше чи-
нов ни ка не го из тог еко ном ског! Ра де 
љу ди на тим кре ди ти ма по че ти ри 
сту ба, и бо ре се за што по вољ ни је 
усло ве. Бри ну они, че до мо је, о ва-
ма мла ди ма, ко ји ће те су тра, или за 
ко ју де це ни ју кад се за по сли те, вра-
ћа ти те ду го ве ко ји већ ма на ста до-
ше због на ших пен зи ја. И због ове 
свет ске еко ном ске кри зе без ко је би 
Ср би ја ина че би ла еко ном ски узор-
на др жа ва.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Све сами
стубови

Да ли ће же не још ду го мо ћи да из др же то ли ко по ча сти, јер осим што су стуб Да ли ће же не још ду го мо ћи да из др же то ли ко по ча сти, јер осим што су стуб 
по ро ди це, сад им је претило да бу ду и стуб др жа ве, да ра де до 65 го ди на по ро ди це, сад им је претило да бу ду и стуб др жа ве, да ра де до 65 го ди на 

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ОКТОБАР 2009.2222

И РУ МУ НИ ЈА ПРЕД РЕ ФОР МОМ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

Ни је ла ко ни ком ши ја маНи је ла ко ни ком ши ја ма

При ти сну та од Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, ру мун ска вла да на ја ви ла хит не 
про ме не пен зиј ског си сте ма, да би по сле са мо не ко ли ко да на – па ла
ПП
пп

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

Да нас не ма др жа ве на пла не ти 
ко ја, из ра зних раз ло га, не му чи 

му ку са пен зиј ским фон до ви ма: по-
не где су они жр тве бер зан ског кра-
ха ко ји је иза зва ла еко ном ска кри за, 
дру где по сле ди ца де мо граф ских про-
ме на – да све ма њи број за по сле них 
из др жа ва све ви ше пен зи о не ра – а 
по че сто, про блем на ста је као ком би-
на ци ја и јед ног и дру гог.

Ме ђу они ма ко ји су су о че ни са пен-
зиј ском кри зом и ко ји због то га не-
што хит но мо ра ју да про ме не на шле 
су се и на ше ком ши је, Ру му ни.

Мо жда би они, до ду ше, још на-
ста ви ли по ста ром, про ду бљу ју ћи 
јаз из ме ђу оно га што се у пен зиј-
ске фон до ве сли ва и оно га што се 
из њих од ли ва, да и та мо ни је при-
пре тио стро ги ро ди тељ (ММФ) ко ји 
про пи су ју ко ли ко за шта де те (др жа-
ва) мо же да по тро ши, за ње го во до-
бро и ње го ву бу дућ ност.

Рав но прав не од 2030. 

Ру му ни ја је на по чет ку свет ске 
фи нан сиј ске кри зе од Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да до би ла при лич но 
ве ли ки па кет фи нан сиј ског из ба вље-

ња од 19,95 ми ли јар ди евра. Али, као 
и дру где, и у Ру му ни ји та сред ства 
не сти жу од јед ном, већ се ис пла ћу ју 
у ра та ма, при че му се про ве ра ва не 
са мо ка ко се тро ше, не го и ко ли ко 
је при ма лац ди сци пли но ван – у уво-
ђе њу соп стве не бу џет ске ди сци пли-
не. Због то га је ис пла та дру ге ра те 
од 1,85 ми ли јар ди евра усло вље на 
урав но те жа ва њем бу џет ског де фи ци-
та, што, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва 
и при ла го ђа ва ње пен зиј ског си сте ма 
но вим ре ал но сти ма.

Пре ма пред ло гу но вог пен зиј ског 
за ко на ко ји у пар ла мент ула зи по 
хит ној про це ду ри (што та мо под ра-
зу ме ва да не ма по сла нич ких аманд-
ма на), ста ро сна гра ни ца за од ла зак 
у пен зи ју се за му шкар це са са да-
шњих 63 го ди не и осам ме се ци по-
ме ра на 65 го ди на, док ће же не, ко је 
су са да услов за окон ча ва ње ак тив-
ног рад ног ста жа сти ца ле са 58 го-
ди на и осам ме се ци, мо ра ти да ра де 
док не на вр ше 60 го ди на (до са да шње 
гра ни це су, ина че, би ле нор ма тив не, 
а у прак си Ру му ни, му шкар ци и же-
не, у про се ку су у пен зи ју од ла зи ли 
са 54 го ди не).

По ди за ње ста ро сне гра ни це би ло 
би спро ве де но до 2014, док је ду го-
роч но пред ви ђе но да и же не, по сле 
2030, мо ра ју да ра де до 65 го ди на. 

Ма ње при ви ле ги ја 

По но вом си сте му, не би ви ше би-
ло ни спе ци јал них пен зи ја по вла шће-
них пен зи о не ра. Вој ни ци, по ли цај ци, 
су ди је, па и по сла ни ци и ди пло ма те, 
до сад су у пен зи ју мо гли већ са 55, 
а убу ду ће ће гра ни ца за њих би ти 
60 го ди на (оста ју, да кле, ипак до не-
кле по вла шће ни). 

Раз лог за ову при ви ле ги ју би ли су 
та ко зва ни спе ци јал ни усло ви њи хо-
вог ра да и то се до сад од но си ло на 
око 300.000 оних ко ји су пла те при-
ма ли из др жав ног бу џе та.

Ова ка те го ри ја је има ла и ни жу 
сто пу до при но са, што ће та ко ђе би-
ти про ме ње но: по сле ре фор ме сви 
ће од бру то при ма ња за пен зи је из-
два ја ти по 31,3 од сто.

Ин дек си ра ње пен зи ја би се по но-
вом си сте му оба вља ло та ко што би 
се у об зир узи ма ла го ди шња сто па 
ин фла ци је и са мо 50 од сто ре ал ног 
ра ста пла та ак тив них рад ни ка.
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Пре ма упра во об ја вље ној го ди-
шњој ли сти Про гра ма Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој, ме ђу 182 др жа ве 
у ко ји ма се ис пи ту ју жи вот ни стан-
дард, обра зо ва ње и ду жи на жи во-
та њи хо вих ста нов ни ка – Нор ве шка 
је про гла ше на нај бо љом зе мљом за 
жи вот, док је Ни гер на дну ле стви-
це срећ ног жи во та.
Нор ве шку сле де Аустра ли ја, 

Исланд, Ка на да, Ир ска, Хо лан ди ја, 
Швед ска, Фран цу ска, Швај цар ска, 
Ја пан, Лук сем бург, Фин ска, САД, 
Аустри ја, Шпа ни ја, Дан ска, Бел ги-
ја, Ита ли ја и Лих тен штајн.

Ср би ја је на 67. ме сту, а на ше 
ком ши је се на ла зе углав ном у истом 
де лу ове ранг-ли сте: Бу гар ска је 61, 
Ру му ни ја 63, Цр на Го ра 65, Ал ба ни ја 
70, Ма ке до ни ја 72, а Бо сна и Хер-
це го ви на на 76. по зи ци ји.

Има и не да ле ких др жа ва знат-
но бо ље ран ги ра них на овој ли-
сти УН. То је, пре све га, Грч ка, 
ко ја се на ла зи на 25. ме сту, за-
тим Сло ве ни ја као 29. зе мља по 
усло ви ма за жи вот, Че шка ко ја је 
36, Сло вач ка 42, Ма ђар ска 43. и 
Хр ват ска 45.

Да ни мно гим ве ли ким си ла ма 
ни је ла ко да у све му бу ду нај бо-
ље по ка зу је чи ње ни ца да је Ру си ја 
71. на овој ли сти, Ки на 92. и Ин-
ди ја на 134. ме сту – по го то во ако 
се зна да је Ку ба за у зе ла 51. ме-
сто ли сте од 182 зе мље.

Ово го ди шњој нај го рој зе мљи за 
жи вот, Ни ге ру (182), прет хо де Ав-
га ни стан, па Си је ра Ле о не, Цен-
трал но а фрич ка Ре пу бли ка, Ма ли и 
Бур ки на Фа со. 

С. М.

НЕ СВА КИ ДА ШЊА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА У НЕ МАЧ КОЈ

Бо га ти хо ће да
пла ћа ју ви ше

Но ва вла да ју ћа ко а ли ци ја у Не-
мач кој на ја ви ла је сма ње ње по ре за. 
Исто вре ме но, бо га ти су за тра жи ли 
су прот но – да пла-
ћа ју ви ше. 
Са же љом 

да до при не су 
еко ном ском 
опо рав ку зе-
мље, они су 
у по след њој 

не де љи 
пре го во-

ра о фор-
ми ра њу 

но вог ка-
би не та 
кан це ла-

ра Ан ге ле 
Мер кел по-
кре ну ли ини-
ци ја ти ву за 
до дат но опо ре зи ва ње 
нај и мућ ни јих.

Пре ма ра чу ни ца ма, уко ли ко би 
у на ред не две го ди не сва имо ви на 
гра ђа на те жа од по ла ми ли о на евра 
би ла опо ре зо ва на са до дат них пет 
од сто, др жа ва би до би ла сто ми ли-
јар ди евра. Тај но вац не би ишао у 

ре до ван бу џет, већ би био стрикт но 
на ме њен фи нан си ра њу про је ка та из 

обла сти еко ло ги је, здрав ства, 
обра зо ва ња и со ци јал-
не за шти те.

„Јаз из ме ђу 
бо га тих и 

си ро ма-
шних у 
Не мач-

кој про-
ши рио се 
у по-
след-

њих 15 
го ди на”, 
ци ти ра 
„Дој че 

ве ле” Ди-
те ра Лем ки ла, 

јед ног од 
ини ци ја-

то ра пе-
ти ци је ко ју је до сад 

пот пи са ло 44 бо га тих. Лем-
кил је пен зи о ни са ни ле кар, али и 
на след ник ак ци ја у пи ва ра ма. Он 
про це њу је да у Не мач кој има око 
2,2 ми ли о на љу ди са имет ком ве-
ћим од 500.000 евра. Д. Д.

ГО ДИ ШЊА ЛИ СТА ПРО ГРА МА УН ЗА РАЗ ВОЈ 

Нор ве шка нај бо ља
за жи вот

Вла да се пред ММФ-ом оба ве за-
ла да ће ове, и дру ге, про ме не би-
ти оза ко ње не до кра ја го ди не, што 
је при лич но те жак до ма ћи за да так, 
с об зи ром на де ли кат не по ли тич ке 
при ли ке код на ших су се да: та мо се 
из ла ском со ци јал де мо кра та рас па-
ла ко а ли ци ја, што је, по сле не ко ли-
ко да на ма њин ског вла да ња, до ве ло 
до ње ног па да у пар ла мен ту (13. ок-
то бра), па зе мљом са да кор ми ла ри 
„тех нич ка вла да”, а сем то га, у но-
вем бру и по чет ком де цем бра одр жа-
ва ју се пред сед нич ки из бо ри. Из ла зак 
пред би ра че је, зна се, у не до вољ-
но зре лим де мо кра ти ја ма увек по вод 
за по раст по пу ли зма и да ва ње обе-
ћа ња ко ја нај че шће не мо гу да бу-
ду ис пу ње на.

Но ви ре форм ски за хват у ру мун ски 
пен зиј ски си стем под ра зу ме ва и ма-
њу да ре жљи вост пен зиј ских фон до ва 
пре ма они ма ко ји се пен зи о ни шу пре-
вре ме но, као ин ва ли ди или из не ког 
дру гог раз ло га. Би ће та ко ђе уда рен 
и но ви, чвр шћи, при ват ни стуб пен-
зиј ског си сте ма, ово га пу та, на зах-
тев ММФ-а, као оба ве зан.

Од ових и слич них ме ра оче ку је 
се уште да око 40 од сто од про јек-
то ва ног де фи ци та. Ру мун ска др жа-
ва, ина че, има сред ста ва за ре дов ну 
ис пла ту пен зи ја до по чет ка 2011, а 
по сле, ка ко бу де.

Кад се ка же да др жа ва има па ра, 
то у Ру му ни ји зна чи да је у бу џе ту 
још нео спо рен из нос од око 1,5 ми-
ли јар ди евра, са ко ли ко се по пу ња ва 
ру па на став ци за ис пла ту пен зи ја и 
оста ла со ци јал на да ва ња. Шта ће би-
ти по сле 2011, то се не по ми ње.
Ру мун ска при ча је ина че слич-

на дру гим ту жним при ча ма, за са да 
без срећ ног кра ја, о не из ве сној бу-
дућ но сти оних ко ји су ве ро ва ли да 
ће, по сле на пор ног рад ног ве ка, ужи-
ва ти у је се ни жи во та и без бри жним 
пен зи о нер ским да ни ма. Та мо је ко-
ли ко 1990. јед ног пен зи о не ра из др-
жа ва ло 3,3 оних ко ји ра де. Да нас је 
тај од нос ско ро је дан на јед но га, а 
про јек ци ја је да ће до 2050. на јед-
ног за по сле ног би ти че тво ро пен зи-
о ни са них.
Пен зиј ски фон до ви у Ру му ни ји 

већ има ју стал ни де фи цит од 15 од-
сто. Због то га је стро ги чи ка у ли-
ку ММФ-а тра жио да се скре ше и на 
дру гим ме сти ма, па је вла да обе ћа-
ла да ће, као по сло да вац, убу ду ће 
по пу ња ва ти са мо сва ко сед мо рад-
но ме сто ко је се упра зни од ла ском 
др жав них слу жбе ни ка би ло ко јих ка-
те го ри ја, од по ме ну тих вој ни ка, по-
ли ца ја ца и ди пло ма та, до учи те ља, 
чи нов ни ка и ва тро га са ца.

Ми лан Бе кин

3
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Око 280 спор ти ста ама те ра, ве за-
них за ин ва лид ска ко ли ца, пу-

на три да на из га ра ло је у бор би за 
ме да ље на спорт ским бо ри ли шти ма 
у но во ва ро шком кра ју: на 17. Ре пу-
блич ке спорт ске су сре те па ра пле ги ча-
ра и ква дри пле ги ча ра, ко ји се дру гу 

го ди ну одр жа ва ју на Зла та ру, при сти-
гли су из два де се так гра до ва Ср би је 
и над ме та ли се у пет спорт ских ди-
сци пли на у му шкој и жен ској кон ку-
рен ци ји – атле ти ци, сто ном те ни су, 
стре ља штву, ша ху и пи ка ду.

Игре је, на кон скром не све ча но-
сти на град ском ста ди о ну „Бра но ше-
вац”, у при су ству Је ле не Ко то вић из 
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по-

ли ти ке и ма ло број не пу бли ке, зва-
нич но отво рио пред сед ник оп шти не 
Но ва Ва рош Сла ви ша Пу рић.

– Ме да ље, ко је су при род но сан 
сва ког спор ти сте, ни су основ ни мо тив 
на шег оку пља ња. Ов де смо пре све га 
да се дру жи мо, као и да по ка же мо 
да и по ред ве за но сти за ко ли ца мо-
же мо да бу де мо рав но прав ни чла но-
ви дру штва – ка же Ми ха и ло Па је вић, 
пред сед ник Са ве за па ра пле ги ча ра и 
ква дри пле ги ча ра Ср би је.
Так ми ча ри су се над ме та ли на 

град ској атлет ској ста зи, у про сто-
ри ја ма Спе ци јал не бол ни це „Зла тар” 
где су бо ра ви ли, као и у стре ља ни 
мон ти ра ној за ову при ли ку у школ-
ско-спорт ској дво ра ни Гим на зи је „Пи-
во Ка ра ма ти је вић”. По је дин ци ма и 
клу бо ви ма ко ји су по сти гли нај бо-
ље ре зул та те по де ље но је ви ше од 
260 ме да ља, а так ми че ња је по сма-
трао и Вла сти мир Го лу бо вић, се лек-
тор др жав не ре пре зен та ци је осо ба 
са ин ва ли ди те том.

– По но сни смо што су упра во спорт-
ски су сре ти у ор га ни за ци ји на шег са-

ве за из не дри ли не ко ли ко вр хун ских 
так ми ча ра, ме ђу ко ји ма су сва ка-
ко нај по зна ти ји Бо ри сла ва Пе рић и 
Дра жен ко Ми тро вић, осва ја чи пре-
гршт ме да ља на про шло го ди шњим 
Па ра о лим пиј ским игра ма одр жа ним у 
Пе кин гу. На да мо се да је и не ко од 

уче сни ка ово го ди шњих ига ра ус пео да 
се из бо ри за др жав ни дрес и част да 
бо је Ср би је бра ни на иду ћој олим пи-
ја ди у Лон до ну – ка же Па је вић.

Ово го ди шње спорт ске игре одр жа-
не су за хва љу ју ћи пре све га фи нан-
сиј ској по мо ћи Ми ни стар ства ра да и 
со ци јал не по ли ти ке и Ми ни стар ства 
за ло кал ну са мо у пра ву.

Ж. Ду ла но вић

СПОРТ СКЕ ИГРЕ ПА РА ПЛЕ ГИ ЧА РА И КВА ДРИ ПЛЕ ГИ ЧА РА СР БИ ЈЕ

Же тва ме да ља на Зла та ру

Ба ца ње ко пља По де ље но 260 ме да ља

Ак тив же на Оп штин ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра 

Сме де рев ске Па лан ке, по-
во дом 62-го ди шњи це по сто-
ја ња Ор га ни за ци је и ме се ца 
ста ри јих, при ре дио је нео-
бич ну мод ну ре ви ју: по ка-
за но је 16 мо де ла хе кла не 
оде ће, а ма не кен ке су би ле 
пен зи о нер ке ко је су но си-
ле ха љи не, сук ње и дру ге 
одев не пред ме те ко је су са-
ме из ра ди ле.

Пр во ме сто за хе кла ну 
ха љи ну при па ло је пен-
зи о нер ки Ми ри Љу би са-
вље вић, дру го Рад ми ли 
Авра мо вић, а тре ће Дра-
ги Бла го је вић. Све су до-

Ревија у Смедеревској Паланци: Ми ра пр ва

би ле при год не на гра де, а 
оста ле уче сни це за хвал ни-
це, ко је им је уру чио Сло бо-
дан Б. Пан тић, пред сед ник 
Оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра Сме де рев ске 
Па лан ке.

По за вр шет ку ре ви је одр-
жа на је и за ба ва ко јој су 
при су ство ва ли пен зи о не ри 
и пен зи о нер ке из Сме де рев-
ске Па лан ке, Ве ли ке Пла-
не и Мла де нов ца. Сви су 
би ли оду ше вље ни нео бич-

ном ре ви јом за ко ју Ак тив 
же на Оп штин ске ор га ни за-
ци је пен зи о не ра и ње го ва 
пред сед ни ца Жив ка – Ми-
ца Ђур ђе вић за слу жу ју чи-
сту де сет ку.

Сл. Ко стан ти но вић

„Манекенке” и победнице са челницима ОО пен зи о не ра
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ХРОНИКА

Не дав но одр жа ни спорт-
ски су срет чла но ва 14 

ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 
Бач ке, ко ме је до ма ћин би-
ла Оп штин ска ор га ни за ци-
ја из Сом бо ра, про те као је 
у ве дрој ат мос фе ри и фер 
над ме та њи ма на пре ле пим 
те ре ни ма „Ви ле Кро нић”.

Око 150 чла но ва ор га-
ни за ци ја из Апа ти на, Бач ке 
Па лан ке, Бе че ја, Ба ча, Бач-
ке То по ле, Бач ког Пе тров ца, 

Вр ба са, Ку ле, Ма лог Иђо ша, 
Но вог Са да, Сен те и до ма-
ћи на из Сом бо ра так ми чи ло 
се у пет ди сци пли на.

Пред сед ник Оп штин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
Сом бора Ми ли вој Не на дов 
и ње го ви са рад ни ци до бро 
су ор га ни зо ва ли овај спорт-
ски су срет, а за до вољ ство 
због при ли ке за су сре та ње, 

раз ме ну ис ку ста ва 
у ра ду и ре ша ва-
њу не ких те шко-
ћа, као и очу ва њу 
здра вља уче сни ка 
ове ма ни фе ста ци-
је ис ка за ла је и 
пред сед ник Са ве-
за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не Ста на 
Сви ла ров. 

Спор ти сти су се 
тру ди ли да пре ци-
зно га ђа ју ме те пи-
ка до стре ли ца ма и 
пло чи цом; ша хи-

сти су, као и обич но би ли 
ћу тљи ви, а тек у „тр ка ма 
за до вољ ства” – у жен ској 
и му шкој кон ку рен ци ји, на-
ви ја чи су сме ли да буч но 
бо дре сво је так ми ча ре. Уз 
по бед ни ке, и они ко ји су 
до ше тав ши у циљ ус пе ли 
да за вр ше тр ку до би ли су 
ве ли ки апла уз.

Нај ви ше на гра да осво ји-
ли су так ми ча ри из Но вог 
Са да и Вр ба са, што оста ли-
ма ни је сме та ло да се, на-
кон до брог гу ла ша, дру же уз 
ста ре до бре ме ло ди је.

Ика Ми тро вић

На пла тоу код Кул тур-
но-про свет ног цен тра 

у Пе тров цу на Мла ви одр-
жа на је Че твр та смо тра 
на род ног ства ра ла штва „У 
Пе тров цу се ко ло раз и гра-

ло” ко ја је оку пи ла ви ше 
од 400 ама те ра из де се-
так оп шти на Бра ни чев ског 
окру га, као и два здру же-
на КУД-а из оп шти на Не-

го тин (Си ко ле) и За је чар 
(КУД „Мла дост”).

У тро ча сов ном про гра му 
на лет њој по зор ни ци на сту-
пи ли су пе ва чи, сви ра чи, 
игра чи, пе сни ци и здра-
ви ча ри, а по здрав ну реч 
при сут ни ма (би ло их је око 
хи ља ду) упу тио је Ра до ван 
Алек сић, по моћ ник пред-
сед ни ка оп шти не Пе тро вац 
на Мла ви. 

Нај за па же ни ји про грам 
има ла су кул тур но-умет нич-
ка дру штва из Кле но ви ка 
(Ко сто лац) и Ка ме но ва, КУД 
„Пен зи о нер” (Пе тро вац), као 
и КУД „Чу чук Ста на” из Си-
ко ла (Не го тин) чи ји је во-
кал ни со ли ста Жив ка Ги цић 
(из вр сно от пе ва ла пе сму 
„Књи гу пи ше дил бер Ста-
на”) по не ла зва ње нај ра спе-
ва ни јег со ли сте пе тро вач ког 
са бо ра. Нај бо љи ин стру мен-
та ли ста, по оце ни жи ри ја 

пу бли ке, био је не над ма-
шни ви тез на фру ли Во ја 
Ми та но вић (83) из Ве ли ке 
Ја си ко ве (За је чар).

Уз ве се ље, игру и дру же-
ње, у Пе тров цу се одр жа вао 
и ет но са јам (здра ва хра на, 
при род но пи ће, до ма ћа ра-
ди ност), би ло је за ни мљи во 
так ми че ње у при пре ма њу 
пра си ћа („Пра си ћи ја да”) са 
18 так ми ча ра (по је ди на ца, 
а и пред став ни ка кул тур-

но-умет нич ких дру шта ва) 
на ко ме је злат ни пе хар 
за нај о ри ги нал ни је пе че ње 
(на др ва) при пао Вла ди ми-
ру Ни ко ли ћу из Кре по љи на 
(Жа гу би ца), док је ви це шам-
пи он „Пра си ћи ја де 2009” 
Ми о драг Шор маз, син ди ка-
ли ста из Бе о гра да. Ње го ва 
так ми чар ска гру па „Сло га” 
би ла је нај ве се ли ја на овом 
пе тро вач ком са бо ру. 

М. Слав ко вић

СМО ТРА СТВА РА ЛА ШТВА У ПЕ ТРОВ ЦУ НА МЛА ВИ

Ти моч ко ко ло раз и гра но

КУД „Пен зи о нер” из Пе тров ца

СПОРТ СКИ СУ СРЕТ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БАЧ КЕ У СОМ БО РУ

За дух и те ло

Отва ра ње

А гу лаш се ку ва 

Ба ца ње пло чи це

Жив ка Ги цић из Си ко ла
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На род не ку хи ње у три 
оп шти не по ду нав ског 

ре ги о на, у Сме де рев ској 
Па лан ци, Ве ли кој Пла ни и 
Сме де ре ву, до кра ја го ди не 
ра ди ће без за сто ја, а њи-
хо ви ко ри сни ци, уз је ди ни 
то пли оброк у то ку да на, 
од са да ће до би ја ти и ви-
ше ме са, је тре них па ште-
та, ме сних на ре за ка... Јер, 
ми ни стар за рад и со ци јал-
ну по ли ти ку Ра сим Ља јић, 
ми ни стар за ло кал ну са-
мо у пра ву и др жав ну упра-
ву Ми лан Мар ко вић, Го ран 
Та сић, ди рек тор Ре пу блич-
ке ди рек ци је за роб не ре-
зер ве, и Ве сна Ми ле но вић, 
ге не рал ни се кре тар Цр ве-
ног кр ста Ср би је, не дав но 
су у Сме де рев ску Па лан-
ку до не ли 560 то на хра не, 

на ме ње них за рад на род-
них ку хи ња у три по ме ну-
те оп шти не.
Ор га ни за ци је Цр ве ног 

кр ста ко је бри ну о ра ду на-

род них ку хи ња до би ле су 
свињ ске по лут ке, мле ко у 
пра ху, пом фрит, је тре не па-
ште те и ме сне на ре ске ко је 
је Вла да Ср би је обез бе ди-

ла уз по моћ Ре пу блич ке ди-
рек ци је за роб не ре зер ве и 
за то уло жи ла сто милио-
на ди на ра.

– Свих 58 на род них ку-
хи ња у Ср би ји у на ред на 
че ти ри ме се ца до би ће са-
др жај но исте по шиљ ке ко-
је ће знат но ква ли та тив но 
по пра ви ти мно ги ма је ди ни 
то пли оброк у то ку да на. То 
ће мно го зна чи ти за ко ри-
сни ке ко ји су до са да до би-
ја ли мак си мал но 400 гра ма 
ме са по осо би – ис та кла је 
Ве сна Ми ле но вић. 

На ја вље но је да ће Цр ве-
ни крст у ове три оп шти не 
дру ги део по мо ћи до би ти у 
оде ћи и обу ћи, а од мах по-
том до ла зи и но ви кон тин-
гент на мир ни ца.
Сл. Ко стан ти но вић
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ХРОНИКА

СТИ ГЛА ПО МОЋ НА РОД НИМ КУ ХИ ЊА МА ПО ДУ НАВ СКОГ РЕ ГИ О НА

Ви ше ме са у обро ку

Син ди кат пен зи о не ра „Не за ви сност” 
Ср би је, ко ји оку пља око 60.000 

чла но ва кроз 34 ак тив не оп штин ске 
и град ске ор га ни за ци је (од укуп но 

40 ре ги стро ва них), уско ро би мо гао 
да се до не кле ре ор га ни зу је – на ја-
вио је Пе тар Ми тро вић, пред сед ник 
овог син ди ка та. 

– Об но вље на је иде ја да се ује-
ди не, од но сно об је ди не вој во ђан ски 

пен зи о не ри чла но ви Син ди ка та „Не-
за ви сност” и да цен тар бу де у Пан че-
ву. Ти ме би се по сти гли бо љи ефек ти 
у ра ду и ак тив но сти ма на ших удру-
же ња пен зи о не ра, а Пан че во је иза-
бра но као цен тар јер у ње му жи ви 
око 25.000 пен зи о не ра од ко јих су 
6.000 чла но ви на шег син ди ка та, у 
ње му је не ко ли ко ве ли ких ком па ни ја 
у ко ји ма су ре пре зен та тив ни син ди-
ка ти ко ји при па да ју УГСН, па оту да 
и мо гућ ност по ве зи ва ња и за јед нич-
ког де ло ва ња син ди ка та за по сле них и 
син ди ка та пен зи о не ра у оства ри ва њу 
истих ци ље ва. Пан че вач ка ор га ни за-
ци је пен зи о не ра је, по ред Зре ња ни-
на, нај ак тив ни ја у овом де лу Ср би је, 
на ла зи се бли зу цен тра гра да (Ка ра-
ђор ђе ва 21) и рас по ла же по треб ним 
про сто ром и усло ви ма, што је, из ме ђу 
оста лог, опре де љу ју ће да бу де цен-
тар – на гла сио је Пе тар Ми тро вић, 
ко ји је не дав но о то ме раз го ва рао 
са Слав ком Бје лај цем, пр вим чо ве-
ком пан че вач ких пен зи о не ра син ди-
ка та „Не за ви сност”.

М. И.

СИН ДИ КАТ ПЕН ЗИ О НЕ РА „НЕ ЗА ВИ СНОСТ”

Об је ди ња ва ње
у Вој во ди ни

Славко Бјелајац и Петар Митровић

У КО ЦЕ ЉЕ ВИ

Оп шти на
по ма же
ста ри ма

Да у оп шти ни Ко це ље ва ста ри, 
ко јих има ско ро 20 од сто у укуп-
ном бро ју ста нов ни ка, ни су за бо-
ра вље ни, до каз је ми ли он ди на ра 
из дво је них из бу џе та за Про је кат 
„По моћ и не га у ку ћи” за ко ји су 
сред ства сти гла и од Ми ни стар-
ства за рад и со ци јал ну по ли ти-
ку, али и из Фон да за ино ва ци је. 
О ви ше од 40 ста рих (а у овој го-
ди ни спи сак ће би ти удво стру чен) 
у Ко це ље ви, Су бо ти ци, Бре сни ци 
и Зу ква ма, бри ну две ме ди цин ске 
се стре, се дам ге рон то до ма ћи ца и 
два рад ни ка ко ји оба вља ју фи зич-
ке по сло ве.

Ка ко ис ти чу пред став ни ци оп-
шти не, по себ но се во ди бри га о 
ста ри ма на се о ском под руч ју где 
су нај не до ступ ни је здрав стве на и 
со ци јал на по моћ. И у овој го ди ни 
ће се, ка жу, из на ла зи ти на чи ни 
за фи нан си ра ње пла ни ра них ак-
тив но сти да би се љу ди ма „тре-
ћег до ба” жи вот учи нио бо љим и 
са др жај ни јим. Још бо љој за шти ти 
ове по пу ла ци је до при не ће и укљу-
чи ва ње Цен тра за со ци јал ни рад 
у пла ни ра не про јек те.

Б. Р.



27ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. ОКТОБАР 2009.

И ове го ди не, ни зом ма-
ни фе ста ци ја, обе ле жен 

је 15. ок то бар, Дан бе лог 
шта па, од но сно Дан сле пих. 
У ор га ни за ци ји Са ве за сле-
пих Ср би је и Град ске ор га-
низа ци је слепих Бе о гра да, 
у глав ном гра ду, на Дор-
ћо лу, два да на ра ни је одр-
жа но је так ми че ње сле пих 
осо ба у про стор ној ори јен-
та ци ји и са мо стал ном кре та-
њу уз по моћ бе лог шта па. 
Уче ство ва ло је три де се так 
так ми ча ра ко ји су би ли раз-
вр ста ни у не ко ли ко ка те го-
ри ја, за ви сно од ста ро сти, а 
нај у спе шни ји ма су уру че не 
за хвал ни це и скром не нов-
ча не на гра де. 

Сме де ре во је би ло до ма-
ћин цен трал ној ма ни фе ста-
ци ји ко јој су при су ство ва ли 
ми ни стар ра да Ра сим Ља-
јић, гра до на чел ник Сме де-
ре ва Пре драг Уми че вић и 

пред став ни ци ор га ни за ци-
ја сле пих из Ср би је. Ор-
га ни зо ван је окру гли сто 
„Са мо стал но кре та ње сле-
пих у све тлу но вог за ко на 
о без бед но сти са о бра ћа ја 
на пу те ви ма”, а ми ни стар 
Ра сим Ља јић пу стио је у 
рад пр ви го вор ни се ма фор 
у овом гра ду.

– На ше дру штво до не ло 
је мно ге за ко не и про пи се 
и пред у зе ло по себ не ме ре 
ра ди по бољ ша ња по ло жа ја 
ли ца оште ће ног ви да, али, 
и по ред то га, про бле ми сле-
пих и сло бо ви дих и да ље 
су број ни и сло же ни – ре-
као је том при ли ком Ми лан 
Сто шић, пред сед ник Са ве-
за сле пих Ср би је. 

У про гла су ко ји је упу-
ћен јав но сти на во ди се да 
је је дан од нај ве ћих про бле-
ма за по шља ва ње сле пих и 
сла бо ви дих осо ба јер, и по-

ред но вог за ко на, мно го то-
га за ви си од по сло дав ца и 
ње го вих пред ра су да о спо-
соб но сти ма сле пих. По но во је 
ис так ну та по тре ба да се по-
сто је ћа ли ста по ма га ла, ко је 
обез бе ђу је др жа ва, про ши ри 
и ино ви ра, бу ду ћи да су не-
ка од по сто је ћих  већ за ста-

ре ла, као и да се по ве ћа ју 
ак тив но сти на обез бе ђи ва-
њу до ступ но сти окру же ња 
без фи зич ких ба ри је ра (по-
гре шно пар ки ра ни ауто мо-
би ли на ста за ма за сле пе, 
нео д го ва ра ју ће обе ле же не 
ули це итд.).

М. Иван ча јић

7

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ ША БАЦ

По кло ни и ле па реч
По во дом „Ме се ца 

со ли дар но сти са ста-
рим осо ба ма”, пред-
став ни ци град ске 
упра ве Шап ца на че-
лу са за ме ни цом гра до-
на чел ни ка Ја смин ком 
Ри сти во је вић по се ти ли 
су ша бач ки Ге рон то ло-
шки цен тар и за 116 
шти ће ни ка Цен тра за 
со ци јал ни рад до не ли 

скром не по кло не. 
Ме ђу тим, ка ко су 
ча сне ста ри не ре-
кле, ва жни ја им 
је би ла по се та и 
ле па реч од би ло 
ка квих по кло на. 
Уче ни ци Основ-
не шко ле „Је врем 
Обре но вић” из ве-
ли су про грам ко-
јим су раз га ли ли 

ср ца ба ка ма и де-
ка ма, па и њи хо вим го сти ма, ко ри сни ци ма Ге рон то ло шког 
цен тра из Ма та ру шке ба ње, с ко ји ма су ка сни је на ста ви ли 
дру же ње уз раз го во ре при ме ре не „тре ћем до бу”.

Б. Р.

У СР БИ ЈИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БЕ ЛОГ ШТА ПА

Из ме ђу пре пре ка и пред ра су да

Днев ни цен тар и клуб за 
ста ри је „Ла за ре вац” ове 

го ди не се, по во дом ок то бар-
ских „Да на со ли дар но сти са 
ста ри ји ма”, по тру дио да пру жи 
про стор пе сни ци ма по себ ног 
ко ва, при пад ни ци ма „ви те зо-
ва ре да че твр тог до ба”. Ма-
ни фе ста ци ја „Искре жи во та” 
ује ди ни ла је ко ри сни ке-пе сни-
ке клу бо ва и до мо ва за ста-
ре из Пан че ва, Но вог Са да, 
Зре ња ни на, Ле сков ца, Ни ша, 
Ру ме, Шап ца, Ја го ди не, Мла-
де нов ца и Бе о гра да. И, из-
не дри ла по ет ски збор ник 45 
пе сни ка као не пре глед но по-
ље у ко јем бу ја ју рас ко шни 
цве то ви, исти на раз ли чи тих 

ве ли чи на, бо ја и об ли ка, али 
сви до јед ног ле пи ко ли ко је 
леп и сам жи вот.
Ма ни фе ста ци ју је отво-

рио пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ла за ре вац Ми лан 
Ив ко вић, а сти хо ва ну по др-
шку ста ри јим ко ле га ма да-
ла је Кри сти на Ан ђел ко вић, 
уче ни ца ше стог раз ре да ОШ 
„Во ји слав – Во ка Са вић”, ко-
ја иза се бе већ има две пе-
снич ке збир ке. Клуп ска гру па 
пе ва ча „Ко лу бар ски вез” пе-
смом „Ко лу ба ра” за тво ри ла 
је овај не сва ки да шњи скуп 
пе сни ка ко ји жи ве жи вот до 
по след њег сти ха.

Ве ра Ви те зо вић

Ја смин ка Ри сти во је вић дарује старе

Про грам за ба ке и де ке

Искре жи во та
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У ПРО КУ ПАЧ КОМ ДО МУ СТА РИХ

Нај у ку сни ја Сре бри на по га ча

ХРОНИКА

У АПА ТИН СКОМ ДО МУ ЗА СТА РЕ

Да ни отво ре них 
вра та

У апа тин ском До му за ста ре обе-
ле жа ва ње ово го ди шњег Ме ђу на род ног 
да на ста ри јих осми сли ле су рад но 
оку па ци о ни ани ма тор Ли ди ја Ер де-
вик и Сла ђа на Жив ков, спе ци ја ли ста 

со ци јал не ре ха би ли та ци је. Из ло жба 
ра до ва ко ри сни ка, кул тур но-за бав ни 
про грам и по кло ни ко је су да ро ва ли 
чла но ви Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра, ме ре ње крв ног при ти ска и 
ше ће ра у кр ви, са мо су део са др жа-
ја Да на отво ре них вра та.

И. М. 

У До му за не гу и сме штај ста рих у Про ку пљу, у 
ко ме бо ра ви 150 ста на-
ра, пре те жно пен зи о не ра, 
и овог ок то бра, тра ди ци о-
нал но, иза бра не су нај леп ше 
жен ске и му шке фри зу ре, а 
ни је из о ста ло ни так ми че ње 
за нај у ку сни ју по га чу ко ју 
су при пре ми ле ко ри сни це 
овог до ма.

– У сва три так ми че-
ња би ла је оштра кон ку-
рен ци ја, а жи ри је, пр ви 
пут, био са ста вљен од чла-
но ва Удру же ња про ку пач-
ких пен зи о не ра, ов да шњих 
дис тро фи ча ра и ко ри сни-
ка До ма за сме штај сред-
њо шко ла ца – ра пор ти ра 
глав ни ор га ни за тор так ми-
че ња рад ни те ра пе ут Ве-
сна Го луб.
У кон ку рен ци ји шест 

кан ди дат ки ња, пр во ме-
сто са истим бро јем гла-

со ва по де ли ле су Ра ден ка 
Оџа ко вић и Сло бо дан ка 
Ми ла ди но вић, ко је у До-
му бо ра ве 15, од но сно две 
го ди не. Код му шка ра ца, ме-
ђу се дам кан ди да та, ти ту лу 
нај леп ше фри зу ре осво јио 
је Про куп ча нин То ми слав 

Бра дић, не ка да шњи углед-
ни фо то граф.
По оце ни жи ри ја, од 

пет так ми чар ки нај у ку сни-
ју по га чу уме си ла је Сре-
бра Ран ђе ло вић, ко ја се 
у До му на ла зи три го ди-
не. Так ми че ње и при ред-

бу уве ли ча ло је Удру же ње 
про ку пач ких пен зи о не ра 
ко је је До му по кло ни ло 500 
ки ло гра ма бра шна, на че-
му је нај то пли је за хва лио 
Ми ро слав Спа со вић, ди-
рек тор До ма.

Ж. Дим кић

Дру же ње с го сти ма

Вој во ђан ска мре жа Ка ри та-
са про ши ри ла је, за хва љу-

ју ћи про јек ти ма јав них ра до ва, 
де ло круг де ло ва ња у не го ва-
тељ ству ста рих и не моћ них: 
у Ср би ји ду го роч но раз ви ја 
про гра ме кућ не не ге и днев-
них цен та ра, а пр ви ре зул та-
ти пи лот-про јек та „Ам бу лан та 
на точ ко ви ма у Сре му”, ко-
јим је за по сле но 14 ме ди ци на-
ра и ге рон то до ма ћи ца, ве о ма 
су сти му ла тив ни. У ав гу сту је 
оства ре но 1.258 по се та са ви-
ше од 6.000 услу га не ге и по-
мо ћи у до ма ћин ству. Ра ди се о 
563 ста ре осо бе из Срем ске Ми-
тро ви це и при град ских ме ста: 
Ма чван ске Ми тро ви це, Ла ћар-
ка, Са ла ша Но ћај ског, Ере ма, 
Мар ти на ца, Ди во ша, Ста ре Бин гу ле; 
Ру ме са се ли ма Ни кин ци и Хрт ков ци; 
Ста ре Па зо ве, Ин ђи је, Бе шке и Ши-
да са се ли ма Ги ба рац и Ку ку јев ци; 
Ири га, Врд ни ка и дру гих вој во ђан-
ских гра до ва и оп шти на по пут Но вог 
Са да са Пе тро ва ра ди ном, Зре ња ни-
на, Му жље, Су бо ти це, Ка њи же, Ку-
цу ре и Ру ског Кр сту ра.

Осим што су све ре дов не услу ге не-
ге и по мо ћи у ку ћи бес плат не, ва жност 
овог и слич них про је ка та је у ја ча њу 
по ве за но сти свих слу жби, ин сти ту ци-
ја, ор га ни за ци ја и удру же ња ко ја се 
ба ве ста рим љу ди ма, као и по ди за-
ње ни воа со ци јал них и здрав стве них 
услу га у ло кал ним за јед ни ца ма, без 
пре кла па ња са дру гим слу жба ма.

Кри сти на Ми шче вић

ПРО ЈЕ КАТ КА РИ ТА СА ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ам бу лан та на точ ко ви ма

Ана ма ри ја Мо ро и Зво ни мир Керн
у по се ти ко ри сни ку кућ не не ге

у срем ском се лу Ерем
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Обележили 62 го ди не 

Све ча ном ака де ми јом у Град ском по зо ри шту, под на-
зи вом „Не кад и сад”, Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
Сме де рев ске Па лан ке про сла ви ла је 62 го ди не по сто ја-
ња и ра да. У му зич ко-сцен ском де лу уче ство ва ли су пен-
зи о не ри, глум ци, игра чи, пе ва чи, сви ра чи, фол кло ри сти, 
пот по мог ну ти при по ве да чи ма-глум ци ма Ми ло ра дом – Ра-
де том Ми хај ло ви ћем и Рад ми лом – Ра ди цом Ми тро вић из 
Град ског по зо ри шта, али и мла ди фол кло ри сти Град ског 
КУД „Абра ше вић”.

– У про те кле ше зде сет две го ди не Ор га ни за ци ја је 
има ла успо на и па до ва, али је увек ишла на пред, ја ча-
ла ка па ци те те, да би мо гла да од го во ри уло зи ко ју има 
– да бри не о чла но ви ма – на гла сио је Сло бо дан Б. Пан-
тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, по здра вља ју-
ћи го сте.

Сл. Ко стан ти но вић

ЉУ БО ВИ ЈА

Про сла ви ли сла ву 
У пра знич ној ат мос фе ри, пу ној то пли не и до брог рас-

по ло же ња, љу бо виј ски пен зи о не ри про сла ви ли су кр сну 
сла ву – По кров пре све те Бо го ро ди це. Слав ски ко лач и жи-
то осве шта ли су све ште ни ци Дра ган Се ку лић, про та на ме-
сник љу бо виј ски, и про то је реј Дра го љуб Сте фа но вић из 
Љу бо ви је, у дру штву до ма ћи на сла ве Ми ли са ва Ђо ки ћа, 
пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра, и Сло бо-
да на Ми ха и ло ви ћа, Дра го љу ба Се ку ли ћа, Ра ди во ја Ва си ћа 
и Рат ка Ми тро ви ћа, пен зи о не ра. По том су осве шта не про-
сто ри је клу ба и кан це ла ри је, па је усле дио слав ски ру чак 
на ко ме је би ло ви ше од 50 го сти ју пен зи о не ра.

М. Ма ли шић

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

По клон за осам 
деценија

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Алек сан дров ца 
од лу чи ла је да, сим бо лич но, на гра ди ју би лар ним по кло ном 
пен зи о не ре ко ји у овој го ди ни пу не 80 го ди на. Ова ко ду-
го веч них пен зи о не ра у 
Жу пи има око 90. Пре ма 
ре чи ма Сло бо дан ке Ди-
шић, се кре та ра Ор га ни за-
ци је, ово је са мо је дан од 
ви до ва бри ге за ста ри је 
у ак тив но сти ма по ко ји ма 
спа да ју у ред нај бо љих у 
Ра син ском окру гу. Из ме ђу 
оста лог, већ је оства рен 
ово го ди шњи план Ко ми-
си је за од мор, ре кре а ци ју 
и из ле те. У про се ку, два 
пу та ме сеч но ор га ни зо-
ва на су, и фи нан сиј ски 
по мог ну та, пу то ва ња и 
дру же ња чла но ва, а ус-
пе ло се да се омо гу ћи и 
не ко ли ко бес плат них пу-
то ва ња, што је иза зва ло 
по себ но за до вољ ство ста-
ри јих. Би ло је оби ла за ка 
ба ња, Бе о гра да, Ко па о ни ка, ма на сти ра, Гу че, То по ле и брат-
ског Ди ми тров гра да, а ни су за бо ра вље не ни шо пинг ту ре 
до Но вог Па за ра, Пан че ва, Пи ро та, Не го ти на...

Ј. Пеј чић

ПИ РОТ

На пу ту ви на
Ин ва лид ски пен зи о не ри Пи ро та су, на дво днев ном из-

ле ту, по се ти ли ма на стир Кру ше дол на Фру шкој го ри, за-
тим нај ста ри ју гим на зи ју и Му зеј Бо го сло ви је у Срем ским 
Кар лов ци ма, где су при су ство ва ли „Да ни ма бер бе гро-
жђа” и из ло жби ви на. По сле руч ка у хо те лу на Ду на ву, 
на ста ви ли су пут за Но ви Сад где су пре но ћи ли и су тра-
дан раз гле да ли град. 

По се бан ути сак на њих оста вио је оби ла зак Пе тро ва-
ра дин ске твр ђа ве. У Пи рот су по не ли же љу да се по но во 
вра те у ове кра је ве и срет ну са сво јим до ма ћи ни ма.

М. Ан тић

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

Де таљ са осве шта ња слав ског ко ла ча и жи та
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ЉУ БО ВИ ЈА

Ре ги о нал но дру же ње
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Љу бо ви је сре ди-

ном ме се ца ор га ни зо ва ла је ре ги о нал но дру же ње пен зи-
о не ра из Ужи ца, Вла ди ми ра ца, Ма лог Звор ни ка, Круп ња, 
као и из Би је љи не и Угље ви ка у Ре пу бли ци Срп ској.

ПИ РОТ 

Го шћа из Бу гар ске 
Пен зи о не ри Пи рот ског окру га ор га ни зо ва ли су дру же ње 

у Пи ро ту ко је је оку пи ло око 300 пен зи о не ра из Ди ми тров-
гра да, Ба бу шни це и Бе ле Па лан ке. У по се ти  ма на стиру Св. 
Ђор ђе из 13. ве ка у око ли ни Пирота, Ве ли мир Пеј чић, пред-
сед ник Окру жног од бо ра пен зи о не ра, уру чио је скро ман по-
клон – 12 ли та ра уља и де сет ки ло гра ма ше ће ра.

Дру же ње је на ста вље но у ви ли „Ди ја на”, којем су при су-
ство ва ли Дра го слав Ми ло ва но вић, пред сед ник Окру жног од-
бо ра пен зи о не ра Ни шав ског окру га, Ми лош Илић, пред сед ник 
Окру жног од бо ра То плич ког окру га, и Вла сти мир Ран ђе ло вић, 
пред сед ник Оп штин ског од бо ра пен зи о не ра Вла ди чи ног Ха на, 
Бран ко Јак шић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО Пи рот, и по се-
бна гошћа Ни на Ка ра ве ле ва из Го де ча у су сед ној Бу гар ској, 
пред сед ни це та мо шње ор га ни за ци је пен зи о не ра. 

С. Па на ки јев ски

ПРО КУ ПЉЕ 

Ју би леј же на 
Сек ци ја же на при Оп штин ском удру же њу про ку пач ких 

пен зи о не ра, осно ва на ок то бра про шле го ди не, пр ву го ди-
ну по сто ја ња обе ле жи ла је јед но днев ним бо рав ком чла-
ни ца у Про лом ба њи.

– Осно ва ле смо Сек ци ју да би смо у мно го број ним ак-
ци ја ма по мо гле Удру же њу. Тре нут но нас је око 40, ма да 
се тру ди мо да тај број бу де и ве ћи с об зи ром на број-
ност же на пен зи о не ра – ка же пред сед ни ца Сек ци је На-
да Ми тић.

Бо ра вак у Про лом ба њи, од пре во за до за ба ве, био је 
бес пла тан, што је чла ни ца ма омо гу ћи ла Оп штин ска ор-
га ни за ци ја.

Ж. Д.

...у ко лу

Овом сусрету одазвало се ви ше од 400 припадника 
трећег доба.

Уче сни ке овог ле пог ску па по здра вио је Ми ли сав Ђо-
кић, пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Љу-
бо ви је, и за хва лио им што су до шли у то ли ком бро ју да 
се дру же са пен зи о не ри ма Љу бо ви је и да се, уз му зи ку, 
ве се ле до зо ре.

М. М.

Ве се ло за тр пе зом и...

БЕОГРАД

Шест де це ни ја од упи са 
Ге не ра ци ја сту де на та Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра-

ду школ ске 1949/50. го ди не про сла ви ла је не дав но ју би-
леј – 60 го ди на од упи са на фа кул тет.

Око 60 бив ших сту де на та оку пи ло се ис пред фа кул те-
та по сле че га су оти шли у Про фе сор ску са лу где су их 
по здра ви ли пред сед ник Ини ци ја тив ног од бо ра Ми ло рад 
Чо ло вић и про фе сор др Бран ко Ме до је вић, про рек тор Бе-
о град ског уни вер зи те та. 

Про сла ва је на ста вље на у ре сто ра ну хо те ла „Бри стол” 
уз ру чак, му зи ку и дру же ње. 

М. Чо ло вић
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БЕ О ЧИН

Ок то бар ска на гра да
Ок то бар ска на гра да оп шти не Бе о чин за 2009. го ди ну 

до де ље на је, из ме ђу оста лих, и Оп штин ској ор га ни за ци ји 
ин ва ли да ра да. У обра зло же њу је ис так ну та ве о ма до бра 
са рад ња са До мом здра вља ра ди оства ри ва ња што бо ље 
здрав стве не за шти те чла но ва, укљу чу ју ћи и кућ но ле че-
ње, као и укла ња ње ар хи тек тон ских ба ри је ра на ула зи ма 
у здрав стве не и дру ге уста но ве и ин сти ту ци је, по кре та-
ње ху ма ни тар них ак ци ја за обез бе ђи ва ње ин ва лид ских 
ко ли ца и дру гих по ма га ла, при ку пља ње нов ча не по мо ћи 
за нај у гро же ни је чла но ве.

На гра ду је при мио пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци-
је ин ва ли да ра да Бе о чин Сте ван Син ђе лић.  И. М. 

Сте ван Син ђе лић при ма признање

АЛЕК СИ НАЦ 

Јеф ти ни је на мир ни це 

По сред ством сво је ор га ни за ци је пен зи о не ри мо гу да 
на ба ве и сред ства за хи ги је ну (три ки ло гра ма де тер џен-
та и по ли тар шам по на за ко су, са ни та ра, омек ши ва ча и 
сред ства за пра ње су до ва) по це ни од 550 ди на ра.

С. Илић

БОР СКИ ОКРУГ

Нај бо љи ма ме да ље 

КЊА ЖЕ ВАЦ

Гости у Белом двору

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из Кња жев-
ца ор га ни зо ва ла је по се ту Бе лом и Кра љев ском дво ру у 
Бе о гра ду. У Бе лом дво ру пен зи о не ре су при ми ли пре сто-
ло на след ник Алек сан дар и прин це за Ка та ри на, су срет је 
био ср да чан, а по сле крат ког раз го во ра и фо то гра фи са-
ња, усле ди ло је и по слу же ње. 

Во дич Кра љев ског дво ра Ми ле на Ва си ље вић упо зна-
ла је го сте са исто ри јом двор ског ком плек са на Де ди њу 
и про ве ла их кроз са ло не оба дво ра. 

Кња же вач ки пен зи о не ри по се ти ли су и Му зеј „25. мај” 
и Ку ћу цве ћа.

Д. Ђор ђе вић

Сек ци ја за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да ра да Бор ског 
окру га ор га ни зо ва ла је у Мај дан пе ку так ми че ње на ко јем 
се, у не ко ли ко спорт ских ди сци пли на, над ме та ло око 50 
чла но ва из че ти ри гра да: Не го ти на, Бо ра, За је ча ра и Кла-
до ва. Му шкар ци су се ис ка зи ва ли у ша ху и ба ца њу ку гле 
с ра ме на, а же не у пи ка ду. 

Екип но у ша ху нај бо љи су би ли уче сни ци из Бо ра, по-
том еки пе из Мај дан пе ка, Не го ти на и Кла до ва, док је у 
ба ца њу ку гле пр во ме сто при па ло Мај дан пе ча ни ма. У пи-
ка ду су се на пр вој по зи ци ји на шле так ми чар ке из Не-
го ти на, дру го ме сто при па ло је еки пи из Кла до ва, тре ће 
так ми чар ка ма из Бо ра и че твр то еки пи из Мај дан пе ка. По-
је дин ци ма и еки па ма су на кра ју уру че не ме да ље и ди-
пло ме за по стиг ну те успе хе.  М. И. То ком ле та Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Алек-

син цу ор га ни зо ва ла је за чла но ве на бав ку ро бе по по вољ-
ни јим це на ма од тр жи шних. 

– До са да смо ис по ру чи ли ви ше од три хи ља де па ке-
та са су хо ме сна тим про из во ди ма и бли зу хи ља ду па ке та 
сред ста ва за хи ги је ну. По што је ин те ре со ва ње ве ли ко, 
ове ак ци је ће мо на ста ви ти – ка же пред сед ник пен зи о не-
ра алек си нач ке оп шти не Ми ро слав Здрав ко вић. 

Па ке ти са су хо ме сна том ро бом (ко ба си це, ди мље но свињ-
ско ме со, до ма ћа сла ни на, шун ка, па ште та у цре ву и слич-
но) од осам ки ло гра ма ко шта ју 1.500, а од 10 ки ло гра ма 
– 2.410 ди на ра. Ка жу да ку по ви ном ових па ке та мо же да 
се уште ди 500-1.000 ди на ра, а пла ћа ње је у две ра те.
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Оп штин ске
ор га ни за ци је Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је

Пи рот ски округ
Пи рот, Кња за Ми ло ша 45/1

 010/325-085
Ба бу шни ца,
Мар ша ла Ти та 2

 064/449-5858
Бе ла Па лан ка,
Срп ских вла да ра бб

 018/854-622
Ди ми тров град,
Нај ден Ки ров 38

 010/360-034

Ја бла нич ки округ
Ле ско вац,
Сто ја на Љу би ћа бб

 016/244-677
Бој ник, Во је Ра ди ћа 1

 016/820-636
Вла со тин це,
Ду ша но ва 25/38

 016/875-919
Ле ба не, Ца ра Ду ша на бб 

 016/843-640
Ме две ђа, Кеј бб

 016/891-671
Цр на Тра ва,
Трг Ми лен ти ја По по ви ћа бб 

 063/629-943

Пчињ ски округ
Вра ње, Ле њи но ва 23

 017/424-220
Бо си ле град,
До бро дол ски кеј бб

 017/878-538
Бу ја но вац,
Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа бб

 017/651-982
Вла ди чин Хан,
Све то сав ска 65

 017/473-138
Пре ше во,
Са ве Ко ва че ви ћа 8

 017/660-483
Сур ду ли ца,
Вој во де Ми ши ћа 9

 017/815-730
Тр го ви ште, Кра ља Пе тра 1

 017/452-556

Ко со во и Ме то хи ја
Ко сов ска Ми тро ви ца
Кра ља Пе тра I 53

 028/424-662
Ле по са вић,
До си те ја Об ра до ви ћа 11/8 

 028/84-197
Зве чан, Ка ра ђор ђе ва бб 

 028/664-664

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

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

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

ПИСМА

Ко о на ма бри не
Др жа ва је опет ре ши ла 

да по ве же стаж они ма ко ји 
ра де у „ње ним” фир ма ма, 
у др жав ним или где је она 
ве ћин ски вла сник, у они-
ма ко је је про да ла, од но-
сно при ва ти зо ва ла... 

Ми ко ји смо цео радни 
век или нај ве ћи део про-
ве ли у пот пу но при ват ним 
пред у зе ћи ма чи јим вла-
сни ци ма је та иста др жа-
ва „на прав ди бо га”, ко 
зна ка ко и за што, омо гу-
ћи ла да нам не упла ћу-
ју ре дов но до при но се за 
пен зиј ско-ин ва лид ско оси-
гу ра ње – оста ли смо по но во „на су вом”. На ма ни ко 
не по ве зу је стаж, то што смо го ди на ма ра ди ли не 
зна чи и да ће мо кад до ђе вре ме мо ћи да ужи ва мо 
у за ра ђе ној пен зи ји, не го ће мо док смо жи ви свом 
га зди од ра ђи ва ти по сао. 

Очи то је, по мом схва та њу, да др жа ва на овај на-
чин прак тич но са мо пре ме шта па ре из свог ле вог џе-
па у де сни и стро го во ди ра чу на да јој не ко дру ги 
не спу сти пр сте у не ки од њих. Зна чи, као и обич-
но, сва ко бри не о сво ји ма, а о на ма чи је га зде ште-
де на на шој си гур ној и мир ној ста ро сти – ни ко до 
нас са мих. По ра жа ва ју ће, зар не?

Ј. Злат ко вић, За је чар

Ру жно ли це
Но вог гро бља
Сви зна мо да је у Бе о гра ду јед-

на од нај по жељ ни јих ло ка ци ја за 
ста но ва ње Де ди ње, у ово зе маљ-
ском жи во ту, а да је нај пре сти-
жни је ме сто бо рав ка кад „до ђе 
суд њи час” – Но во гро бље. Kад 
је ово гро бље кул тур ни спо ме ник 
пре сто ни це – због мно го број них 
спо ме ни ка ко ји су де ло по зна тих 
ва ја ра, за што Упра ва гро бља не 
бри ну о ње му ка ко до ли ку је? 

Бес пре кор но је сре ђен са мо 
део у бли зи ни цр кве, где су спо-
ме ни ци већ по ста вље ни и ре зер-
ви са ни са мо за по при лич но бо га те. 
Ако ду бље за ђе те у ово „веч но 
ста ни ште”, на и ћи ћете на по ло-
мље не спо ме ни ке, раз ба це не кр-
сто ве, фла ше, ча ше, нај лон ке се, 
реч ју – на пр љав шти ну. Иако на 
са мом ула зу пи ше да је „обје кат 
под ви део на зо ром”, мо же те да 
срет не те и љу де с ме тлом ко ји 
се пре по ру чу ју, за не ма ле па ре, 
да вам бри ну о гроб ном ме сту 
ко је по се ћу је те, нај че шће об ма-
њу ју ћи ожа ло шће не. Па зар ни-
је до вољ но што ту до ла зе љу ди 
с бре ме ном ту ге, већ тре ба да се 
до дат но по тре су због та ко ве ли-
ке не бри ге. 

М. Пет ко вић, Бе о град

Бо ље ми не го они
Мој син је про шле го ди не, убр зо по што је ди пло-

ми рао на фа кул те ту, по чео да ра ди као при прав ник 
у др жав ној ад ми ни стра ци ји. Го ди на је про ле те ла док 
дла ном о длан, син ле по на у чио „за нат”, иза шао на 
др жав ни, по ло жио и – до био от каз. Ре ко ше му да 
је та кав за кон (ваљ да онај ко ји још, ко ли ко чу јем, 
ни је усво јен у Скуп шти ни), да оста ну да ра де сви 
ко ји су ту не где бли зу пен зи је, а да мла ђе от пу сте. 
То ли ко о мла ди ма ко ји тре ба да ра де.

Али, ни је он је ди ни, чу јем од при ја те ља да су 
се и њи хо ва де ца на шла у слич ној си ту а ци ји. Ску-
пи ли се, та ко, ми ро ди те љи и ди ску ту је мо: ра ди је 
би смо да су на ма да ли от каз не го де ци. Ми смо већ 
од све га умор ни, од по сла, од жи во та, а они пу ни 
ела на, и жи вот ног и рад ног. А и ко ли ко ће нам та-
ква, се да, ад ми ни стра ци ја би ти ефи ка сна?! 

Зна мо ми да нас, с пе де сет и ку сур, ни ко не би 
за по слио ка да би нам да ли от ка зе (што, та ко ђе, не ка 
ми не бу де за ме ре но, по ка зу је ко ли ко смо спо соб ни). 
Сло жи ли смо се да је бо ље би ло да су пен зи о ни са-
ли све ко ји има ју усло ва за то, а нас оста ле ле по 
да су „про тре сли”, ви де ли ко ни је угро жен, у чи јим 
по ро ди ца ма има до вољ но за по сле них да мо гу да из-
др жа ва ју јед ног не за по сле ног – па с та кви ма да се 
по здра ве. И бо ље да то бу де не ко ко се ис тро шио 
ра де ћи не го не ко ко је тек на по чет ку рад ног ве ка. 
Та ко ми сми сли смо, ни јед ног тре нут ка не ве ру ју-
ћи да ће нас не ко пи та ти, а ка мо ли по слу ша ти. Па, 
ево бар да на пи шем, мо жда ко и про чи та.

С. Мар ко вић, Бе о град
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Ка да у ста ро сну пен зи ју

?Ра до мир Ар сић – Жа-
ба ри: Имам 60 го ди на 
жи во та и 37 го ди на и 
се дам ме се ци рад ног 

ста жа. Тре нут но сам без по-
сла и сред ста ва за жи вот, па 
ме за ни ма ка кве су мо је мо-
гућ но сти за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Ове, 2009, го-
ди не за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју му шкар-
цу је по треб но 64 го ди не жи-
во та или 40 го ди на ста жа. 

Од 2008. по че ло је по ди за-
ње ста ро сне гра ни це (од до-
та да шње 63 го ди не) за шест 
ме се ци сва ке го ди не до 2011, 
ка да ће услов за ста ро сну 
пен зи ју за оси гу ра ни ка му-
шкар ца би ти 65 го ди на жи-
во та. С об зи ром на го ди не 
жи во та и Ваш стаж оси гу ра-
ња, по треб но је да на вр ши те 
65 го ди на да би сте оства ри-
ли пра во на ста ро сну пен зи ју, 
јер не ма те 40 го ди на ста жа 
да би сте мо гли да оде те у 
пен зи ју од мах. 

Упла та бе не фи ци ра ног ста жа

?Дра ган Кр стић – Пи рот: 
Имам 30 го ди на ста-
жа, од то га ра дио сам 
12 го ди на на рад ном 

ме сту са бе не фи ци ра ним рад-
ним ста жом 12/14. У фир ми 
ми ни су упла ћи ва ли бе не фи-
ци ра ни стаж с обра зло же њем 
да се то ра ди при од ла ску у 
пен зи ју. Да ли имам пра во 
на ми ну ли рад и за ове две 
го ди не бе не фи ци ра ног ста-
жа? Имам 54 го ди не, да ли 
пра во на пензију пре мо гу 
да оства рим са го ди на ма жи-
во та или са го ди на ма рад ног 
ста жа? Ако фир ма про пад не 
ко ће да ми упла ти бе не фи-
ци ра ни стаж?

Од го вор: По За ко ну о ра-
ду, бе не фи ци ра ни рад ни стаж 
не ула зи ауто мат ски у ми ну ли 
рад, али ако је то про пи са-
но по је ди нач ним ко лек тив ним 
уго во ром ко ји при ме њу је Ва-

ша фир ма, не ма ни шта спор но 
да он бу де ура чу нат у ми-
ну ли рад.

По са да шњим про пи си ма, 
ако на ста ви те да ра ди те на 
по сло ви ма на ко ји ма се стаж 
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем 
12/14, би ће по треб но да ра ди-
те још шест го ди на да би сте, 
са сни же њем ста ро сне гра ни-
це, на вр ши ли пре ко 65 го ди-
на жи во та. Та да још не ће те 
има ти пун стаж од 40 го ди на. 
Ово ва жи са мо под усло ви ма 
пред ви ђе ним ва же ћим за ко-
ном, као и да се не уве ћа ва 
вре ме ко је про ве де те или сте 
већ про ве ли на бо ло ва њу или 
не ком дру гом од су ству ко је 
ни је го ди шњи од мор.

Пла ћа ње до при но са је ис-
кљу чи во оба ве за по сло дав-
ца. Ако фир ма пре ста не с 
ра дом, не из ми ре ни до при-
но си ће се на ми ри ти из сте-
чај не ма се.

?Б. О. – По же га: Су пру-
га ми је умр ла 1999, а 
има ла је 30 го ди на рад-
ног ста жа. Де це ни смо 

има ли. Ка да је умр ла, имао 
сам 44 го ди не, а, како се се-
ћам, по та да шњем за ко ну у 
тре нут ку ње не смр ти тре ба-
ло је да имам 40 да бих имао 
пра во на по ро дич ну пен зи ју. 
Да ли мо гу са да да оства рим 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
ако сам ра ни је ис пу ња вао те 
усло ве? Да ли имам пра во на 
на кна ду за не гу и по моћ до 
опо рав ка, јер сам опе ри сан 
по сле пре ло ма ку ка и угра-
ђе на ми је шип ка, па не мо гу 
ни уз по моћ по ма га ла да се 
са мо стал но кре ћем?

Од го вор: За удов ца по 
та да ва же ћем за ко ну, а ни 
по са да шњем, ни је пред ви-
ђе но да уко ли ко у тре нут ку 
смр ти су пру ге има од ре ђе-
не го ди не жи во та мо же да 
оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју ка да на вр ши про пи са-

не го ди не. Пре ма та дашњим 
про пи си ма, за удов ца је би-
ло пред ви ђе но да у мо мен-
ту смр ти су пру ге и сти ца ња 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
мо ра да има 50 го ди на, а са-
да шњим за ко ном је про пи са-
но, у 2009, да удо вац мо ра 
да има 54 го ди не. Удо вац је 
мо гао да оства ри то пра во и 
ако је од да на смр ти су пру-
ге у ро ку од го ди ну да на по-
стао пот пу но не спо со бан за 
рад и при вре ђи ва ње. 

За пра во на на кна ду за не-
гу и по моћ дру гог ли ца, по ред 
ме ди цин ских усло ва, по треб-
но је да сте пен зи о нер, што 
ни сте, или да сте у мо мен-
ту настанка по тре бе за туђом 
не гом и по мо ћи би ли ли це у 
оси гу ра њу, тј. у рад ном од но-
су. Из Ва шег пи сма се ви ди да 
сте ван оси гу ра ња, тј. пре стао 
Вам је рад ни од нос као тех-
но ло шком ви шку. Обра ти те се 
цен тру за со ци јал ни рад ра ди 
оства ри ва ња пра ва на на кна-
ду за не гу и по моћ.

На кнад на пра ва удов ца

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Пра вил но ускла ђи ва ње

?Др Љу бо драг Љу мо вић 
– За је чар: Имам 63 го-
ди не и ин ва лид ски сам 
пен зи о нер од 1993. 

Узрок мо је ин ва лид но сти је 
про фе си о нал но обо ље ње и 
утвр ђе но ми је те ле сно оште-
ће ње 70 про це на та. Од ре ђе-
на ми је ви си на пен зиј ског 
осно ва 85 од сто. Оства рио сам 
пра во на нов ча ну на кна ду за 
те ле сно оште ће ње и при мам 
око 3.500 ди на ра. Пен зи ја ми 
са да из но си 39.000 ди на ра, а 
пен зи је мо јих ко ле га су у ра-
спо ну до 65.000 ди на ра. Ми-
слим да сам оште ћен, па ме 

по са ве туј те ка ко да ово ис-
пра вим.

Од го вор: Из Ва шег пи сма 
се ви ди да Вам је у тре нут-
ку пен зи о ни са ња пра вил но 
од ре ђе на ин ва лид ска пен зи-
ја – на осно ву про фе си о нал-
ног обо ље ња при знат Вам је 
пун из нос ин ва лид ске пен-
зи је са 85 од сто пен зиј ског 
осно ва и 70 по сто на кна де 
за те ле сно оште ће ње. Пен-
зи ја се од ре ђу је од пен зиј-
ског осно ва ко ји ди рект но 
за ви си од за ра да ко је сте 
оства ри ли пре пен зи о ни са-

Пра во на по моћ и не гу

?Ми лен ко То до рић – Тр-
бу ша ни: Имам 76 го ди-
на и по љо при вред ник 
сам. Од де тињ ства имам 

па ра ли зу ле ве ру ке. По што 
ни сам упла ћи вао до при нос за 
ПИО, ни сам сте као ни ка кву вр-
сту пен зи је. Да ли по сто ји мо-
гућ ност да оства рим пра во на 
не гу и по моћ.

Од го вор: Пре ко Фон да 
ПИО пра во на на кна ду за не-

гу и по моћ мо гу да оства ре 
са мо ко ри сни ци пен зи је или 
оси гу ра ни ци, тач ни је пен зи-
о не ри или они ко ји су оси-
гу ра ни по осно ву за по сле ња, 
са мо стал не или по љо при вред-
не де лат но сти. 

Ви ни сте ни оси гу ра ник ни 
пен зи о нер, па мо же те да се 
обра ти те са мо цен тру за со-
ци јал ни рад зах те вом за при-
зна ва ње пра ва на на кна ду за 
не гу и по моћ.

ња. За то што у пен зи ју ни-
сте оти шли сво јом во љом 
већ због бо ле сти, ни сте кри-
ви ни Ви, а ни Фонд ПИО. 
Је ди но што је мо гу ће учи-
ни ти је сте да про ве ри те да 

ли Вам је пен зи ја пра вил но 
ускла ђи ва на, па са мим тим 
и ис пла ћи ва на. Под не си те 
сво јој фи ли ја ли ПИО зах-
тев за од ре ђи ва ње ускла-
ђе ног из но са пен зи је.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: поздрав, одбране, Снежник, рогач, 
т, ес, Чево, Дин, кер, тат, ли, Тигрис, л, лес, а, отоскоп, есконт, 
Остап, а, рт, тад, генитив, ро, ива, Ката, ас, пшеница.

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ДРЖАВА У 
СЕВЕРНОМ ДЕЛУ 

ЕВРОПЕ

МАКЕДОНСКИ 
ДРАМСКИ ПИСАЦ, 

РИСТО

ДОНЕТИ ТЕЛЕ 
НА СВЕТ

ТИКОВО
 ДРВО

ЛИСИЧЈИ РЕП
ИМЕ РАНИЈЕГ 
ГЛУМЦА ГРАНТА

ПРИПАДНИЦИ 
ИНДИЈАНСКОГ 
ПЛЕМЕНА

СЕВЕРНИ ДЕО 
ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

ОСОБА КОЈА 
НИКАДА НЕ 
МИРУЈЕ

ЈУНАКИЊА ГРЧКИХ 
ПРИЧА

РАД, ПОСАО

НИШТА (ТУР.)

ЛИЧНОСТ
ИЗ РОМАНА
И. АНДРИЋА

СИМБОЛ СУМПОРА
ВРСТА ВРБЕ

ЗАМАРАТИ

ОЗНАКА ИТАЛИЈЕ

ОЗНАКА АМПЕРА

ГРАД У ХРВАТСКОЈ МАСНА ГЛИНА

ХЕМИЈСКА 
ЈЕДИЊЕЊА

ОЗНАКА ЗА КАРАТ

СТРУЧЊАК 
СТАТИКЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПРВО СЛОВО

УКРАС НА ПРСТУ

ОСОВИНА (СТР.)

ВРСТА ЛИКЕРА

ПРЕФИКС ЗА 
ДУБОКУ СТАРОСТ

КРАЈ МУЗИЧКОГ 
КОМАДА

РУКОВАЛАЦ 
АПАРАТОМ

ДЕСНА ПРИТОКА 
НЕРЕТВЕ

АЛУМИНИЈУМ

ЈУЖНО ВОЋЕ (МН.)

СПАЈАТИ 
ТОПЉЕЊЕМ

СТРАХОВЛАДАР

ОЗНАКА ЕНЕРГИЈЕ

РАДНИК СА 
ПЛУГОМ

ЈЕДНОЦИФРЕН 
БРОЈ

НАША ПЛАНИНА

СИМБОЛ 
НОБЕЛИЈУМА

ПАПИН ГОДИШЊИ 
ПРИХОД

ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОЗИВ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МЕСАРСКА СЕКИРА

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

ГРЧКИ ФИЗИЧАР
ИЗ МИЛЕТА

ОЗНАКА РЕОМИРА

СИМБОЛ КАЛИЈУМА

ВРСТА ДРВЕТА

ЛИЧНОСТ
ИЗ РОМАНА
И АНДРИЋА

ОЗНАКА АМПЕРАЗАМАРАТИ

СТРУЧЊАК 
СТАТИКЕ

УКРАС НА ПРСТУ ВРСТА ЛИКЕРА

РУКОВАЛАЦ 
АПАРАТОМ

ЈУЖНО ВОЋЕ (МН.)

ЈЕДНОЦИФРЕН 
БРОЈ

ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОЗИВ

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

СИМБОЛ КАЛИЈУМА

Наш брод је непотопив
Разумем вашу бригу за гладан народ. Али не сервирајте 

нам стално корене српства.
Времена се мењају. Некада је Србија била рај 

за хумористе, а сада – пакао за сатиричаре.
Истина не може да процури. Наш брод је 

непотопив.
Горан Докна

Изазивају олују
Много нас има добрих, зато нас јефтино купују.
Обдарени смо снагом, недостаје нам само и мало 

памети.
Говоре у ветар и изазивају олују.

Радомир Станојковић

Чекајући боље дане
Кога греје боље сутра, често добија промрзлине.
Увели су нову функцију. Саветник за говорне 

аутомате.
Док чека боље дане, омладина користи – ноћни 

провод.
Зоран Богдановић

Брзи кеш
За разлику од народа, ова влада има капацитет да 

издржи до краја мандата.
Повуци-потегни, ишчупаше подршку!
Брзи кеш: уђеш као овца, изађеш као магарац, и – 

готово.
Миле Марковић
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Молим за реч
Шта сте, бре, на ва ли-

ли на нас као ММФ на 
пен зи о не ре у Ср би ји!

На род мо ли власт 
да се не ша ли на ње-
гов ра чун. Бло ки ран 
је.

Док на ма уки ну ви-
зе, не ће мо ви ше има ти 
па ра ни да до ђе мо до 
аеро дро ма.

Ни кад код нас пла-
те и пен зи је не мо гу 
би ти то ли ко ма ле, да 
не бу ду сма ње не.

По ла ко, рас пи са ће-
мо и за њим по тер ни-
цу. Са че кај те са мо да 
по бег не.

Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

О АМБИЦИЈИ
До бро је по зна то да ам-

би ци ја исто та ко пу зи као 
што и ле ти.

Ед мон Бур ке 

Ам би ци ја је за пра во по-
хле па за мо ћи.

Чарлс Кол тон

Нај те же на сле ђе ко је чо-
век мо же по вла чи ти за со бом 
кроз жи вот је сте си ро ма-
штво ам би ци ја.
Алек сан дер Л. Ки ланд

Мо же те уби ти ге не ра ла 
јед ној вој сци, али не мо же-
те уби ти ам би ци ју у обич-
ном чо ве ку.

Кон фу чи је

Чо ве ка чи тав жи вот му-
чи глад за при зна њем.

Јан Па ран дов ски

Ка ко дру га чи је да ра сте 
ста бло не го пре ма сун цу.

Пе тар Ше ге дин

До ско ци
Вр зи но ко ло је пре по зна тљив део срп ског фол кло ра.
Где би нам био крај да на по чет ку ни смо за лу-

та ли.
Има те здрав стве них про бле ма? Не ка вам је бог у хит-

ној по мо ћи!
Не ки то во ле вру ће. За то стал но под гре ва ју на род.
Др жа ва има про блем с пен зи о не ри ма. Мно го су из др-

жљи ви.
Ра де Ђер го вић
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