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АКТУЕЛНО

За вод за ре ха би ли та ци ју у Јо ша-
нич кој ба њи од не дав но је вла сни-

штво Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње. До не том 
пра во сна жном пре су дом Окру жног 
су да у Кра ље ву са мо је по твр ђе на 
пре су да Оп штин ског су да у Ра шкој, 
на осно ву ко је је Фонд ПИО по стао 
не при ко сно ве ни вла сник по ме ну тог 
за во да (чи ја из град ња ина че још ни-
је за вр ше на), це ло куп не не по крет не 
имо ви не ко ја му при па да, као и пра-
ва ко ри шће ња зе мљи шта ко је сле-
ду је објек ту.

– Пре су дом Оп штин ског су да у Ра-
шкој, као и Окру жног су да у Кра ље ву 
по твр ђе но је оно што већ не ко ли ко 
го ди на Ре пу блич ки фонд по ку ша ва да 
до ка же, а то је да објек ти, од но сно 
не по крет но сти чи ју је из град њу фи-
нан си рао Фонд при па да ју ис кљу чи во 
ње му, а не Ре пу бли ци Ср би ји – ка же 
Ва ле ри јан Ка ди је вић, са вет ник ди рек-
то ра Ре пу блич ког фон да ПИО.
Ка ди је вић под се ћа да је Ре пу-

блич ки фонд 1976. го ди не по чео из-
град њу објек та у Јо ша нич кој ба њи 
– као Цен тра за пре вен ци ју, ле че-
ње и ре ха би ли та ци ју не у ро ло шких, 
по сто пе ра тив них, пост тра у мат ских и 
не у ро хи рур шких бо ле сни ка, и фи нан-
си рао га до 1982. На пре по ру ку Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је, обје кат је 1982. 
го ди не усту пљен „Ге не ра лек спор ту” 
ра ди раз ви ја ња ски ја шког ту ри зма у 
Ср би ји, тач ни је због раз во ја ту ри зма 
на Ко па о ни ку на чи јим об рон ци ма 
се и на ла зи Јо ша нич ка ба ња. По што 
овај обје кат по след њих 20 го ди на 
ни је при ве ден на ме ни, Ре пу блич ки 
фонд ПИО је пре три го ди не по кре-
нуо суд ски по сту пак за утвр ђи ва ње 

пра ва сво ји не над спор ним за во дом 
по осно ву ње го ве из град ње. 

– Пра во сна жно шћу пре су де, ко-
јом је Фонд по стао вла сник за во да у 
Ба њи, ре ше на су два пи та ња за ко-
ја до сад суд ска прак са у на шој др жа-

ви ни је има ла од го вор, јер ни је би ло 
слич них спо ро ва. Пр во, по твр ђе но је 
да сред ства Ре пу блич ког фон да ни су 
др жав на и да Ре пу бли ка Ср би ја не-
ма пра во вла сни штва на објек ти ма са-
гра ђе ним нов цем Фон да, за то што је 
но вац утро шен у из град њу по ме ну тог 
зда ња обез бе ђен из до при но са, а не 
из ре пу блич ког бу џе та. А, као дру го, 
пра во сво ји не на не по крет но сти ма при-
па да оном ко ји их је, фи нан си ра ју ћи 
ма те ри јал и рад, и из гра дио – ис ти-
че са вет ник ди рек то ра Фон да.

По што Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, по ред 
овог спо ра у Јо ша нич кој ба њи, во ди 
суд ске спо ро ве ра ди утвр ђи ва ња пра-
ва сво ји не у још 28 ба ња ши ром Ср-
би је, Ка ди је вић сма тра да ће упра во 

пре су да Оп штин ског су да у Ра шкој, 
као и Окру жног су да у Кра ље ву, до-
при не ти ре ша ва њу и дру гих суд ских 
по сту па ка у ко рист Фон да.

– На дам се да ће и у дру гим суд-
ским спо ро ви ма би ти од би је не жал бе 
про тив пре су да ко ји ма је утвр ђе но пра-
во сво ји не Ре пу блич ког фон да ПИО на 
објек ти ма спе ци јал них бол ни ца „Ба ња 
Ко ви ља ча”, „Мер кур” у Вр њач кој Ба-
њи и „Жу бор” у Кур шу млиј ској ба њи 
– на по ми ње Ва ле ри јан Ка ди је вић. 

Т. Кр шић

ПР ВА ПРА ВО СНА ЖНА СУД СКА ПРЕ СУ ДА У КО РИСТ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

Обје кат у Јо ша нич кој
ба њи пра вом вла сни ку

До би је ним спо ром, је дин стве ним у суд ској прак си, по твр ђе но да су у из град њуДо би је ним спо ром, је дин стве ним у суд ској прак си, по твр ђе но да су у из град њу
За во да за ре ха би ли та ци ју утро ше на сред ства Пен зиј ског фон да, а не др жав наЗа во да за ре ха би ли та ци ју утро ше на сред ства Пен зиј ског фон да, а не др жав на

Ва ле ри јан Ка ди је вић
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Ко са на Ра у шки, 
школ ски пе да гог у 
ОШ „Бран ко Ра ди-
че вић” у Чен ти, и 
мр На да Џа мић-Ше-
па, про фе сор ка би-
о ло ги је у Гим на зи ји 
у Ин ђи ји, до би ле су 
по је ди нач на при зна-
ња у част Да на про-
свет них рад ни ка на 
све ча но сти у Скуп-
шти ни Вој во ди не по-
чет ком но вем бра.

На гра ду „Др Ђор-
ђе На то ше вић” уру-

чи ли су им Шан дор 
Еге ре ши, пред сед-
ник Скуп шти не Вој-
во ди не, и др Зол тан 
Је геш, по кра јин ски 
се кре тар за обра зо-
ва ње. Исто при зна ње 
до би ли су и ко лек ти-
ви Пред школ ске уста-
но ве „Де чи ја ра дост” 
из Пан че ва, ОШ „Ни-
ко ла Те сла” из Ба нат-
ског Ка ра ђор ђе ва и 
Сред ње струч не шко-
ле „Ми лош Цр њан-
ски” из Ки кин де.

4

Чекови и да ље „на ле ду”

Во дич за 
ин ве сти то ре

У пен зи ју по сле три ман да та

По сла ни ци ипак ни-
су од у ста ли од иде је да 
пра во из скуп штин ске 
клу пе од ла зе у пен зи-
ју. Ка ко је за „Ве чер ње 
но во сти” из ја ви ла Сла-
ви ца Ђу кић-Де ја но вић, 
пред сед ник пар ла мен-

та, пред лог је да по сла-
ни ци ко ји три ман да та 
за ре дом про ве ду у Скуп-
шти ни мо гу од мах по том 
да се пен зи о ни шу.
Ова по год ност ће 

би ти пре ци зи ра на но-
вим за ко ном о Скуп-

шти ни (уса гла ше но је 
око 80 од сто тек ста за-
ко на) ко ји би тре ба ло, 
по ре чи ма Сла ви це Ђу-
кић-Де ја но вић, да бу де 
усво јен у пар ла мен ту до 
кра ја ове или по чет ком 
сле де ће го ди не.

Ки кин да је је дан од 17 цен та ра 
у Ср би ји укљу че них у про је кат „Еко-
ном ска са рад ња са ди ја спо ром”, чи-
ји је циљ да би зни сме ни по ре клом 
са на ших про сто ра ов де по кре ну или 
про ши ре сво је по сло ве. За хва љу ју-
ћи то ме, Ми ни стар ство за ди ја спо ру 
фи нан сиј ски је по др жа ло иде ју Ре ги-
о нал не при вред не ко мо ре Ки кин да 
за из ра ду „По слов ног ин фор ма то ра 
за ин ве сти то ре у Се вер но ба нат ском 
управ ном окру гу”. Овај по слов ни во-
дич да је, на срп ском и ен гле ском је-
зи ку, при каз еко ном ских при ли ка у 
свих шест оп шти на се вер ног Ба на-
та и гор њег По ти сја и на во ди мо гућ-
но сти за ула га ња у оп шти на ма Чо ка, 
Но ви Кне же вац, Ки кин да, Ада, Сен-
та и Ка њи жа. 

– Из да ли смо овај про мо тив ни ма-
те ри јал да би смо наш ре ги он при бли-
жи ли мо гу ћим ин ве сти то ри ма – ка же 
Ти бор Ше бек, пред сед ник Ре ги о нал-
не при вред не ко мо ре Ки кин да.

Ауто ри по слов ног во ди ча су Са ша 
Та нац ков, ге не рал ни се кре тар РПК 
Ки кин да, и Сто јан Ми ја то вић.

Пен зи је ће и у на ред ној го ди ни 
би ти „на ле ду” – део је до го во ра 
ко ји је срп ска вла да не дав но по-
сти гла с ММФ-ом. 

Пен зи о не ри ма се, да кле, ни у 2010. 
не ће ме ња ти из нос на че ку, па ће они 
та ко чак 26 ме се ци, од ок то бар ске из 
2008, при ма ти исту пен зи ју. 

Шта ће се до го ди ти с њи хо вим 
при на дле жно сти ма у 2011. го ди ни, 
ка да бу ду од мр зну те, би ће мно-
го ја сни је кра јем фе бру а ра сле де-
ће го ди не ка да се, пре ма на ја ва ма 
зва нич ни ка, оче ку је до но ше ње но-

вог за ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу.

Та да ће би ти из ве сни ја и суд би на 
бу ду ћих пен зи о не ра. За сад је си гур-
но, ка ко је обе ћао пот пред сед ник у 
Вла ди Ср би је др Јо ван Кр ко ба бић, 
да се не ће ме ња ти ста ро сна гра ни-
ца за пен зи о ни са ње же на, али ће 
се пре и спи та ти пра ви ла око бе не-
фи ци ра ног ста жа, про фе си о нал них 
обо ље ња, ин ва лид но сти и не сре-
ћа на рад ном ме сту, до њег пра га 
за оства ри ва ње пен зи је, по ро дич-
них пен зи ја... 

Спор по кре ће
и рад ник
Рад ни ци, штрај кач ки од бо ри и 

син ди ка ти у пред у зе ћи ма мо ћи ће 
убу ду ће да по кре ну рад ни спор ако 
сма тра ју да је за по сле ном ус кра ће-
но не ко пра во. То је и нај ве ћа но ви-
на из ме на и до пу на За ко на о мир ном 
ре ша ва њу рад них спо ро ва о ко ји ма 
су не дав но рас пра вља ли по сла ни ци 
Скуп шти не Ср би је. 

До са да шња за кон ска ре ше ња пред-
ви де ла су да рад ни спор мо гу да по-
кре ну са мо пот пи сни ци ко лек тив них 
уго во ра што су углав ном ре пре зен-
та тив ни син ди ка ти. 

Из ме на ма За ко на про ши ру ју се и 
вр сте спо ро ва ко ји се мо гу по кре та-
ти пред Аген ци јом за мир но ре ша-
ва ње. Рад ни ци ће мо ћи да по кре ну 
спор по во дом от ка за, уго во ра о ра-
ду, уго ва ра ња ис пла те ми ни мал не 
за ра де, на кна де тро шко ва за ис хра-
ну то ком ра да, ис пла те тро шко ва за 
превоз, ре гре са за ко ри шће ње го ди-
шњег од мо ра. 

Ина че, За кон о мир ном ре ша ва-
њу спо ро ва усво јен је 2004. го ди не, 
а Аген ци ја по сто ји од 2005. го ди-
не. За то вре ме је ван су да ре ше-
но 3.600 ин ди ви ду ал них спо ро ва и 
42 ко лек тив на. 

Афир ма ци ја про свет ног ра да
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Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла ок то-
бар ског че ка пен зи о не ри ма из 
ка те го ри је за по сле них по че ла 
је 10. но вем бра.

Бив шим по љо при вред ни ци-
ма и пен зи о ни са ним вој ним 
ли ци ма пр ви део ок то бар ских 
при на дле жно сти ис пла ћен је 
од 6. но вем бра. 
Це ле ок то бар ске пен зи је 

пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ли су 4. но-
вем бра. 

Јеф ти ни ји бра шно, хлеб и ме со

По сао за пе де се то го ди шња ки ње

Трак то ри и ђу бри во на кре дит

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

5

Уплата
из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не 

бан ке 9. но вем бра упла ће не 
су ок то бар ске пен зи је ко ри-
сни ци ма ко ји жи ве у Ср би ји 
а рад ни век су, де лом или у 
це ло сти, од ра ди ли у Фе де ра-
ци ји БиХ. 

За 7.871 пен зи о не ра упла-
ће но је укуп но 962.584 евра, 
та ко да про се чан чек из но си 
око 122 евра.

Це не без
про ме не

Це не на ма ло ро бе и услу-
га у Ср би ји у ок то бру у про се-
ку су би ле ни же за 0,1 од сто 
у од но су на прет ход ни ме сец 
(це не ро бе про сеч но ни же за 
0,2 од сто, а це не услу га ви ше 
за 0,1 од сто). 

Се зон ски су по јеф ти ни ли во-
ће и по вр ће (1,2), али су би ле 
ни же и це не ри бе и ин ду стриј-
ских пре храм бе них про из во да 
(0,1), као и де ри ва та наф те, 
док су це не оста лих про из во-
да ми ро ва ле. 

У ок то бру 2009. го ди не, у 
од но су на исти ме сец 2008, 
це не на ма ло би ле су ви ше за 
осам, а у од но су на де цем бар 
2008. го ди не за 9,3 од сто.

Тро шко ви жи во та у Ср би ји 
у ок то бру ове го ди не у од но-
су на сеп тем бар у про се ку су 
ни жи за 0,2 од сто. 

У по ре ђе њу са истим ме-
се цом 2008, трошкови живота 
по ве ћа ни су за пет, а у од но-
су на де цем бар 2008. го ди не 
– за 5,8 од сто.

Ми ни стар тр го ви не Сло бо дан Ми ло-
са вље вић оче ку је не са мо да ће це не, 
сем нафти них де ри ва та, до кра ја го-
ди не оста ти не про ме ње не, већ да ће 
у не ко ли ко на ред них ме се ци у Ср би ји 
по јеф ти ни ти ско ро све основ не на мир-
ни це – бра шно, хлеб, ме со и пре ра ђе-
ви не од ме са. 

До по јеф ти ње ња ве ћи не по љо при-
вред но-пре храм бе них про из во да, сма-

тра ми ни стар, до ћи ће због то га што је 
2009. би ла до бра за па о ре, па је по ну да 
мно го ве ћа од по тра жње, док је ку пов-
на моћ ста нов ни штва не што ни жа.

Ми ло са вље вић се на да да ће ин фла-
ци ја ове го ди не би ти осам од сто, ка ко 
су струч ња ци и про јек то ва ли, плус-ми-
нус два од сто, док би на ред на го ди-
на мо гла, што се це на ти че, да бу де 
мно го по вољ ни ја. 

Фа бри ка „Го ре ње Ти-
ки” из Ста ре Па зо ве за по-
сли ла је 70 но вих рад ни ка 
у по го ну за про из вод њу 
бој ле ра. Ка ко је об ја вље-

но у „Ве чер њим но во сти-
ма”, ве ћи ну за по сле них 
чи не же не ко је су до не-
дав но ра ди ле као тек стил-
не рад ни це. Фа бри ка је 

ово га пу та пру жи ла шан-
су не за по сле ни ма са бер зе 
ра да ста ри јим од 50 го ди-
на, ко ји има ју ви ше го ди-
шње рад но ис ку ство.

Не што ви ше од шест 
хи ља да по љо при вред них 
до ма ћин ста ва до са да је 
до би ло крат ко роч не и 
ду го роч не кре ди те, ко-
је суб вен ци о ни ше ре сор-
но ми ни стар ство, укуп не 
вред но сти 34,3 ми ли о на 
евра.

Ду го роч не кре ди те на-
ме ње не ку по ви ни по љо-
при вред не ме ха ни за ци је и 
из град њи на мен ских обје-
ка та одо бри ло је 11 ба-
на ка у укуп ној вред но сти 
не што ви ше од 18 ми ли-
о на евра. За на бав ку ђу-
бри ва, се ме на, пла ћа ње 

ра до ва на њи ва ма 12 ба-
на ка ис пла ти ло је око 16,2 
ми лио на евра. 

Про шле не де ље одо-
бре но је још 200 кре-
ди та по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма у укуп ној 
вред но сти од око 900.000 
евра.
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ВЕЋИ БЕ НЕ ФИ ЦИ РА НИ СТАЖ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ У ЛА ЗА РЕ ВАЧ КОЈ „КО ЛУ БА РИ”

По вољ ност за
од ре ђе не по сло ве

Уме сто са до са да шњих 14 ме се ци, не ка рад на ме ста би ће „по кри ве на” са 15 и 16
ме се ци – од лу чио Управ ни од бор Републичког фонда ПИО
УмУм
мм

АКТУЕЛНО

За по сле ни ма у ПД „Ко лу ба ра” Ла-
за ре вац, ко ји ра де на по вр шин-

ским ко по ви ма и пре ра ди лиг ни та, 
и ко ји већ има ју бе не фи ци ра ни рад-
ни стаж, убу ду ће ће се у стаж оси-
гу ра ња уме сто 14 ме се ци за го ди ну 
да на, за ви сно од ме ста на ко ме ра-
де, ра чу на ти 15, од но сно 16 ме се-
ци. Ово је од лу че но на сед ни ци 
Управ ног од бо ра Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње, одр жа ној у по не де љак, 9. 
но вем бра. 

Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Стан ко-
ви ћа, ди рек то ра Сек то ра за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО, струч на ко ми си ја 
је уста но ви ла да су усло ви у ко ји ма 
ра де рад ни ци у „Ко лу ба ри” при лич-
но те шки, че сто до во де до про фе-
си о нал них обо ље ња и пре вре ме ног 
од ла ска у пен зи ју. Из тог раз ло га 
је, а на пред лог Ми ни стар ства ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, из ме њен 
и до пу њен Пра вил ник о рад ним ме-
сти ма, тач ни је по сло ви ма на ко ји ма 

се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем.

Не бој ша Ата нац ко вић је по ста вио 
пи та ње да ли су је ди но за по сле ни у 
ла за ре вач ком руд ни ку угро же ни или 
би се то мо гло ре ћи и за рад ни ке 
ко ји ра де на гра ђе ви на ма, чи ји по-
сао та ко ђе ни је ни ма ло лак и вр ло 
је ри зи чан.

– Спи сак рад них ме ста за ко ја се 
пред ла же бе не фи ци ра ни стаж је при-
лич но ду га чак и на ње му су се на шла 
ме ста за ко ја је ма ло ди ску та бил но 
да ли то за вре ђу ју. На при мер, бра-
вар ски по сао је сву да исти, без об-
зи ра на то где се оба вља – ука зао 
је Ата нац ко вић.

Сла вен ко Гр гу ро вић сма тра да, ка-
да у Ср би ји има ви ше од ми ли он и 
по не за по сле них љу ди, ни је при ме-
ре но да ва ти ова кве по вла сти це би-
ло ко ме.

– Ра ди се о од су ству еле мен тар-
не со ци јал не кон зи стен ци је. Ово је 
пра ви тре ну так да Фонд на пра ви не-

ке ре зо ве и по ка же да је ин сти ту ци-
ја од ин те гра тив ног ка рак те ра. Сто га 
ми слим да пред ло же не из ме не Пра-
вил ни ка не тре ба при хва ти ти – ре-
као је Гр гу ро вић.

Сла ви ца Са вић је под се ти ла да 
ни шта ни је ура ђе но ми мо За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу и да ће се, ка да он бу де из ме-
њен, дру га чи је по сту па ти. На гла си ла 
је, та ко ђе, да струч на ко ми си ја ни је 
при хва ти ла све пред ло ге по сло дав ца 
и да су по је ди на рад на ме ста оста ла 
без по ме ну тих по вла сти ца.

Пред лог пра вил ни ка је при хва ћен, 
са за кључ ком др Ми ла ди на Ко ва че ви-
ћа, пред сед ни ка УО, да ва ља има ти 
на уму да је у ме мо ран ду му ММФ-а, 
у де лу ко ји се од но си на ре фор му 
пен зиј ског си сте ма, по себ но апо стро-
фи ран стро жи кри те ри јум за од ла зак 
у пре вре ме ну пен зи ју, где за си гур но 
при па да и бе не фи ци ра ни стаж.

– Пре по ру чи ће мо Ми ни стар ству, 
од но сно апе ло ва ће мо по што не мо-

Детаљ са седнице (Фото: Игор Стојановић)
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же мо да зах те ва мо, да нам до до-
но ше ња но вог за ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу не до ста-
вља ова кве пред ло ге – ис та као је 
Ко ва че вић.

Чла но ви УО при хва ти ли су и пред-
лог о ре гу ли са њу оба ве за Ак ци о нар-
ског дру штва „Ле пе ни ца” из Ба то чи не 
за не пла ће не до при но се. Иван Ми мић, 
фи нан сиј ски ди рек тор у Ре пу блич ком 
фон ду, оба ве стио је при сут не да би 
Фонд сво ја по тра жи ва ња, ко ја из но-
се 5.446.081,06 ди на ра, на ми рио та ко 
што би при хва тио по ну ђе ни по слов-
ни про стор ове фир ме, нео п хо дан за 
оба вља ње де лат но сти Фон да у Ба то-
чи ни, у ко јој има јед ног рад ни ка.

– Чи ње ни ца је да по слов ни про-
стор ко ји нам је по ну ди ла „Ле пе ни-
ца” вре ди 4.037.969,08 ди на ра, и да 
је ма њи од из но са ко ји нам за не-
у пла ће не до при но се ду гу је, али је 
из ве сно да ако би оти шла у сте чај 
не би смо до би ли ни шта – са оп штио 
је Ми мић.

Што се ти че пред ло же не од лу ке 
о пред у зи ма њу ак тив но сти на ре гу-
ли са њу до спе лих оба ве за на име до-
при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње из бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је у ГП „Гра ђе ви нар” а.д. из Ни-
ша, Иван Ми мић је ука зао да се ра ди 
о пр вом пред у зе ћу с ко јим је Фонд 
имао озби љан про блем.

– Пред у зе то је мно го то га да би 
се пре ва зи шла не мо гућ ност и про бле-
ми у ве зи са спро во ђе њем про це ду ре 
по ве зи ва ња ста жа за по сле ни ма у ни-
шком „Гра ђе ви на ру”, ко ји нам ду гу је 
169.195.512,57 ди на ра. По што је ова 
гра ђе вин ска фир ма Ре пу блич ком фон-
ду ПИО до ста ви ла до пис из ко јег се 
ви ди да про це ње на вред ност имо ви-
не, на ко ју ће би ти упи са на хи по те ка 
(про це ну су оба ви ли овла шће ни ве-
шта ци), из но си 211.750.836,30 ди на-
ра, сте кли су се усло ви да се са чи ни 
пред лог Управ ном од бо ру о по ве зи ва-
њу ста жа за по сле них у ГП „Гра ђе ви-
нар” из Ни ша – ре као је Ми мић.

Чла но ви УО са гла си ли су се да 
на кна да за утвр ђи ва ње тро шко ва ве-
шта че ња по зах те ву ино стра ног но си-
о ца оси гу ра ња из но си 26.000 ди на ра. 
Из нос је од ре ђен у ви си ни тро шко-
ва уста но вље них за оси гу ра ни ке овог 
фон да Од лу ком о утвр ђи ва њу тро-
шко ва ве шта че ња ин ва лид но сти за 
оси гу ра ни ке ко ји под но се зах тев без 
са гла сно сти ле кар ске ко ми си је. 

Ми ни стар ству ра да и со ци јал не 
по ли ти ке са исте сед ни це упу ћен је 
пред лог да се Сла ви ца То тић, за ме ник 
ди рек то ра, име ну је за чла на Управ-
ног од бо ра Ак циј ског фон да Ре пу бли-
ке Ср би је као пред став ник РФ ПИО. 

Та тја на Кр шић

У по не де љак, 9. но вем бра, шал те-
ри у Фи ли ја ли Фон да ПИО за град 

Бе о град пр ви пут су оста ли отво ре-
ни за гра ђа не и по сле 15.30 ча со ва 
– у обе шал тер са ле, у Не ма њи ној 
30, и у Слу жби 1 у но во бе о град ском 
Бу ле ва ру умет но сти 10, по чео је на-
ја вље ни про ду же ни рад са стран ка-
ма до 18 са ти. 

Пр во рад но по под не нај ве ће фи-
ли ја ле Ре пу блич ког фон да ПИО и 
мо гућ ност да раз не по сло ве из ПИО 
оба ве и у по по днев ним са ти ма ис-
ко ри сти ло је сто ти нак Бе о гра ђа на. 
Нај ви ше их је до шло пред шал тер 
прав не по мо ћи да се код де жур ног 
прав ни ка оба ве сте ка ко да про ве ре 
стаж или да се рас пи та ју о усло ви-
ма за од ла зак у пен зи ју. Сва ка пе та 
стран ка ис ко ри сти ла је шан су да по 
под не, по сле свог рад ног вре ме на, 
при ја ви или од ја ви за по сле не рад-
ни ке, а тек не што ма ло број ни ји су 
пред де жур ни шал тер сти гли да би 
пре да ли не ки од под не са ка. 
Не ки Бе о гра ђа ни у пред ве чер-

је про шлог по не дељ ка за ка за ли су 
пре да ју обра сца М-4, дру ги оба ви ли 
по сао ве зан за ис пла ту пен зи је. Тра-
жи ле су се по твр де о ви си ни пен зи-
ја, оства ре ном рад ном ста жу, по твр де 
о кре та њу пред ме та у ин ва лид ским 

ко ми си ја ма ко је слу же за про ду же-
так бо ло ва ња, као и уве ре ња нео п-
ход на да би за по сле ни и пен зи о не ри 
до би ли ви зе. 

Ди рек тор Бе о град ске фи ли ја ле 
Ве сна Сто ја но вић са са рад ни ци ма, 
али и ру ко во ди о ци из Ди рек ци је 
Фон да ПИО, про ве ри ли су „на ли-
цу ме ста” ка ко те че пр ви по по днев-
ни рад са стран ка ма и уве ри ли се 
да све, за хва љу ју ћи и до брим при-
пре ма ма, функ ци о ни ше на нај бо љи 
на чин. И од зив гра ђа на, уна пред 
оба ве ште них о овој по год но сти по-
сред ством јав них гла си ла, био је 
до бар, а за до вољ ни су би ли и де-
жур ни иза шал те ра чи ји по по днев-
ни рад је омо гу ћен пре ра спо де лом 
рад ног вре ме на. 

По че ло је, да кле, и на ста ви ће 
се: сва ког по не дељ ка шал те ри у 
обе са ле, у Не ма њи ној 30, и у Бу-
ле ва ру умет но сти 10 за гра ђа не с 
ову стра ну Са ве, из Но вог Бе о гра-
да, Зе му на и Сур чи на, де жу ра ће по-
под не, до 18 ча со ва, за оба вља ње 
свих по сло ва из пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња сем за упис ста жа 
за шта ће и да ље, због нео п ход но-
сти про ве ре, мо ра ти да се до ђе у 
ре дов но рад но вре ме. 

Г. О.

ПО ЧЕО ПРО ДУ ЖЕ НИ РАД ШАЛ ТЕР СА ЛА У ФИ ЛИ ЈА ЛИ БЕ О ГРАД

И при ја ва рад ни ка
по под не

Сто ти нак гра ђа на ис ко ри сти ло по год ност да по сле свог Сто ти нак гра ђа на ис ко ри сти ло по год ност да по сле свог 
рад ног вре ме на оба ви раз не по сло ве из ПИОрад ног вре ме на оба ви раз не по сло ве из ПИО

Овако је било у предвечерје у Немањиној 30
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ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ О ПО ВЕ ЗИ ВА ЊУ СТА ЖА

До при но си на
др жав ни кре дит

Ско ро 40.000 фир ми у Ср би ји до би ло још јед ну мо гућ ност да за око 100.000 сво јих рад ни ка 
из ми ри пен зиј ско оси гу ра ње; координационо тело у Војводини помаже послодавцима
СС
изиз

У ЖИЖИ

За по сле ни у кра гу је вач кој 
фа бри ци за про из вод њу 

ауто-де ло ва „21. ок то бар” 
пр ви су срп ски рад ни ци ко-
ји мо гу да одах ну – од го-
вор ни у њи хо вом пред у зе ћу 
су већ пре да ли до ку мен те 
за кре дит од др жа ве ко јим 
ће из ми ри ти не пла ће не до-
при но се за пен зиј ско-ин ва-
лид ско оси гу ра ње за 355 
сво јих рад ни ка. 

По што је Вла да Ср би је у 
ок то бру до не ла од лу ку о још 
јед ном по ве зи ва њу ста жа уз 
по моћ др жав ног нов ца, а по-
чет ком про шле не де ље Ди ја-
на Дра гу ти но вић, ми ни стар 
фи нан си ја, и Ра сим Ља јић, 
ми ни стар ра да и со ци јал не 
по ли ти ке, пот пи са ли про-
то кол о на чи ну ре гу ли са ња 

не пла ће них до при но са, по-
сло дав ци мо гу да поч ну про-
це ду ру за до би ја ње кре ди та. 
Про то ко лом је пре ци зи ра но 
ко ме се и по ком ре до сле-
ду пре да ју зах те ви. 

Важи и за бивше 
раднике

Пр ва адре са на ко ју по-
сло дав ци тре ба да се обра те 
је сте Упра ва за тре зор, Фи-
ли ја ла Ста ри град на Оби-
ли ће вом вен цу у Бе о гра ду, 
ода кле ће зах тев би ти про-
сле ђен Аген ци ји за при ва ти-
за ци ју (за фир ме ко је су у 
при пре ми за при ва ти за ци ју 
или је у њи ма већ у то ку тај 
по сту пак), док фир ме чи ји 
је ве ћин ски вла сник др жа ва 
под но се и до каз о струк ту-

ри ка пи та ла. По ре ска упра ва 
из ра чу на ва дуг и ка ма те, а 
по сле до би ја ња по твр де да 
фир ма мо же да се кре дит но 
за ду жи, пот пи су је уго вор о 
зај му. Ка да све „ове ри” Ми-
ни стар ство фи нан си ја, но-
вац за до при но се упла ћу је 
се ди рект но на ра чун Фон да 
ПИО ко ји, на осно ву по пу ње-
не М-4 при ја ве, рад ни ци ма 
по ве зу је стаж. 

По сло дав ци су ду жни да 
др жа ви вра те кре дит у ро ку 
од че ти ри го ди не, грејс-пе-
ри од је го ди ну да на, а ка-
ма та на го ди шњем ни воу 
8,5 од сто. На рав но, као и 
за сва ки кре дит и за овај 
мо ра ју да по сто је га ран-
ци је: хи по те ка на имо ви ну 
фир ме у ви си ни 150 од сто 
из но са ду га и тра си ра на ме-
ни ца ава ли ра на у по слов ној 
бан ци или га ран ци ја дру гог 
ли ца ко је је вла сник имо-
ви не чи ја вред ност та ко ђе 
не мо же би ти ма ња од 150 
од сто вред но сти ду га. 

Др жа ва ће стаж по ве зи-
ва ти за пе ри од од 1. ја ну-
а ра 2004. до 30. ју на ове 
го ди не, а рок за за вр ше так 
овог по сла за са да ни је од-
ре ђен. Ипак, пре ма ре чи ма 
Дра га не Бу ку ми рић-Ка тић, 
по моћ ни ка ми ни стра ра да 
и со ци јал не по ли ти ке, на-
сто ја ће се да се чи тав по-
сао за вр ши у што кра ћем 
ро ку. По пу ња ва ње „ру па” 
у ста жу за по сле них др жа ва 
је омо гу ћи ла за фир ме чи-
ји је она ве ћин ски вла сник, 
ко је су у по ступ ку при ва-
ти за ци је или се при пре ма-
ју за то, као и за оне ко је 
су при ва ти зо ва не, без об-
зи ра да ли још тра је вре ме 
над зо ра ко ли ко но ви вла-
сник по шту је уго вор о про-
да ји ка пи та ла. 

Ра ди се о бли зу 40.000 
пред у зе ћа са око 100.000 
за по сле них, али ће се та чан 
број зна ти тек ка да чи тав 
по сао бу де за вр шен. По ну-
ђе ну мо гућ ност да др жав ном 
по зај ми цом пла те стаж за-
по сле ни ма ве ро ват но не ће 
сви по сло дав ци и да ис ко ри-
сте. Рад ни ци ма чи ји ди рек-
то ри про пу сте и ову шан су 
је ди ни пут да оства ре сво ја 
за кон ска пра ва на пла ће ни 
до при нос за пен зиј ско-ин-
ва лид ско оси гу ра ње оста је 
– ту жба су ду. 

Није прописан
рок трајања

И рад ни ци „Днев ник-хол-
дин га” и „Днев ник-штам па-
ри је” из Но вог Са да, ко ји су 
као и мно ги дру ги труд бе-
ни ци ши ром Ср би је то ком 
прет ход них ме се ци штрај-
ко ва ли чак и гла ђу не би 
ли оства ри ли пра во на по-
ве зи ва ње рад ног ста жа за 
пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. 
до 30. ју на 2009. го ди не, од 
10. но вем бра има ју мо гућ-
ност да то и оства ре.

На и ме, Ми ро слав Ва син, 
по кра јин ски се кре тар за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва, из ја вио је не-
дав но на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре да оче ку је да по-
сло дав ци из ове две фир ме, 
ме ђу пр ви ма у Вој во ди ни, 
под не су зах тев за по кри-
ва ње „ру па” у ста жу Упра-
ви за тре зор у бе о град ској 
оп шти ни Ста ри град, ко ја 
је над ле жна за при јем зах-
те ва по сло да ва ца из це ле 
Ср би је. Та ко ће се ујед но 
и ре а ли зо ва ти оно што су 
рад ни ци ма, на кон не дав ног 
пре ки да штрај ка гла ђу, из-
ме ђу оста лог, обе ћа ли по-
кра јин ски орга ни вла сти.
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Пре ма ре чи ма Ва си на, и 
он и ње го ва по моћ ни ца у 
Се кре та ри ја ту Мир ја на Мун-
џић-Крн че вић, за тим Слав ко 
Имрић, ди рек тор По кра јин-
ског фон да РФ ПИО, и Ма ја 
Ђур ђев, ди рек тор Ре ги о нал-
не кан це ла ри је Аген ци је за 
при ва ти за ци ју у Но вом Са-
ду, спрем ни су да, сва ко из 
сво је обла сти (јер су, уз По-
ре ску упра ву, но си о ци ових 
ак тив но сти на ни воу По кра-
ји не), пру же свим за ин те ре-
со ва ним љу ди ма об ја шње ња 
по треб на за оства ри ва ње 
ових по сло ва. Ис та као је, 
та ко ђе, да је ово га пу та, 
за раз ли ку од прет ход ног 
по ве зи ва ња ста жа до кра ја 
2003. го ди не, утвр ђен на чин 
ка ко ће по сло дав ци вра ти ти 
др жа ви кре дит за ову на-
ме ну. Ва син је и на гла сио 

да ни је пр о пи са но ка да ће 
се окон ча ти ове ак тив но-
сти, та ко да сви по сло дав-
ци ко ји ис пу ња ва ју тра же не 
усло ве, а же ле да под не су 
зах тев, има ју до вољ но вре-
ме на да то и ура де.

Гарант може да буде 
и друго предузеће

Слав ко Имрић сма тра да 
ће ово дру го по ве зи ва ње 
ста жа, за раз ли ку од пр вог 
ка да је Фонд ПИО, као но-
си лац це лог по сла, об ра дио 
око 90.000 зах те ва и оси гу-
ра ни ци ма са мо на те ри то-
ри ји Вој во ди не при знао око 
117.000 го ди на ста жа, би ти 
рав но мер ни је рас по ре ђе но 
из ме ђу др жав них ин сти ту ци ја 
за ду же них за овај по сао.

– Са да је наш по сао да 
утвр ди мо ко рек ци ју из ра-

чу на тог об ра чу на, и да на-
кон упла те до при но са ПИО 
ком пле ти ра мо на шу ба зу 
по да та ка ма тич не еви ден-
ци је, од но сно да за сва ког 
на шег оси гу ра ни ка уне се мо 
по дат ке о утвр ђе ном ста-
жу и осно ви це за об ра чун 
бу ду ћег пен зиј ског осно-
ва или пен зи је. Прак тич но, 
наш за да так је ма њи не го 
што је био пр о шлог пу та. 
На рав но, оста је на ша оба-
ве за да у кон так ту са они-
ма ко ји ће уче ство ва ти у 
овом пр о це су са ра ђу је мо 
у сми слу да ва ња ин струк-
ци ја и по да та ка о ви си ни 
осно ви ца за об ра чун, као 
и уса гла ша ва ња о ви си ни 
од ре ђе них оба ве за за по-
је ди не об ве зни ке са По ре-
ском упра вом – са же то је 
од го во рио Слав ко Имрић 
на пи та ње о уло зи Фон да 
ПИО у овој ак ци ји. 

Он је на гла сио да у мо-
мен ту ка да по сло да вац под-
не се зах тев за по ве зи ва ње 
ста жа у од ре ђе ном по сма-
тра ном пе ри о ду, об ра чун до-
при но са мо ра да се ура ди 
за све за по сле не, без об-
зи ра на то да ли су они и 
да нас у тој фир ми или не, 
или су чак под не ли зах тев 
за пен зи ју.
Ма ја Ђур ђев и Мир ја-

на Мун џић-Крн че вић оба-
ве сти ле су но ви на ре да и 
пред у зе ћа ко ја не ма ју до-
вољ но за ло жних сред ста ва 

да ис пла те оно што се од 
њих оче ку је мо гу на дру ги 
на чин да обез бе де га ран-
ци ју за по вра ћај кре ди та 
др жа ви (по диг ну тих за по-
ве зи ва ње ста жа), од бан ке 
или га рант чак мо же би ти 
и дру го прав но ли це ко је 
ће би ти је мац у том слу-
ча ју, чак и ако је и са мо у 
истом по ступ ку по ве зи ва-
ња ста жа.

Ми ро слав Ва син је из ра-
зио спрем ност, ма да је на 
сај ту Вла де Ср би је об ја вље-
на ком плет на пр о це ду ра око 
по ве зи ва ња ста жа, да по-
кра јин ски орга ни по мог ну 
у овој ак ци ји свим при вред-
ним су бјек ти ма са те ри то-
ри је Вој во ди не. У ту свр ху 
фор ми ра но је ко ор ди на ци о-
но те ло (уче ство ва ће и члан 
из Фон да ПИО) ра ди лак шег 
ра да са пред став ни ци ма ло-
кал них са мо у пра ва.  

Осим рад ни ка, и Фонд 
ПИО ће има ти ко ри сти од 
овог по ве зи ва ња ста жа по-
што ће ком пле ти ра ти ба зу 
по да та ка ма тич не еви ден ци-
је, лак ше ће ре ша ва ти не-
ке за о ста ле слу ча је ве где 
има не ре ше них пи та ња ста-
жа, убр за ће се пр о це ду ра 
у Фон ду, а као крај њи ре-
зул тат ове ак ци је оства ри ће 
се бо ља упла та до при но са 
на ра чу не Фон да у на ред-
ном пе ри о ду. 

Ве сна Ана ста си је вић
Ми ро слав Мек те ро вић

По љо при вред ни ци под 
зна ком пи та ња

На пи та ње но ви на ра да ли се раз ма тра укљу чи ва-
ње и оси гу ра ни ка из ка те го ри је по љо при вред ни ка у 
по сту пак по ве зи ва ња ста жа, Ми ро слав Ва син је од го-
во рио да је Ми ни стар ство по љо при вре де већ еви ден-
ти ра ло тај пр о блем.

– Рад ни од нос у сек то ру по љо при вре де ни је до-
вољ но де фи ни сан, он има сво је спе ци фич но сти, али, 
раз ми шља се о то ме да ли по сто ји мо дус да се и по-
љо при вред ни ци укљу че у ове ак тив но сти. Од го во ре 
ипак нај пре тре ба по тра жи ти у Ми ни стар ству по љо-
при вре де – ре као је Ва син, уз на по ме ну да је др жа ва, 
ово га пу та, ипак ре ал но са гле да ла сво је ма те ри јал-
не мо гућ но сти, па та ко за сад не ма ни сред ста ва за 
по ве зи ва ње рад ног ста жа за по сле ни ма у при ват ним 
фир ма ма.

Маја Ђурђев, Мирослав Васин и Славко Имрић
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ФИ НАН СИЈ СКА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА СА МО СТА ЛА ЦА И ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА
СТИ ГЛА У ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ФОН ДА ПИО 

Цео по сао за ме сец да на
Ди рек ци ју По кра јин ског фон да оче ку је још и ис пла та по след ње ра те
јав ног ду га по љо при вред ним пен зи о не ри ма
ДД
јаја

По сле кон со ли да ци је три др жав-
на пен зиј ска фон да од 1. ја ну а ра 

2008. го ди не, ис пла ту при на дле жно сти 
из ПИО за оси гу ра ни ке и пен зи о не ре 
бив шег По кра јин ског фон да ПИО са-
мо стал них де лат но сти и по љо при вред-
ни ка из Лон чар ске 10 у Но вом Са ду 
пре у зе ла је Ди рек ци ја је дин стве ног 
По кра јин ског фон да ПИО.

Око 35.000 Вој во ђа на из ове две 
ка те го ри је ко ри сни ка пра ва и да ље 
је, по сле ове про ме не, до би ја ло пен-
зи је ре дов но, као и до тад – без ка-
шње ња. 

– Ак ци о ним пла ном ра да за 2009. 
го ди ну пред ви ђе но је да се ком плет-
на ис пла та оси гу ра ни ка и ко ри сни ка 
пра ва из ПИО са мо стал них де лат но-
сти и по љо при вред ни ка пре у сме ри ка 
над ле жним фи ли ја ла ма и слу жба ма 
фи ли ја ла, нај пре због при бли жа ва ња 
на ших услу га ко ри сни ци ма, а за тим и 
због ефи ка сни јег и ква ли тет ни јег ра-
да Фон да. Ми смо још про шле го ди не 
про сле ди ли фи ли ја ла ма, нај пре, при-
о ри те те у ис пла ти, ре ци мо, око 2.000 
пред ме та из Лон чар ске 10, код ко јих 
је по сту пак утвр ђи ва ња пра ва за по чет 
не по сред но пре кон со ли да ци је фон до-
ва, за тим по ро дич не пред ме те де це на 
шко ло ва њу, ко ја има ју оба ве зу да до-
ста вља ју Фон ду по твр де о свом ста ту-
су... На кон то га, план ски смо, до 30. 
апри ла ове го ди не, пре се ли ли и фи-
нан сиј ске до си јее (са др же ре ше ња о 

оства ре ним пра ви ма и све про ме не у 
ис пла ти) за ко ри сни ке пен зи ја ко ји ма 
се об у ста вља јед на тре ћи на пен зи је 
при ме ном чла на 120 За ко на о ПИО. 
До кра ја ју на то смо ура ди ли и са ис-
пла та ма у ко ји ма по сто је оста ле об у-
ста ве са пен зи ја, а у ју лу је ура ђе но 
пр во ма сов но пре се ље ње ис пла те са-
мо ста ла ца и по љо при вред ни ка ка фи-
ли ја ла ма, и то елек трон ским пу тем. И 
ко нач но, у ок то бру је (фи зич ки) пре се-
ље но ско ро 29.000 фи нан сиј ских до си-
јеа – об ја сни ла је Гор да на Ми ро са вић, 
ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по-
сло ве у Ди рек ци ји По кра јин ског фон-
да у Но вом Са ду. 

Пре ма ре чи ма Сне жа не Ви ло ти је-
вић, на чел ни це Оде ље ња за ис пла-
ту пен зи ја у Ди рек ци ји По кра јин ског 
фон да ПИО, цео по сао фи зич ког пре-
се ље ња фи нан сиј ске до ку мен та ци је 
оба ви ла је гру па рад ни ка из Лон чар-
ске 10 (у скло пу ре дов ног по сла) у ро-
ку од ме сец да на: Сне жа на Стан ков, 
кон тро лор ис пла те, Сло бо дан Вр ба шки, 
Вик то ри ја Пра мен ко и Је ле на Ко ше вић, 
ре фе рен ти за ис пла ту пен зи ја. На рав-
но, ни је из о ста ла ни све срд на по моћ 
ко ле га из Од се ка за ис пла ту пен зи ја 
у ино стран ство у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да. Фи ли ја ла ма су прет ход но 
по сла ти спи ско ви свих ко ри сни ка нов-
ча них при на дле жно сти са те ри то ри је 
ко ју по кри ва ју, да би пре кон тро ли са-
ли при спе лу до ку мен та ци ју. 

– Из по ме ну те две ка те го ри је оси-
гу ра ни ка и пен зи о не ра Ди рек ци ја По-
кра јин ског фон да са да ис пла ћу је још 
са мо око 650 ко ри сни ка пра ва из ПИО 
ко ји жи ве ван под руч ја Вој во ди не, 
углав ном на те ри то ри ји Бе о гра да (око 
80 по сто) и на про сто ри ма цен трал не 
Ср би је (ра ди се и на њи хо вом пре-
се ље њу), око 120 ко ри сни ка ста рач-
ких – „па ор ских” пен зи ја, оства ре них 
усту па њем зе мље др жа ви по од ред ба-
ма ста рог за ко на, и за о ста лих по тра-
жи ва ња на след ни ци ма пен зи ја по сле 
смр ти ко ри сни ка. Пре о ста ла оба ве за 
Ди рек ци је је, та ко ђе, и ис пла та по-
след ње ра те јав ног ду га за по љо при-
вред не пен зи о не ре – до дао је Не над 
Не на дић, шеф Од се ка за ис пла ту пен-
зи ја по до ма ћим про пи си ма у Ди рек-
ци ји По кра јин ског фон да. 

На ши са го вор ни ци ка жу да ко ри-
сни ци пра ва из ПИО у Вој во ди ни тре ба 
да зна ју да је По штан ска ште ди о ни-
ца по че ла ак ци ју пре ла ска ис пла те 
пен зи о нер ских при на дле жно сти са 
штед них ра чу на (књи жи ца) на те ку-
ће ра чу не – об у хва ће но је око 13.000 
пен зи о не ра из ове ре ги је. Они ко ји 
же ле да им се ис пла та пен зи је оба-
вља пре ко те ку ћег ра чу на не ке бан-
ке мо ра ју над ле жној фи ли ја ли Фон да, 
пре ма свом ме сту пре би ва ли шта, да 
до ста ве овла шће ње за пре нос ис пла-
те пен зи је у иза бра ну бан ку.

Ми ро слав Мек те ро вић

Гордана Миросавић, Снежана Вилотијевић и Ненад Ненадић
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АКТУЕЛНО

Оства ру ју ћи по ли ти ку 
при бли жа ва ња услу га 

ко ри сни ци ма, Фонд ПИО 
је 11. но вем бра зва нич но 
отво рио Ис по ста ву Фи ли ја ле 
ПИО Но ви Сад у Срем ским 
Кар лов ци ма уз при су ство, 
из ме ђу оста лих, Ми лен ка 
Фи ли по ви ћа, пред сед ни ка 
оп шти не Срем ски Кар лов ци, 
Ду ша на Ба са ри ћа, пред сед-
ни ка Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра, и пред став ни-
ка кар ло вач ке основ не шко-
ле и гим на зи је.

На рав но, до бри до ма ћи-
ни при ли ком отва ра ња Ис-
по ста ве би ли су љу ди из 
Фон да ПИО, мр Сло бо дан 
Гам бер, ди рек тор Сек то ра 
ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да, Или ја Ша кић, 
ди рек тор Фи ли ја ле Но ви 
Сад, Ка та лин Мол нар, за-
ме ник на чел ни ка Оде ље ња 
за ПИО у Фи ли ја ли, Ми лан 
Ман дић, кон тро лор ма тич-
не еви ден ци је, и Ро са Ђу-
рић, ре фе рент за ис пла ту 
пен зи ја и при ја ву и од ја ву 
рад ни ка – ме штан ка ко ја и 
ра ди у Ис по ста ви. 

Пре ма ре чи ма Или је Ша-
ки ћа, око 1.000 оси гу ра ни-
ка и 1.400 пен зи о не ра мо ћи 

ће на адре си Пре ра до ви ће-
ва 3 (у цен тру гра да – бли-
зу пи ја це), за сад сре дом и 
пет ком од 7 до 15 ча со ва, 
да оба ве при ја ве и од ја ве 
оси гу ра ни ка, пред у зет ни ка и 
осни ва ча, та ко ђе да под не су 
и све вр сте зах те ва из ПИО, 
из да ва ће им се ли стин зи о 
ста жу, по твр де за ви зе, а 

ра ди ће се и по сло ви у ве зи 
са ис пла том пен зи ја. 

Ди рек тор Ша кић оста вио 
је и мо гућ ност, у че му су га 
сви при сут ни по др жа ли, да 
се рад но вре ме у Ис по ста-
ви про ме ни у за ви сно сти од 
по тре ба ло кал не сре ди не. 
Ми лен ко Фи ли по вић из ра-
зио је за до вољ ство што су, 

уз до ми нант ну по моћ Фон-
да ПИО, љу ди из ло кал не 
са мо у пра ве омо гу ћи ли, на-
ро чи то ста ри јим су гра ђа ни-
ма скром ни јих ма те ри јал них 
мо гућ но сти – по што их је 
ви ше од оси гу ра ни ка, да 
уште де у нов цу и вре ме ну 
при ли ком оба вља ња по сло-
ва из ПИО. По себ но њи ма, 
јер Срем ски Кар лов ци не ма-
ју јав но град ско са о бра ћај-
но пред у зе ће и не мо гу да 
до ти ра ју пре воз пен зи о не-
ри ма до Но вог Са да. Ду шан 
Ба са рић је у име пен зи о не-
ра за хва лио због отва ра ња 
Ис по ста ве ПИО у Срем ским 
Кар лов ци ма, док је Ра до ман 
Ни ко лић, се кре тар ОШ „23. 
ок то бар”, у ма ни ру про свет-
них рад ни ка оце нио ор га-
ни за ци ју и рад ПИО Фон да 
чи стом де сет ком.

М. Мек те ро вић

1

Око 1.000 оси гу ра ни ка и 1.400 пен зи о не ра мо ћи ће у цен тру, за сад сре домОко 1.000 оси гу ра ни ка и 1.400 пен зи о не ра мо ћи ће у цен тру, за сад сре дом
и пет ком, да оба ве мно ге по сло ве ве за не за оства ри ва ње пра ва и пет ком, да оба ве мно ге по сло ве ве за не за оства ри ва ње пра ва 

ОТВО РЕ НА ИС ПО СТА ВА НО ВО САД СКЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ У СРЕМ СКИМ КАР ЛОВ ЦИ МА

Пен зи о не ри се нај ви ше
об ра до ва ли

Ка та лин Мол нар (се ди), Ро са Ђу рић, мр Сло бо дан Гам бер,
Или ја Ша кић и Ми лен ко Фи ли по вић

У СТА РОМ ЛЕ ЦУ, НЕ ДА ЛЕ КО ОД ПЛАН ДИ ШТА

Отво ре но при хва ти ли ште за ста ре
Ју жно ба нат ске оп шти не Бе ла Цр ква, 

Вр шац, Али бу нар и План ди ште су кроз 
за јед нич ки про је кат, уз са рад њу са Ми-
ни стар ством ра да и со ци јал не по ли ти ке, 
кра јем ок то бра отво ри ле при хва ти ли ште 
за од ра сле и ста ре осо бе у окви ру До ма 
за ду шев но обо ле ла ли ца „1. ок то бар” у 
Ста ром Ле цу, не да ле ко од План ди шта. 

По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну 
по ли ти ку и де мо гра фи ју из дво јио је го-
то во ми ли он ди на ра за ову на ме ну, а по-

чет ку ра да при хва ти ли шта при су ство ва ли 
су Нов ка Мо јић, по кра јин ски се кре тар за 
со ци јал ну по ли ти ку, и Зо ран Вор ка пић, 
пред сед ник оп шти не План ди ште.

У при хва ти ли шту има ме ста за хит но и 
при вре ме но збри ња ва ње 12 љу ди док се 
не ство ре усло ви за њи хов трај ни сме штај 
у не ку од уста но ва со ци јал не за шти те. 

Ина че, у до му „1. ок то бар” тре нут но 
је 565 ко ри сни ка, од ко јих је 44 од сто 
из ме ђу 50 и 65 го ди на.  М. М.
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ОНО О ЧЕ МУ СЕ НЕ РА ДО ГО ВО РИ: СТА РИ СЕ УБИ ЈА ЈУ, ЗАР НЕ

Чу ти ва па је за по моћ
Са мо про шле го ди не ско ро сва ка дру га осо ба ко ја се уби ла би ла је ста ри ја од
55 го ди на, а струч ња ци оце њу ју да би бо љом ор га ни зо ва но шћу дру штва 
мо гло да се учи ни да се љу ди у го ди на ма ре ђе од лу чу ју на ова кав ко рак 

СС
5555
мм

НАША ТЕМА

Је дан ста ри ји Бе о гра ђа нин ско чио је не дав но с кро ва ви ше спрат ни-
це у Ули ци омла дин ских бри га да 46. 
На кро ву је про на ђе но де се так опу-
ша ка и прет по ста вља се да је на 
вр ху згра де био два са та пре не го 
што је од лу чио да се би оду зме жи-
вот – за пи са ли су у јед ним днев ним 
но ви на ма. 

Иако се у јав но сти о то ме ма ло 
или ни ка ко не го во ри, ово, на жа лост, 
ни је уса мљен слу чај: пре ма по да ци-
ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, 
ла не је ско ро сва ки дру ги са мо у би ца 

био ста ри ји од 55 го ди на, а, у про се-
ку, сва ког дру гог да на по дво је се до-
ко сих од лу чи ло је, и ус пе ло, да се би 
пре кра ти жи вот. У зе мљи у ко јој се 
све про ме ни ло сем оног да је „бо ље 
би ти пи јан не го стар” и где је ста-
рост го то во сра мот но ста ње, све је 
ви ше оста ре лих љу ди ко ји се због бо-
ле сти, не ма шти не и уса мље но сти од-
лу чу ју на диг не ру ку на се бе. 

– Про шле го ди не је у Ср би ји из-
вр ши ло са мо у би ство 716 осо ба од 
55 до 75 и ви ше го ди на жи во та: 296 
му шка ра ца и 153 же не ко ји су се би 

од у зе ли жи вот би ли су у до би од 55 
до 74 го ди не, док се са 75 го ди на и 
ста ри јих уби ло 175 му шка ра ца и 92 
же не – ка же Ја сна Ми лен ко вић, из 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку.

На овај ко рак се, пре ма ре чи ма 
др сц. мед. Че де Ми ље ви ћа, из Ин-
сти ту та за мен тал но здра вље у Бе о-
гра ду, углав ном од лу чу ју љу ди ко ји 
те шко но се сво је го ди не на пле ћи ма, 
па те од де пре си је или не ког об ли ка 
пси хо зе. То су љу ди ко ји, јед но став-
но, не мо гу да се по ми ре да је њи-
хо во вре ме „про шло”, да су им де ца 

– Здра вље ста рих љу ди на ла зи се 
на тро ме ђи: пси хи ја три је, не у ро ло-
ги је и ин тер не ме ди ци не. Ста ри су 
нај хе те ро ге ни ја по пу ла ци ја. Сва ко 
ста ри на свој на чин, има дру га чи-
ју ге не ти ку и жи вот но ис ку ство. За 
де пре си ју се по гре шно ми сли да је 
са мо ту жна фа за ко ја ће про ћи. Упор-
но по ку ша ва мо да ле чи мо ста рост, 
а не бо лест. Оно што је не до пу сти-
во то је да у слу жби хит не по мо ћи, 
кад их не ко од ста рих по зо ве, пр-
во пи та ју ко ли ко има го ди на. А он 
мо жда баш та да има са мо у би лач ки 
на ум. То је очи глед на и не при хва-
тљи ва дис кри ми на ци ја пре ма овој 
ка те го ри ји ста нов ни штва – ка же др 

сц мед. Алек сан дра Ми ли ће вић Ка-
ла шић, шеф Оде ље ња за мен тал но 
здра вље у Град ском за во ду за ге-
рон то ло ги ју.

Овај за вод се тре нут но ста ра о око 
1.500 па ци је на та, од ко јих ве ли ки 
број има не ки пси хич ки по ре ме ћај. 
Де пре си ја и пси хо за пред ста вља ју 
ве ли ки ри зик за са мо у би ство. Али, 
да је осми шљен, стру чан рад с овим 
љу ди ма пра ва бра на евен ту ал ним на-
у ми ма да диг ну ру ку на се бе, по ка-
зу је и по да так да се, пре ма ре чи ма 
др Ми ли ће вић Ка ла шић, за про те-
клих 20 и ви ше го ди на уби ло са мо 
тро је-че тво ро шти ће ни ка по ме ну-
те уста но ве. 

Не при хва тљи ва дис кри ми на ци ја
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За блу де и исти не
Ни је тач но да осо бе ко је при ча ју да ће се уби ти то ни кад не учи не. 

Од де сет осо ба ко је се уби ју, осам си гур но да је не ко упо зо ре ње о сво-
јим на ме ра ма. 

Не и сти на је и да су осо бе са са мо у би лач ким на ме ра ма пот пу но ре ше-
не да умру. Мно ге су нео д луч не у ве зи са жи во том и смр ћу. Ско ро ни ко 
не из вр ша ва са мо у би ство а да прет ход но бар не ком ни је ста вио до зна-
ња ка ко се осе ћа, што је за пра во же ља да га не ко у то ме спре чи. 

Ни је исти на ни да ће осо ба ко ја је дан пут осе ти са мо у би лач ки по рив 
увек би ти са мо у би лач ки рас по ло же на. Љу де ко ји на ме ра ва ју да се уби-
ју ова на ме ра др жи са мо од ре ђе но вре ме.

Не тач но је и да је са мо у би ство на след но, али ако осо ба ве ру је да је 
та скло ност „по ро дич ни усуд”, ри зик да ће то учи ни ти је ве ћи. 

кре ну ла сво јим пу тем и да за њих у 
њи хо вом жи во ту има са да ма ло про-
сто ра, по што и она са ма во де вла-
сти ту бит ку да пре жи ве ра зно ра зне 
не да ће с ко ји ма се су о ча ва ју на сва-
ком ћо шку. Ако су уз то оста ли још 
и без жи вот ног са пут ни ка и бли ских 
срод ни ка, а не мо гу да се осло не ни 
на нај бли же ком ши је, по ста ју све без-
на де жни ји. На про сто, за њих је све 
из гу би ло сми сао, сма тра ју 
да су про ма ши ли жи вот, 
ви ше им ни је ни до че га 
и же ле да пре кра те ово-
зе маљ ске му ке. Ре че ни це 
ко је нај че шће из го ва ра ју 
су: „Мо је је про шло”, „Не-
ћу да бу дем де ци на смет-
њи”, „Ко ме ова ко стар(а) 
још тре бам”... 

Да диг ну ру ку на се бе, 
ка же др Ми ље вић, че шће 
се од лу чу ју му шкар ци, и 
то чи не на дра стич ни ји на-
чин. Же не би ра ју „фи ни-
ји” ме тод, гу та ју ћи без број 
ра зно ра зних та бле та ко је 
им се на ђу при ру ци. По-
што ве ћи ни са мо у би ста ва 
прет хо ди те шко де пре сив-
но ста ње, та кву осо бу би 
тре ба ло под врг ну ти бол-
нич ком ле че њу. То баш и 
ни је та ко ла ко јер се оне 
то ме опи ру, а с об зи ром 
на то да ста ри љу ди има-
ју и дру га ор ган ска обо-
ље ња, од ре ђи ва ње ме ди ка мен то зне 
те ра пи је ни је ни ма ло јед но став но, 
на по ми ње др Че до Ми ље вић.

Пси хич ка кри за је ста ње кроз ко је 
чо век про ла зи мно го пу та у жи во ту. 
Као што те ло на сто ји да одр жи фи-
зич ки ба ланс, ис ти че др ме ди цин ских 
на у ка Бо ја на Вје шти ца, је дан од ауто-
ра пу бли ка ци је „Ан ти стиг ма – ме ди ји, 
мен тал не бо ле сти и са мо у би ство”, та-
ко се и ње гов уну тра шњи свет тру ди 
да одр жи не ку вр сту мен тал не рав но-
те же. У тре нут ку ка да ум ни је ви ше у 
ста њу да одр жи ту рав но те жу, ка да 
ути цај сре ди не пре ва зи ла зи чо ве ко-

ве мо гућ но сти да се но си с но во на-
ста лом си ту а ци јом ка ква је од ла зак 
де це, гу би так брач ног дру га, гу би так 
по сла, од ла зак у пен зи ју, фи нан сиј-
ски про бле ми... до ла зи до пси хич ке 
кри зе. Она је знак да на ши по сто је ћи 
ме ха ни зми са мо од бра не ни су у ста-
њу да са вла да ју про блем с ко јим се 
су о ча ва мо. Ме ђу тим, ва жно је зна ти, 
об ја шња ва др Вје шти ца, да пси хич ка 

кри за ни код ста рих љу ди не пред-
ста вља бо лест већ да је то крат ко-
трај на по мет ња чи ју око сни цу чи не 
те ско ба у ду ши и де пре сив ност. Чо-
век ко ји пре жи вља ва пси хич ку кри зу 
је че сто по љу љан из те ме ља и нео-
п ход на му је по моћ око ли не. 

Упра во око 65 од сто љу ди пре не-
го што по ку ша ју да се уби ју, или то 
и учи не, ша љу не ку вр сту сиг на ла, 
ва па ја за по моћ. Прет ход но по ка зу-
ју без вољ ност, а око 30 од сто по ка-
зу је вид не про ме не рас по ло же ња и 
стра хо ве. Про сто ва пе да им не ко 
по мог не. Не сре ћа је са мо што њи-

хо во окру же ње „не ма очи” да то на 
вре ме пре по зна, ни ти по ка зу је би ло 
ка кву са о се ћај ност. Оста ре ле осо бе, 
тек по што по ку ша ју да диг ну ру ку на 
се бе, успе ва ју да „про бу де” око ли ну 
ко ја тек та да схва та сву озбиљ ност 
си ту а ци је.

У Ин сти ту ту за јав но здра вље „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, где во де по-
дат ке и о са мо у би стви ма, оце њу ју да 
ста ри ји не рет ко ди жу ру ку на се бе и 
због то га што не мо гу да се из бо ре са 
нај те жим бо ле сти ма. Али, за кљу чу ју 
да се по ве ћа на сто па са мо у би ста ва 
ме ђу нај ста ри јим ста нов ни штвом мо-
же ту ма чи ти и гу бит ком ак тив не уло-
ге у за јед ни ци, не раз ви је ном мре жом 
со ци јал них уста но ва и нео д го ва ра ју-
ћом дру штве ном по др шком. 

Уко ли ко би се це ло дру штво ма-
ло бо ље ор га ни зо ва ло, и ако би се 
на за јед нич ком за дат ку, на пра ви 
на чин, на шли цен три за со ци јал ни 
рад, до мо ви здра вља, ме сне за јед ни-
це, клу бо ви пен зи о не ра, здрав стве не 
те рен ске слу жбе, Цр ве ни крст, Цр-
ква, те ле-апел слу жбе, пси хи ја триј-
ски ин сти ту ти... мно ги ста ри љу ди би 
од у ста ли од на у ма да на на си лан на-
чин ста ве тач ку на жи вот. На про сто, 
пре по зна ва ње њи хо вог бо ла, са мо ће 
и не сре ће, из го во ре не ре чи раз у ме-
ва ња, при су ство њи ма дра гих би ћа 
у тре нут ку кад су у пси хич кој кри-
зи, ода гна ло би им „цр не ми сли”, и 
они би до че ка ли су тра шњи и на ред-
не да не. 

Та тја на Кр шић

Још јед на пан де ми ја 
По да ци Свет ске здрав стве не 

ор га ни за ци је ука зу ју да су по ја ве 
са мо у би ста ва све ве ћи про блем у 
све ту и да сво јом уче ста ло шћу по-
при ма ју пан де миј ске раз ме ре с тен-
ден ци јом стал ног по ра ста. У све ту 
ми ли он љу ди го ди шње оду зме се би 
жи вот, сва ких 40 се кун ди по јед-
на. У на шој др жа ви сва ке го ди не 
се уби је ско ро 1.500 ста нов ни ка, 
од ко јих 800 у Вој во ди ни. 
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ПО ЧЕ ЛА ПРИ МЕ НА НО ВОГ ЗА КО НА О УДРУ ЖЕ ЊИ МА

И пен зи о не ри пла ћа ју
по рез на до бит

На бав ка зим ни це и огре ва за чла но ве под по вољ ним це на ма и усло ви ма
„при вред на де лат ност”
НН
„п„п

ПОВОДИ

При ме на но вог за ко на о 
удру же њи ма по че ла је 

22. ок то бра ове го ди не, а 
све по сто је ће дру штве не 
ор га ни за ци је и удру же ња 
гра ђа на, па и пен зи о нер-
ске ор га ни за ци је, до би ле су 
рок од 18 ме се ци да сво-
је ста ту те и дру ге оп ште 
ак те ускла де са од ред ба-
ма но вог за ко на. У истом 
ро ку оба ве зне су и да се 
упи шу у ре ги стар удру же-
ња при Аген ци ји за при-
вред не ре ги стре ко ја има 
ор га ни за ци о не је ди ни це у 
13 гра до ва Ср би је.

Упис у ре ги стар по сто-
је ћих удру же ња би ће, ка ко 
смо пи са ли, бес пла тан, али 
ће удру же ња на ших нај ста-
ри јих су гра ђа на у ме ђу вре-
ме ну мо ра ти сво је па пи ре да 
упо до бе но вом за ко ну. Те-
шко ће у ра ду, у од но су на 
прет ход ни пе ри од, мо гла би 
да има ју јер ће од сад мо ра-
ти не ке сво је ху ма ни тар не, 
кул тур но-за бав не и ак тив но-
сти ве за не за на бав ку огре-
ва и зим ни це – по це на ма 
и усло ви ма по вољ ни јим од 
тр жи шних, да при ка зу ју као 
при вред ну де лат ност. За кон, 
чак, пред ви ђа да, ако ре-

ци мо, удру же ње пен зи о не-
ра оства ри ви шак при хо да 
над рас хо ди ма у то ку јед не 
го ди не у из но су ве ћем од 
300.000 ди на ра, има оба ве-
зу да, као и оста ла пред у-
зе ћа, пла ти др жа ви по рез 
на до бит. 
Ра до ван Те ме ри нац, 

пред сед ник Ста ту тар не ко-
ми си је у Са ве зу пен зи о не ра 
Вој во ди не и пот пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, 
ука зу је да ће удру же ња пен-
зи о не ра оста ти до бро вољ-
не, не про фит не, не вла ди не, 
не до бит не, со ци јал но-ху ма-
ни тар не и не стра нач ке ор га-
ни за ци је, удру же не у са ве зе 

као асо ци ја ци је ко ји ма по ве-
ра ва ју од ре ђе не ак тив но сти 
да би их, ту, мо гле успе-
шни је ре а ли зо ва ти. Исти су 
и ци ље ви удру же ња – из-
град ња за јед нич ке осно ве, 
у Са ве зу пен зи о не ра Вој во-
ди не и у Са ве зу пен зи о не-
ра Ср би је, на уна пре ђи ва њу 
си сте ма пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња, здрав стве-
ног оси гу ра ња и со ци јал не 
и здрав стве не за шти те, уна-
пре ђи ва ње и за шти та ма-
те ри јал ног и дру штве ног 
по ло жа ја као и со ци јал-
не си гур но сти пен зи о не ра, 
ор га ни зо ва ње дру штве ног 
жи во та пен зи о не ра, раз ви-
ја ње со ци јал но-ху ма ни тар-
них, уза јам них и со ли дар них 
од но са, као и ор га ни зо ва но 
снаб де ва ње чла но ва огре-
вом и основ ним жи вот ним 
по тре ба ма и пру жа ње од-
ре ђе них услу га.

Пре ма За ко ну, ови ци ље-
ви мо ра ју би ти ја сно ис так-
ну ти у ста ту ти ма удру же ња 
јер су ујед но и оквир за оба-
вља ње при вред не и дру ге 
де лат но сти удру же ња, и то 
под усло ви ма да је де лат-
ност ма њег оби ма, да је 
пред ви ђе на ста ту том и да 

је у скла ду са ста ту тар ним 
ци ље ви ма (у су прот ном, за-
ко ном су при пре ће не не ма ле 
нов ча не ка зне). Пен зи о нер-
ска удру же ња мо ра ће да 
во де по слов не књи ге, да 
ре ги стру ју про мет, под но се 
по ре ске при ја ве и пла ћа ју 
по рез др жа ви..., украт ко, 
мо ра ће да „при вре ђу ју” уз 
фи скал не ка се као и сви 
оста ли при вред ни су бјек-
ти у Ср би ји. 
Пре ма но вим ста ту ти-

ма, пен зи о не ри ће у сво јим 
удру же њи ма „пру жа ти уго-
сти тељ ске услу ге” (углав ном 
про да ја пи ћа у клу бо ви-
ма пен зи о не ра), „оба вља-
ће тр го ви ну на ма ло из ван 
про дав ни ца” (ми сли се на 
на бав ку огре ва и жи вот них 
на мир ни ца и пру жа ње услу-
га), ба ви ће се и „ор га ни зо-
ва њем пу то ва ња, сме шта ја 
и пре во за чла но ва” (од но-
си се на из ле те и оби ла зак 
дру гих удру же ња) и „услу-
га ма бо рав ка у соп стве ним 
од ма ра ли шти ма” (удру же ња 
ко ја их има ју).

Ре ше на је и још јед на не-
до у ми ца, око ме сних ор га ни-
за ци ја као основ них об ли ка 
уну тра шњег ор га ни зо ва ња 

Фонд за раз вој не про фит-
ног сек то ра АП Вој во ди-

не, у са рад њи са Гра ђан ским 
ини ци ја ти ва ма из Бе о гра да 
и Но во сад ским ху ма ни тар-
ним цен тром, ор га ни зо вао 
је кра јем ок то бра за пред-
став ни ке удру же ња гра ђа-
на са те ри то ри је се вер не 
по кра ји не три би ну по све-
ће ну ре ги стра ци ји и пре ре-
ги стра ци ји по но вом за ко ну 
о удру же њи ма. 

У пре пу ној Ве ли кој са ли 
Скуп шти не Вој во ди не, осим 
ор га ни за то ра, го во ри ли су 

и пред став ни ци Ми ни стар-
ства за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву и Аген-

ци је за при вред не ре ги стре. 
При сут ним чла но ви ма из 
ви ше од 200 удру же ња из 
Вој во ди не по де љен је и Во-
дич за при ме ну За ко на о 
удру же њи ма с упут стви ма 
над ле жних ин сти ту ци ја о 
то ме шта тре ба при ба ви-
ти од до ку мен та ци је и шта 
тре ба ура ди ти ра ди ре ги-
стра ци је и пре ре ги стра ци-
је удру же ња. 

М. М.

Водич са упутствима за регистрацију

Радован Темеринац
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Иако се на до но ше ње но-
вог за ко на о удру же њи ма 

че ка ло ду же од две де це ни је 
(пр ви та кав за кон до нет је 
1982, а у ме ђу вре ме ну ви ше 
пу та ино ви ран), у ор га ни за-
ци ја ма ин ва ли да за бри ну ти 
су ка ко ће се ње го ве од ред-
бе од ра зи ти на њи хов по ло-
жај, бу ду ћи да су ста вље ни 
у „исти кош” са свим дру гим 
ор га ни за ци ја ма иако су њи-
хо ви чла но ви у спе ци фич-
ном по ло жа ју.

– Не за до вољ ни смо што 
ин ва лид ске ор га ни за ци је ни-
су из дво је не из мо ра дру гих 
ор га ни за ци ја и удру же ња 
– по твр ђу ју Ми лан Сто шић, 
пред сед ник, и Дра ги ша Дроб-
њак, се кре тар Са ве за сле пих 
Ср би је. – И пре до но ше ња 
за ко на за ла га ли смо се, а на 
то ме и да ље ин си сти ра мо, 
да се до не се по се бан за кон 
о ин ва лид ским ор га ни за ци-
ја ма ко јим би се ре гу ли сао 
њи хов по ло жај, уло га и фи-
нан си ра ње, бу ду ћи да оне 
ре ша ва ју спе ци фич не про-
бле ме осо ба са ин ва ли ди-
те том. Та кав за кон, ре ци мо, 
по сто ји у Сло ве ни ји, а то је, 
уоста лом, ре гу ли са но и ме-
ђу на род ним до ку мен ти ма – 
на гла ша ва Сто шић.

– Ако по сто је за ко ни за 
спорт ска удру же ња, вер ске 
за јед ни це и син ди ка те, по-
се бан за кон о ин ва лид ским 
ор га ни за ци ја ма не би био 
из у зе так у на шем прав ном 
си сте му, а уте ме ље ње има у 
Уста ву Ср би је ко ји за бра њу-
је дис кри ми на ци ју по осно-
ву ин ва лид но сти – до да је 
Дроб њак.

Не за до вољ ство иза зи ва 
и члан 38 За ко на ко јим је 
Вла ди Ср би је, од но сно над-
ле жном ми ни стар ству, по ве-
ре но да до де љу је сред ства, 

на осно ву јав ног кон кур са, 
за оства ри ва ње про гра ма од 
јав ног ин те ре са у обла сти со-
ци јал не, бо рач ко-ин ва лид ске 
и за шти те ин тер но ра се ље-
них ли ца, за шти те жи во ти ња, 
по тро ша ча, на у ке, кул ту ре, 
ин фор ми са ња, бор бе про тив 
ко руп ци је... За што осо бе са 
ин ва ли ди те том ни су из дво-
је не већ су у окви ру та ко 
ши ро ког спи ска обла сти за 
ко је се да ју суб вен ци је, пи-
та ју се у Са ве зу сле пих, до-
да ју ћи да на кон курс мо гу да 
се ја ве сви иако би, уз ува-
жа ва ња оста лих удру же ња, 
ипак мо рао да по сто ји дру-
га чи ји од нос пре ма не ким 
удру же њи ма код до но ше ња 
од лу ке и да ва ња суб вен ци-
ја. Јер, на при мер, удру же-
ње за за шти ту жи во ти ња, 
ко је мо же да има са мо три 
чла на ко ли ко је, по за ко ну, 
нај ма ње по тре бан број осни-
ва ча, раз ли ку је се од Са ве за 
сле пих ко ји има 12.000 чла-
но ва у спе ци фич ној си ту а ци-
ји. Вла да би, сма тра ју на ши 
са го вор ни ци, мо ра ла бли же 
да утвр ди кри те ри ју ме, усло-
ве, обим и на чин по ступ ка 
до де ле сред ста ва (суб вен-
ци је), и да при том ува жи 
спе ци фич ну уло гу ин ва лид-
ских ор га ни за ци ја.

Мо же се до го ди ти, ка жу 
још, да по овом за ко ну не ке 
ор га ни за ци је ин ва ли да, ко је 
су има ле ста тус дру штве них 
ор га ни за ци ја, из гу бе не по-

крет но сти ко ји ма су рас по-
ла га ле или су има ле пра во 
њи хо вог ко ри шће ња.
Слич но ми сли и Бо жи-

дар Це кић, пред сед ник Са-
ве за ин ва ли да ра да Ср би је 
и члан Са ве та Вла де за ин-
ва лид ска пи та ња, ко ји ка же 
да пред сто ји ве ли ки ак ци о ни 
план ак тив но сти на пре ре ги-

стра ци ји њи хо вих ор га ни за-
ци ја, од град ских до ме сних 
од бо ра, и да ве ли ку бо ја зан 
иза зи ва мо гућ ност да удру-
же ње мо гу да осну ју и три 
осо бе.

– То би мо гло да до ве де 
до усит ња ва ња и рас цеп ка-
но сти по сто је ћих удру же ња, 
па ће та ко мно га од но во-
о сно ва них удру же ња има ти 
исте ци ље ве и за дат ке као 
и њи хо ва „ма тич на удру же-
ња”. За ко ном је удру же ње 
де фи ни са но као не про фит на 
ор га ни за ци ја, али у прак си 
има мо да се по је ди на удру-
же ња ба ве ма њим при вред-
ним де лат но сти ма (ки оск за 
про да ју ци га ре та, пи ћа) да 
би од до би је них сред ста ва 
по ма га ла сво је бо ле сне и со-
ци јал но угро же не чла но ве. 
Ми шље ње Са ве за ин ва ли да 
ра да је да је у том де лу за-
кон ре стрик ти ван, а по себ-
но код од ре ђи ва ња ка зни за 
не по што ва ње од ред би. Ако 
др жа ва ни је у мо гућ но сти 
да за до во ља ва и под ми ру је 
све по тре бе у обла сти со ци-
јал не за шти те ли ца са ин ва-
ли ди те том, бо рач ке за шти те, 
за шти те де це, ра се ље них ли-
ца и дру гим, за ко ном тре ба 
оста ви ти мо гућ ност да удру-
же ња, по од ре ђе ним кри те-
ри ју ми ма, оства ру ју при хо де 
и из њих ма те ри јал но по ма-
жу сво је чла но ве.

– Ре ше ња ве за на за не-
по крет но сти ко је су ко ри сти-
ла удру же ња, а ко ја се во де 
као дру штве на, ни су до вољ но 
раз ра ђе на и ја сна. За то би, у 
ци љу из на ла же ња пра вич них 
ре ше ња, то мо жда тре ба ло 
по ја сни ти по себ ним под за-
кон ским про пи си ма над ле-
жног ми ни стра – за кљу чу је 
Бо жи дар Це кић.

Ми лан ка Иван ча јић

5

удру же ња пен зи о не ра: по-
што им За кон ни је при знао 
ста тус прав ног ли ца, од сад 
мо ра ју „по сло ва ње” да во де 
пре ко оп штин ских удру же-
ња ко ја су За ко ном до би ла 
тај ста тус. Пре ма ре чи ма 
Ра до ва на Те ме рин ца, ту ће 
и би ти про бле ма (по себ-
но ка да ор га ни за ци је ни су 
у истом ме сту) око пре да-
је го то вог нов ца на те ку ћи 
ра чун, при ба вља ња ра чу на 
и до ку мен та ци је за је дин-
стве но књи го вод ство...
Ми ро слав Мек те ро вић

Оста ју у
про сто ри ја ма
За ко ном о удру же њи-

ма про пи са но је да не по-
крет но сти у дру штве ној 
сво ји ни, на ко ји ма пра во 
ко ри шће ња има ју удру-
же ња, са да по ста ју сред-
ства у др жав ној сво ји ни 
на ко ји ма пра во ко ри шће-
ња има ју је ди ни це ло кал-
не са мо у пра ве. Ме ђу тим, 
удру же ња ко ја су, до до-
но ше ња овог за ко на, има-
ла пра во ко ри шће ња на 
не по крет но сти ма у дру-
штве ном вла сни штву, ко-
ри сти ће их и на да ље под 
усло ви ма ко ји не мо гу би-
ти не по вољ ни ји од оних 
пре 22. ок то бра ове го ди-
не. До ду ше, ло кал на са-
мо у пра ва има пра во да 
им от ка же „го сто прим-
ство” ако удру же ње не 
ускла ди свој рад са од-
ред ба ма овог за ко на у 
про пи са ном ро ку или те 
објек те ко ри сти су прот-
но на ме ни и ци ље ви ма 
утвр ђе ним ста ту том. 
Уко ли ко је, ре ци мо, 

пен зи о нер ско удру же ње 
уло жи ло соп стве на сред-
ста ва (од до бро вољ них 
чла на ри на, по кло на, до на-
ци ја, ле га та или сте че на 
на дру ги за ко ном до зво-
љен на чин) у не крет ни ну 
(за ме на кро ва, укла ња ње 
вла ге из зи до ва...), оно 
та да мо же зах те ва ти да 
се сра змер но уло же ним 
сред стви ма упи ше као 
су вла сник те не крет ни-
не у од ре ђе ном де лу – о 
то ме од лу чу је над ле жни 
суд. Ме ђу тим, тре ба зна-
ти да За кон као соп стве на 
сред ства не под ра зу ме ва 
но вац до би јен из бу џе та 
не ка да шњих дру штве но-
по ли тич ких за јед ни ца или 
онај „за ра ђен” на осно-
ву оба вља ња по ве ре них 
овла шће ња.

(НЕ)ЗА ДО ВОЉ СТВО ИН ВА ЛИД СКИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 

Сви у „истом ко шу”

Милан Стошић

Драгиша Дробњак

Божидар Цекић
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ПРО ЈЕК ТИ КУЋ НЕ НЕ ГЕ – ИЗ ЛАЗ ЗА СТА РЕ И ШАН СА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ 

Што ду же у свом до му
Ис ку ство Ка ри та са: 133 за по сле на и сто во лон те ра са мо у пр вој по ло ви ни го ди не пру жи ли 
ви ше од 112.000 услу га бо ле сним и ста ри јим љу ди ма, а ра чу ни ца по ка зу је да про сеч но 
по ко ри сни ку ова ква вр ста по мо ћи ко шта 25 евра ме сеч но

ИИ
виви
попо

ПОВОДИ

Да је Ср би ја ме ђу пр вих 
пет нај ста ри јих на ци ја 

на све ту по да так је ко ји је 
већ до бро по знат, као и то 
да ста рост у ве ли кој ме ри 
пра те бо лест, не моћ, а у на-
шим еко ном ским усло ви ма 

и си ро ма штво. У кри зним 
вре ме ни ма, ме ђу тим, бри-
га о ста ри ма по ста је још 
ва жни ја, али упра во та да 
ве ћи је и ри зик ње ног из-
ме шта ња на спо ред ни дру-
штве ни ко ло сек. Да не мо ра 
да бу де та ко, као и да би 
по моћ ста ри ји ма чак мо гла 
ма сов ни је да обез бе ди по-
сао не за по сле ни ма по ка зао 
је и тро го ди шњи про грам 
кућ не не ге огран ка не вла-
ди не ор га ни за ци је Ка ри тас 
за Ср би ју и Цр ну Го ру.

Око 2.700 љу ди ме сеч но 
у три гра да у Ср би ји и Цр-
ној Го ри (Ни шу, Су бо ти ци и 
Ба ру) би ло је по след ње три 
го ди не об у хва ће но про гра-
мом кућ не не ге. Про је кат 
је фи нан си ра ла Европ ска 
уни ја по сред ством не мач-
ког огран ка Ка ри та са и пла-
ни ра но је да бу де за вр шен 
кра јем ове го ди не, али се у 

овој не вла ди ној ор га ни за ци-
ји на да ју да они ко ји ма су 
по треб ни ипак не ће оста ти 
без њи хо ве по мо ћи.

– На ци о нал ни про грам 
кућ не не ге по че ли смо да 
спро во ди мо 1. ја ну а ра 2007. 

го ди не. Но вац је обез бе ди-
ла Европ ска уни ја (645.000 
евра), не мач ки огра нак Ка ри-
та са и вла да те зе мље (ви ше 
од 500.000 евра). Циљ про-
гра ма је био да по ка же мо да 
ста ри ји и бо ле сни љу ди мо-
гу да оста ну у сво јим ку ћа ма 

ка да о њи ма има ко да бри-
не. За по сле ни и во лон те ри 
Ка ри та са сва ко днев но оби ла-
зе ове љу де, по ма жу им око 
одр жа ва ња ста на, ку по ви не, 
при пре ма ња хра не, одр жа ва-
ња лич не хи ги је не... У про-
грам су укљу че ни ста ри ји 
од 65 го ди на, ло шег ма те-
ри јал ног ста ња, без род би-
не и бо ле сни – об ја снио је 
Дар ко Тот, на ци о нал ни ко-
ор ди на тор Ка ри та са за Ср-
би ју и Цр ну Го ру:

За три го ди не осно ва-
на су 22 ти ма кућ не не ге 
и шест днев них цен та ра у 
три по ме ну та гра да. У њи-
ма ра де 133 за по сле на и 
сто во лон те ра, углав ном 
не го ва те љи це и ге рон то-
до ма ћи це. Све се ра ди у 
са рад њи са здрав стве ним 
ин сти ту ци ја ма, ге рон то ло-
шким цен три ма  и цен три ма 
за со ци јал ни рад, Цр ве ним 
кр стом и дру гим вла ди ним 
и не вла ди ним ор га ни за ци ја-
ма ко је же ле да се укљу че 
и по мог ну око не ге у ку-
ћи за ста ри је љу де. Пре-
ма еви ден ци ји Ка ри та са, 
за пр вих шест ме се ци ове 
го ди не пру же но је ви ше од 
112.000 раз ли чи тих услу га 

у окви ру кућ не не ге: при-
пре ма ње обро ка, на бав ка, 
спре ма ње ста на, по моћ око 
одр жа ва ња лич не хи ги је-
не... Ра чу ни ца још по ка зу је 
да про сеч но по ко ри сни ку 
ова ква вр ста по мо ћи ко шта 
25 евра ме сеч но, од но сно 
300 евра го ди шње или око 
1,25 евра по услу зи.

– По сле проб ног про-
јек та у Ни шу, Су бо ти ци и 
Ба ру до шли смо до за кључ-
ка да би ова кве про гра ме 
кућ не не ге тре ба ло ор га-
ни зо ва ти и у дру гим гра-
до ви ма. По тре бе за овим 
ви дом по мо ћи у ку ћи очи-
глед но има, а мо гла би то 
да бу де и јед на од мо гућ но-
сти за за по шља ва ње – ис-
та као је Дар ко Тот. – Да је 
про грам кућ не не ге по тре-
бан и да је то ком ове три 
го ди не проб ног ра да дао 
ја ко до бре ре зул та те очи-
глед но је и по то ме што се 
у не мач ком огран ку Ка ри-
та са озбиљ но раз ми шља о 
на ста вља њу про јек та. Ми 
сва ка ко на сто ји мо да то ме 
до при не се мо и та ко што, по-
ред одр жа ва ња ква ли те та, 
ра ди мо и на са мо о др жи во-
сти про јек та, што зна чи да 
на сто ји мо да обез бе ди мо и 
бар део сред ста ва по треб них 
за спро во ђе ње про гра ма – 
на гла сио је на ци о нал ни ко-
ор ди на тор Ка ри та са.
У при лог то ме го во ре 

и ци фре: ка да је по чео да 
се спро во ди, про је кат је у 
це ли ни фи нан си рао Ка ри-
тас; са да ова ор га ни за ци ја 
обез бе ђу је тре ћи ну нов ца, 
че твр ти ну сред ста ва да је 
Европ ска уни ја, че твр ти ну 
не мач ка вла да, док се око 
20 од сто по треб ног нов ца 
обез бе ди у на шој зе мљи, 
ло кал ним до на ци ја ма. 

В. А.

Надају се наставку дружења

Да не буду сами



17ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. НОВЕМБАР 2009. 7

Више од 500 међугенерацијских центара драгоцена помоћ „генерацији у сендвичу” Више од 500 међугенерацијских центара драгоцена помоћ „генерацији у сендвичу” 
притешњеној, уз рад, и бригом о онемоћалим родитељима и недораслом потомствупритешњеној, уз рад, и бригом о онемоћалим родитељима и недораслом потомству

Ма лој де ци је по тре бан осмех при-
хва та ња и по др шке, а ста ри ма да 

се осе ћа ју по треб ним. Две ге не ра циј-
ске крај но сти се са вр ше но укла па ју. 
За што он да не би део да на про во ди-
ли за јед но, на обо стра ну до бро бит, 
по го то во што они тре ћи, из сред ње 
ге не ра ци је, има ју све ма ње вре ме на 
и за јед не и за дру ге?

У Сје ди ње ним Др жа ва ма ве ру ју 
да је од го вор у ме ђу ге не ра циј ским 
цен три ма за днев ни бо ра вак, спе ци-
ја ли зо ва ним уста но ва ма за нај мла-
ђе и нај ста ри је. Да нас их је ши ром 
зе мље ви ше од 500, а њи хо ве услу-
ге не ти чу се са мо не по сред них ко-
ри сни ка, већ зна че дра го це ну по моћ 
при пад ни ци ма та ко зва не ге не ра ци је 
у сен дви чу, љу ди ма из ме ђу 40 и 60 
го ди на, при те шње ним, уз оба ве зе на 
рад ном ме сту, исто вре ме ном бри гом 
о оне мо ћа лим ро ди те љи ма и не до-
ра слом по том ству. 

Пре ма ста ти стич ким по да ци ма, са 
ова квим про бле ми ма су о ча ва се чак 44 
од сто за по сле них Аме ри ка на ца. То ли-
ки је по сто так ста нов ни ка са оста ре-
лим ро ди те љи ма и де цом мла ђом од 
21 го ди не. Ста ти сти ка да ље ка же да 
ће се број ја ко ста рих у САД не за др-
жи во по ве ћа ва ти у на ред не две де-
це ни је и да ће би ти удво стру чен до 
2030. го ди не, ка да ће чак 70 ми ли о на 
гра ђа на при па да ти гру па ци ји са ста-
ро сним пред зна ком 65 и ви ше. 

Рас тр за ност мо же би ти лич ни про-
блем си но ва и ћер ки, због мај ки и 
оче ва ко ји ви ше не мо гу да се бри-
ну о се би, али ту су и упо зо ра ва ју ћи 
еко ном ски по ка за те љи. Че сти из о стан-
ци с по сла збра ја ју се у из гу бље не 
рад не да не и ре зул ти ра ју сма ње ном 
про дук тив но шћу, што за при вре ду 
зна чи го ди шњи гу би так од 12 ми-
ли јар ди до ла ра, на во ди се у јед ном 
ра ни јем ис тра жи ва њу хи по те кар не 
кор по ра ци је Фа ни Меј. 

Све ово об ја шња ва ра сту ћу по пу-
лар ност про јек та „Јед на ге не ра ци ја”, 
ко ји је пре два де се так го ди на лан си-
ра ла исто и ме на не про фит на ор га ни за-

ци ја из Сан Фер нан да у Ка ли фор ни ји, 
за де цу уз ра ста од шест не де ља до 
шест го ди на и од ра сле у нај по зни јем 
до бу, све до сто го ди шња ка. За јед но, 
они су „јед на ге не ра ци ја”, отво ре ни 
за уза јам но да ва ње и узи ма ње. За 
ста ре, чак и ако су дез о ри јен ти са ни 
и па те од спо знај них про бле ма, по-
пут Ал цхај ме ро ве бо ле сти (у по чет-
ном или бла жем об ли ку), дру штво 
ма ли ша на де лу је као сред ство про-
тив де пре си је, осе ћа ја на пу ште но сти 
и не мо ћи, док де ца до би ја ју на са-
мо вред но ва њу кроз од нос у ко јем се 
не ко без жур бе по све ћу је са мо њи-
ма. Ма ли ша ни спон та но уче да по-
шту ју ста ри је, што је од зна ча ја за 
ка сни ји жи вот и до при но си от кла ња-
њу пред ра су да кад је ста рост у пи та-
њу. За њих је пот пу но нор мал но да 
ви де око се бе на бо ра на ли ца, љу де 
ко ји се те шко кре ћу или сла би је чу-
ју, али су бла ги и не жни и мо гу да 
их на у че ра зним за ни мљи вим ства-
ри ма, пе ву ше им, чи та ју, по ма жу у 
скла па њу сла га ли ца, цр та њу или са-
ђе њу би ља ка.

По зи тив ни ре зул та ти су сто га очи-
глед ни, при ме ћу је но ви нар „Њу јорк 
тај мса” по сле по се те јед ном цен тру у 

око ли ни Лос Ан ђе ле са, а и обим ни је 
сту ди је да ле су слич не за кључ ке. Де-
ца из ова квих гру па су стр пљи ви ја, 
са о се ћај ни ја, има ју ве ћу спо соб ност 
са мо кон тро ле од сво јих вр шња ка и, 
шта ви ше, леп ше се по на ша ју.

За ма ли ша не су њи хо ви ста ри ји 
дру жбе ни ци јед но став но „су се ди” и 
та ко им се обра ћа ју. А две ге не ра-
ци је за пра во и бо ра ве у спе ци фич ној 
вр сти су сед ства, има ју сво је одво је-
не про сто ри је и јед ну за јед нич ку, па 
вас пи та чи кре и ра ју про грам днев но, 
за ви сно од тре нут не си ту а ци је и рас-
по ло же ња по ла зни ка. 

По сто је, ме ђу тим, и пра ви ла ко ја 
се ни кад не пре не бре га ва ју. Ста ри и 
ма ли ни кад се не оста вља ју на са мо, 
без над зо ра вас пи та ча, и ни кад се не 
за бо ра вља да су ста ри од ра сле осо-
бе. У сва кој вр сти игре или ак тив но-
сти њи ма је на ме ње на уло га учи те ља. 
Су шти на је да се увек ра ди не што 
што је при клад но и за бав но за обе 
ста ро сне гру пе, што јед ни ма по ма же 
да са чу ва ју оно што су не кад зна ли 
и уме ли, а дру ги ма да уче и раз ви-
ја ју но ве спо соб но сти. Пра ви при мер 
истин ске уза јам не ко ри сти.

Д. Дра гић

ПРО ГРА МИ ОБ ЈЕ ДИ ЊЕ НОГ СТА РА ЊА СВЕ ПО ПУ ЛАР НИ ЈИ У САД

Вр тић за бе бе
и сто го ди шња ке

Вре ме про ве де но за јед но ко ри сти и јед ни ма и дру ги ма
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Иако је про гла ше на епи де ми ја, не ма за бра не оку пља ња, за тва ра ња шко ла
и вр ти ћа, вак ци на сти же у де цем бру, а у ме ђу вре ме ну пре по ру чу је се 
вак ци на ци ја од се зон ског гри па

ИаИа
и и 
вава

Сре ди ном про шле не де ље 
др То ми ца Ми ло са вље вић 

је, на пре по ру ку Рад не гру пе 
за пра ће ње пан де ми је но вог 
гри па, про гла сио епи де ми ју 
гри па А Х1Н1 на те ри то ри ји 
Ср би је. То је, у не ку ру ку, 
при зна ње да се но ва по шаст, 
ко ја од про ле ћа пла ши цео 
свет, ра ши ри ла и Ср би јом, 
али струч ња ци сма тра ју да, 
за сад, не ма по тре бе да се 
при ме не све ме ре пред ви-
ђе не за ова кве си ту а ци је: 
ван ред на вак ци на ци ја, за-
тва ра ње шко ла и вр ти ћа, 
за бра на јав них ску по ва и 
оку пља ња... 

Вак ци на про тив но вог ви-
ру са тре ба ло би да у пр вој 
по ло ви ни де цем бра стиг-
не у Ср би ју, а до та да ће 
се, ваљ да, струч ња ци, па и 
ле ка ри, до го во ри ти о то ме 
да ли од ње тре ба стре пе-

ти ви ше не го од ви ру са. У 
ме ђу вре ме ну, гра ђа ни ма Ср-
би је оста ју са ве ти да бу ду 
опре зни, али – да не па-
ни че. Ви рус гри па је ина че 
већ ве ко ви ма стал но ту не-
где уз љу де, спре ман да се 
„ино ви ра” чим чо век овла-
да от пор но шћу на ње гов до-
та да шњи об лик; нај но ви ји 

је сте као старт ну пред ност 
спо соб но шћу да се из у зет-
но бр зо ши ри, и то не са мо 
кроз ва здух већ и пре ко ру-
ку. Али, и от пор ност на ње-
го ву ра ни ју „са бра ћу” мо же 
да по мог не да му учи нак 
бу де ма њи, па за то ле ка ри 
са ве ту ју да се и ове је се ни 
при ми вак ци на про тив „ста-
рог”, се зон ског гри па. 

– У вак ци ни се увек на ла-
зи ви ше под ти по ва. Ра ди се 
о ви ру си ма гри па ко ји кру-
же у по пу ла ци ји. Вак ци на-
ци ја је до бро вољ на, вак ци ну 
мо гу сви да при ме, али се 
по себ но пре по ру чу је за по-
сле ни ма у здрав ству и јав-
ним слу жба ма, хро нич ним 
бо ле сни ци ма, осо ба ма ста-
ри јим од 65 го ди на. Чак и у 
то ку епи де миј ског про це са, 
на рав но го во рим о „обич ном” 
гри пу, овај на чин сти ца ња 

иму ни те та је без бе дан по 
здра вље у од но су на са му 
бо лест ко ја се мо же за вр-

ши ти не ком од ком пли ка-
ци ја – об ја шња ва за наш 
лист др Ја смин ка Ми шко вић, 
епи де ми о лог До ма здра вља 
Па ли лу ла. 
Вак ци на ни је сто про-

цент на за шти та од гри па, 

Опрез,
хи ги је на
и без
па ни ке

НО ВИ ВИ РУС ГРИ ПА СТИ ГАО И У СР БИ ЈУ 

Др Ја смин ка Ми шко вић

Из бе га вај те љу бље-
ње при ли ком по здра вља-
ња и на стој те да бу де те 
бар на ме тар ра сто ја ња 
од дру гих.

За шти ти те ру ком уста 
ка да ки ја те и ка шље те.

Ре дов но про ве тра вај-
те про сто ри је у ко ји ма 
бо ра ви те. 

Че сто пе ри те ру ке, и 
то нај ма ње два де сет се-
кун ди то плом во дом и 
са пу ном. Уз др жи те се од 
до ди ри ва ња би ло ко јег 
де ла ли ца. 

Про мућ кај те у усти-
ма и гр го љи те два пу-
та днев но то плу во ду у 
ко ју сте ста ви ли ма ло 

СС
А А 
ВВ
ЕЕ
 Т Т
И И 

Ми ро ва ње 
Чак и ка да је не ко са-

мо ки ја ви чав, не тре ба 
да иде на по сао, са ве ту ју 
струч ња ци. Тре ба ми ро-
ва ти код ку ће и са че ка ти 
да симп то ми про ђу. По-
сло дав ци та кав из о ста нак 
тре ба да схва те као да су 
и они на до бит ку, јер ће 
се на тај на чин рад ник 
бр же опо ра ви ти и до ћи 
спре ман на по сао 

со ли: ви ру су Х1Н1 по треб-
на су два до три да на од 
пр во бит не ин фек ци је гр ла 
или но са да за жи ви у те лу, 
а обич но гр го ље ње мо же 
спре чи ти раз вој бо ле сти. Тај 
по сту пак са сла ном во дом 
има исти ефе кат на здра ве 
осо бе као што „та ми флу” 
има на обо ле ле. 
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Но ви Сад спре ман
Но ви Сад је у пот пу но сти спре ман да се су о чи са 

епи де ми јом јер су ак ци о ни пла но ви де ло ва ња са чи ње-
ни још у вре ме при пре ме „Ег зи та”, ре као је гра до на-
чел ник Игор Па вли чић на кон фе рен ци ји за но ви на ре. 
Здрав стве не уста но ве, по чев од кол цен та ра До ма 
здра вља, Хит не по мо ћи, Апо те ке гра да Но вог Са да, 
За во да за здрав стве ну за шти ту сту де на та, као и при-
мар не здрав стве не за шти те де це и од ра слих, функ-
ци о ни са ће у скла ду са епи де ми о ло шком си ту а ци јом, 
ко ју ће Град ско ве ће днев но пра ти ти.

Гра ђа ни ма ће у по штан ске сан ду чи ће би ти до ста-
вље ни штам па ни ле ци са ко ри сним са ве ти ма и те ле-
фон ским бро је ви ма по треб них здрав стве них слу жби, 
днев них и ноћ них – од оног чи јим ће по зи ва њем до-
би ти све ин фор ма ци је о кли нич кој сли ци гри па, до 
за ка зи ва ња пре гле да код иза бра ног ле ка ра.

Члан Град ског ве ћа за здрав ство проф. др Алек сан-
дра Но ва ков Ми кић по зва ла је Но во са ђа не да, уко ли-
ко још ни су, пот пи шу уго во ре са иза бра ним ле ка ром 
за се бе, као и за сво ју де цу.

Утвр ђен је и на чин функ ци о ни са ња јав них пред у-
зе ћа пре и у то ку епи де ми је, као и оба ве зност еви-
ден ти ра ња за по сле них ко ји су из о ста ли с по сла због 
бо ле сти.

Сва про дај на ме ста Апо те ке Но ви Сад снаб де ве на 
су симп то мат ском те ра пи јом за грип и ан ти би о ти ци-
ма, а у то ку је на бав ка но ве ко ли чи не вак ци не про-
тив се зон ског гри па, ко ју је до са да при ми ло 15.000 
Но во са ђа на.

Ина че, број ма ли ша на ко ји због ре спи ра тор них ин-
фек ци ја ових да на не до ла зе у вр ти ће „Ра до сног де тињ-
ства” при бли жан је оно ме из но вем бра про шле го ди не, 
ка да се још ни је при ча ло о нај но ви јем ви ру су.

И. М.

Игор Па вли чић и др Алек сан дра Но ва ков-Ми кић

али је шан са да се вак-
ци ни са на осо ба раз бо ли 
чак и 90 од сто ма ња, а 
ако и обо ли – бо лест се 
ма ни фе сту је у мно го бла-
жем об ли ку. Ово су схва-
ти ли и гра ђа ни Ср би је па 
је ове је се ни, за раз-
ли ку од про шле ка-
да је остао ве ли ки 
ви шак, вак ци на про-
тив се зон ског гри па 
„пла ну ла” у до мо ви-
ма здра вља. Зва нич-
ни ци на ја вљу ју но ве 
ис по ру ке, а ко не 
до ђе на ред да је 
при ми у свом до му 
здра вља, мо же да 
је ку пи у апо те ци 
и при ми од струч-
ног ли ца. Тре ба 
зна ти и да се вак-
ци на, до при је ма, 
чу ва на тем пе ра ту-
ри од плус два до 
плус осам сте пе ни, 
зна чи у фри жи де ру. С об-
зи ром на то да је у вра ти-
ма фри жи де ра тем пе ра ту ра 
обич но плус де сет сте пе ни, 
нај бо ље је вак ци ну чу ва ти 
уну тра, по ред зад њег зи да, 

али не пре бли зу да се би 
за ле ди ла јер у том слу ча-
ју гу би сва свој ства.

Др Ми шко вић до да је и 
да је ап со лут но без бед но 
при ми ти са да ову вак ци ну, 
а ка сни је и дру гу, про тив 
но вог гри па, са мо тре ба во-
ди ти ра чу на да раз мак из ме-
ђу њих бу де нај ма ње ме сец 

да на. По што вак ци на за но-
ви грип сти же у на шу зе-
мљу око 10. де цем бра не ма 
раз ло га за бри гу. Про ћи ће 
до вољ но вре ме на да вак ци-
ни са ни од се зон ског гри па 

мо гу да при ме и вак ци ну 
про тив но вог гри па. 
Весна Ана ста си је вић

Ба рем јед ном днев но чи-
сти те и но здр ве рас тво ром 
то пле сла не во де: сна жно 
из ду вај те нос и бри ши те обе 
но здр ве ко ма ди ћи ма ва те 
умо че ним у сла ну во ду. 

Пиј те што ви ше то плих 
на пи та ка (ча је ва, ка фе, ка-
каа), што има исти учи-
нак као и гр го ље ње, са мо 

у су прот ном сме ру: ти ме 
се ви ру си из гр ла спи ра ју 
у же лу дац где не мо гу да 
пре жи ве.

Је ди те хра ну бо га ту ви-
та ми ном Це: ју жно во ће, 
тур ши ју, ки се ли ку пус. Ви-
та мин Це у та бле та ма бо ље 
ће се ап сор бо ва ти ако је 
ком би но ван са цин ком.

И без здрав стве не књи жи це
Сви гра ђа ни ко ји по сум ња ју да има ју симп то ме гри-

па тре ба да се обра те здрав стве ним уста но ва ма без 
об зи ра на то да ли има ју или не здрав стве ну књи жи-
цу. Ле че ње ни ко ме не ће би ти ус кра ће но ни ако књи-
жи ца ни је ове ре на.

Зна ци упо зо ре ња
Упо зо ра ва ју ћи симп то ми су по вр шно и плит ко ди-

са ње то ком фи зич ке ак тив но сти или то ком од мо ра, 
оте жа но ди са ње, пла вет ни ло уса на, кр вав или обо-
јен се крет из но са, бол у гру ди ма, по гор ша ње мен-
тал ног ста ту са, ви со ка тем пе ра ту ра то ком три да на, 
ни зак крв ни при ти сак. 

Код де це, то су бр зо или оте жа но ди са ње, гу би так 
жи вах но сти и ин те ре со ва ња за игру, оте жа но уста ја-
ње – на ве де но је на сај ту Ин сти ту та за за шти ту здра-
вља „Ба тут”.
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ЗДРАВ ЖИВОТ

Са ла те
Ко ри сти се оба рен или 

гри ло ван плод. Ево не ко-
ли ко иде ја.

Оба ри ти по је дан па тли-
џан и ти кви цу (по око 200 
грама). Про хла ђен па тли џан 
ољу шти ти, ра се ћи по ду жи ни, 
оце ди ти и исе ћи у коц ки це. 
Ти кви цу исе ћи и из ме ша ти 
са па тли џа ном. На пра ви ти 
ма ри на ду од уља, сир ће та, 
бе лог лу ка, ма ло сен фа, би-
бе ра и за чин ског ли шћа и 
уме ша ти у по вр ће. По же-
љи, са ла ти мо же да се до да 
рен да на шар га ре па, цр ве на 
па при ка исе че на на ре зан-
це, ма ло сец ка ног пра зи лу-
ка или ма ња на ки се ла ја бу ка 
исе че на на ли сти ће.

Ода бра ти чвр сте ма ње 
пло до ве па ра дај за (укуп но 
око 500 г), опра ти, за се ћи на 
вр ху, спу сти ти крат ко у ки пу-
ћу во ду, ољу шти ти, пре се ћи 
по по ла, по ре ђа ти у теп си ју 
за се че ним де лом на го ре и 
пе ћи у рер ни око 40 ми ну та 
на 200 сте пе ни; 3-4 ма ла па-
тли џа на (око по ла кг укуп но) 
исе ћи на ко лу то ве де бљи-
не до сан ти ме тра, по со ли ти 
па на кон по ла са та оце ди-
ти, пре бри са ти па пир ном 
сал ве том, пре ма за ти уљем 
и гри ло ва ти на грил ти га њу 
или ро шти љу; за тим сва ки 
умо чи ти у ме ша ви ну ма сли-
но вог или дру гог уља, бал-
за ми ко или дру гог сир ће та, 
ма ло сен фа и би бе ра. 

На дно по су де ста ви ти 
не ко ли ко сец ка них ли сто ва 

зе ле не са ла те по пр ска не ли-
му ном, по ре ђа ти па ра дајз, 
пре ко ње га ко лу то ве па-
тли џа на, по су ти коц ки ца-
ма фе те или дру гог си ра 
(200 г) и пре ли ти оста так 
ма ри на де.

Ва ри во
Па тли џан исе ћи на ко лу-

то ве или кри шке, по со ли ти, 
на кон по ла са та до бро оце-
ди ти па исе ћи на коц ки це 
или ре зан це и да ље при-
пре ма ти, на при мер:

– на три ка ши ке уља 
пир ја ни ти 3-4 гла ви це цр ног 
лу ка исе че ног на ко лу то ве 
па до да ти око 500 г па тли-
џа на исе че ног на ре зан це, 

4-5 па при ка раз ли чи те бо је 
исе че них на ре зан це, ка ши-
ку биљ ног за чи на и пир ја-
ни ти док не омек ша; до да ти 
500 г исе че ног па ра дај за и 
дин ста ти још ма ло; по су ти 
бо сиљ ком;

– у шер пу си па ти 3,5 дл 
во де, два дл бе лог ви на, 
две сец ка не гран чи це ли-
ста це ле ра, сец ка ну ве зу 
пер шу на, 10 зр на би бе ра, 
сок јед ног ли му на, ка ши ку 
мај чи не ду ши це, ку ва ти пет 
ми ну та па си па ти де ци ли-

тар ма сли но вог уља и 500 
грама оце ђе ног и исец ка ног 
па тли џа на, ку ва ти 10 ми ну-
та па је сти охла ђе но;

– на две ка ши ке уља 
дин ста ти сец ка ну гла ви цу 
цр ног лу ка па до да ти по је-
дан па тли џан, ти кви цу (или 
рен да ну шар га ре пу, це лер, 
цве ти ће бро ко ли ја...), па ра-
дајз и цр ве ну па при ку, све 
исец ка но, пир ја ни ти док не 
омек ша, уме ша ти ка ши чи-
цу су вог биљ ног за чи на и 
ма ло би бе ра па си па ти на 
225 г оба ре не ин те грал не 
те сте ни не; по су ти пар ме-
за ном или дру гим рен да-
ним си ром; 

– ску ва ти ки ло грам јаг-
ње ћег или ов чи јег ме са са 
ка ши ком су вог биљ ног за-
чи на и ли стом лор бе ра па 
исе ћи на ма ње ко ма де. Гри-
ло ва ти ко лу то ве па тли џа на 
(око ки ло грам). У ва тро стал-
ну по су ду ре ђа ти ред ме са, 
ред па тли џа на док се све 
не утро ши, си па ти шо љу пи-
рин ча, ка ши ку су вог биљ ног 
за чи на и су пу у ко јој је ску-
ва но ме со, по кло пи ти и ку ва-
ти на ни жој тем пе ра ту ри док 
пи ри нач не омек ша. По су ти 
пер шу но вим ли стом и слу-
жи ти уз ки се ло мле ко.

Пе че ни 
Нај че шће се при пре ма 

пу њен: ра се че се по ду жи-
ни, по ре ђа у теп си ју ра се-
че ним де лом пре ма до ле и 
пе че у рер ни док не омек-
ша; за тим се ка ши чи цом из-

ва ди сре ди на пло да и ма ло 
про пр жи са сец ка ном гла-
ви цом цр ног лу ка, до да се 
ма ло ба ре ног или пе че ног 
ме са у пар чи ћи ма, би бе ра и 
су вог биљ ног за чи на и том 
ма сом пу ни па тли џан, па за-

пе че у рер ни (при кра ју се 
мо же по су ти са ма ло рен да-
ног си ра). Мо гу да се ко ри-
сте и мле ве но ме со, пе чур ке 
или пра зи лук, про пр же ни с 
лу ком и по су ти си ром.

Или, ки ло грам па тли џа-
на, исе чен на ко лу то ве, гри-
лу је се с обе стра не. У 400 
грама бе лог си ра (ме ки срем-
ски или дру ги из мр вље ни) 
уме ша ју се три улу па на ја је-
та, по ка ши чи ца су вог биљ-
ног за чи на и би бе ра, и том 
ме ша ви ном пре ма же сва ки 
ко мад па тли џа на, по ре ђа у 
под ма шће ну ва тро стал ну по-
су ду и за пе че у рер ни.

Па тли џан се исе че на ко-
лу то ве де бљи не до сан ти ме-
тра, ко ји се по со ле, оце де, 
из бри шу сал ве том, па спо-
је два по два, а у сре ди ну 
се ста ви пар че твр дог си-
ра; ува ља се у бра шно, па у 
ја ја и пре зле и пе че у рер-
ни (у под ма шће ном пле ху) 
или на ти га њу.

Пен зи о нер ка Ко ва

САВЕТИ ИСКУСНЕ ДОМАЋИЦЕ

Је ла од
па тли џа на

Па тли џан се ко ри сти са мо тер-
мич ки об ра ђен. Бу ду ћи да му 

је сок гор каст, по треб но га је до-

бро ис це ди ти: ако се се че на ко-
лу то ве или кри шке, по ре ђа ти их 
по да сци, по со ли ти и, по сле по ла 
са та, по не ко ли ко ко ма да ста ви-
ти је дан на дру ги па при ти ском 
ру ке (или пре ко да ске за сец-
ка ње по вр ћа) це ди ти и ста ви ти 
још ма ло у це диљ ку. Ако се цео 
плод ба ри или пе че у рер ни, ма-

ло охла ђе ног ра се ћи га по ду жи-
ни, при ти ска њем оце ди ти сок и 
ољу шти ти. Ако је плод млад, не 
мо ра да се љу шти.
Због спе ци фич ног уку са, обич-

но се ме ша са не ким дру гим по-
вр ћем, на ро чи то па ра дај зом, 
па при ком, бе лим лу ком, ти кви-
ца ма...
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Рачунање
времена

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

Во ле ла бих, че до мо је, да ових да-
на оста неш код ба бе на се лу. Да 

се не вра ћаш у ве ли ки град бар до 
про ле ћа, док не про ђу сви на ја вље-
ни та ла си овог гри па. Не пре по ру чу-
је се, го во ре на те ле ви зи ји а пи шу 
и у но ви на ма, бо ра вак у про сто ри ма 
са ви ше љу ди, и да од дру гих тре-
ба би ти на од сто ја њу бар ме тар. Ка-
ко је то мо гу ће из ве сти у ауто бу си ма 
град ског са о бра ћа ја, не бих ти зна ла 
ре ћи. Баш ју че Ми ле са при ча ка ко је 
но си ла сво ји ма ја бу ка и ко је че га, а у 
ауто бу су је јед на стал но от ху ки ва ла 
про тив гри па, баш њој у ли це.
У јед ним но ви на ма пи шу да су 

раз гра бље не за штит не ма ске, ко оно-
мад уље, ше ћер и ка фа; у дру ги ма 
ка жу да те јеф ти не ма ске не шти те 
од овог ви ру са, а и оне ску пље од 
бли зу сто евра по ма жу тек не ко ли ко 
са ти, док се не ство ри вла га по год на 
за раз вој тог „аик са је дан”, ка ко га 
скра ће но зо ву у на шем се лу.

Вла сти у гра до ви ма го во ре да су 
до мо ви здра вља пред у зе ли све ме ре 
за ле че ње; али, кад љу ди зо ву те-
ле фо ном, а сад си гур но зо ву и они 
ко ји би ки ја ви цу из ле чи ли у кућ ним 
усло ви ма, ме ди цин ске се стри це од го-
ва ра ју ко ли ко зна ју. Са мо, љу би те 
ба ба, о то ме не зна ју ни ле ка ри за-
си гур но, ни док то ри би о хе миј ских и 
дру гих слич них на у ка. Ваљ да са мо 
зна ју они ко ји су тај ви рус и пу сти-
ли, па сад про из во де и про да ју по 
бе лом све ту вак ци не да га оне спо-
со бе. Ви рус, или на ро де, ни то ни је 
си гур но, сва шта се при ча.

Ни је ла ко, љу би те ба ба, ни ме ди-
ци на ри ма. Њи хов син ди кат тра жи од 

Ми ни стар ства здра вља и Рад не гру пе 
за штит ну опре му за се бе, али и ин фор-
ма ци је за гра ђа не о не же ље ним деј-
стви ма вак ци не ко ју ће, об ја вље но је, 
уво зи ти фир ма на шег нај бо га ти јег чо-
ве ка. Јер, мно ги се љу ди пре ми шља ју 
хо ће ли или не, кад се та вак ци на и 
по ја ви у Ср би ји, хте ти да је при ме.

Из Аген ци је за ле ко ве, ко ја да је 
ко нач ну реч о из бо ру вак ци на, по ру-
чу ју да ће, „као и у сва ком дру гом 
слу ча ју, спро ве сти про це ду ру ре ги-
стра ци је и из вр ши ти кон тро лу ква-
ли те та ефи ка сно сти и без бед но сти 
пре ма утвр ђе ним про це ду ра ма”. Нај-
кра ћа про це ду ра је 14 да на. Е, сад, 
не знам да ли ће про це ду ра по че ти 
кад се пот пи ше уго вор, и да ли ће се 
дру ги уче сни ци на том тен де ру жа-
ли ти. Јер ако не ко под не се зах тев за 
за шти ту пра ва уче сни ка на тен де ру, 
а рок за то је осам да на од при је ма 
од лу ке или об ја вљи ва ња у „Слу жбе-
ном гла сни ку”, па док му на ру чи лац 
од го во ри у ро ку од три да на, па док 
се ови мо жда по но во жа ле, про ћи ће 
да на и да на... А мо жда се ни ко не-
ће ни жа ли ти, те ће пр вих 500.000 
вак ци на сти ћи у ро ку од 25 да на по 
пот пи си ва њу уго во ра. Пре о ста лих 2,5 
ми ли о на сти за ће по сле но ве го ди не, 
па све до по ло ви не мар та, у ма њим 
кон тин ген ти ма.
Ни је, љу би те ба ба, кум Сте ва 

у пра ву што се љу ти на ове на ше 
из те Рад не гру пе што ни су на вре-
ме по ру чи ли вак ци не. Хр ва ти су их, 
ви диш, на ба ви ли од исте швај цар-
ске фир ме још у сеп тем бру, али по 
це ни од око де сет евра. А на ша ће, 
кад јед ном стиг не, би ти јеф ти ни ја 

– 799 ди на ра по јед ној до зи. То је 
знак да на ша др жа ва во ди ра чу на о 
сва ком бу џет ском ди на ру, али и на-
шим па ра ма, по што ће део це не пла-
ћа ти сви ко ји до би ју вак ци не, осим 
оних ко ји и ина че не пла ћа ју пар-
ти ци па ци ју.

Ако оста неш на се лу, че до мо је, ку-
ва ће ти ба ба до ма ће су пи це и то пле 
ча је ве, а мо ћи ћеш до ми ле во ље да 
је деш и бе лог лу ка – са сла ни ном и 
кром пи ром, као за шти ту од свих, па 
и овог ви ру са. Не ћеш се гу ра ти по 
град ским ауто бу си ма и ка фи ћи ма, не-
го ћеш ше та ти и пре под не, и пред 
мрак. А уве че ћу ти при по ве да ти ка ко 
смо не кад ле по жи ве ли од те жач ког 
ра да, би ли здра ви ји и за до вољ ни ји. 
И обе ћа вам ти да не ћу ни јед ном спо-
ме ну ти ово мо дер но до ба у ко ме су и 
ба бе при мо ра не да би стре по ли ти ку, 
и ту ма че из ме ђу ре до ва шта је не ко 
ка зо и шта је ’тео да ка же, а шта то 
уства ри зна чи за на род.

Не ћу, чак ни кад до ђе кум Сте ва, 
при ча ти о Мо не тар ном фон ду и за мр-
зну тим пен зи ја ма. Јер, ако ће по сле 
апри ла 2011. на шој др жа ви и еко но-
ми ји кре ну ти, и ако ће чак и до ма ћи 
вла сни ци јах ти и ави он чи ћа пла ћа-
ти до дат ни по рез, ја се до бро вољ но 
од ри чем свих по ви ши ца.

Још не што да ти при знам, че до 
мо је: у ста рим да ни ма вре ме бр зо 
ле ти, и ра чу на се по ва жним до га ђа-
ји ма – од на бав ке кон тин ген та вак-
ци на про тив гри па, пре и по сле но ве 
го ди не, па фе бру ар ског до ла ска Мо-
не тар ног фон да, па мар тов ског кон-
тин ген та вак ци на...

Уну ка Ика

Ако ће по сле апри ла 2011. на шој др жа ви и еко но ми ји кре ну ти, и ако ћеАко ће по сле апри ла 2011. на шој др жа ви и еко но ми ји кре ну ти, и ако ће
чак и до ма ћи вла сни ци јах ти и ави он чи ћа пла ћа ти до дат ни по рез,чак и до ма ћи вла сни ци јах ти и ави он чи ћа пла ћа ти до дат ни по рез,

до бро вољ но се од ри чем свих по ви ши ца пен зи једо бро вољ но се од ри чем свих по ви ши ца пен зи је
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ОЛУ ЈА ПРИ ПРЕ ТИ ЛА И КА НА ДИ: ИМА ЛИ СИ ГУР НО СТИ ПО СЛЕ РАД НОГ ВЕ КА 

По ли са и за пен зи ју

У овом бо га том дру штву оси гу ра но го то во све, али не и пен зи је – ове го ди не
бан кро ти ра ло 5.700 фир ми, а са њи ма и пен зиј ски фон до ви за по сле них
УУ
бб

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

Да је кри за пен зиј ских фон до ва 
не што што је чи ње ни ца на свим 

ме ри ди ја ни ма, по твр ђу ју и вру ће де-
ба те ко је се о фи нан сиј ским про бле-
ми ма са да шњих, а још ви ше бу ду ћих 
пен зи о не ра упра во во де и у јед ној од 
нај бо га ти јих и нај ра зви је ни јих др жа-
ва све та – Ка на ди.

По вод за то је свет ска фи нан сиј ска 
кри за ко ја, на рав но, ни је за о би шла ни 
њу, јер је пр ви су сед Аме ри ке, ко ја 
је епи цен тар еко ном ског по тре са по 
мно го че му слич ног „ве ли кој де пре-
си ји” из три де се тих го ди на про шлог 
ве ка. И ка над ска еко но ми ја је ве о ма 
ин те гри са на у гло бал не то ко ве, па јој 
са мо пре о ста је да се на да да ће две 
гло бал не еко ном ске ло ко мо ти ве, ко је 
ву ку еко ном ске ва го не и свих дру гих 
на ци ја – САД и Ки на, уско ро по но во 
би ти у по го ну пу ном па ром.
До тле, на днев ном ре ду је су-

о ча ва ње са чи ње ни цом да су кри-
зна вре ме на, као и дру где, от кри ла 
при лич но ве ли ку ру пу у јав ним фи-
нан си ја ма. Ове го ди не у Ка на ди је 

бан кро ти ра ло 5.700 фир ми – а са 
њи ма и пен зиј ски фон до ви њи хо вих 
за по сле них.

– Ми у Ка на ди има мо оси гу ра ње 
за ауто мо би ле, за ку ће и за го то во 
све дру го – и вре ме је да га има мо 
и за пен зи је, јер у пи та њу су жи ви 
љу ди – ре као је тим по во дом ли дер 
опо зи ци о не Но ве де мо крат ске пар ти-
је Џек Леј тон.

На днев ном ре ду је, да кле, по-
прав ка пен зиј ског си сте ма и пре ми-
јер ма њин ске вла де Сти вен Хар пер 
ових да на је из ја вио да су у то ку 
„кон сул та ци је о то ме с на ро дом” у 
по кра ји на ма. Оквир ни пла но ви за 
пен зиј ску ре фор му обе ло да ње ни су 
ина че кра јем ок то бра, са глав ним 
ци љем да се по ве ћа за шти та пен-
зи о не ра. Али од мах је тим по во дом 
кон ста то ва но да ће, кад те про ме-
не бу ду озва ни че не, од то га вај де 
има ти са мо за по сле ни у ин ду стри ја-
ма ко је ре гу ли ше фе де рал на вла да, 
а та квих је 10 од сто. Све оста ло је 
у над ле жно сти 10 ка над ских по кра-

ји на ко је у том по гле ду има ју знат-
ну ауто но ми ју.

Ка на ђа ни, су де ћи по оно ме што 
њи хо ва штам па у по след ње вре ме 
пи ше о про бле ми ма пен зиј ског си-
сте ма, као да тек са да от кри ва ју да 
су до сад не до вољ но па жње по све-
ћи ва ли пла ни ра њу сво је со ци јал не 
си гур но сти кад им пре ста не рад ни 
век. Њи хо ви пен зиј ски фон до ви су у 
про се ку у де фи ци ту за око 20 од сто 
у од но су на оно што им је нео п ход-
но да би ис пу ња ва ли сво је оба ве зе. 
Укуп на пен зиј ска ру па је око 50 ми-
ли јар ди ка над ских до ла ра (сво та је 
при бли жно иста и кад се пре ра чу на 
у аме рич ке).

Пен зиј ску си гур ност има ју са мо за-
по сле ни у јав ном сек то ру јер им се 
(за га ран то ва не) пен зи је ис пла ћу ју из 
др жав ног бу џе та. На дру гој стра ни, 
11 ми ли о на за по сле них у при ват ном 
сек то ру, ко ји чи не 60 од сто укуп не 
рад не сна ге, не ма ни шта од то га – 
ни ка кве пен зиј ске фон до ве чему до-
при но се и њи хо ви по сло дав ци.
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Број рад ни ка ко ји од ла зе на бо ло-
ва ње од кра ја про шле го ди не сма њио 
се – ско ро че ти ри пу та. Због по о-
штре не кон тро ле, али 
пр вен стве но због еко-
ном ске кри зе, ка ко су 
за бе ле жи ли но ви на ри 
„Бли ца”, рад ни ци чак и 
ка да су озбиљ-
но бо ле сни од-
би ја ју да оду 
на бо ло ва-
ње! 

Ле ка ри 
ка жу да 
па ци јен ти 
то об ја-
шња ва ју не 
са мо сма-
ње њем за ра-
де, већ, на ро чи то 
они ко ји ра де „код при ват ни ка”, 
и стра хом од гу бит ка по сла.

Ово по твр ђу ју и над ле жни из 
Ре пу блич ког за во да за здрав стве но 
оси гу ра ње: за бо ло ва ња је про шле 
го ди не пла ће но ско ро пет ми ли јар-
ди ди на ра, док је у пр вом по лу го-

ђу ове го ди не у те свр хе утро ше но 
1,114 ми ли јар ди ди на ра. Бо ло ва ња 
су нај че шће кра ћа од 30 да на, а за-

по сле ни у дру штве ном 
сек то ру осет но пред-
ња че у бро ју да на 

по ште де у од но-
су на ко ле ге у 

при ват ном 
сек то ру. 
Од ла ске 

на бо ло-
ва ња у 
тра ја њу 
до 30 да-
на пла ћа 
по сло да-
вац, док 
за ду жа 
од су ства 

сред ства из-
два ја РЗ ЗО. 

Ипак, и по ред овог сма ње ња 
бро ја да на на бо ло ва њу, ста ти сти-
ка и да ље бе ле жи да је у Ср би ји на 
сва ких 100 рад ни ка се дам кон стант-
но на бо ло ва њу, док их у Евро пи 
има че тво ро.

РС: по твр де о жи во ту
до кра ја го ди не 

Фонд ПИО Ре пу бли-
ке Срп ске оба ве стио је 
све пен зи о не ре с пре-
би ва ли штем ван РС да, 
ако то до са да ни су учи-
ни ли, оба ве зно до кра ја 
го ди не до ста ве по твр-
ду о жи во ту. 

У су прот ном – од по-
чет ка 2010. го ди не би ће 
им об у ста вље на ис пла-
та пен зи је. Ис пла та ће, 

на во ди се још на сај-
ту Фон да ПИО РС, би-
ти на ста вље на на ред ног 
ме се ца по до ста вља њу 
по твр де, али без пра-
ва на ис пла ту об у ста-
вље них пен зи ја. 

Из Ба ња лу ке су, на-
во ди се, по штом већ 
по сла ли обра зац ове 
по твр де свим ко ри сни-
ци ма ван Ре пу бли ке, 

а њи хо ва ове ра мо гу-
ћа је, и бес плат на, у 
свим фи ли ја ла ма на-
шег Фон да ПИО, а у 
Бе о гра ду у Ди рек ци ји 
у Ули ци др Алек сан-
дра Ко сти ћа 9.

По твр де је мо гу ће 
ове ри ти и у оп шти на-
ма и су до ви ма, али ту 
уз пла ћа ње про пи са-
них так си.

Кри за про ре ди ла
бо ло ва ња

3

То зна чи да то ко ли ко ће фи нан-
сиј ске си гур но сти не ко има ти кад му 
пре ста не ак тив ни рад ни стаж за ви си 
од то га ко ли ко је ми слио на бу дућ ност 
и за њу одва јао. Ти пи чан Ка на ђа нин, 
кон ста ту је се ових да на, то ни је чи нио 
до вољ но – ви ше је во лео да тро ши кад 
је имао, у уве ре њу да ће увек има ти 
– да нас тек сва ки тре ћи има до вољ но 
уште ђе ви не за је сен жи во та.

У Ка на ди се сма тра да је при стој-
на пен зи ја она ко ја је 70 од сто пла те 
у за вр шним рад ним го ди на ма. До тле 
до ба цу је 80 од сто др жав них чи нов-
ни ка, али са мо 25 од сто за по сле них 
у при ват ном сек то ру. Не дав но је са-
оп ште но да 226.000 ста ри јих гра ђа-
на жи ви ис под ста ти стич ке ли ни је 
си ро ма штва, ко ја та мо ни је зва нич-
но де фи ни са на, али се про це њу је да 
су у тој ка те го ри ји сви ко ји на рас-
по ла га њу има ју ма ње од 1.000 до-
ла ра ме сеч но.

На ци о нал ни до хо дак по гла ви ста-
нов ни ка у бо га тој Ка на ди је ина че 
39.000 до ла ра. Ка на да има 33,5 ми-
ли о на ста нов ни ка ко ји жи ве на про-
сто ру не што ве ћем од оно га на ко јем 
је 300 ми ли о на њи хо вих пр вих ком-
ши ја, Аме ри ка на ца.

И ка над ски пен зиј ски про бле ми 
су, као и дру где, по фор ми фи нан-
сиј ски, али у су шти ни де мо граф ски. 
И у овом слу ча ју реч је о дру штву 
ко је бр зо ста ри и чи је би при ли ке у 
том по гле ду би ле чак дра ма тич не да 
ни је ре ла тив но ли бе рал не ими гра ци о-
не по ли ти ке ко ја по пра вља де мо граф-
ску струк ту ру. Ка над ска „бе ла ку га” 
је, на и ме, при лич но оштра: при род-
ни при ра штај је са мо 0,82 од сто, што 
Ка на ду ста вља на са мо дно ме ђу на-
род не та бе ле у овој ка те го ри ји – на 
192. је ме сту.

Да нас је у Ка на ди са мо 15 од-
сто гра ђа на ста ри јих од 65 го ди на, 
а прог но за је да ће их до 2030. би-
ти нај ма ње јед на че твр ти на. А као 
и дру где, ти ме се ула зи у за ча ра ни 
круг: ста ри је ста нов ни штво во ди ка 
ма њем при ра сту но ве рад не сна ге, 
што да ље во ди ка успо ра ва њу еко-
ном ског ра ста – и ве ћим про бле ми ма 
ка ко из др жа ва ти пен зи о не ре.

Тре нут но, по ле ми ше се о то ме да 
ли је оно што је по жељ ни је за дру-
штво – бо љи по ло жај пен зи о не ра, 
по жељ но и за еко но ми ју, од но сно да 
ли у овом кри зном вре ме ну има ма-
не вар ског про сто ра да се по ве ћа за-
шти та оних ко ји су сво је од ра ди ли, 
јер то под ра зу ме ва да се оте жа по-
ло жај оних ко ји још ра де, ти ме што 
ће их до дат но опо ре зо ва ти.

Ка на ди тек пред сто ји пра ва пен-
зиј ска олу ја.

Ми лан Бе кин

По не де љак ви ше ни-
је нај го ри дан у не де-
љи – нај ја чи стрес на 
рад ном ме сту за по сле ни 
осе ћа ју у уто рак око по-
дне ва, по ка за ло је јед но 
ис тра жи ва ње спро ве де-
но ме ђу 3.000 за по сле-
них Бри тан ца. 

Ве ћи на за по сле них, 
бар ка ко су по ве ри ли 
ан ке та ри ма, по не дељ-
ком по ку ша ва „да уба ци 
мо зак у рад ну бр зи ну”. 
Али, кад пре бро де без 
те шко ћа по не де љак, у 
уто рак ће се – твр де 
ис тра жи ва чи – осе ћа-

ти још го ре. Тог да на 
стрес је нај ве ћи јер је 
и ко ли чи на по сла нај-
ве ћа, чак то ли ка да ве-
ћи на Бри та на ца баш 
утор ком пре ска че чак 
и па у зу за ру чак да би 
од ра ди ла све рад не за-
дат ке. 

Уторак – нај стре сни ји
радни дан 
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НА ЛИЦУ МЕСТА

У окви ру јед ног од про је ка та јав них ра до ва, у про гра му „Пре вен ци ја и 
по моћ ста рим, со ци јал но угро же ним 
ли ци ма, као и ли ци ма са ин ва ли ди-
те том”, ко ји спро во ди Оп штин ска ор-
га ни за ци ја ин ва ли да ра да Мај дан пек, 
по ред ме ди цин ских се ста ра за по сле но 

је и не ко ли ко ге-
рон тодо ма ћи ца. 
Рад но вре ме им је 
од 8 до 16 ча со-
ва, у окви ру ко га 
оби ђу три до пет 
ко ри сни ка, за ви-
сно од по сло ва 
ко је оба вља ју. 
Про ве ли смо 

је дан дан са ге-
рон тодо ма ћи ца ма 
Јо ван ком Јо ва но-
вић и Љи ља ном 
Пе рић. У ра ним 
ју тар њим са ти ма 
сти жу до ста на 
се дам де се то го ди-
шњег Сто ја ди на 
Па вло ви ћа, док-

то ра тех нич ких на у ка у пен зи ји, ко-
ји је, као и ве ћи на ко ри сни ка, игром 
суд би не остао сам. Жи ви у пот кро вљу 
ви ше спрат ни це па је при ну ђен да да-
не про во ди у ста ну.

Љи ља и Јо ван ка већ зна ју шта 
тре ба да се ура ди, па се при хва та-
ју по сла. 

– Ве о ма ми зна чи ова по моћ у 
ку ћи. Љи ља ми при пре ма обро ке 
за на ред них не де љу да на, а Јо ван-
ка по чи сти цео стан јер ја ни сам у 
ста њу то да ра дим. И зим ни цу су 
ми недавно спре ми ле. Бла го ме ни са 
њи ма – ка же ве се ло Па вло вић. 

Ка да су обро ци спре мље ни, а стан 
по чи шћен, Сто ја дин увек на ђе још 
не ки си тан по слић „ко ји мо ра да се 
од ра ди”, све да би оне што ду же 
оста ле и пра ви ле му дру штво. Ово-
га пу та то је сла га ње ста рих фо то-
гра фи ја у ал бум, што на ше до ма ћи це 
ра до при хва та ју.

Али, мо ра се да ље. На ре ду је 
по се та Сав ки Мла де но вић, где тре-
ба да се по спре ми стан. И до че ка не 
су и ис пра ће не су за ма: „Хва ла што 
сте до шле да ме оби ђе те и ма ло по-
мог не те, а ка да ће те по но во до ћи”, 
пи та Сав ка. 

Јо ван ка свра ћа до обли жње пи-
ја це где ку пу је ја бу ке за На та ли-
ју Алек сић, ста ри цу ко ја го ди на ма 
не из ла зи из ста на. Она их до че ку-
је ши ром ра ши ре них ру ку и ве се-
ло за по ве да:

– Код ме не да нас не ма по сла, све 
је чи сто од про шлог пу та, имам са мо 
јед ну мол бу и то мо ра те да ми учи-
ни те – хо ћу да по пи јем ка фу с ва ма 
и да ма ло по при ча мо.

Ба ка На та се уз ка фу до го ва ра 
шта од на мир ни ца тре ба да се ку пи 
при сле де ћем до ла ску. 

Ге рон тодо ма ћи це за кљу ча ва ју стан 
са спољ не стра не: чи ње ни ца да им 
не ки ко ри сни ци по ве ра ва ју кљу че ве 
го во ри о ус по ста вље ном по ве ре њу.

При кра ју је рад но вре ме, оби ђе ни 
су ко ри сни ци пла ни ра ни за тај дан, па 
се ге рон тодо ма ћи це ја вља ју у ма тич ну 
кан це ла ри ју и та мо украт ко ре фе ри шу 
о оба вље ним днев ним ак тив но сти ма. 

Ма ри ја Ву ле тић 

ЈЕ ДАН РАД НИ ДАН ГЕ РОН ТОДО МА ЋИ ЦА У МАЈ ДАН ПЕ КУ 

Ја бу ке за ба ка На ту
Оне мо ћа ли ко ри сни ци ра ду ју се по мо ћи и дру штву,
по ве ра ва ју им кљу че ве и успо ме не… 
ОО
попо

Сла га ње сли ка у ал бум

Ре чит за гр љај

Ра дост у ста ну Па вло ви ћа: не ко ми сли на њих

Ба ка На та са 
ко ор ди на то ром про јек та

Извештај о дневним активностима
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У БО РУ ЗА ЈЕД НИЧ КА ПРО СЛА ВА „ЗЛАТ НЕ СВАД БЕ” 

Суд бо но сно „да” из 1959.
За 43 брач на па ра из бор-

ске оп шти не (15 из гра-
да и 28 из окол них се ла), 
ко ји су 1959. го ди не из ре-
кли суд бо но сно „да”, ов да-
шње Ге рон то ло шко дру штво 
и Цен тар за со ци јал ни рад 
ор га ни зо ва ли су већ тра-
ди ци о нал ну, осму ма ни фе-
ста ци ју „Злат на свад ба”. 
Сла вље ни ци ма је при ре-
ђен кул тур но-умет нич ки 
про грам у Клу бу за ста ра 
ли ца, Му зе ју ру дар ства и 
ме та лур ги је, Би бли о те ци 
и Му зич кој шко ли, да би 
се на кра ју за јед но про ве-
се ли ли. Све то одр жа но је 
под сло га ном: „Здрав брак, 
здра ва по ро ди ца, здра во 
дру штво”.

– На ши сла вље ни ци су 
при мер ка ко тре ба не го ва-
ти од но се из ме ђу же не и 
му шкар ца и ка ко из здра-
ве по ро ди це из ра ста ју мла-
де ге не ра ци је – по ру чио је 
Не над Га чић, пред сед ник 
Ге рон то ло шког дру штва и 
ди рек тор Цен тра за со ци-
јал ни рад у Бо ру. – Ор га-
ни зу ју ћи „Злат ну свад бу” 
по ру чу је мо мла ди ма да се 
бла го вре ме но од лу чу ју на 
брак, да не гу ју здра ве по-
ро дич не од но се и да обез-
бе де по том ство ко је је и 

бу дућ ност сва ке др жа ве. 
А, по ве ћа њем на та ли те та 
про ме ни ће се су мор на де-
мо граф ска сли ка Ср би је у 
ко јој је че твр ти на ста нов-
ни штва ста ри ја од 65 го-
ди на! 

Сла вље ни ци ма је пу но 
здра вља по же лео и др Пре-
драг Ба ла ше вић, за ме ник 
пред сед ни ка СО Бор, ис ти-
чу ћи да је здрав и нор ма лан 
жи вот, ка кав су они во ди-
ли, до бар при мер мла ди ма 
у вре ме ну ка да су се не ке 
вред но сти уру ши ле, ка да се 

по ро ди ца и брак не це не као 
у про шло сти, што по твр ђу-
је и ста ти сти ка по ко јој је 
Бор ски округ да нас у вр ху 
по бро ју раз во да. 

Чи ње ни ца је да су се по-
гле ди мла дих на брак из ме-
ни ли, да се мно го те же и 
ка сни је од лу чу ју на тај ко-
рак, из ме ђу оста лог и због 
еко ном ске не си гур но сти. По-
ста ла је ве ли ка ствар има-
ти пен зи о не ра у ку ћи јер 
они вр ло че сто из др жа ва-
ју не са мо сво ју де цу, већ 
и уну ке. 

Ипак, не тре ба гу би ти из 
ви да ни из ја ве сла вље ни ка 
ко ји су се, ве о ма мла ди, тек 
пу но лет ни, „узе ли” пре по-
ла ве ка. Ни 1959, ка жу, ни је 
обе ћа ва ла бог зна шта, и они 
су по чи ња ли вр ло скром но – 
„од не ке ка ши ке и ви љу шке” 
– али се ни су бо ја ли жи во та. 
Ве ро ва ли су да ће оп ста ти и 
оп ста ли су. Не кри ју ни да у 
бра ку има не су гла си ца, али 
раз у ме ва ње и то ле ран ци ја, 
ка жу они, кључ ни су ре цепт 
брач не ду го веч но сти.

Љ. Алек сић

У За је ча ру је, у окви ру обе ле жа-ва ња „Ме се ца со ли дар но сти са 
ста ри ји ма”, кра јем ок то бра одр жа на 
ју би лар на, де се та смо тра кул тур ног 
ства ра ла штва пен зи о не ра Бор ског и 
За је чар ског окру га. Уче ство ва ло је 
ви ше од 400 пен зи о не ра из осам оп-
шти на Ти моч ке кра ји не, од Кња жев-
ца до Кла до ва.

Смо тру одр жа ну у са ли По зо ри шта 
Ти моч ке кра ји не „Зо ран Рад ми ло вић” 
отво ри ли су Јо ван ка Фи ли мо но вић, 
пред сед ник Сек ци је же на пен зи о не-
ра За је ча ра, и Ђу ра Пе рић, за ме ник 
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је, у при су ству Ду ша на Ива ни ћа, 

на чел ни ка окру га За је чар, и Ве ли ке 
Уро ше вић, ди рек то ра Фи ли ја ле ПИО 
за За је чар ски округ.

У тро ча сов ном про гра му сме њи-
ва ли су се ло кал ни ин стру мен тал-
ни со ли сти, гру пе пе ва ча и хо ри сти, 

по том ли те рар ни ства ра о ци и ре ци-
та то ри, као и фол клор не гру пе ко је 
су би ле нај за па же ни је, ка ко по из во-
ђе њу на род них ига ра, та ко и по бо-
гат ству на род них но шњи. Нај ста ри ју 
но шњу има ле су пен зи о нер ке из ру-
дар ског Мај дан пе ка (из 1878. го ди-
не), а нај ра зно вр сни ју пен зи о нер ке 
За је ча ра.

У хо лу По зо ри шта „Зо ран Рад ми-
ло вић” отво ре на је из ло жба ста рих 
је ла и на род них но шњи из За је ча ра 
и око ли не, а дру же ње је на ста вље-
но у објек ту „Ср би ја – Тис” до ка-
сно у ноћ.

М. Слав ко вић 

РАС ПЕ ВА НИ ТИ МОЧ КИ ПРИ ПАД НИ ЦИ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Смо тра ства ра ла штва
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ХРОНИКА

СУ СРЕТ С НАЈ СТА РИ ЈИМ ПЧЕ ЛА РОМ ДО ЊЕ ЈА СЕ НИ ЦЕ

Же ле зни чар ме ђу ко шни ца ма

Бог дан Ђу рић из Сме де-
рев ске Па лан ке има 96 

го ди на, пет и по де це ни ја 
пче лар ског ис ку ства и 37 го-
ди на пен зи о нер ског ста жа. 
Он је нај ста ри ји пче лар у 
овом де лу Шу ма ди је. Ве те-
ран је Пче лар ског дру штва 
„Ја се ни ца” ко ме при па да ју 
и ње го ви си но ви Сте ван и 
Ве ли мир. 

Љу бав пре ма пче лар ству 
по нео је из род ног кра ја, из 
бо сан ског се ла Об љај, где 
се га је њем пче ла и про из-
вод њом ме да ба вио ње гов 
бли ски ро ђак. Мо жда би се 
већ у ра ној мла до сти по-
све тио том уно сном по слу 
да ни је оти шао на шко ло-
ва ње у Са ра је во. По сле се 
за по слио на же ле зни ци и 
ра дио као ма ши но во ђа у 
ви ше ме ста, а 1952. је сти-
гао у Ла по во. Две го ди не 
ка сни је за мо лио је ко ле гу 
ма ши но во ђу да оде у се-
ло Лов це, код Ба гр да на, 
и ку пи му јед но пче ли ње 
дру штво.

– За ви ше ни сам имао 
па ра – при се ћа се Бог дан. 
– Пче ле су та да би ле при-
лич но ску пе. Јед на вр шка-
ра, на при мер, про да ва ла 
се ко ли ко и до бра, де бе ла 
ов ца. Ни сам жа лио што сам 

пла тио, али ми је би ло кри-
во што је пче лар из се ла 
Лов це пре ва рио мог ко ле гу. 
Вр шка ра је већ би ла пре-
ро је на. Ко ле га је очи глед но 
за бо ра вио на мо је упо зо ре-
ње да про ве ри вр шка ру. А 
ле по сам му ре као: ако је 
те шка, зна чи да је пу на ме-
да, во ска и пче ла.

Бог дан ни је имао куд. 
По чео је да се „чу па” из 
си ту а ци је у ко јој се на шао. 
Мно го су му по мо гле струч-
не књи ге, на ро чи то јед на 
из Ру си је ко ја је, ка же, и 
да нас дра го цен пче лар ски 
при руч ник. Ње му је, ве ли, 

пче лар ски узор био је дан 
Рус, елек три чар, над зор-
ник ја ке стру је пр во у Ста-
ла ћу, па у Ла по ву, ко ји је 
у но во ста ни ште пре ба цио 
и сво је пче ле.

– Гле дао сам ка ко он ра-
ди са пче ла ма и та ко учио. 
Ру си су по ква ли те ту пче-
ла ре ња би ли да ле ко ис пред 
нас. Имао је мо дер не ко шни-
це, на при мер, а у Ср би ји 
су вр шка ре би ле ис пле те-
не од пру ћа или скле па-
не од да са ка – при се ћа се 
Ђу рић.

Он да је на ру чио сто лар-
ску те згу, на ба вио не што 

ала та и сам по чео да пра-
ви ко шни це. Се ћа се да је 
це лу пла ту дао за ступ ни-
ку јед не не мач ке фир ме за 
штраф стук. И да нас га чу ва 
у кућ ној ра ди о ни ци.
Ка да је пре ме штен у 

Зе мун, пче ле је пре ба цио 
у Сме де рев ску Па лан ку, а 
за тим код ро ђа ка на Ми-
ло ше вач ко је зе ро. Та да и 
по чи ње ње гов пче лар ски 
успон. Пче ли ња дру штва 
је се лио на сун цо кре то ву 
и ба гре мо ву па шу. 

– Још не ки мо ји ро ђа ци 
по ка за ли су ин те ре со ва ње 
за пче ла ре ње, пче ли ња дру-
штва су се уве ћа ва ла па је 
на пла цу крај Ми ло ше вач-
ког је зе ра по ста ло те сно. 
Због то га сам ку пио пар че 
зе мље у не по сред ној бли-
зи ни је зе ра. Та да сам имао 
ви ше од 20 ко шни ца.

По ро дич ну тра ди ци ју на-
ста ви ли су Бог да но ви си но-
ви. Он је на ро чи то по но сан 
на при зна ња ко ја је до био 
као пче лар. Ме ђу њи ма је 
и Злат на знач ка Пче лар ског 
са ве за Ср би је. Иако је ду-
бо ко за шао у де се ту де це-
ни ју жи во та, још се мо же 
ви де ти ка ко по слу је у пче-
ли ња ку.

Дра го љуб Ја ној лић

Иако је ду бо ко за шао у де се ту де це ни ју жи во та, Бог дан Ђу рић још по слу је у пче ли ња куИИ

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ „СРЕМ” У РУ МИ

Да ри ва ни ве те ра ни
У рум ском Ге рон то ло шком цен тру 

„Срем” уру че не су на гра де ста-
на ри ма са нај ду жим ста жом у тој 
уста но ви. 

По клон је до би ла Ха нум ка Пат ко-
вић, ко ја је ту нај ду же, чак 28 го ди-
на, што је ви ше од мно гих за по сле них 
рад ни ка; за две де це ни је про ве де не 
у до му да ро ва на је Ан ђе ли ја Ку зма-
но вић, за 15 го ди на Дра ги ца Ива-
но вић, док су за де це ни ју бо рав ка 
на гра ђе не Ан ђе ли ја Бо го вић и Дра-
гој ла Ци ме ша. 

На све ча но сти при ре ђе ној тим по-
во дом пред став ни ци Ро та ри клу ба 
по кло ни ли су Ге рон то ло шком цен-
тру ЕКГ апа рат.

По след њих да на ок то бра, по во-
дом Ме ђу на род ног да на по ма га ња, 
ко ри сни ци су још јед ном об ра до ва ни. 
Ком па ни ја „Мер ка тор-С” окре чи ла је 
тр пе за ри ју у објек ту „Б” ко ју ко ри сти 
88 ста нов ни ка до ма. У кре че њу су, 
по ред оста лих, уче ство ва ли и чла но-
ви Упра ве „Мер ка то ра-С” Јан Бор ко и 
То маж Бла го тин шек.            Г. В.Кре че и Сло вен ци 
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ША БАЧ КИ НЕ ВОЉ НИ ЦИ ДО БИ ЛИ СВО ЈУ ДО БРО ТВОР КУ 

Ру жи но
ве ли ко ср це

У  новом на чину жи во та као да су се 
за гу би ле не дво сми сле не, са свим ја-

сне ре чи: до бро тво ри и за ду жби на ри. 
На сре ћу, све до ци смо да се пле ме ни-
тост и до бро та не мо гу из гу би ти. По-
сле ви ше де це ниј ске па у зе, у Шап цу се 
по ја ви ла као до бро твор на ша су гра-
ђан ка Ру жи ца – Ру жа По по вић. 

По обра зо ва њу ме ди цин ска се стра, 
Ру жа По по вић је три де сет го ди на 
про ве ла на Деч јем оде ље њу Ме ди-
цин ског цен тра у Шап цу. У успе шној 
по ро дич ној фир ми „Нар цис – По по-
ви ћи” до че ка ла је пен зи ју. Су прот но 
уоби ча је ним асо ци ја ци ја ма ко је нам 
по ми сао на пен зи о нер ске да не на ме-
ће, Ру жа се ак ти ви ра ла као не се би чан 
ху ма ни тар ни рад ник и не по ми шља-
ју ћи да из та квог ста ту са ика да оде 
у „пен зи ју”. Пр ви ко рак у овом до-
бро чи ном по слу би ло је – да ва ње 
це ле пен зи је они ма ко ји ма је то би-
ло по треб но.

Ху ма ни тар ни рад Ру же По по вић, 
ко јим се она ба ви од пре три го ди-
не, у Шап цу ни је те шко пре по зна ти. 
Шта зна чи не ма ти, Ру жа до бро пам ти,  
не скри ва ју ћи да по ти че из си ро ма-
шне по ро ди це. Отуд је пр ва број ни-

ја ра дост и да ри ва них и да ро дав ца 
би ло око шест сто ти на па ке ти ћа за 
си ро ма шну де цу, ко ри сни ке ма те ри-
јал ног обез бе ђе ња ша бач ког Цен тра 
за со ци јал ни рад. За Дан ста рих по-
де ли ла је око сто па ке та ста рач ким 
до ма ћин стви ма, об и шла ви ше од сто-
ти ну угро же них, по де ли ла мно штво 
одев них пред ме та, сто ти нак ку би ка 
греј ног др ве та; де ли ла је и бе лу тех-
ни ку, на мир ни це, на ме штај, за бо ле-
сне ле ко ве, пла ћа ла ра чу не за стру ју 
и дру ге оба ве зе – све до кро ва над 
гла вом они ма ко ји га ни су има ли. 
Ку пље на је мон та жна ку ћи ца за по-
тре бе нај у гро же ни јих, а пла ни ра се 
и ку по ви на апа ра та за ра но от кри-
ва ње ра ка де бе лог цре ва за ша бач-
ку бол ни цу.

По ро дич на ку ћа По по ви ћа, на Лет-
њи ков цу, од сеп тем бра 2008. отво ри ла 
је вра та Днев ном бо рав ку, на зва ном 
„Сун цо крет”, за де цу и омла ди ну са 
смет ња ма у раз во ју. Та ко је овај про-
стор од ре ђен и име ном – ко ли ко је 
леп, то ли ко је и ко ри стан. Два де сет 
шти ће ни ка, раз ли чи те ста ро сти, ту 
су ско ро чи тав дан, а бри гу о њи ма 
во де струч на ли ца.

Ру жа пла ни ра да отво ри ин тер нат 
за си ро ма шну де цу. Уко ли ко од го ва ра-
ју ћи про стор не бу де про на ђен, ње на 
ку ћа ће пру жи ти уто чи ште и њи ма. 

– Основ но је да љу ди ни су глад ни, 
де ца по себ но. За оста ло се сна ла зи мо. 
Не ко ли ко фир ми нам да је хра ну, оде-
ћу, огрев – ка же Ру жа По по вић.

За ову вр сту по сла и у ова квом оби-
му би ла је нео п ход на по др шка и раз-
у ме ва ње по ро ди це, ко ји су се, у овом 
слу ча ју, Ру жи са мо вра ти ли: као што 
им је не се бич но пру жа ла по др шку као 
мај ка и ба ка, та ко сад они њој вра-
ћа ју пре по зна ју ћи ње но за до вољ ство 
што мо же да по мог не дру ги ма.

За хва љу ју ћи то ме, на ста ла је иде ја 
о фон ду на ме ње ном нај у гро же ни ји ма. 
Ак ци је Ру же По по вић по др жа ла је и 
ло кал на са мо у пра ва. Фон да ци ја под 
име ном „Ху ма но ср це Шап ца” осно ва-
на је 2. фе бру а ра ове го ди не.

Во ђе на соп стве ним осе ћа њем до-
бро чин ства, Ру жа По по вић апе лу је на 
све љу де до бре во ље да се укљу че и 
по мог ну рад фон да ци је „Ху ма но ср це 
Шап ца” ко ја је отво ре на за сва ку до-
бро на мер ну са рад њу и по моћ. 

Бал ша Ра до ва но вић

Угро же ни ма по моћ, па чак и кров над гла вом, де ци са смет ња ма у раз во ју дом,Угро же ни ма по моћ, па чак и кров над гла вом, де ци са смет ња ма у раз во ју дом,
а љу ди ма до бре во ље апел да по мог ну рад Фон да ци је „Ху ма но ср це Шап ца”а љу ди ма до бре во ље апел да по мог ну рад Фон да ци је „Ху ма но ср це Шап ца”

У Ма та ру шкој ба њи код Кра ље ва одр жа на је Смо-
тра ства ра ла штва дис тро-
фи ча ра Ср би је, че твр та по 
ре ду, ко ја је би ла сво је вр-
сна ре ви ја ства ра лач ких та-
ле на та ових љу ди и пра ва 
при ли ка за дру же ње, сти ца-
ње но вих и не го ва ње ста-
рих при ја тељ ста ва. 

Смо тра, ко ју је ор га ни зо-
вао Са вез дис тро фи ча ра Ср-
би је а до ма ћин ове го ди не 
би ло Удру же ње дис тро фи-
ча ра гра да на Ибру, оку пи-
ла је 40 чла но ва удру же ња 
дис тро фи ча ра из Но вог Са да, 
Бе о гра да, Шап ца, Сме де ре ва, 
Кра гу јев ца, Па ра ћи на, За је-
ча ра, Ни ша, Ле сков ца, Чач-
ка, Ужи ца, Кру шев ца, Но вог 

Па за ра и Кра ље ва. То ком 
ње љу ди с ин ва ли ди те том, 
кроз дру же ње и по моћ ин-
струк то ра, у ра ди о ни ца ма су 
пра ви ли на кит од фи мо-ма се 
– огр ли це, на ру кви це, мин ђу-
ше, опред ме ћу ју ћи та ко сво ја 
осе ћа ња и им пре си је из до-
жи вље них ис ку ста ва. 
Ко ор ди на ци ју ра да, у 

окви ру ра ди о ни ца, ор га-
ни зо ва ла је се кре тар Са-
ве за дис тро фи ча ра Ср би је 
Ми ро сла ва Стој ко вић-Ми-
ло ше вић, уз струч ну по-
моћ Дра ги це То до ро вић, 
се кре та ра Удру же ња дис-
тро фи ча ра Шап ца, и Хе дви-
ге Бур ма зо вић, ин струк то ра 
у кре а тив ним ра ди о ни ца ма 
Са ве за глу вих и на глу вих, 

дис тро фи ча ра и це ре бра ла-
ца, та ко ђе из Шап ца, али и 
уз не се бич но го сто прим ство 
кра ље вач ких до ма ћи на, на 
че лу са се кре та ром Сте ва-
ном То до ро ви ћем.

Смо тра је за вр ше на из-
ло жбом ра до ва, све ча ном 
ве че ром и за јед нич ком фо-

то гра фи јом за се ћа ње, али 
и жа ље њем што ова ква дру-
же ња не мо гу да тра ју ду-
же. Сам крај ове ху ма не 
ма ни фе ста ци је, као и увек, 
обе ле жи ли су то пли сти сци 
ру ку за ра ста нак и по здрав 
до но вог су сре та.

М. Дроб њак

СМО ТРА СТВА РА ЛА ШТВА ДИС ТРО ФИ ЧА РА СР БИ ЈЕ 

Та ле нат на увид
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До па ци је на та
и кроз бес пу ће

ХРОНИКА

Иако од ско ра у пен зи ји, др Дра ган 
Ла и но вић из Љу бо ви је стал но је у 

по кре ту. Са да ор ди ни ра у Бра тун цу, у 
Ре пу бли ци Срп ској. У овом гра ди ћу не-
ма ју фти зи о ло га па је ње го во при су-
ство па ци јен ти ма у овом де лу Под ри ња 
до бро до шло. Спре ман је др Ла и но вић, 
ако је по треб но, да иде и кроз бес пу ће, 
нај че шће пе ши це, да би пру жио по моћ 
љу ди ма ко ји ма је нео п ход на. Ди јаг но-
зе ко је по ста ви и про пи са не те ра пи је 
по твр ђи ва ле су ње го ве ко ле ге у Бе о-
гра ду, Шап цу и Ва ље ву.

У Љу бо ви ју је до шао 1971, за во-
лео Азбу ко ви цу јер га под се ћа, ка же, 
на род но Бе ра не, и ту про вео ско ро 
цео рад ни век. Пре то га је ра дио на 
Ин тер ној Б кли ни ци у Бе о гра ду јер 
је био њен сти пен ди ста. У љу бо виј-

ском до му здра вља ду го је ра дио 
као ле кар оп ште прак се, али по што 
је овој здрав стве ној уста но ви не до-
ста јао фти зи о лог, од лу чио се да спе-
ци ја ли зи ра ту гра ну ме ди ци не. По сле 
спе ци ја ли за ци је по стао је на чел ник 
АТД-а у Љу бо ви ји.

– Ма да су ме зва ли да ра дим у 
Ло зни ци, остао сам, ето, у Љу бо ви-
ји, и ни сам се по ка јао – ка же др Ла-
и но вић.

Овај док тор, до ка за ни ху ма ни ста и 
на гра ђи ва ни ви ше стру ки да ва лац кр ви, 
се ћа се да је, ка да је за вр шио спе ци-
ја ли за ци ју, на овим про сто ри ма би ло 
100 ре ги стро ва них плућ них бо ле сни-
ка, док их је са да са мо де се так.

– Ако сам ја до при нео да се сма њи 
број ту бер ку ло зних бо ле сни ка, ве о ма 

сам по но сан – ка же овај ле кар, до-
да ју ћи да свој по зив нео бич но во ли 
и да би, ка да би по но во би рао шта 
ће да ра ди у жи во ту, опет био фти-
зи о лог. И отац Бо шко му је, ина че, 
био ле кар – спе ци ја ли ста за плућ не 
бо ле сти са Сор бо не. 

Са па ци јен ти ма је оства рио пра-
ву са рад њу, ни ко ме ни је од био за-
тра же ну по моћ, умео је да се упу ти 
у нај не при сту пач ни ја се ла, а зна га 
ско ро сва ка ку ћа у Гор њим Ко шља-
ма, Сав ко ви ћу, Се лан цу... 

Др Дра ган Ла и но вић је био и пред-
сед ник Син ди ка та Љу бо ви је и свој 
функ ци о нал ни до да так упла ћи вао 
Фон ду за сти пен ди ра ње мла дих рад-
ни ка и рад нич ке де це.

Ми о драг Не го ва но вић

Др Дра ган Ла и но вић, спе ци ја ли ста за плућ не бо ле сти, ни је окле вао
да кре не и у нај у да ље ни ја се ла ка да је та мо био по тре бан 
ДД
дада

ИАКО ПЕН ЗИ О НЕР, ЛЕ КАР ИЗ ЉУ БО ВИ ЈЕ НА СТА ВЉА ДА ПО МА ЖЕ 

Крај ок то бра, ме се ца со-
ли дар но сти са ста ри ји-

ма, у Шап цу је обе ле жен 
тра ди ци о нал ним кон цер том 
„За сун ча ну је сен жи во-
та”. Са ла Кул тур ног цен-
тра би ла је ма ла да при ми 
све ко ји су же ле ли да чу-
ју хор, со ли сте, ор ке стар 

и ре ци та то ре Ге рон то ло-
шког клу ба Ша бац, али и 
ша бач ке со ли сте, са про-
фе со ром Го ра ном Ди ми-
три је ви ћем на че лу, ко ји 
су из во ди ли не за бо рав не 
ме ло ди је. 

Овај кон церт био је при-
ли ка и да се по де ле на-

гра де уче ни ци ма Основ не 
шко ле „Ла за Ла за ре вић” из 
Шап ца за писмене ра до ве 
на те ме „Ста ри ма с љу ба-
вљу”, „Осло ни мо се јед ни 
на дру ге” и „Ста ри су му-
дрост на ци је”: Не ма њи Јо-
ва но ви ћу, уче ни ку сед мог 
два, за пр во, Ми ли ци Пу-

шић, уче ни ци ше стог три, 
за дру го, и Ива ни Ни ко лић, 
уче ни ци сед мог пет за тре-
ће ме сто. По ред на гра ђе-
них осно ва ца, об ра до ва ле 
су се и њи хо ве на став ни-
це Је ле на Јо ва но вић и Са-
ки ба Ми јић.

Б. Р.

ТРАДИЦИОНАЛНИ КОНЦЕРТ У ША ПЦУ

Сун ча на је сен жи во та
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 
У КРАГУЈЕВЦУ

По моћ на род ној 
ку хи њи

Удру же ње по љо при-
вред них про из во ђа ча 
„Се љак” из Цве то јев ца 
уру чи ло је, не дав но, 500 
ки ло гра ма свињ ског ме са 
као по моћ на род ној ку хи-
њи Град ске ор га ни за ци је 
Цр ве ног кр ста, Ге рон то-
ло шком цен тру и Цен тру 
за де цу без ро ди тељ ског 
ста ра ња „Мла дост” у Кра-
гу јев цу.

– Из аграр ног бу џе та 
Скуп шти не гра да из два-
ја мо сред ства за по моћ 
удру же њи ма по љо при-
вред ни ка. Од тих удру-
же ња оче ку је мо, што она 
и чи не, да у са рад њи са 
ре со ром за со ци јал ну по-
ли ти ку до на ци ја ма по мог-
ну со ци јал но угро же ним 
гра ђа ни ма – об ја шња ва 
Сне жа на Жи ва но вић-Ка-
тић, по моћ ник гра до на-
чел ни ка Кра гу јев ца за 
по љо при вре ду.

Ово је, ина че, би ла са-
мо јед на од ак ци ја ко ји-
ма су по љо при вред ни ци 
са овог под руч ја по мо гли 
со ци јал ним уста но ва ма 
и дру штве ним ор га ни за-
ци ја ма.

П. П.

9

У Ге рон то ло шком цен тру у Кру шев-
цу ових да на жи вље је не го обич-

но: рад ни ци јед не бе о град ске фир ме 
уво де си сте ме за ра ну де тек ци ју и 
оба ве шта ва ње о по жа ру, као и за си-
гур но сно осве тље ње у гар со ње ра ма 
и за јед нич ким про сто ри ја ма у слу ча-
ју не стан ка ноћ ног осве тље ња, чи ме 
ће си гур ност објек та и ко ри сни ка би-
ти уна пре ђе на. Вред ност ових ра до ва 
је око пет ми ли о на ди на ра.

– Ово ни је крај, на ре ду је са ни-
ра ње мо крих чво ро ва у објек ти ма, а 
би ће ту и дру гих по сло ва – ка же Ве-
сна Лу кић, ди рек тор Цен тра.

Ина че, за сме штај у овом цен тру 
вла да ве ли ко ин те ре со ва ње гра ђа-
на не са мо По мо рав ског окру га. У 

два објек та за по крет не још се мо же 
про на ћи по не ка сло бод на гар со ње ра, 
док у тре ћем објек ту – ста ци о на ру за 
сла бо по крет не и не по крет не, го то во 
да не ма ме ста.

Кру ше вач ки ге рон то ло шки цен-
тар на ла зи се на па ди на ма Баг да ле, 
с по гле дом на Ја стре бац, и ста на-
ри ма ни кад не мањ ка чист ва здух. 
Окру жен је ра сти њем и цве ћем, по-
ред ула за у управ ну згра ду жу бо ри 
фон та на са ба зе ном и ри ба ма, сву-
да су по ста вље не клу пе... 

Вред не хи ги је ни чар ке ко је бри ну 
о чи сто ћи у објек ти ма и гар со ње ра-
ма, Ми лан ка Ве сић, Смиљ ка Ар сић, 
Сун чи ца Кр стић, Зо ри ца Спа сић, Ве-
ри ца Да ни ло вић, Ми ла Ја ко вље вић, 
Зо ри ца Ви до је вић, Би ља на Ла за ре-
вић и Љи ља на Ми ло ра до вић ре ко-
ше да по сла увек има, а са да, због 
ра до ва, и пре ко гла ве. 

Ми лош Ми лић

СУ СРЕТ НА ЗЛА ТИ БОР СКОЈ ПИ ЈА ЦИ

„Отворио” пијац
Ми ло ван Лу ко вић, из То-

по ле, ви ше од 43 го ди не 
од ра ног про ле ћа до ка сне 
је се ни на зла ти бор ској пи ја-
ци про да је еко ло шки уз го је-
но по вр ће и во ће. А ка ко је 
ов де до шао, он ка же:

– По пре по ру ци при ја-
те ља, 12. ју ла, на Пе тров-
дан, 1966. го ди не био сам 
на са бо ру у Си ро гој ну. Би-
ло је до бро и па за ром сам 
био за до во љан. Ме ђу тим, 
до пре мио сам ви ше ро бе 
не го што се мо гло про да-
ти у јед ном да ну. Ме шта ни 
ко је сам та мо упо знао пре-
по ру чи ли су ми да одем на 
Зла ти бор где је до ста ту-
ри ста, а по тра жња ве ли-
ка. Та мо сам се су тра дан 
упу тио. Из не на дио сам се 
што пи ја ца ни је уре ђе на. 
Ро бу сам спу стио на плоч-
ник, баш на ме сто где је 
са да шњи пи јац. За крат ко 
вре ме све сам рас про дао 
и до бро па за рио. Од та да 
на Зла ти бор до ла зим сва-
ке го ди не.

На ово го ди шњи Пе тров-
дан, ка да су се на вр ши ле 
43 го ди не от ка ко је Ми ло-
ван про да вац на Зла ти бо ру, 
пи ја ца је сре ђе на, а он има 
сво ју те згу. Са ком ши ја ма 

се спри ја те љио. Ако је на-
крат ко од су тан, ње го ву ро бу 
ком ши је ну де куп ци ма.

Ми ло ван је ро ђен 1939. 
у по ро ди ци углед них по љо-
при вред них про из во ђа ча, а 
ме ђу пр ви ма је ре ги стро вао 
до ма ћин ство. За рад има 
нај са вре ме ни ју ме ха ни за ци-
ју ита ли јан ске про из вод ње. 
На по вр ши ни од 4,5 хек та-
ра уз га ја све вр сте по вр ћа, 
а има и до бар воћ њак. Пр-
ви је у То по ли уз го јио но ве 
сор те во ћа, пре све га бре-
скве и нек та ри не. Има су-
пру гу и три кће ри, уну чад 
и пра у ну чад.

Овај вр сни про из во ђач 
за до во љан је це ном ко ју 

по сти же у ту ри стич ком ме-
сту. Ма да је до ста пре ку па-
ца, ка же, они про да ју ро бу 
тек ка да он све рас про да, 
јер је це на на ње го вој те-
зги мно го по вољ ни ја.

Ми ло ван на Зла ти бор у 
ра но про ле ће до ла зи камп-
при ко ли цом. Сме штај ко ри сти 
у до ма ћин стви ма при ја те-
ља. Ка да ро бе по не ста не, на 
пи ја ци га за ме њу ју су пру га 
Рад ми ла или кће ри, Све тла-
на, ко ја још жи ви са ро ди-
те љи ма, и Гор да на, уда та у 
Стра га ри ма. Ми ра, про фе-
сор агро но ми је, оцу по ма же 
са ве ти ма да уна пре ди и по-
јеф ти ни про из вод њу.

Ђо ко Ми ло ва но вић

Ми ло ван за те згом на зла ти бор ској пи ја ци

У КРУ ШЕ ВАЧ КОМ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

Си гур но сно осве тље ње

И тре ће до ба мо же да бу де ле по
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Пе сни ци за вр ши ли 
сла вље

Про сла ву ро ђен да на, као и ме се ца ста ри јих, Оп штин ска 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке за вр ши ла 
је ша хов ским тур ни ром и ор га ни зо ва њем књи жев не ве че-
ри на ко јој су уче ство ва ли и пе сни ци – пен зи о не ри. 

На ша хов ском тур ни ру уче ство ва ле су еки пе оп штин ских 
ор га ни за ци ја глу вих и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке и Ве-
ли ке Пла не, као и до ма ћи на ко ји су и за у зе ли пр во ме сто.

У ор га ни за ци ји На де Јан ко вић, пред сед ни це Ко ми си је 
за кул тур но-за бав ни жи вот Оп штин ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра, на књи жев ној ве че ри уче ство ва ли су чла но ви 
Књи жев ног клу ба 21 из Сме де рев ске Па лан ке. Пе сни ци 
– пен зи о не ри за сво је сти хо ве, афо ри зме, есе је и при че 
из ма ми ли су апла уз, а ко ле га ма при ре ди ли не за бо рав но 
књи жев но ве че.

Сл. Ко стан ти но вић

АДА

Бер ба је се њих пло до ва

Чла но ви Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра Аде ис ко-
ри сти ли су ле пе да не у ок то бру да го сти ма из Бе о гра да, 
Хор го ша, Бач ке То по ле, Сен те, Ми хај ло ва и окол них ме-
ста при ре де дан за не за бо рав.

Осим у умет нич ком про гра му, пен зи о не ри су ужи ва ли у 
во жњи за пре жним ко ли ма и бер би је се њих пло до ва, као и 
у ве чер њем дру же њу по во дом гро жђе ба ла.         И. М.

ЖИ ТО РА ЂА

Рас по ре ђен огрев 
Ис по ру ком 1.200 то на угља за око 400 чла но ва, у Удру-

же њу пен зи о не ра у Жи то ра ђи за вр ше на је ово го ди шња 
на бав ка ове вр сте огре ва.

– Ус пе ли смо да из Ла за рев ца обез бе ди мо угаљ „ко-
лу ба ра” по це ни 5.500 ди на ра по то ни. На ши чла но ви ће 
га от пла ћи ва ти на шест ме сеч них ра та, што мно го зна чи 
они ма чи је пен зи је ни су ви со ке – ка же пред сед ник пен-
зи о не ра Жи то ра ђе То ми слав Ри стић.

По ње го вим ре чи ма, овом ак ци јом за вр ше не су све ак-
тив но сти пла ни ра не за ову го ди ну. Кра јем ок то бра окон чан 
је и про грам из ле та. Гру па пен зи о не ра из ове то плич ке 
оп шти не об и шла је Сре бр но је зе ро и по се ти ла ко ле ге из 
По жа рев ца ко ји су обе ћа ли да ће иду ће го ди не до ћи у 
Жи то ра ђу.  Ж. Д.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Сти гли и до Стра жи ло ва

Вој ни пен зи о не ри из Срем ске Ми тро ви це угра би ли су 
леп је се њи дан и про ве ли га у Срем ским Кар лов ци ма. Осим 
до ма ћи на из брат ског удру же ња, са че као их је и ту ри стич-
ки во дич, па су са зна ли мно ге чи ње ни це о исто ри ја ту и 
кул тур ним зна ме ни то сти ма ове љуп ке ва ро ши це.

Уче ни ци су их про ве ли кроз по зна ту Гим на зи ју при ча-
ју ћи о зна ме ни тим ђа ци ма. Из лет је, за оне у бо љој кон-
ди ци ји, за вр шен на Стра жи ло ву, пред спо ме ни ком Бран ку 
Ра ди че ви ћу.

И. М.

ПРО КУ ПЉЕ

По ма жу и дру гима 
Оп штин ска ор га ни за ци ја про ку пач ких пен зи о не ра не 

са мо да се тру ди да по мог не сво јим нај у гро же ни јим чла-
но ви ма већ по ма же и дру ги ма. Та ко су у ок то бру по кло ни-
ли 500 ки ло гра ма бра шна До му за не гу и сме штај ста рих 
ли ца, а по моћ је сти гла и на адре су Кул тур но-умет нич ког 
дру штва „Абра ше вић”.

– Са овим дру штвом има мо до бру са рад њу, ка д год нам 
за тре ба они су ту да уве се ле на ше чла но ве, а зна ју ћи да 
су у те шкој фи нан сиј ској си ту а ци ји од лу чи ли смо да им 
по мог не мо. Они су ор га ни зо ва ли при ред бу и при ка за ли је 
пен зи о не ри ма, ула зни ца је ко шта ла 50 ди на ра и та ко је за 
ама те ре са ку пље но 15.000 ди на ра – ка же Ми ро љуб Ко цић, 
пред сед ник про ку пач ких пен зи о не ра.               Ж. Д.

Код споменика Бранку Радичевићу

Аплауз стиховима трећег доба
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АПА ТИН

Од мор на Зла ти бо ру
Гру па ко ри сни ка До ма за ста ре и пен зи о не ре из Апа-

ти на ис ко ри сти ла је по след ње ле пе да не и, у прат њи за-
по сле них те уста но ве, про ве ла пет да на на Зла ти бо ру. 
Сме ште ни у од ма ра ли шту син ди ка та за по сле них у со ци-
јал ној за шти ти, ужи ва ли су у из ле ти ма и кул тур но-за бав-
ним ак тив но сти ма.

И. М.

ЉУ БО ВИ ЈА

По се та ма на сти ри ма 

Гру па пен зи о не ра из Љу бо ви је по се ти ла је ма на сти ре 
у Ов чар ско-ка блар ској кли су ри не да ле ко од Чач ка. Цео 
дан су раз гле да ли ове срп ске све ти ње и при су ство ва ли 
цр кве ним слу жба ма. Пре но ћи ли су у Вр њач кој Ба њи и су-
тра дан по се ти ли Дом за сме штај пен зи о не ра и ста ри јих 
ли ца „Кне же ви ко на ци”. 

М. М.

Угаљ и зим ни ца на ра те
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Љу бо ви је обез-

бе ди ла је, по по вољ ни јој це ни, ви ше од 1.000 то на угља 
за пен зи о не ре љу бо виј ског кра ја. Це на угља с ис по ру ком 
је 4.400 ди на ра по то ни. Пре ма ре чи ма Ми ли са ва Ђо ки-
ћа, пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је, угаљ је пен зи-
о не ри ма до пре мљен из ко лу бар ских руд ни ка до ку ћа, а 
пла ти ће га у че ти ри ме сеч не ра те.

За ви ше од 500 чла но ва, та ко ђе по вр ло по вољ ним це на-
ма, на ба вље на је зим ни ца ко ја ће се от пла ћи ва ти у че ти ри 
ме сеч не ра те. По до ста љу бо виј ских пен зи о не ра ку пи ће по по-
вољ ни јој це ни и џе мо ве, мар ме ла де, слат ко и су ве шљи ве.

М. Ма ли шић 

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

За ба ве дру га ра 

Иако је не ка да атрак тив но ме сто за из ла ске и про вод 
из гу би ло ста ри сјај, „За ста ви на” ба шта до ско ро је била 
при ја тан ам би јент у ко јем су, уз со лид ну услу гу и по-
вољ не це не, Кра гу јев ча ни и њи хо ви го сти про во ди ли ле-
пе тре нут ке.

Чла но ви јед ног удру же ња пен зи о не ра, сво је вре ме но 
осно ва ног као син ди кал на ор га ни за ци ја „Три дру га ра”, сва-
ког утор ка уве че, од 18 до 24 са та, у ба шти ко јом га зду је 
Дру штве но пред у зе ће „За ста ва ИТ турс” ор га ни зо ва ли су 
пен зи о нер ска дру же ња. Ула зни ца је ко шта ла 100 ди на ра, 
а му зи ку обез бе ђи вао ор га ни за тор. Са да су се пен зи о не ри 
пре се ли ли у ре сто ран „По друм че”, чи ји је ба шта део.

П. П.

Ве се ло је би ло у ба шти

КРЕ ПО ЉИН

Из лет за пам ће ње
Пе де се так пен зи о не ра из Жа гу би це би ло је на из ле ту 

у Ја го ди ни у ор га ни за ци ји Ме сног од бо ра пен зи о не ра Кре-
по љин. Об и шли су Му зеј во шта них фи гу ра, Зо о ло шки врт 
и Аква парк, а би ло је вре ме на и за шет њу гра дом. 

Иако су не ки пен зи о не ри већ би ли у Ја го ди ни, сви су 
оду ше вље ни ор га ни за ци јом из ле та. Је ди на за мер ка је би-
ла што је већ је сен па се ни је мо гло ку па ти у Аква пар ку, 
та ко да је пред ло же но да се из лет по но ви сле де ћег ле та 
да би до жи ве ли све ча ри овог ме ста.

Жа гу бич ки пен зи о не ри су по се ти ли и ма на стир Ма на-
си ју.

С. Ђор ђе вић
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Уста но ве за оме те не 
у мен тал ном раз во ју, 
ин ва лид на и ду шев но 
обо ле ла ли ца (1)

Цен тар за сме штај ли-
ца и днев ни бо ра вак де-
це и омла ди не оме те не у 
раз во ју, Бе о град, Све то за-
ра Мар ко ви ћа 85а
Тел.: 011/2683-487, 

011/2682-278, факс 011/2683-
487, 011/3620-414

Спе ци јал на уста но ва 
за ли ца оме те на у раз-
во ју „Гво зден Јо ван чи-
ће вић”, Ве ли ки По по вац, 
Пе тро вац

Тел.: 012/337-224, 012/337-
225, факс 012/337-499

Дом за де цу и омла ди ну 
оме те ну у раз во ју Ве тер-
ник, Книн ска 157, Ве тер-
ник (Но ви Сад)

Тел.: 021/823-518, 
021/821-250, 021/821-034

Дом за ли ца оме те на у 
мен тал ном раз во ју „Ср це 
у Ја бу ци”, Ја бу ка (Пан че-
во), ЈНА 45

Тел.: 013/310-007, 
факс 013/624-007

За вод за збри ња ва ње 
од ра слих ли ца  „Ма ле пче-
ли це”, Кра гу је вац, Љу бо-
ми ра Јо ва но ви ћа бб

Тел.: 034/326-540, 034/328-
650, факс 034/397-788

Дом за ли ца оме те на 
у раз во ју Ку ли не (Алек-
си нац), Ку ли не

Тел.: 018/883-822, 
018/883-835, 018/883-812

Спе ци јал на бол ни ца 
за не у ро ми шић не бо ле-
сти Но ви Па зар, Бањ ски 
пут бб

Тел.: 020/312-648

Дом сле пих „Збри ња-
ва ње”, Пан че во, Ба ва ни-
штан ски пут бб

Тел.: 013/310-780, 
013/320-996

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

Ових да на ка да је свињ-
ски грип „ба ук ко ји кру жи 
Ср би јом” на све стра не су 
упо зо ре ња ка ко да се са-
чу ва мо од бо ле сти. Па и 
да не при ла зи мо на ме тар 
јед ни дру ги ма.

Баш ме за ни ма да ли ти 
ко ји из да ју ова ква са оп ште-
ња уоп ште ви де ауто бу се у 
Бе о гра ду, а да ли у њих ула-
зе не ћу ни да пи там. Јер у 
њи ма је та ква гу жва да се 
сто ји на ма лом пр сту јед не 

но ге и да на ква драт ном 
цен ти ме тру про сто ра ди ше 
ми ни мум де сет осо ба. И шта 
се ту мо же. 

По сле под не ка да се вра-
ћам ку ћи с по сла мо гу и да 
про пу стим по не ки пре воз и 
да са че кам пра зни ји ауто бус, 
ре ци мо да ни је ва жно хо ћу 
ли ку ћи сти ћи по ла са та пре 
или ка сни је. Али ују тро, ка да 
се на по слу ме ри сва ки ми-
нут, тај лук суз ми ни је до-
зво љен. Ко ли ко год ра но да 

кре нем упад нем у не ку гу-
жву, бар у јед ном пре во зу 
(ме њам два, а не кад и три 
до по сла). Не тре ба ни да 
по ми њем ка ко ме сви по гле-
да ју ако, не дај бо же, ки-
нем или ка шљуц нем у тој 
го ми ли. Па, жи ви смо љу ди, 
ки ја мо, ка шље мо и „на здра-
во”, и у ауто бу су и на рад-
ном ме сту, па на то обич но 
ни ко и не обра ћа па жњу. 
Али, са да је сва ко ко ки не 
по тен ци јал ни но си лац опа-
сног ви ру са и ти ме и не при-
ја тељ сви ма око се бе.
На рав но да не мам ни-

ка кав пред лог ка ко да ово 
ре ши мо сем да не што ви-
ше во зи ла пре во зи љу де по 
гра ду да не би би ле та кве 
гу жве. Не ка се бар у ГСП-у 
по тру де да утвр де ко је су 
ли ни је нај оп те ре ће ни је па 
да их ма ло по ја ча ју. Јер, 
стал но ви дим не ки ауто бус 
„44” ка ко иде пот пу но пра-
зан у ма ко је до ба да на и 
жив се по је дох што не иде 
у мом прав цу.

Мир ко В.,
Же ле зник

Ни је све цр но-бе ло
У јед ном „Гла су оси гу ра ни ка” про чи тао сам пи-

смо ко је вам је по слао пен зи о нер окри вљу ју ћи 
свог ле ка ра да је пре кр шио Хи по кра то ву за кле тву 
јер ста ром и бо ле сном чо ве ку ни је ука зао ле кар-
ску по моћ. 

По мом ми шље њу, овај пен зи о нер не ма мо рал-
но пра во да ба ца др вље и ка ме ње на ову про фе-
си ју. Због то га што је он, ка ко ви дим из ње го вог 
пи сма, убе дио ле ка ре да пре кр ше ту сво ју за кле-
тву и пу сте га у ин ва лид ску пен зи ју у пу ној сна-
зи и мла дог. 

Јер, ка ко сам пи ше, он има 86 го ди на, а у пен-
зи ји је већ 44 го ди не. То, по мом схва та њу, зна чи 
да је здрав оти шао у пен зи ју, да са да из пен зи-
је кри ти ку је љу де ко је је на не ки на чин пре ва рио. 
Пи тао бих тог, и све на вод не ин ва ли де, да ли се 
не кад за пи та ју чи је па ре узи ма ју го ди на ма, па и 
де це ни ја ма. 

И ја сам пен зи о нер, био сам рад ник и оти шао 
сам у пен зи ју са пу них 40 го ди на рад ног ста жа без 
ијед ног да на из о стан ка с по сла. Као стар чо век у 
по след ње вре ме че сто идем код ле ка ра и пре ма ме-
ни су увек би ли ко рект ни. Ваш лист одав но ре дов-
но чи там, а са да вам пр ви пут пи шем јер сам мо рао 
да ово про ко мен та ри шем.

Дми тар Шар маз, 
Вла ди чин Хан, се ло Су ва Мо ра ва

Сви мо ра мо на по сао

Стиже време посних слава (Фото: С. Завишић)
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Пен зи ја на нај ни жу осно ви цу

?Ми хај ло Ра до са вље-
вић – Ми ло ше вац: Мо-
лим да ми од го во ри те 
на пи та ње ко ли ка је 

нај ма ња пен зи ја на нај ни жу 
осно ви цу.

Од го вор: Уко ли ко би се 
до при но си упла ћи ва ли на, 
пре ма са да шњим про пи си-
ма, нај ни жу осно ви цу од 35 
од сто про сеч не за ра де у Ре-
пу бли ци Ср би ји, за 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња, што 
је ми ни мум за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју 

уз по треб не го ди не ста ро-
сти, пен зи ја би би ла ни жа 
од за ко ном про пи са не нај-
ни же пен зи је. У том слу ча ју 
оси гу ра ни ку ко ји би оства рио 
пра во на та кву ста ро сну пен-
зи ју не би био ис пла ћи ван 
ствар но об ра чу на ти из нос 
пен зи је, већ из нос нај ни же 
пен зи је га ран то ва не за ко ном: 
за оси гу ра ни ка за по сле ног и 
оси гу ра ни ка са мо стал них де-
лат но сти то је тре нут но из-
нос од 11.088,23 ди на ра, а 
за оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка 8.384,51 ди нар.

Не при ја вље на код при ват ни ка

?Зо ри ца Сто ји чић – По-
же га: У рад ном од но-
су би ла сам од 31. 12. 
1973. до 10. 2. 1998. го-

ди не, а за тим сам би ла при-
ја вље на на За во ду до 10. 8. 
1999. го ди не. По сле то га ра-
ди ла сам код при ват ни ка, али 
ме он ни је при ја вио. Овај пе-
ри од и пред ста вља про блем за 
мо је пен зи о ни са ње. Ни ка ква 
пра ва на вод но не мо гу ни да 
оства рим јер је мој по сло да-
вац пре ми нуо. Од 15. 10. 2003. 
го ди не по се ду јем рад њу и из-
ми ри ла сам све оба ве зе пре-
ма Фон ду, али због спор ног 
пе ри о да ра да код при ват ни ка 
не ис пу ња вам услов за пен-
зи ју, а због сла бог здра вља 
и не рен та бил ног по сло ва ња 
не мо гу да ра дим још че ти-
ри го ди не. Мо лим вас да ми 
ка же те ко ји је мо дел ре ша-
ва ња мог про бле ма. 

Од го вор: Пре ма по да ци-
ма за бе ле же ним у ма тич ној 
еви ден ци ји оси гу ра ни ка, Ви 

не ма те ре ги стро ва но 35 го ди-
на ста жа оси гу ра ња, што би 
био пред у слов за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју. За пе ри од ко ји Ви на зи ва те 
спор ним, од 1999. до 2003, не 
мо гу да се пла те до при но си 
јер Вас по сло да вац за тај пе-
ри од ни је ни при ја вио на оси-
гу ра ње. Уко ли ко овај пе ри од 
ста жа има те упи сан у рад-
ну књи жи цу, и ако по се ду је-
те не ку дру гу до ку мен та ци ју 
ко ја по твр ђу је Ваш кон ти ну-
и ра ни рад, мо же те под не ти 
зах тев за утвр ђи ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка. Ако се тај 
зах тев ре ши по вољ но за Вас, 
тек та да ће те мо ћи да пла ти-
те и до при нос за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње.

Уко ли ко пак сма тра те да 
је Ва ше здрав стве но ста ње 
ја ко ло ше, мо же те под не ти 
зах тев за оце ну рад не спо-
соб но сти. За слу чај утвр ђи-
ва ња пот пу ног гу бит ка рад не 
спо соб но сти ни је Вам по тре-
бан спор ни стаж.

?Дра го је Мар ко вић – 
Кра гу је вац: По се ду-
јем ва же ће пу но моћ је 
на осно ву ко јег при-

мам по ро дич ну пен зи ју мо је 
тет ке. Пу но моћ је је на мо је 
име и адре су где сам ра ни је 
ста но вао. По што ћу про ме ни-
ти адре су ста но ва ња, ин те-
ре су је ме да ли имам пра во 
да као пу но моћ ник убу ду ће 
пен зи ју при мам пре ко те ку-
ћег ра чу на пре ко ко јег при-
мам пла ту, тј. да ми Фонд 
ПИО упла ћу је на мој те ку ћи 
ра чун јер не ћу би ти у мо гућ-
но сти да пен зи ју при мам пре-
ко са да шње адре се. Уко ли ко 
имам на то пра во, ко ме тре-

ба да се обра тим и шта тре-
ба да ура дим?

Од го вор: Тет ки ну пен зи-
ју не мо же те да при ма те на 
свој те ку ћи ра чун јер је он 
ве зан за Ваш ма тич ни број. 
Ва ша тет ка мо же да Вас овла-
сти да у ње но име при ма те 
пен зи ју пре ко ње ног те ку-
ћег ра чу на ако га има, или 
да овла сти Вас да мо же те да 
отво ри те те ку ћи ра чун у ње-
но име, као и да мо же те да 
по ди же те ње ну пен зи ју са тог 
ра чу на. За ову по след њу ва-
ри јан ту прет ход но се рас пи-
тај те ко ја бан ка до зво ља ва 
ову мо гућ ност.

Овла шће ње за при јем пен зи је

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Пра во уз бе не фи ци ра ни стаж

?Рад ми ла Ми тро вић 
– Мла де но вац: Уско-
ро, 17. 12. 2009. го-
ди не, на вр ша вам 57 

го ди на жи во та, имам 28 го-
ди на ста жа оси гу ра ња, од 
то га пре ко шест го ди на ста-
жа оси гу ра ња са уве ћа ним 
тра ја њем 12/15. Про ве ри ла 
сам и утвр ди ла да су за сав 
на ве де ни пе ри од упла ћи ва-
ни и до дат ни до при но си за 
ПИО за стаж оси гу ра ња ко ји 
се ра чун са уве ћа ним тра ја-
њем. Да ли са на вр ше них 57 
го ди на жи во та сти чем пра во 
на ста ро сну пен зи ју у скла-
ду са од ред ба ма чла но ва 19 
и 20 За ко на о ПИО?

Од го вор: Ни сте пре ци-
зи ра ли у ком пе ри о ду сте 
оства ри ва ли стаж са уве ћа-
ним тра ја њем, а од то га за-
ви си да ли ће Вам се тај стаж 
при зна ти и омо гу ћи ти од ла-

зак у ста ро сну пен зи ју. Уко-
ли ко сте стаж са уве ћа ним 
тра ја њем на вр ши ли пре 1. 
1. 1997, а зах тев за пен зи о-
ни са ње под не се те до 31. 12. 
2009, нај ве ро ват ни је да ће-
те оства ри ти пра во на ста-
ро сну пен зи ју. До вољ но је 
да сте, од тих шест го ди на, 
пет про ве ли на ра ду да би 
Вам се ста ро сна гра ни ца сни-
зи ла за две го ди не ка да 17. 
12. 2009. на вр ши те 57 го ди-
на жи во та. 

Ме ђу тим, ако сте на овим 
по сло ви ма ра ди ли по сле 1. 1. 
1997, или де ли мич но по сле тог 
пе ри о да, то не ће би ти до вољ-
но за оства ри ва ње пра ва јер 
по За ко ну о ПИО ко ји је сту-
пио на сна гу 1. 1. 1997, а и 
ка сни је од 9. 4. 2003, да би 
се об ра чу нао стаж са уве ћа-
ним тра ја њем нео п ход но је да 
сте на тим по сло ви ма ра ди-
ли нај ма ње 10 го ди на.

Рад са по ла рад ног вре ме на

?Дра ги ца Во ји но вић – 
Кру ше вац: Ро ђе на сам 
5. 6. 1956. го ди не, а 
имам 33 го ди не рад-

ног ста жа. По што сам ра ди-
ла у основ ној шко ли од 5. 4. 
1976. до 19. 6. 1978. са по ла 
рад ног вре ме на, да ли мо гу за 
тај пе ри од од две половине 
да упла тим радни стаж до 
пу ног рад ног вре ме на и ко ји 
су мо ји усло ви за пен зи о ни-
са ње, бу ду ћи да се пред ви-
ђа ју но ви усло ви за од ла зак 
у пен зи ју.

Од го вор: Под прет по-
став ком да усло ви за пен зи-
о ни са ње же на оси гу ра ни ка 
оста ну исти, Ви ће те мо ћи у 
ста ро сну пен зи ју ка да на вр-
ши те 35 го ди на ста жа оси гу-
ра ња. Што се ти че вре ме на 
ко је сте ра ди ли че ти ри са-
та, не ма за кон ске мо гућ но сти 
да са да до пла ти те до пу ног 
рад ног вре ме на и на тај на-
чин по ве ћа те стаж да би сте 
при бли жи ли вре ме ка да ће-
те ис пу ни ти услов за ста ро-
сну пен зи ју.
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: Шкотска, вртиреп, Електра, дело, ич, с, 
ива, и, Кутина, амини, к, а, акса, пра, ато, Рама, ал, стапати, тиранин, 
е, орач, но, анат, сатара, Талес, р, оморика.
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ГРАНА 
ПРИВРЕДЕ

ЧУВЕНИ 
ХОМЕРОВ ЕП

ПОКЛОН
ЧОВЕК СА 
БРКОВИМА

ПРКОСАН
КОНАЦ, 
ВЛАКНО

ЈАПАНСКИ 
РЕЖИСЕР 
КУРОСАВА

РОЂАЦИ, 
СРОДНИЦИ

РАДНИК КОЈИ 
ПРЕМАШУЈЕ 
НОРМУ

МАЛО 
ДОДИРИВАТИ

СИМБОЛ 
АРСЕНА

СИМБОЛ 
АСТАТИНА

ИЗОПАЧЕНОСТ

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

САЗНАТИ

ЉУТИ КОРЕН
РЕЧНО ОСТРВО

ЈАРЕЋЕ МЕСО

БЛИСТАВО, 
БЛЕШТАВО

УЧЕНИЦИ

ТАНАСИЈЕ 
ОДМИЛА

9. И 16. СЛОВО

СИМБОЛ 
ИНДИЈУМА

ОЗНАКА ЗА 
ВОЛТ

ОТПАДАК ОД 
СЕНА

ЗРЕЛО ДОБА

СТАНОВНИК 
ОКО ПЛАНИНЕ 

ОЗРЕН

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СУКОБ НАРОДА

ДИВЉА МАЧКА

СИМБОЛ 
ТИТАНА

ЦИСТЕРНЕ
ЗА ВОДУ

ПОШТОВАТИ
НОВЧАНИ 
ИНТЕРЕС

МАЂАРСКО 
ЖЕНСКО ИМЕ

ОЗНАКА ЗА 
КАРАТ

СТАРО ИМЕ 
КИНЕ

СТАНОВНИЦА 
БОСНЕ

ЕСТОНАЦ 
(КРАЋЕ)

ВРСТА
ЗАЧИНА

СНИВАЊЕ

ИСТА СЛОВА

МЕЛАНХОЛИЈА

12. И 7. 
СЛОВО

СИМБОЛ 
КАЛИЈУМА

МЕРА ЗА
ЗЛАТО

ВАНАДИЈУМ

ШИРОКА 
ГРАДСКА 
УЛИЦА

ВАНАДИЈУМ

12. И 7. 
СЛОВО

СНИВАЊЕ

СТАРО ИМЕ 
КИНЕ

ЦИСТЕРНЕ
ЗА ВОДУ

ДИВЉА МАЧКА

ЗРЕЛО ДОБА

СИМБОЛ
ИНДИЈУМА

ЈАРЕЋЕ МЕСО

ИЗОПАЧЕНОСТ САЗНАТИ

(Х)умор не ми сли
Опет нас му чи бес па ри ца. А не кад је штам-

па ри ја нов ца ра ди ла свој по сао!
Сви ће мо има ти зим ни цу. Не ко у по-

дру му, не ко – у се ћа њу.
Не кад су се љу ди за ду жи ва ли ко ли ко мо гу 

да вра те. Да нас – ко ли ко мо гу да по тро ше.
Ви то мир Те о фи ло вић

По пуст на џа бе
На пи та ње „шта има но во?” пен зи о нер је ди но 

мо же да се по хва ли НО ВИМ гри пом.
Улаз је бес пла тан. За пен зи о не ре ва жи 

по пуст.
Од ви шка не бо ли гла ва. Ме ђу тим, од тех но-

ло шког ви шка бо ли сто мак.
Са ва За ви шић

Увек до бит ни ци
У на град ним игра ма до би ја ју увек исти. Ор-

га ни за то ри ига ра.
Пен зи је су ни ске. При ла го ђе не су њи хо-

вом стан дар ду.
Чо век без хра не мо же да жи ви ме сец да на. 

Пен зи о не ри мо гу и ду же.
Ра до мир Ста ној ко вић

Ви ди ци у ма гли
Вра ћа ју ћи се стал но на старт, за бо ра ви ли 

смо на циљ.
На ши ви ди ци су у ма гли. Че ка мо по во-

љан ве тар.
Да ле ко си од ма као тек ако ти ни ко не ви-

ди ле ђа.
Жи ван С. Фи ли по вић
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Молим за реч
Упо зо ре ње: СССС се 

код нас пре тво ри ло у Са-
мо Стран ка Ср би на Спа-
са ва.

Пут до за по сле ња, 
то је код нас пут ко-
јим се ре ђе иде.

Они ко ји нам прог-
но зи ра ју из лаз из кри-
зе, у кри зу ни кад ни су 
ни ула зи ли.

Ле по је би ти пен зи-
о нер. У Швај цар ској.

Вла да Мал ди ва са ста-
ла се на дну мо ра. На-
ши по сла ни ци при ста ли 
би и на го ру ло ка ци ју, 
под усло вом да их сни-
ма те ле ви зи ја.

По ли ти ча ри има ју 
на род не па ре, а на род 
има на род не ку хи ње.

Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

О БЕСУ
И ЈОШ ПОНЕЧЕМУ

Ни кад ни ште не пред у зи-
мај те док вас др жи бес.

Фјо дор До сто јев ски
Чу вај се бе са стр пљи-

ва чо ве ка.
Ин грид Берг ман

Чо век по ка же сво је пра во 
ли це у три слу ча ја: у бе су, у 
бо гат ству и у пи јан ству. 

На род на из ре ка
Са мо су две ства ри бес-

ко нач не: све мир и људ ска 
глу пост... Али за све мир ни-
сам баш си гу ран.

Ал берт Ајн штајн
Го вор би тре ба ло да бу де 

као жен ска сук ња: до вољ но 
ду га чак да би по крио те му, 
а до вољ но кра так да би био 
за ни мљив.

Вин стон Чер чил
Не мо ра те би ти бо љи од 

дру гих; бу ди те са мо нај бо-
љи што мо же те.

Ду шко Ра до вић

Ле ко ви те ми сли 
Ви ше не се ди скр ште них ру ку. Са да је ма ло и при ле-

гао. 
Ве сти о не кој афе ри су као обич не ба те ри је. Бр-

зо про цу ре.
Ви ше не по на вља мо исте гре шке. Ко ри сти мо ино ва ци-

је.
Док не ке ура зу ми мо, то тал но по лу ди мо.
Не ви де му се гре шке. По суо их је нов ча ни ца ма.

Ду шан Стар че вић
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