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Но во пе че ни пен зи о не ри, ко ји су 
до сад пр ву пен зи ју или нов ча ну 

на кна ду, па и евен ту ал ни за о ста так 
за вре ме че ка ња по зи тив ног ре ше-
ња из РФ ПИО, мо ра ли да при ме 
„на ру ке”, ви ше не ће оба ве зно мо-
ра ти да ни ма да код сво јих ку ћа иш-
че ку ју по шта ра. На и ме, до са да је 
пра ви ло би ло да ис пла та пр ве пен-
зи је или нов ча не на кна де, збро је-
на за цео пе ри од од ка да је пра во 
по че ло да те че, мо ра да иде ис-
кљу чи во на кућ ну адре су „све жег” 
пен зи о не ра. Тек по сле пр ве ис пла-
те, ка да до би ју и чек, ко ри сни ци су 
мо гли да у не кој од ба на ка отво ре 
те ку ћи ра чун. 

Са да то ви ше не ће мо ра ти да 
че ка ју. Пре ма до го во ру Фон да ПИО 
и По штан ске ште ди о ни це, ко ри сни-
ци ће убу ду ће мо ћи да отво ре те-
ку ћи ра чун и на осно ву ре ше ња о 
пра ву на пен зи ју, од но сно нов ча ну 
на кна ду, ка же за „Глас оси гу ра ни-
ка” Мом чи ло Јо ва но вић, по моћ ник 
фи нан сиј ског ди рек то ра за ис пла ту 
пен зи ја у Ди рек ци ји РФ ПИО:

– Основ на иде ја је би ла да љу-
де осло бо ди мо, услов но ре че но, се-
де ња у ку ћи и че ка ња по шта ра и 
по не ко ли ко пу та у вре ме ис пла те 
пен зи ја. Јер, и кад до би ју ре ше-
ње, ко ри сни ци ни су си гур ни да ли 
ће им но вац сти ћи са пр вом сле-
де ћом ис пла том па та ко про ве ду и 
по не ко ли ко да на два пу та ме сеч-
но, ка да су ис пла те пен зи ја, че ка-
ју ћи хо ће ли им по штар за во ни ти 
на вра та. Још је ва жни је што им се 
за ис пла ту на кућ ну адре су на пла-
ћу је на име тро шко ва 1,4 од сто од 

су ме ко ју при ма ју. Ка да се узме у 
об зир чи ње ни ца да са пр вом пен-
зи јом, или на кна дом, ко ри сни ци че-
сто до би ју и по не ко ли ко за о ста лих 
ис пла та, бу де то при лич на су ма, по 
сто и ви ше хи ља да, па он да ни овај 
про це нат об у ста ве ни је баш за не-
мар љив – об ја шња ва Мом чи ло Јо-
ва но вић.

Да кле, до вољ но ће би ти да са 
ре ше њем о сте че ном пра ву на пен-
зи ју или нов ча ну на кна ду ко ри сник 
оде у По штан ску ште ди о ни цу, и мо-
ћи ће да отво ри но ви те ку ћи ра чун, 
или ак ти ви ра ста ри ако га је имао, 
да би му на тај број би ла упла ће-
на већ пр ва при на дле жност из Пен-
зиј ског фон да. 

Исти на, ни услу га одр жа ва ња те-
ку ћих ра чу на ни је бес плат на, али у 
укуп ном зби ру то ипак мо же да бу-
де ма ње не го по штан ски тро шко ви 
ис пла те на кућ ну адре су (до ду ше, 
бан ке има ју и раз ли чи те це нов ни ке: 
нај јев ти ни је одр жа ва ња те ку ћих ра-
чу на је у Ко мер ци јал ној бан ци, 50 
ди на ра ме сеч но, у дру ги ма то зна 
да бу де и не ко ли ко сто ти на ди на-
ра). По штан ска ште ди о ни ца на име 

ових тро шко ва на пла ћу је 125 ди на ра. 
За са да, да кле, са мо код њих но во-
пе че ни пен зи о не ри мо гу да отво ре 
те ку ћи ра чун уз ре ше ње, не че ка-
ју ћи пр ви чек о ис пла ти.

По ред ове но ви не, у Фон ду се 
уве ли ко ра ди и на то ме да се бу-
ду ћим пен зи о не ри ма омо гу ћи да 
зах тев за пен зи ју пре да ју у ме сту 
бо рав ка, а не у ме сту где су ра ди-
ли. Кон крет но, то зна чи да ко ри-
сник, ре ци мо, из око ли не Ва ље ва 
ко ји је ра дио и жи вео у Бе о гра ду, 
а као пен зи о нер се вра ти да жи ви 
у род ном ме сту, са да мо ра до ку мен-
та за пен зи ју да пре да у Бе о гра ду 
где је и окон чао рад ни век; ту мо-
ра да при ми и пр ву пен зи ју, па да 
тек он да да тра жи да му се при ма-
ња пре ба це у ме сто бо рав ка. 

У Фон ду се на сто ји да се ова квим 
ко ри сни ци ма у што ско ри је вре ме 
омо гу ћи да до ку мен та ци ју за пен зи ју 
пре да ју у ме сту бо рав ка, кон крет но 
у на шем при ме ру у Фи ли ја ли Ва ље-
во, ако су се вра ти ли да та мо жи ве 
по сле пен зи о ни са ња, на ја вљу је за 
наш лист Мом чи ло Јо ва но вић.

В. Ана ста си је вић
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АКТУЕЛНО

НО ВИ НА ЗА НО ВО ПЕ ЧЕ НЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ 

И пр ва пен зи ја
на текући

Ра чун, за сад са мо у По штан ској ште ди о ни ци, мо же да се отво ри већ уз ре ше ње о Ра чун, за сад са мо у По штан ској ште ди о ни ци, мо же да се отво ри већ уз ре ше ње о 
пен зи о ни са њу, па за прву исплату више не мора данима да се ишчекује поштарпен зи о ни са њу, па за прву исплату више не мора данима да се ишчекује поштар

И у Кра гу јев цу по по днев ни рад
По сле Бе о град ске, и Фи ли ја ла Кра гу је вац РФ ПИО по чи ње да ра ди 

про ду же но: од по не дељ ка, 7. де цем бра, и у згра ди у Ле пе нич ком бу ле-
ва ру 9а шал те ри ће за гра ђа не би ти отво ре ни и по под не. 

Оси гу ра ни ци и ко ри сни ци ко ји не мо гу у пре по днев ним ча со ви ма да 
оба ве по сло ве из де ло кру га ра да Фи ли ја ле мо ћи ће то да учи не сва ког 
по не дељ ка до 18 ча со ва. И у про ду же ном рад ном вре ме ну на шал те ри-
ма ће гра ђа ни мо ћи да пре да ју под не ске, до би ју ин фор ма ци је ве за не за 
оства ри ва ње пра ва, о кре та њу пред ме та, по дат ке из ба зе ма тич не еви-
ден ци је, као и по твр де и ин фо р ма ци је ве за не за ис пла ту пен зи ја.
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У Ср би ји рав но прав ни је

Кикиндски МСК по но во ради

Рад на ви за и да ље оба ве зна

До по сла ма ње од 5.000 љу ди

Ме та нол ско-сир ћет-
ни ком плекс у Ки кин ди 
(МСК), по сле ско ро јед-
но го ди шње па у зе, по-
но во је у по го ну. Овај 
ги гант хе миј ске ин ду-
стри је за по шља ва 520 

рад ни ка и ве ли ки је из-
во зник. Де ви зни при лив 
је прет про шле го ди не 
из но сио 76,5, а ла не 
86,4 ми ли о на евра.

Стра те шки ци ље ви 
др жа ве за МСК су, по ред 

очу ва ња рад них ме ста, 
обез бе ђе ње да љег знат-
ног из во за у ино стран-
ству ве о ма тра же ног 
про из во да и парт нер-
ства са Ср би ја га сом, 
усме ре ње ка на ла же-
њу стра те шког парт не ра 
ко ји би за јед но са др-
жа вом или са мо стал но 
ин ве сти рао у ка па ци те те 
ове фа бри ке. Као мо гу-
ћи парт нер по ми ње се 
не мач ка гру па ци ја Ме-
сер, ком па ни ја са јед но-
ве ков ном тра ди ци јом у 
про из вод њи ки се о ни ка, 
ар го на, хе ли ју ма, азо та 
и дру гих га со ва при ме-
њи вих у хе миј ској ин-
ду стри ји.

Но ви рад ни ци
Бран ко Ми лић, вла сник по ро дич-

ног пред у зе ћа „Ба ни ја про мет” у се-
лу Ку ку јев ци у оп шти ни Шид ко је се 
ба ви про из вод њом др ве не ам ба ла же 
и дру гих про из во да од др ве та, ко ри-
сте ћи суб вен ци ју по кра јин ског Из-
вр шног ве ћа за но во за по шља ва ње, 
за по слио је 25 љу ди са еви ден ци је 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње – из се ла. 

Ово пред у зе ће про из во де нај ве ћим 
де лом из во зи на стра но тр жи ште, а 
на кон про ши ре ња про из вод ње за по-
сли ће још 10 рад ни ка.

Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва Ва си на, 
по кра јин ског се кре та ра за рад, овај 
се кре та ри јат ће по мо ћи да се у се-
лу отво ри и фар ма ко за, где ће по-
сла би ти за још 20 рад ни ка, што је 
у скла ду са по ли ти ком раз во ја се-
о ских сре ди на у не раз ви је ним оп-
шти на ма.

У по след њих по ла го ди не ме ра ма 
Се кре та ри ја та у оп шти ни Шид под стак-
ну то је за по шља ва ње 444 рад ни ка, 
од то га 36 пу тем са мо за по шља ва-
ња, 107 но вим за по шља ва њем, 17 
кроз ре ги стро ва ње га здин ста ва, 220 
при прав ни ка и 64 кроз јав не ра до-
ве, а 358 не за по сле них је ма ње не-
го ла ни.

 Пре ма нај но ви јим 
ис тра жи ва њи ма, же не 
ко је ра де исте по сло-
ве, од но сно на истим 
по зи ци ја ма као и му-
шкар ци, до би ја ју ни же 
пла те од сво јих му шких 
ко ле га. 
Ипак, ка ко се на-

во ди на сај ту Ин фо-
сту да, у по ре ђе њу са 
Че шком, Сло вач ком и 

Ма ђар ском, у Ср би ји је 
ова раз ли ка нај ма ња. 
На и ме, му шкар ци у Ср-
би ји за ра ђу ју 8,5 про-
це на та ви ше од же на 
на истим по зи ци ја ма, 
док је у Че шкој раз ли-
ка у ко рист му шка ра-
ца 16,16, у Сло вач кој 
14,71, а у Ма ђар ској 
11,97 од сто. Осим то га, 
ис тра жи ва ње у Ср би ји, 

у ко ме је уче ство ва ло 
бли зу 30.000 за по сле-
них, по ка зу је да је ова 
раз ли ка ве ћа у при ват-
ним не го у др жав ним 
фир ма ма, а ин те ре сант-
но је и то да ино стра-
ни вла сни ци фир ми у 
Ср би ји пра ве ве ће раз-
ли ке у пла та ма из ме ђу 
же на и му шка ра ца од 
до ма ћих вла сни ка.

Ако се од 19. де цем бра уки ну 
ви зе за пу то ва ња у Европ ску уни-
ју, гра ђа ни Ср би је мо ћи ће не-
сме та но да као ту ри сти од ла зе у 
зе мље „шен ге на” и та мо бо ра ве 
до 90 да на у ро ку од шест ме се-
ци, али за евен ту ал но за по шља ва-
ње – и да ље ће им би ти нео п ход не 
рад не ви зе. 

Иако јед но не дав но ис тра жи ва-
ње по ка зу је да би ско ро че твр ти на 
гра ђа на Ср би је, ме ђу ко ји ма и 47 

од сто мла ђих од 34 го ди не, по сле 
уки да ња ви за ра до на пу сти ла зе-
мљу због по сла на за па ду Евро пе, 
на ро чи то у Не мач кој, они ће на то 
ипак мо ра ти још да че ка ју. 
Ка ко на во ди сајт Б92, ра ни ја 

ис тра жи ва ња пред ста вље на у Бри-
се лу на го ве шта ва ла су мо гућ ност 
та ла са ми гра ци је са за пад ног Бал-
ка на у слу ча ју ви зне ли бе ра ли за-
ци је, али се ипак не оче ку је да ће 
он би ти ма со ван.

Од по чет ка го ди не у Ср би ји су одр жа на 72 сај ма за по шља ва ња (са-
мо у Бе о гра ду би ло је шест ова квих ма ни фе ста ци ја) на ко ји ма је уче-
ство ва ло ви ше од 1.650 по сло да ва ца ну де ћи око 8.500 рад них ме ста. На 
њи ма је, на во де „Ве чер ње но во сти”, би о гра фи је оста ви ло око 45.000 не-
за по сле них, али за пр вих шест ме се ци на сај мо ви ма је по сло дав ца про-
на шло са мо 4.749 љу ди. 

Из погона „Баније”
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Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог 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 25. но вем бра.
Пен зи о ни са ним по љо при-

вред ни ци ма ис пла та дру гог де-
ла ок то бар ских пен зи ја по че ла 
је 20. но вем бра, а пен зи о ни-
са ним вој ним ли ци ма дру ги 
део ок то бар ских при на дле жно-
сти ис пла ћи ван је од 21. но-
вем бра.

Сред њо школ ци у по се ти 

Но вац за при сту пач ни је објек те

Прве ра ди о ни це за ин ва лид на ли ца

ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

5

Чек из 
За гре ба

Из Ми ро вин ског за во да Хр-
ват ске пен зи о не ри ма ко ји жи ве 
у Ср би ји ис пла та при на дле жно-
сти за ок то бар по че ла је 16. 
но вем бра. 

За 32.179 ко ри сни ка пен-
зи ја за ра ђе них у овој др жа ви 
Ко мер ци јал ној бан ци је упла-
ће но 6,626 ми ли о на евра, па 
је чек из За гре ба, у про се ку, 
вре дан око 205 евра.

Бла ги раст
за ра да

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у ок то бру ове године 
из но си 44.147 ди на ра, што је 
но ми нал но за 1,3, а ре ал но за 
1,5 од сто ви ше од про се ка ис-
пла ће ног у сеп тем бру, са оп-
штио је Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку.

Про сеч на не то за ра да (без 
по ре за и до при но са), ис пла ће-
на у ок то бру, вре де ла је 31.734 
ди на ра и но ми нал но је, та ко-
ђе, ви ша за 1,3, а ре ал но за 
1,5 од сто од сеп тем бар ске не-
то пла те.

У од но су на лањ ски ок то-
бар, прошломесечна просечна 
нето зарада но ми нал но је ви-
ша за че ти ри, а ре ал но ни жа 
за је дан од сто.

 За десет овогодишњих 
месеци, према рачуници 
статистичара, у просечној 
коверти запослених но ми нал-
но је било 9,4, а ре ал но 1,2 
про цен та мање новца него што 
је ис пла ће но у пе ри о ду ја ну ар-
ок то бар 2008. го ди не.

Ма ту ран ти Прав но-би ро тех нич ке 
шко ле „Ди ми три је Да ви до вић” из Зе-
му на, пред во ђе ни про фе со ром Ма јом 
Јо си пов, по се ти ли су Слу жбу 1 Фи ли-
ја ле Фон да ПИО за град Бе о град на 
Но вом Бе о гра ду. Ди рек тор Иван То до-
ро вић са са рад ни ци ма украт ко их је 

оба ве стио о уло зи Фон да ПИО и по-
сло ви ма ко је оба вља ју за по сле ни у 
ње му, а за тим су сред њо школ ци об и-
шли шал тер са лу, по ка зу ју ћи по себ но 
ин те ре со ва ње за при ме ну са вре ме не 
ин фор ма тич ке тех но ло ги је у ра ду са 
гра ђа ни ма. 

Не вла ди не ор га ни за-
ци је „Жи ве ти ус прав но” 
из Но вог Са да и Дру штво 
за по моћ МНРО „Би сер” из 
Ср бо бра на, ко је се ба ве 
пру жа њем по мо ћи осо ба-
ма са ин ва ли ди те том, до-
би ле су 220.000 ди на ра 
од По кра јин ског се кре та-
ри ја та за ар хи тек ту ру, ур-
ба ни зам и гра ди тељ ство 
за оства ре ње про је ка та 
на ме ње них по бољ ша њу 
при сту пач но сти јав них 
обје ка та овим љу ди ма.

По кра јин ски се кре тар 
Ду шан ка Сре мач ки и њен 
са рад ник Ђор ђе Ви диц ки 
пот пи са ли су уго вор о 
су фи нан си ра њу про јек та 
у из но су од 100.000 ди-
на ра са Ми ли цом – Ми-

мом Ру жи чић Нов ко вић, 
пред сед ни цом ор га ни за-
ци је „Жи ве ти ус прав но”, 
за еду ка ци ју пред став ни-
ка 10 оп шти на из Вој во-
ди не о на чи ну ства ра ња 
при сту пач ног окру же ња 

за ин ва ли де. НВО „Би сер”, 
ко ју је за сту па ла пред сед-
ни ца Слав ка По пић, до би-
ла је 120.000 ди на ра за 
про је кат о из ра ди ка та-
ло га (не)при сту пач но сти 
јав ним ин сти ту ци ја ма.

По моћ ник ми ни стра ра да и со ци јал не по ли ти ке Вла ди мир Пе шић отво-
рио је у Кра гу јев цу про из вод не ра ди о ни це за рад но оспо со бља ва ње ли ца 
са смет ња ма у раз во ју и осо ба с ин ва ли ди те том. Ово је пр ви обје кат та-
кве вр сте у зе мљи, ко ји ће би ти са став ни део За во да за сме штај оста ре-
лих ли ца „Ма ле пче ли це”. 

Пе шић је ис та као да ће Ми ни стар ство по мо ћи да и дру ги ова кви за во ди 
у Ср би ји, у ко ји ма је са да сме ште но ви ше од 3.000 ко ри сни ка, отво ре про-
из вод но-рад не цен тре. Пре ци зи рао је да је вред ност овог објек та шест ми-
ли о на ди на ра, од че га је Ми ни стар ство обез бе ди ло по ло ви ну сред ста ва.
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У ПЕН ЗИЈ СКОМ ФОН ДУ СВЕ АЖУР НИ ЈЕ ДО НО ШЕ ЊЕ ПР ВО СТЕ ПЕ НИХ РЕ ШЕ ЊА

Бр же до пр вог че ка
Учи нак у РФ ПИО за де вет ме се ци ве ћи тач но за тре ћи ну не го ла не, кра јем мар та би ло 
122.139, а крај го ди не мо гао би да се до че ка са око 86.000 не ре ше них зах те ва
УчУч
1212

АКТУЕЛНО

Охра бру је по да так да је у Ре пу блич-
ком фон ду пен зиј ског и ин ва лид-

ског оси гу ра ња све ма ње не ре ше них 
зах те ва оси гу ра ни ка, што све до чи да 
је у ње го вом ра ду од ско ра окре нут 
„но ви лист”.

– На осно ву из ве шта ја о до не тим 
пр во сте пе ним ре ше њи ма у ко ји ма се 
од лу чу је о пра ви ма из пен зиј ског оси-
гу ра ња уоче но је да је све ви ше ре-
ше них зах те ва, док је не ре ше них све 
ма њи број. С по след њим да ном ју на 
ре шен је 122.991 зах тев, док је де ве-
то ме сеч ни сал до – 150.570 ре ше них 
зах те ва, или 27.579 ви ше. Има ју ћи на 
уму да је од ју на до кра ја сеп тем бра 
под не то 20.673 ра зних зах те ва оси-
гу ра ни ка, про из ла зи да је у Фон ду 
ура ђе но ви ше зах те ва не го што је у 
овом „ме ђу вре ме ну” под не то – ка же 
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор Сек-
то ра за оства ри ва ње пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у 
Ре пу блич ком фон ду.

Стан ко вић на по ми ње да су у Фон-
ду ус пе ли да ре ше не са мо зах те ве 
при сти гле у ју лу, ав гу сту и сеп тем-
бру, већ су ре ши ли и 6.906 ста рих 
зах те ва.

– Учи нак у до но ше њу пр во сте пе-
них ре ше ња ве ћи је за 33,4 од сто. 
На да ју ћи се да ће се на ста ви ти „овим 
пу тем”, оче ку је мо не пре ста но по ве ћа-
ње ре ше них зах те ва и све ма ње не-

Не до у ми це на ста ле око то га на 
чи јем шал те ру ће убу ду ће по сло-
да вац при ја вљи ва ти и од ја вљи ва ти 
рад ни ке на со ци јал но оси гу ра ње – 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње, 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-

ње или По ре ске упра ве, от кло ни ће 
се, нај ве ро ват ни је, ка да бу де са чи-
њен за кон о цен трал ном ре ги стру, 
осим уко ли ко се не од лу чи да се та-
кве рад ње пред у зи ма ју не за ви сно од 
до но ше ња овог за ко на.

– Ан га жо ва на је кон сул тант ска 
ку ћа „Ди лојт” ко ја за по тре бе цен-

           КОН СУЛ ТАНТ СКА КУ ЋА „ДИ ЛОЈТ” ТРЕ БА ДА ПРЕД ЛО ЖИ     

Је дин стве на при ја ва,
про ме на и од ја ва

 на со ци јал но оси гу ра ње

Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор Сек то ра за оства ри ва ње пра ва из ПИО у Дирекцији РФ ПИО



7ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. СЕПТЕМБАР 2009.ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. НОВЕМБАР 2009. 7

    НАЈ БО ЉА РЕ ШЕ ЊА ЗА ЦЕН ТРАЛ НИ РЕ ГИ СТАР

трал ног ре ги стра, као ор га на ко ји 
тре ба да об је ди ни по сто је ће по дат-
ке, тре ба да пред ло жи нај бо ље ре-
ше ње за ме ђу соб ну раз ме ну по да та ка 
ко ји ма рас по ла жу по ме ну те че ти ри 
ин сти ту ци је. 
Су шти на је да се, у јед ној је-

дин стве ној при ја ви, про ме ни и од-
ја ви на со ци јал но оси гу ра ње, на ђу 
сје ди ње ни обра сци М-1, М-3 и М-2, 
што би умно го ме олак ша ло са да шњи 
по ло жај по сло да ва ца јер би убу ду-
ће нео п ход не по дат ке ко је су би ли 
оба ве зни да при ла жу на ви ше адре-
са пре да ва ли на јед ном ме сту – ка-
же Вла ди мир Стан ко вић.

Иако је за сад не из ве сно да ли 
ће по сло дав ци је дин стве ну при ја-
ву, про ме ну и од ја ву на со ци јал но 
оси гу ра ње пре да ва ти у Ре пу блич-
ком фон ду ПИО, Ре пу блич ком за-
во ду за здрав стве но оси гу ра ње или 
На ци о нал ној слу жби за за по шља ва-
ње, Стан ко вић сма тра да је прав на, 
тех нич ка и прак тич на ар гу мен та-
ци ја на стра ни Пен зиј ског фон да 
за оба вља ње овог по сла, има ју ћи 
у ви ду по сто је ће за кон ске про пи-
се, тех нич ку опре мље ност Ре пу-
блич ког фон да и ви ше де це ниј ско 
ис ку ство за по сле них у РФ ПИО на 
овим по сло ви ма.

ре ше них. Пре ма на шој про це ни, крај 
го ди не до че ка ли би смо с око 86.000 
не ре ше них зах те ва оси гу ра ни ка. Ина-
че, кра јем мар та 2009. го ди не на ре-
ша ва ње је че ка ло 122.139 пред ме та 
– ис ти че ди рек тор Сек то ра за оства-
ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња.

Ра ди што про ми шље ни јег ко ри шће-
ња по треб ног вре ме на за ре ша ва ње 
о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, на адре су свих ор-
га ни за ци о них је ди ни ца Ре пу блич ког 
фон да ПИО сти гле су ин струк ци је да 
зах тев за ко ји про це не да ни је у њи-
хо вој над ле жно сти про сле де од мах за 
то ствар но и по ме сту над ле жној фи-
ли ја ли, од но сно Ди рек ци ји.

– Фи ли ја ле пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња су, та ко ђе, до-
би ле ин струк ци је да у слу ча ју ка да 
под но си лац зах те ва не ма оства рен 
стаж оси гу ра ња на под руч ју Ср би-
је, а под но си зах тев за оства ри ва ње 
пра ва у ино стран ству, не до но се ре-
ше ње ко јим се од би ја ње гов зах тев 
већ, у скла ду с ме ђу на род ним уго во-

ри ма, тре ба са мо по кре ну ти по сту пак 
пре ма ино стра ном но си о цу оси гу ра-
ња. Не га тив но ре ше ње фи ли ја ле би 
тре ба ло да до не су са мо ка да на то-
ме ин си сти ра под но си лац зах те ва или 
ино стра ни но си лац оси гу ра ња – на-
по ми ње Стан ко вић.

У Ре пу блич ком фон ду ПИО се због 
ра ци о на ли за ци је про це са ра да, са оп-
шта ва наш са го вор ник, убр за но при-

пре ма ју од ре ђе на ин тер на ак та да би 
ис плат на слу жба, на кон што прав на 
слу жба до не се ре ше ње да је оси гу-
ра ник сте као од ре ђе но пра во, што 
пре бу ду ћем ко ри сни ку по сла ла ње-
го ве при на дле жно сти. На про сто, но-
вом ор га ни за ци јом по сла скра ћу је се 
по сту пак од до но ше ња ре ше ња до 
при ма ња пр вог пен зиј ског че ка. 

Татјана Кршић

Ла не 80.690 но вих 
У пр вој де це ни ји 21. ве ка у Ср-

би ји је нај ви ше но вих пен зи о не-
ра би ло 2001. го ди не – 93.327. 
Њи хов број се по том вид но сма-
њу је па је но вих пен зи о не ра на ред-
не, 2002. го ди не би ло – 74.580. У 
2003. го ди ни пен зиј ски чек је пр-
ви пут при ми ло 49.216, док је већ 
у 2006. би ло 86.359 но во ста са лих 
пен зи о не ра. 

Сле де ће, 2007, овај број је не-
што ни жи – 85.923, да би пра во на 
пен зиј ске при на дле жно сти у лањ ској 
го ди ни сте кло 80.690 но вих ко ри-
сни ка пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња.

Ускоро све на једном месту
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ПО ЈЕД НО СТА ВЉЕН ПО СТУ ПАК ЗА ПРЕ ГЛЕД КОД ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА У РФ ПИО

На кон трол ни по
слу жбе ном по зи ву

Уме сто са мо у су до ви ма или оп штин ским ор га ни ма упра ве, гра ђа ни ће по треб ну ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју фо то ко пи ра ти и ове ра ва ти и у фи ли ја ла ма Фон да
УУ
додо

АКТУЕЛНО

Пре не го што се ја ве на 
кон трол ни пре глед код 

ле ка ра ве шта ка Ре пу блич-
ког фон да ПИО, ко ри сни-
ци ин ва лид ских пен зи ја су 
до сад уз зах тев за про ве ру 

здрав стве ног ста ња мо ра-
ли да при ло же и обра зац-1 
(пред лог за ве шта че ње) 
ко ји им је по пу ња вао ор-
ди ни ра ју ћи ле кар у до му 
здра вља. Да би се ови љу-

ди по ште де ли из ли шног гу-
бље ња вре ме на, су ви шног 
тро шка (јер се по За ко ну 
о здрав стве ном оси гу ра-
њу по пу ња ва ње по ме ну тог 
обра сца пла ћа) и раз ми-
шља ња ка да тре ба да се 
ја ве ин ва лид ској ко ми си ји, 
у Фон ду је од лу че но да се 
ови пен зи о не ри убу ду ће 
по зи ва ју на ве шта че ње по 
слу жбе ној ду жно сти. Они, 
да кле, ви ше не ће мо ра ти 
да бри ну о ро ку за кон-
трол ни пре глед, ни ти да 
за то под но се по се бан зах-
тев; би ће са мо нео п ход но 
да се, ка да бу ду по зва ни, 
ода зо ву и са со бом по не су 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју 
ко ју по се ду ју, од оне ка-
да им је пр ви пут про це-
њи ва на рад на спо соб ност 
па све до да на за ка за ног 
кон трол ног пре гле да.
Ово је, пре ма ре чи-

ма Вла ди ми ра Стан ко ви-
ћа, ди рек тор Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, 
са мо јед на од олак ши ца за 
оси гу ра ни ке на ко ју се, у 
по след ње вре ме, од лу чио 
Ре пу блич ки фонд. 

– Но ви на је, та ко ђе, што 
ће са да оси гу ра ни ци при-
ли ком под но ше ња зах те-
ва за ин ва лид ску пен зи ју 
мо ћи исто вре ме но да се 
из ја сне да ли же ле да им 
се уз про це ну рад не спо-
соб но сти це не и усло ви за 
при зна ва ње пра ва на нов-
ча ну на кна ду за по моћ и 
не гу дру гог ли ца, док ће 
им се по слу жбе ној ду-
жно сти про це њи ва ти усло-
ви за при зна ва ње пра ва 
на нов ча ну на кна ду за те-
ле сно оште ће ње. Та ко ће 
оси гу ра ни ци би ти по ште-

ђе ни да по но во под но се 
зах тев, до ста вља ју до ку-
мен та ци ју и бес по треб но 
се мал тре ти ра ју, а из бе-
гло би се и на кнад но ан-
га жо ва ње за по сле них ко ји 
ра де у Фон ду при Сек то-
ру за ве шта че ње и Сек то-
ру за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО. Сма ње њем бро ја 
за ка за них на кнад них пре-
гле да скра ти ло би се вре-

Ин ва лид ски
пен зи о не ри
За кључ но с кра јем 

сеп тем бра, пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју у на-
шој др жа ви ко ри сти ло је 
укуп но 359.147 оси гу ра-
ни ка, код ко јих су ле ка-
ри ве шта ци Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње 
уста но ви ли да су пот пу-
но не спо соб ни да и да-
ље ра де. 

Од овог бро ја ин ва-
лид ску пен зи ју при ма 
330.631 ко ри сник пен зи-
је из ка те го ри је за по сле-
них, 16.074 из ка те го ри је 
са мо стал них де лат но-
сти, док их је из ка те-
го ри је по љо при вред ни ка 
12.442.

Иначе од укупног броја 
корисника РФ ПИО, 22,54 
одсто чине инвалидски 
пензионери.

Нов ча ну на кна ду за 
ту ђу по моћ и не гу у Ср би-
ји при ма око 72.000 пен-
зи о не ра и оси гу ра ни ка , 
и то око 59.500 из ка те-
го ри је за по сле них, ско-
ро 2.500 са мо ста ла ца и 
око 10.000 па о ра. Из Ре-
пу блич ког фон да ПИО за 
ис пла ту ових на кна да ме-
сеч но се из два ја око 906 
ми ли о на ди на ра.
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ЛЕ КА РИ СПРЕМ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ 
КОН ВЕН ЦИ ЈЕ СА СЛО ВЕ НИ ЈОМ

Сва ко ра ди по
 свом за ко ну 

Ле ка ри Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че-
ње Фон да ПИО не оче ку ју да ће би ти мно го 
оси гу ра ни ка ко ји ма ће, по Спо ра зу му о со-
ци јал ном оси гу ра њу са Сло ве ни јом, ве шта-
чи ти здрав стве но ста ње, али ко ли ко год их 
бу де – спрем ни су за то. Као и њи хо ве сло-
ве нач ке ко ле ге. При ли ком не дав ног бо рав ка 
ов да шње ме ди цин ске де ле га ци је (др Ми ла 
Ни ко лић, за ме ник ди рек то ра Сек то ра, др Ди-
ка Ка је вић, на чел ник Сек то ра, и др Не вен ка 
По лак из Оде ље ња за ве шта че ње по ме ђу-
на род ним уго во ри ма) у Љу бља ни уса гла ше но 
је ка ко ће се ра ди ти кад кон вен ци ја сту пи на 
сна гу. С об зи ром на то да сло ве нач ки за кон 
о ПИО има дру га чи ја пра ва, па, из ме ђу оста-
лог, још по зна је и при зна је ума ње ну рад ну 
спо соб ност за оба вља ње од ре ђе них по сло ва 
или има три гру пе не ге и по мо ћи, до го во ре-
но је да сва ко ве шта чи по свом за ко ну, а да 
ко ле га ма из дру ге др жа ве до ста вља по пу ње-
ни обра зац са пот пу ном пра те ћом ме ди цин-
ском до ку мен та ци јом. 

– Бо ра вак у Сло ве ни ји био нам је ин те-
ре сан тан јер смо се упо зна ли са ра дом дру-
га чи је ор га ни зо ва ног сек то ра за ве шта че ње. 
Об и шли смо њи хо ве де ло ве и у Ма ри бо ру и 
Мур ској Со бо ти, ви де ли где и ка ко ра де њи-
хо ва 23 ле ка ра и чу ли да има ју још 280 спољ-
них ме ди цин ских са рад ни ка, а за ко ми си је, 
бу ду ћи да они још це не рад ну спо соб ност у 
од но су на рад но ме сто, ан га жу ју и не ме ди-
цин ске са рад ни ке као што су ин же ње ри за-
шти те на ра ду – при ча др Ка је вић.

Сло вен ци, на ста вља др Ка је вић, не ма ју 
функ ци о нал ну ди јаг но сти ку као наш Фонд и то 
им је би ло за ни мљи во ка да су у мар ту би ли 
у Бе о гра ду. На шим ле ка ри ма, пак, за ни мљив 
је био план сло ве нач ких ко ле га: они су, на и-
ме, на у ми ли да на пра ве за вод за ве шта че ње 
ко ји би био са мо ста лан и ра дио ве шта че ња 
и за пен зиј ски фонд, али и за здрав ство, за 
бо ло ва ња, а ујед но би био диг нут и на ни во 
на уч не ба зе у ко јој би се ле ка ри спе ци ја ли зо-
ва ли упра во за ме ди цин ска ве шта че ња.

Г. О.

ме по треб но за од лу чи ва ње о 
по је ди ним но вим зах те ви ма. 
Ва жно је и то да оси гу ра ни ци 
ви ше не ће мо ра ти при ло же ну 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју да 
ове ра ва ју са мо у су ду или оп-
штин ским ор га ни ма упра ве, већ 
ће мо ћи да је фо то ко пи ра ју и 
ове ре и у фи ли ја ла ма пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
– ка же Стан ко вић.

До сад су и оси гу ра ни ци код 
ко јих ле че ње ни је за вр ше но 
не рет ко под но си ли зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на ин ва лид-
ску пен зи ју, не че ка ју ћи ис ход 
ле че ња и евен ту ал но оздра вље-
ње. У та квим слу ча је ви ма, уме-
сто кон ста та ци је да пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју ни је при-
зна то због то га што ле че ње 
ни је за вр ше но, убу ду ће у не-
га тив ном ин ва лид ском ре ше-
њу пи са ће – због то га што не 
по сто ји пот пу ни гу би так рад-
не спо соб но сти.

– Ре ше ња у ко ји ма је у дис по-
зи ти ву би ло на пи са но да ле че-
ње још ни је за вр ше но отва ра ла 

су мо гућ ност Ре пу блич ком за-
во ду за здрав стве но оси гу ра ње 
да ове оси гу ра ни ке одр жа ва на 
бо ло ва њу ду же од два ме се ца, 
а на кна ду за ра де због њи хо вог 
од су ство ва ња с по сла обез бе ђи-
вао је Ре пу блич ки фонд ПИО. 
Ти ме што ће убу ду ће у дис по-
зи ти ву пи са ти – због то га што 
не по сто ји пот пу ни гу би так рад-
не спо соб но сти, из вр ше но је 

ускла ђи ва ње са За ко ном о ПИО 
ко ји про пи су је усло ве за при-
зна ва ње пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју и из бег ну та си ту а ци ја 
да ре ше ње Фон да бу де основ 
по ко јем ће РЗ ЗО на да ље про-
ду жа ва ти бо ло ва ње оси гу ра ни-
ку. Да кле, Ре пу блич ки фонд у 
окви ру сво јих над ле жно сти од-
лу чу је о зах те ви ма за при зна-
ва ње овог пра ва, од но сно да 
ли не ко ис пу ња ва усло ве за то 
пра во или не, а ни ка ко та ква 
од лу ка не мо же би ти раз лог 
да се оси гу ра ник нео гра ни че-
но др жи на бо ло ва њу – ис ти-
че Вла ди мир Стан ко вић.

Т. Кр шић

Про ве ра по за ко ну
За кон о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу про пи сао је оба-

ве зан кон трол ни пре глед ин ва лид ских пен зи о не ра нај ка сни је 
у ро ку до три го ди не. Из у зе так су ста ри ји од 58 го ди на и они 
чи је ди јаг но зе не га ран ту ју да ће им рад на спо соб ност би ти 
по бољ ша на.

Уко ли ко се ин ва лид ски пен зи о нер не ода зо ве по зи ву и не 
до ђе на до пун ски пре глед, или не оправ да из о ста нак, об у ста-
вља му се, опет по За ко ну о ПИО, ис пла та пен зи је.

Др Дика Кајевић
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УСКО РО ОБ НО ВА РА ЧУ НАР СКЕ ОПРЕ МЕ И У ПО КРА ЈИН СКОМ ФОН ДУ ПИО

Тер ми на ли из про шлог
ве ка иду у исто ри ју

Сек тор за ИТ при ли ком пре се ље ња елек трон ске ис пла те са мо ста ла ца 
и по љо при вред ни ка уште део две го ди не рад них са ти
СеСе
и и 

РАЗВОЈ

Рад ни ци и ко ри сни ци 
услу га По кра јин ског 

фон да ПИО осе ти ће уско-
ро бла го де ти на бав ке но ве 
ра чу нар ске опре ме пре-
ко Свет ске бан ке у Ре пу-
блич ком фон ду ПИО – кроз 
ефи ка сни ји рад Слу жбе. 
На и ме, мр Сло бо дан Гам-
бер, ди рек тор Сек то ра за 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
у Ди рек ци ји По кра јин ског 
фон да, оче ку је да ће нај-
ве ћа ор га ни за ци о на је ди ни-
ца РФ ПИО у ро ку од 10 до 
15 да на до би ти 331 пер со-
нал ни ра чу нар, 15 лап топ 
ком пју те ра, 53 ма тич на и 
62 ла сер ска штам па ча. На-
рав но, пр во ће би ти за ме-
ње но око 270 тер ми на ла, 
ко ји су у По кра јин ски фонд 
и сти гли као по лов на ро-
ба кра јем осам де се тих го-
ди на про шлог ве ка, и ко ји 
су че стим ква ро ви ма до сад 
за по сле ни ма „за гор ча ва ли 
жи вот”. То се од но си и на 

IBM штам па че – „вр шња ке” 
ових тер ми на ла. На кон то га, 
ова са вре ме на ра чу нар ска 
опре ма ће, по при о ри те ту, 
би ти рас по ре ђе на пр во на 
уда ље ним ло ка ци ја ма По-
кра јин ског фон да, а по том 
и у оста лим ме сти ма. 

– Оче ку је мо и из град њу 
но ве софт вер ске (про грам-
ске) плат фор ме – је дин стве-
не у Фон ду, што на рав но 
из и ску је и до дат ну обу ку 
за по сле них у Сек то ру. Ми-
слим да ће она по че ти до 
кра ја ове го ди не. Има мо 
до ста мла дих и шко ло ва-
них љу ди, ко ји су ди пло ми-
ра ли на елек тро тех нич ком, 
при род но-ма те ма тич ком или 
ин фор ма тич ком фа кул те ту, 
а до дат но су те сти ра ни за 
скло ност ра ду на ком пју-
те ри ма, и, уз ста ри је ко-
ле ге ко је по зна ју си стем, 
они мо гу ре ла тив но бр зо 
да на пра ве пре се ље ње про-
гра ма и по да та ка на но ву 

плат фор му – ка же мр Сло-
бо дан Гам бер.
За хва љу ју ћи ве ли ком 

тру ду за по сле них из овог 
сек то ра, не до ста ци за ста ре-
ле тех но ло ги је ни су се мно-
го осе ћа ли у ра ду Слу жбе. 
Ре ци мо, то ком ове го ди не, 
ка да се Те ле ком озбиљ ни је 
укљу чио у са рад њу, по ве за-
ли су на цен трал ни ра чу нар 
14 ис по ста ва у Вој во ди ни, 
а бр зи на пре но са ди ги тал-
них во до ва по ве ћа на је са 
64 ки ло бај та у се кун ди на 
512 за фи ли ја ле, и 256 за 
слу жбе фи ли ја ла и ис по ста-
ве. То је ура ђе но на свим 
прав ци ма у По кра ји ни где 
су по сто ја ле тех нич ке мо-
гућ но сти. Пре о ста ло је да 
се по ве же још се дам ис-
по ста ва, уз услов да Те-
ле ком утвр ди да је то и 
из во дљи во, јер, исти ни за 
во љу, у до са да шњој са рад-
њи би ло је и про бле ма са 
струч ном слу жбом ове ком-
па ни је. На и ме, де ша ва ло се 
да до го во ре ни ро ко ви ни су 
по што ва ни, зах те ва не ка рак-
те ри сти ке би ле су по ме ша-
не, та ко да су за по сле ни из 
Сек то ра гле да ли да ма ње 
те шко ће са ми ре ша ва ју, а 
оне круп ни је су ре ша ва не 
на „ви шем ни воу”. Углав ном 
су то и раз ло зи због ко јих 
су не ке ис по ста ве „про ра-
ди ле” не што ка сни је не го 
што је пла ни ра но.  

Сек тор за ИТ је до сад 
че сто успе вао да уште ди 
до ста вре ме на у ра ду и оста-
лим ко ле га ма у По кра јин-
ском фон ду. Ре ци мо, код 
прет ход ног по ве зи ва ња ста-
жа ура ди ли су по сло ве ко је 
не ра де про грам ски, и ка-
да би се та ак тив ност вре-

мен ски из ра чу на ла, уште да 
би из но си ла не ко ли ко ме се-
ци по за по сле ном слу жбе-
ни ку Фон да.

Слич на ствар је ура ђе-
на и при ли ком елек трон ског 
пре се ље ња по да та ка ис пла-
те из ка те го ри је са мо стал них 
де лат но сти и по љо при вред-
ни ка ка фи ли ја ла ма, ка да је 
за ско ро 29.000 ко ри сни ка 
пра ва ис пла та пре ба че на 
из Но вог Са да (из Лон чар-
ске 10) над ле жним фи ли-
ја ла ма. Илу стра ци је ра ди, 
за сва ки пред мет тре ба ло 
је утро ши ти око 10 ми ну та 
ра да, што би укуп но из но-
си ло 290.000 ми ну та, или 
4.833 са та, од но сно 604 да-
на, или, пак, ви ше од две 
го ди не ра да. ИТ сек тор је 
тај по сао ура дио за не ко-
ли ко да на.

На рав но, у Сек то ру за 
ин фор ма ци о не тех но ло ги-
је пла ни ра ју још но ви на у 
про гра ми ма ко је би по мо гле 
ка ко за по сле ни ма у Фон ду, 
та ко и гра ђа ни ма. При ме-
ра ра ди, не до ста ју ћи по да-
ци по за мол ни ца ма са да се 
ша љу дру гим фи ли ја ла ма 
кроз „мре жу”, а по по тре-
би и сли ка не ког ске ни ра-
ног до ку мен та, та ко да је 
уште да у вре ме ну то ком овог 
по ступ ка при мет на. 

– Оно што нам пред сто ји 
је су елек трон ски до ку мен-
ти и при ја ве пу тем елек-
трон ских до ку ме на та, као 
и упра вља ње до ку мен та ци-
јом. Но, за та кве по сло ве је 
нео п ход но обез бе ди ти до бар 
хар двер: сер ве ре, сто ри џе, 
ске не ре... – за кљу чио је мр 
Сло бо дан Гам бер. 
Ми ро слав Мек те ро вић

Мр Сло бо дан Гам бер
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ПОВОДИ

1

Сва ко днев но се по ве ћа ва број стра на ка ко је у сво јој сре ди ни же ле даСва ко днев но се по ве ћа ва број стра на ка ко је у сво јој сре ди ни же ле да
оства ре не ко пра во из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра њаоства ре не ко пра во из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња

ПРО РА ДИ ЛЕ ИС ПО СТА ВЕ ФОН ДА ПИО У НО ВОМ БЕ ЧЕ ЈУ И НО ВОЈ ЦР ЊИ

По сло ви нај и ску сни јим
рад ни ци ма

Ре пу блич ки фонд ПИО отво рио је не-
дав но ис по ста ве Фи ли ја ле Зре ња-

нин у оп шти на ма Но ви Бе чеј и Но ва 
Цр ња. Њи хо ви жи те љи са да, уме сто 
да пре ва љу ју по че тр де се так ки ло ме-
та ра до се ди шта Фи ли ја ле у Зре ња ни-
ну, мо гу, уз ма ње утро ше ног вре ме на 
и уз знат ну уште ду нов ца, да оства ре 
пра ва из пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу-
ра ња и у сво јој сре ди ни: у Но вој Цр њи 
утор ком и пет ком, у ЈНА 113 (згра да 
не ка да шњег Ко ми те та), а у Но вом Бе-
че ју по не дељ ком и че тврт ком, у Ули-
ци мар ша ла Ти та 17 – та ко ђе у цен тру 
гра да. Рад но вре ме ис по ста ва је од 8 
до 15 ча со ва, а стран ке се при ма ју од 
8 до 13, по што за по сле ни део рад ног 
вре ме на ко ри сте и за об ра ду при спе-
ле до ку мен та ци је.

Ми лан Зве кић, ди рек тор Фи ли ја ле 
Зре ња нин, од лу чио је да у но во о тво-
ре ним ис по ста ва ма ра де два нај и ску-
сни ја рад ни ка Ма тич не еви ден ци је: 
Вла ди мир Ба тањ ски (Ис по ста ва Но ви 
Бе чеј) и Осто ја Ће хо (Ис по ста ва Но ва 
Цр ња) оба вља ли су раз ли чи те по сло ве 
у окви ру Фон да, а са да су у при ли ци 

да све сте че но зна ње об је ди не услу-
жу ју ћи гра ђа не из ових оп шти на.

– Отва ра ње ис по ста ва у Но вом Бе-
че ју и Но вој Цр њи за и ста је би ло по-
треб но, а оче ку јем да ће мо, у Фон ду 
ПИО, про на ћи на чин да ове ис по ста-
ве, као и дру ге ко је отва ра мо, ра де 
пу ну рад ну не де љу да би смо об у хва-
ти ли што ши ру про бле ма ти ку из пен-

зиј ског оси гу ра ња и та ко по бољ ша ли 
услу ге оси гу ра ни ци ма и пен зи о не ри ма 
– ре као је Ми лан Зве кић. 

Рај ка Сан то вац из аген ци је „Ра чу-
но вод ство” из Но вог Бе че ја за до вољ-
но ка же: 

– За нас књи го во ђе је ве о ма ва жно 
што не мо ра мо до Зре ња ни на да би смо 
ура ди ли при ја ву или од ја ву на оси гу ра-
ње, под не ли до каз о упла ти до при но-
са, пре да ли обра зац М-4 или по ве за ли 
за о ста ли стаж за на ше кли јен те, и то 
по себ но у си ту а ци ја ма ка да не сти же-
мо да оба ви мо све што смо на у ми ли 
у то ку истог да на, па мо ра мо у ви ше 
на вра та до Фи ли ја ле. Овај по тез ру ко-
вод ства Фон да је пра ви по го дак. 

Дра го је Ми лој ко вић из Но вог Бе че-
ја био је до дат но рас по ло жен, јер је 
упра во под нео зах тев за пен зи ју.

– И ја и мо ји при ја те љи и ком ши-
је сма тра мо да је ово из ван ре дан по-
тез Фон да, јер са да не мо ра мо да се 
мал тре ти ра мо да за ова кве по сло ве 
пу ту је мо у Зре ња нин – из ја вио је овај 
ве те ран ра да. 

Пре ма ре чи ма Зо ра на Пе тро ви ћа, 
пред сед ни ка Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра Но ви Бе чеј, они су за до-
вољ ство отва ра њем Ис по ста ве Фон да 
ПИО „по твр ди ли” ти ме што су и на са-

стан ци ма ме сних ор га ни за ци ја ин фор-
ми са ли члан ство и гра ђа не о по чет ку 
ње ног ра да.

Осто ја Ће хо ка же да је рас по ло же-
ње гра ђа на слич но и у оп шти ни Но-
ва Цр ња. По сла има мно го. Он при ма 
све вр сте зах те ва из ПИО, при ја ве и 
од ја ве (М-1 и М-2), по пу ње не обра-
сце М-4, и да је ин фор ма ци је о пре-
ба ци ва њу ис пла те пен зи ја на бан ке, 
као и о дру гим по сло ви ма из ис пла-
те. Тре нут но нај ви ше из да је по твр де 
гра ђа ни ма да ни су ко ри сни ци пен зи-
ја, да би оства ри ли пра ва код цен тра 
за со ци јал ни рад. 

Вла ди мир Ба тањ ски је и ра ни је „по-
кри вао” те рен оп шти не Но ви Бе чеј 
ра де ћи кон тро лу до при но са и ком пле-
ти ра ње пред ме та, али ово је, оце њу-
је, мно го сло же ни ји по сао ко ји зах те ва 
ши ре зна ње из обла сти ПИО и стал-
ну са рад њу са Слу жбом за за по шља-
ва ње и За во дом за здрав ство у Но вом 
Бе че ју. Осим пен зи о не ра ко ји тра же и 
по твр де о из но су пен зи је да би би ли 
осло бо ђе ни пла ћа ња пар ти ци па ци је у 
здрав ству, до ла зи све ви ше и дру гих 
ко ри сни ка пра ва и оси гу ра ни ка, по-
што је и све ви ше љу ди ин фор ми са-
но о ра ду Ис по ста ве. 

М. Мек те ро вић

Дра го је Ми лој ко вић, Вла ди мир Ба тањ ски и Зо ран Пе тро вић

Осто ја Ће хо
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КРАЈ ГО ДИ НЕ ПО СЛО ВИЧ НО ЈЕ ВРЕ МЕ ЗА ПИ ТА ЊЕ: КА ДА ПОД НЕ ТИ ЗАХ ТЕВ ЗА ПЕН ЗИ ЈУ 

Иду ће го ди не шест
ме се ци ду же

Ко ис пу ња ва ста ро сни услов за пен зи о ни са ње, до по след њег ово го ди шњег
да на мо же да ис ко ри сти ва же ће пра ви ло, по сле пра зни ка – ко не ма пун
стаж мо ра ће да че ка да на пу ни 59,5, од но сно 64,5 го ди на 

КК
дада
стст

ИЗА ШАЛТЕРА

Има увек оних ко ји су већ ис пу ни-
ли, или са мо што ни су, бар је дан 

услов за пен зи ју, а крај го ди не је не-
ка ко пред о дре ђен за веч но ак ту ел-
но пи та ње: да ли пре да ти зах тев за 
пен зи ју 30. или 31. де цем бра. 

Раз лог за ди ле му, овог пу та, не 
ле жи са мо у по ме ра њу ста ро сне гра-
ни це за шест ме се ци од 1. ја ну а ра 
2010. го ди не (за же не на 59,5, за му-
шкар це на 64,5 го ди на жи во та и ми-
ни мум 17 го ди на ста жа), већ и због 
на ја ве из ме на За ко на о пен зиј ско-ин-
ва лид ском оси гу ра њу.

Ја сно је да же не и му шкар ци ко-
ји су у овој го ди ни, уз нај ма ње 18 
го ди на ста жа, на вр ши ли и по треб не 
го ди не жи во та (59-64), има ју рок да 
нај да ље 31. де цем бра пре да ју зах-

те ве за пен зи ју – ако не же ле да 
че ка ју још шест ме се ци по сле свог 
ро ђен да на да би оства ри ли то пра-
во. На жа лост, има и не до вољ но ин-
фор ми са них ко ји ми сле да је бо ље 
да рас ки ну рад ни од нос упра во с 31. 
де цем бром да би им, ка ко ве ру ју, у 
об ра чун пен зи је „ушла це ла го ди на”. 
Ово је, ина че, јед на од нај ра ши ре-
ни јих за блу да (за о ста ла из вре ме на 
до кра ја 2005. до ка да се, за и ста, у 

об ра чун пен зи је узи ма ла прет ход на 
го ди на па је за то та да би ло ва жно 
да це ла та го ди на бу де ком пле ти ра-
на у М-4) с ко јом мно ги гра ђа ни сти-
жу пред шал тер Фон да ПИО. Јер, од 
1. ја ну а ра 2006. го ди не при ме њу је 
се дру га чи ја ра чу ни ца – у об ра чун 
пен зи је ура чу на ва се сав оства ре ни 
стаж и за ра де до тре нут ка за кљу че-
ња рад ног од но са. Исто вре ме но, онај 
ко ме рад ни од нос пре ста не 31. де-
цем бра пен зи ју мо же да за тра жи тек 
су тра дан, тј. – већ у 2010. го ди ни на 
чи јем по чет ку опет, због по ди за ња 
ста ро сне гра ни це, ри зи ку је да бу де 
ко ји ме сец пре млад за то...

Нео ба ве ште ност, да кле, и у овом 
слу ча ју мо же узе ти да нак, јер тај је-
дан дан мо же би ти пре су дан по оства-

ри ва ње пра ва. То зна чи да уко ли ко, 
ре ци мо, же на са на вр ше них 59 го ди на 
жи во та и нај ма ње 18 го ди на ста жа, 
под не се зах тев 31. де цем бра, мо ра-
ће да са че ка још шест ме се ци да би 
по но ви ла зах тев за пен зи ју.

Та ко ђе, ових да на ве ли ки број стра-
на ка ко је су, уз 53 го ди не жи во та, 
на вр ши ле и пун стаж (же не 35, му-
шкар ци 40 го ди на) рас пи ту је се да ли 
је од ла га ње пен зи је и за њих ри зич но, 

уко ли ко од 1. ја ну а ра сту пе на сна гу 
но ви про пи си и од ре де, ре ци мо, да је 
за пен зи о ни са ње по треб но ви ше го ди-
на или ви ше ста жа. Дру гим ре чи ма: 
да ли ће они ко ји су оства ри ли пун 
рад ни стаж (35, од но сно 40 го ди на) 
и на вр ши ли 53 го ди не жи во та мо ћи 
си гур но да ра чу на ју да но ви про пи-
си не ће по ква ри ти њи хов план да још 
ко ји ме сец, или и још ко ју го ди ну ра-
де, ка да се већ осе ћа ју спо соб ним за 
то или им је пла та, ка ква-та ква, ипак 
бо ља не го пен зи ја. 

Дру га ди ле ма с ко јом ових да на 
гра ђа ни до ла зе пред на ше шал те ре 
је сте да ли, ако са ми упла ћу ју стаж 
оси гу ра ња по чла ну 15, а не до ста је 
им још ко ји ме сец до „пу не пен зи је”, 
мо гу да на ста ве без бед но да упла ћу-
ју до при но се у иду ћој го ди ни, а да 
им то не бу де уза луд.

Сва та пи та ња тра же си гу ран и 
не дво сми слен од го вор за ко ји је у 
овом тре нут ку, ка да се тек ана ли-
зи ра ју и про це њу ју мо гу ћа но ва за-
кон ска ре ше ња, пре ра но. Су де ћи по 
до са да шњим на ја ва ма зва нич ни ка, 
из ме не за ко на, ипак, не тре ба оче-
ки ва ти пре про ле ћа иду ће го ди не, а 
мо гу ћи прав ци из ме на, за сад, не на-
ја вљу ју се пре 2011. го ди не. У при лог 
спо ко ју и оси гу ра ни ка и пен зи о не ра 
иду и зва нич на уве ра ва ња да ће се 
при до но ше њу но вог за ко на, из ме ђу 
оста лог, во ди ти ра чу на и о кон ти ну и-
те ту сте че них пра ва и па жљи вом од-
ме ра ва њу оп штег ин те ре са.
За сад, за оне ко ји ма не до ста је 

још ко ји ме сец до пу ног рад ног ста-
жа или „по ла” ро ђен да на до ис пу-
ња ва ња ва же ћег ста ро сног усло ва за 
пен зи ју, си ту а ци ја је знат но из ве сни-
ја: ак ту ел ни за кон про пи сао је да у 
2010. мо гу у пен зи ју. С об зи ром на 
ак ту ел ност и обим ност те ме, на сто ја-
ће мо да у бу ду ћим бро је ви ма на шег 
ли ста ин фор ми ше мо чи та о це о свим 
зна чај ним но ви на ма у кон тек сту ре-
фор ме пен зиј ско-ин ва лид ског си сте-
ма оси гу ра ња.

С. Мар се нић
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Око 65.000 пен зи о не ра 
ко ји у Бе о гра ду жи ве 

са ма ње од 14.836 ди на-
ра ме сеч но, нај ка сни је до 
кра ја сед ми це тре ба ло би 
да до би је још по 4.000 ди-
на ра, од но сно че твр ту ра ту 
ово го ди шње по мо ћи град ске 
вла де, по твр дио је за „Глас 
оси гу ра ни ка” Ми лан Кр ко ба-
бић, за ме ник гра до на чел ни-
ка Бе о гра да.

– По след ња ово го ди шња 
ра та би ће пен зи о не ри ма уру-
че на, као и до са да, на кућ-
не адре се. За то је го ди шње 
по треб но де сет ми ли о на евра 
и тај но вац већ је пла ни-
ран у град ском бу џе ту и за 
на ред ну го ди ну. Да кле, на-
ста ви ће мо и до го ди не да ис-
пла ћу је мо по 16.000 ди на ра 
у че ти ри ра те нај у гро же ни-
јим пен зи о не ри ма. По ре ђе-
ња ра ди, 65.000 бе о град ских 
пен зи о не ра је от при ли ке град 
ве ли чи не Чач ка, а град ска 
власт је вр ло све сна про бле-
ма с ко ји ма се пен зи о не ри 
су о ча ва ју у ве ли ком гра ду и 
ре ше на је да им мак си мал-
но по мог не. За то ће пре ста-
ти да ва жи и огра ни че ње 
за бес пла тан град ски пре-
воз: ста ри ји од 65 го ди на, 
ко ји су до сад има ли бес-
плат не мар ки це уко ли ко су 
им при ма ња би ла ни жа од 
21.715 ди на ра, од иду ће го-
ди не има ће бес плат не мар-
ки це без об зи ра на ви си ну 
при ма ња – об ја шња ва наш 
са го вор ник.

Ре но ви ра ње пр вог од по-
сто је ћих 20 клу бо ва за днев-
ни бо ра вак пен зи о не ра већ 
је при кра ју: 

– Пр ви об но вљени клуб, 
на Во ждов цу, у Љу бе Не ди-
ћа 12, би ће отво рен сле де-
ћег ме се ца. Сле де ће го ди не 

и сви оста ли би ће ком плет-
но ре но ви ра ни, од фа са де 
и кро ва, пре ко ин фра струк-
ту ре и са ни та ри ја, до уну-
тра шњег уре ђе ња. Иде се 
до тле да се по шту ју же ље 
ко ри сни ка тих клу бо ва: у 
јед ном су нас го спо ђе за-
мо ли ле да у де лу клу ба бу-
де те ле ви зор на ко ме ће 
оне мо ћи да гле да ју се ри-
је и оми ље не ка на ле, а да 
у дру гом де лу бу де апа рат 
на ме њен му шким чла но ви ма 
и њи хо вим спорт ским про-
гра ми ма. И за то је но вац 
пла ни ран у град ском бу џе-
ту. Ова квих клу бо ва не ма 
до вољ но у гра ду и у 2010. 
пла ни ра мо из град њу но вог 
у Ка лу ђе ри ци – на гла ша ва 
Ми лан Кр ко ба бић.

Пен зи о не ри ће од сле де-
ће го ди не мо ћи, пре ко сво-
јих ор га ни за ци ја и удру же ња, 
да по се ћу ју по зо ри шта и о 
то ме је већ за кљу чен уго-
вор из ме ђу Се кре та ри ја та за 
со ци јал ну за шти ту и Се кре-
та ри ја та за кул ту ру. Пла ни-
ра на је и фи нан сиј ска по моћ 
удру же њи ма и ор га ни за ци ја-
ма пен зи о не ра та ко да увек 
има ју од ре ђе на сред ства ко-
ји ма мо гу да рас по ла жу и 
пла ни ра ју ак тив но сти. 

– Ра ди се и на по ве ћа њу 
бро ја ге рон то до ма ћи ца, по-
го то во у нај у жем град ском 
под руч ју. Ти ме се оства ру-
ју два ци ља: ста рим љу ди ма 
се обез бе ђу је по моћ у ку ћи 
и дру же ње, а не за по сле ним 
же на ма мо гућ ност да до би ју 
по сао – ја сан је за ме ник гра-
до на чел ни ка Бе о гра да.

Ни су са мо пен зи о не ри со-
ци јал но угро же на ка те го ри ја. 
Ту спа да ју и де ца оме те на 
у раз во ју и ин ва ли ди, па ни 
они ни су за бо ра вље ни.

– За де цу са по себ ним 
по тре ба ма до са да је би-
ло не ких пи лот про је ка та 
у са рад њи са не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма, али ће то 
убу ду ће би ти ор га ни зо ва но. 
Тре ба ло би у сва кој град ској 
оп шти ни да по сто ји по је дан 
цен тар за њих, не са мо за 
де цу, већ и за оне ко ји су 
са да већ од ра сли љу ди. На 
Зве зда ри, у Пе трар ки ној 6, и 
Во ждов цу, у Бу ле ва ру осло-
бо ђе ња 2-4, већ је обез бе-
ђен про стор за то. По сто је у 
свим оп шти на ма град ски или 
оп штин ски по слов ни про сто-
ри из да ти при ват ни ци ма ко ји 
се или не на мен ски ко ри сте, 
или за куп ци не пла ћа ју ки ри-
ју (иако је ис под тр жи шне) и 
то већ про ве ра ва мо. По сто-
ји, да кле, на чин да се про-
стор за те цен тре обез бе ди, 
уз нео п ход не адап та ци је, а 
не да се у сва кој оп шти ни 
гра ди јер је то мно го ску-
пље. А је дан ве ли ки цен тар 
(1.600 ква драт них ме та ра) за 
осо бе са по себ ним по тре ба-
ма у за вр шној је фа зи град-
ње у Шек спи ро вој ули ци на 
Де ди њу – при ча Ми лан Кр-
ко ба бић.

Град ска вла да за сту па те-
зу да сви ма тре ба пру жи ти 

јед на ку шан су и за то је за-
по шља ва ње ин ва ли да не за-
о би ла зна те ма:

– На ша иде ја је да ожи ви-
мо рад за штит них ра ди о ни ца. 
На сто ја ће мо да омо гу ћи мо 
да оне по слу ју без пла ћа-
ња ПДВ-а на сво је про из-
во де и услу ге, што ће их 
учи ни ти кон ку рент ним на 
тр жи шту, а омо гу ћи ће за-
по шља ва ње не ко ли ко хи-
ља да ин ва ли да, јер жи вот 
од со ци јал не по мо ћи је ну-
жда, а не иде ал – ја сан је 
наш са го вор ник.

На та ли тет је још јед на 
„бол на тач ка” и Бе о гра да, па 
бу ду ће мај ке од гра да до би-
ја ју 35 од сто за ра де, ко ли-
ко им се од у зи ма јер су на 
бо ло ва њу, а око 8.000 не за-
по сле них труд ни ца, уз бе бу, 
до би ће и по 40.000 ди на ра 
из бу џе та гра да. 

Ни су за бо ра вље не ни на-
род не ку хи ње у ко ји ма се 
тре нут но днев но при пре ма 
6.500 обро ка и де ли на 31 
ме сту у гра ду:

– То је за хи ља ду ви-
ше не го у но вем бру про-
шле го ди не. Али, до бра вест 
је да се тај број не по ве-
ћа ва. Ипак, ми за ове по-
тре бе има мо пла ни ра но око 
три ми ли о на евра и спрем-
ни смо и на 16.000 обро ка 
днев но, али се на да мо да 
не ће би ти по тре бе за тим. 
Мо рам са мо да на гла сим да 
сав но вац на ме њен на ве де-
ним со ци јал ним да ва њи ма 
не ма ни ка кве ве зе са ре пу-
блич ким бу џе том, већ је све 
из бу џе та гра да и пла ни ра 
се ове го ди не за на ред ну 
– ја сан је Ми лан Кр ко ба-
бић, за ме ник гра до на чел-
ни ка Бе о гра да.

Ве сна Ана ста си је вић

ПОВОДИ

3

ЗА МЕ НИК ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА БЕ О ГРА ДА МИ ЛАН КР КО БА БИЋ ПО ТВР ДИО

Че твр та ра та до
кра ја не де ље

И до го ди не по моћ од 16.000 ди на ра, отва ра ње пр вогИ до го ди не по моћ од 16.000 ди на ра, отва ра ње пр вог
ре но ви ра ног клу ба на Во ждов цу иду ћег ме се ца, а од на ред не го ди нере но ви ра ног клу ба на Во ждов цу иду ћег ме се ца, а од на ред не го ди не

у оп шти на ма и цен три за де цу, и оне ко ји то ви ше ни су, са по себ ним по тре ба ма у оп шти на ма и цен три за де цу, и оне ко ји то ви ше ни су, са по себ ним по тре ба ма 

Ми лан Кр ко ба бић
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МО ГУ ЛИ СУД СКИ ДА СЕ НА ПЛА ТЕ ПЕН ЗИЈ СКИ ДО ПРИ НО СИ 

До пре су де и не ка ко,
до нов ца – те шко

По сло дав ци на раз не на чи не оду го вла че по сту пак, па он рет ко тра је 
кра ће од три го ди не, а он да че сто бу де пре ка сно и за рад ни ка
и за по сло дав ца – ко ји у ме ђу вре ме ну бан кро ти ра

ПП
кркр
и и 

У ЖИЖИ

Др жа ва је, ово га пу та, 
по ну ди ла са мо пред у-

зе ћи ма ко ја су др жав на, 
или су то до при ва ти за-
ци је би ла, да, по зај ми цом 
из бу џе та, на кнад но пла те 
пен зиј ске до при но се ко је 
ду гу ју за по сле ни ма. Оне 
чи ји се по сло дав ци оглу ше 
о нај но ви ју по ну ду др жа ве, 
или и не ма ју шта да за ло-
же да би јем чи ли вра ћа ње 
бу џет ског зај ма, а на ро чи-
то рад ни ке код при ват них 
по сло да ва ца чи је су рад-
не књи жи це та ко ђе пра-
зне, вла ди ни зва нич ни ци 
упу ћу ју на – суд. 

– Не пла ћа ње до при но са 
по ста ло је, на жа лост, ве о-
ма ра ши ре на по ја ва. Не-
рет ко по сло да вац уоп ште 
не при ја ви за по сле ног, уз 
стал на обе ћа ња да ће то 
учи ни ти „уско ро” или „сле-
де ћег ме се ца”, а рад ник и 
по ред то га, из ег зи стен ци-
јал них раз ло га, на ста вља 
да ра ди код ње га. Де ша-
ва се и да за по сле ни бу-
де при ја вљен, али у не ком 
тре нут ку по сло да вац, због 
на вод них фи нан сиј ских те-
шко ћа, пре ста не да пла ћа 

до при но се, а рад ник за то 
са зна тек у мо мен ту пре-
стан ка рад ног од но са, при-
ли ком од ла ска у пен зи ју, 
или ка да, на при мер, же-
на оде на по ро диљ ско или 
дру го бо ло ва ње ду же од 60 
да на па са зна да јој здрав-
стве но оси гу ра ње ни је пла-

ће но и не мо же да до би је 
на кна ду за бо ло ва ње... – 
ка же адво кат Рад ми ла Бо-
са нац кроз чи ју кан це ла ри ју 
је про шло не ма ло ова квих 
не вољ ни ка. – Пра во да им 
по сло да вац пла ћа оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње за по-
сле ни мо гу да оства ре у 
суд ском по ступ ку, али док 
су у рад ном од но су рет ко 
се од лу чу ју за то бо је ћи се 
от ка за. А ка да је до от ка за 
већ до шло, то че сто ли чи 
на Си зи фов по сао. 

Не рет ко, и от каз та квом 
рад ни ку бу де не за ко нит. Он-
да, на рав но, пр во тре ба во-
ди ти спор за до ка зи ва ње 
не за ко ни тог гу бит ка по сла, 
а тек ако се то успе шно 
при ве де кра ју, во ди се но-
ви спор за на пла ту не ис пла-
ће них за ра да и до при но са. 
Има слу ча је ва да за по сле ни 

сам упла ти до при но се уме-
сто не са ве сног по сло дав ца, 
па по сле ту жбом тра жи на-
кна ду ште те од ње га у ви-
си ни упла ће не су ме. Исти на, 
бар се за рад не спо ро ве у 
слу ча ју от ка за не пла ћа ју 
суд ске так се, али ако су у 
пи та њу не ис пла ће не за ра-
де и до при но си, так са се 
пла ћа јер се ра ди о нов-
ча ном по тра жи ва њу. Та ко 
за по сле ни, ко ји је, су де ћи 
по то ме што се од ва жио да 
ту жи по сло дав ца, ве ро ват-
но и без по сла, мо ра да се 
спре ми и на до дат ни из да-
так. До ду ше, ка же адво кат 
Бо са нац, ту по сто ји и тзв. 
си ро ма шко пра во, па они 
ко ји не ма ју при хо де мо гу 
да бу ду осло бо ђе ни пла ћа-
ња так се или им се она бар 
од го ди до прав но сна жно сти 
пре су де. И адво кат ске услу-

Рад ми ла Бо са нац

Оба ве зно и санк ци о ни са но, али... 
– Оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, ко је об у хва та 

пен зиј ско-ин ва лид ско и здрав стве но, а та ко ђе и оси-
гу ра ње за слу чај не за по сле но сти, ре гу ли са но је им-
пе ра тив ним про пи сом, због то га се и зо ве оба ве зно, 
и санк ци о ни са но је па је др жа ва над ле жна да обез-
бе ди и кон тро лу и над зор над спро во ђе њем тог про-
пи са, што, на жа лост, у прак си ни је слу чај. Уко ли ко 
по ре ски об ве зник не пла ти на вре ме по ре ску оба ве зу 
пре ма др жа ви, др жа ва има вр ло ефи ка сан и раз ра ђен 
ме ха ни зам при нуд не на пла те; ме ђу тим, у слу ча ју не-
пла ће них до при но са, за по сле ни мо ра сам да се сна-
ла зи, иако не пла ћа ње до при но са не га тив но ути че на 
пен зиј ски фонд и до дат но оп те ре ћу је др жа ву – при-
ме ћу је адво кат Бо са нац.
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ге има ју це ну, али на ша са-
го вор ни ца твр ди да ве ћи на 
адво ка та у рад ним спо ро ви-

ма ни шта не на пла ћу је, или 
са мо ми ни мал не тро шко ве, 
до окон ча ња по ступ ка ка да 
се све то, до дат но, ис по ста-
ви по сло дав цу ко ји је из гу-
био спор. Не рет ко, бу де то 
60.000 ди на ра за три го ди-
не ра да. Али, не кад на кра-
ју не ма ни ди на ра по кри ћа 
ни за фо то ко пи ра ње, штам-
па ње, пре воз...

Оства ри ва ње ових пра-
ва у суд ском по ступ ку свр-
сис ход но је, под усло вом 
да се по сту пак бр зо окон-
ча и – да до су ђе на сред-
ства од по сло дав ца мо гу 
да се на пла те. Сам по сту-
пак, ка же адво кат Бо са нац, 
не би тре ба ло ду го да тра-
је, ме ђу тим, ка ко За кон о 
пар нич ном по ступ ку не до-
вољ но шти ти ту жи о ца, већ 
шти ти ту же ног, по сло да вац 
на раз не на чи не мо же да 
оду го вла чи до но ше ње суд-
ске пре су де.

– Ту же ни по сло да вац 
мо же да не до ла зи на ро-
чи шта, да из ми шља сто и 
је дан на чин да по сту пак 

про лон ги ра од, нај че шћег, 
не при ма ња по зи ва, до, на 
при мер, га ше ња пред у зет-

нич ке рад ње и отва ра ња 
пред у зе ћа на истом ме сту, 
али код ко га се као вла сник 
по ја вљу је дру ги члан по ро-
ди це, или се на во ди дру га 
ули ца код објек та ко ји из-
ла зи на две ули це, па не 
мо же да се до ка же прав-
но след бе ни штво. По је ди-
ни по сло дав ци отва ра ју по 
ви ше пред у зе ћа ко ја по сто-
је са мо у ре ги стру, али не 
по слу ју и не ма ју имо ви ну, 
он да при ја вљу ју за по сле не 
на та пред у зе ћа, па у слу-
ча ју спо ра не ма шта да се 
на пла ти. Та ко ђе, др жа ва је 
учи ни ла услу гу ве ли ком бро-
ју по сло да ва ца ко ји се ни су 
пре ре ги стро ва ли у Аген ци ји 
за при вред не ре ги стре та ко 
што је до не ла од лу ку о га-
ше њу њи хо вих пред у зе ћа и 
пред у зет нич ких рад њи, па 
за по сле ни ко ји су их ту жи-
ли за не ис пла ће не за ра де и 
не пла ће не до при но се ни су 

мо гли да на ста ве по сту пак 
јер ни су мо гли да до ка жу 
ко је прав ни след бе ник уга-
ше них фир ми. Ме ђу тим, у 

слу ча ју ка да су вла сни ци 
та квих пред у зе ћа ус кра ти-
ли др жа ву за по рез, др жа-
ва и у та квим си ту а ци ја ма 
на ла зи на чин да ка зни по-
сло дав ца, а за не пла ће не 
до при но се и за ра де за по-
сле не упу ћу је на суд. 

На ша са го вор ни ца је ис-
ку си ла, а и сум ња да се 
ова кви по ступ ци мо гу, кроз 
пр во сте пе ни и на ро чи то ду-
го тра јан дру го сте пе ни по-
сту пак, за вр ши ти бр же од 
три го ди не. По ми ње и ис ку-
стве ни ку ри о зи тет: до би ла 
је рад ни спор, у пи та њу је 
био не за ко ни ти от каз, ко ји 
је тра јао већ пет на ест го-
ди на, у ње му је би ло се дам 
уки ну тих пре су да и, ка да га 
је пре у зе ла, по но во је био 
на по чет ку.

У по ступ ку на пла те за-
ра да и до при но са рад ник 
не рет ко има те шко ћу да при-
ба ви до ка зну до ку мен та ци ју 
за во ђе ње по ступ ка, де ша-
ва се и да по сло да вац не 
об ра чу на ду го ве ка ко тре ба 
или не ма са чу ва ну до ку мен-
та ци ју па тре ба ан га жо ва-
ти ве шта ка и че ка ти да он 
оба ви по ве ре ни по сао. 

Уко ли ко се све те пре-
пре ке и пре ва зи ђу, и по-
сту пак окон ча у ко рист 
за по сле ног, он да је обич-
но већ ка сно, или за за-
по сле ног, или за то што је 
по сло да вац оти шао у сте чај 
или ли кви да ци ју. У слу ча ју 

да др жа ва од лу чи да пре у-
зме пред у зе ће, у ре струк ту-
ри са ње, ни та да за по сле ни 
не мо же да оства ри пра во, 

јер се пре су да не мо же из-
вр ши ти док ре струк ту ри-
са ње тра је. Пред у зет ни ци, 
пак, не рет ко не ма ју ви дљи-
ву имо ви ну ни ре дов не при-
хо де, па је опет не из ве сно 

да ли ће пре су да мо ћи да 
се из вр ши. 

– Про блем је и што се 
че сто не зна ко је фи зич ко 
ли це је вла сник, јер фир-
ма осни ва фир му, па се у 
том сле ду по ја вљу је и стра-
на фир ма код ко је, тек, не 
мо же да се от кри је ко је 
вла сник. Ко ри сти ло би да у 
ре ги стру мо гу да се про на-
ђу по да ци о прав ном ли цу и 
пре ко име на вла сни ка. Ова-
ко, де ша ва се да пред у зе ће 
или пред у зет ник про ме не 
адре се, али то не при ја ве, 
па за по сле ни, као ту жи лац, 
мо ра да ис тра жу је да би от-
крио но во се ди ште... 

Славица Чедић
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Цр на ли ста 
По сло дав це ко ји не 

пла ћа ју до при но се тре-
ба ло би ста ви ти на цр ну 
ли сту, а та ко ђе и ус по ста-
ви ти ме ха ни зам при нуд-
не на пла те до при но са, 
пред ла же на ша са го вор-
ни ца. У су прот ном, ка же, 
ако та оба ве зност ни је 
за га ран то ва на, др жа ва 
ком про ми ту је оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње као 
фор му.

Како прибавити документацију из бивше фирме

У ко рист соп стве не ште те 
Мир но ре ша ва ње спо ро ва успе ва са мо та мо где је 

и по сло да вац за ин те ре со ван да се та ко до ђе до ре-
ше ња. Ду гач ки суд ски спо ро ви, ко ји се обич но про-
лон ги ра ју због по сло дав ца, за пра во њи ма нај ви ше 
ште те, ка же адво кат Бо са нац, на ро чи то ка да се ра-
ди о от ка зу уго во ра о ра ду: по сло да вац на кра ју мо-
ра да пла ти за по сле ном на кна ду за ра де и до при но се 
за цео пе ри од док је по сту пак тра јао, са ка ма том, а 
за по сле ни, још, ни је ни ра дио.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. НОВЕМБАР 2009.1616

За ра ђе на пен зи ја у одр жи вом 
пен зиј ском си сте му

ЛИЧНИ СТАВ

Шта је за ра ђе на пен зи ја, а шта одр жив 
пен зиј ски си стем

За ра ђе на пен зи ја је рен та од пен зиј ске штед ње. 
Пре ма ела бо ра ту екс пе ра та НВО „Фо рум На род не Све-
сти”, са да шњи пен зи о нер са 40 го ди на рад ног ста жа при-
ма мно го ни жу пен зи ју од за ра ђе не пен зи је.
Одр жив је онај пен зиј ски си стем ко ји је фи нан-

сиј ски одр жив, што зна чи да има из ба лан си ра не при хо де 
и рас хо де, и по ли тич ки одр жив, што, с об зи ром на по-
тен ци јал ну по ли тич ку сна гу пен зи о не ра, зна чи да обез-
бе ђу је за ра ђе ну пен зи ју. За одр жив пен зиј ски си стем у 
на шим усло ви ма по треб на су три сту ба: 

• Фонд оба ве зног др жав ног пен зиј ског оси гу ра ња. 
Из пр вог де ла оба ве зних до при но са за ПИО (пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње) ак ту ел них упо сле них и тран-
сфе ра из бу џе та ис пла ћу ју се др жав не пен зи је ак ту ел-
ним пен зи о не ри ма. Ви си ну до при но са и ви си ну пен зи ја 
од ре ђу је др жа ва. Др жа ва од ре ђу је и по де лу до при но са 
на део за фонд оба ве зног др жав ног и део за фонд оба-
ве зног при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња.

• Фон до ви оба ве зног при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња. 
Дру ги део оба ве зних до при но са за ПИО упла ћу је се на ра-
чу не оси гу ра ни ка у по се бан фонд, по из бо ру оси гу ра ни-
ка. Фонд та сред ства пла си ра и оства ре ну до бит при пи су је 
ра чу ну оси гу ра ни ка и та ко се до би ја оба ве зна пен зиј ска 
штед ња. Као рен та из оба ве зне пен зиј ске штед ње ис пла-
ћу ју се за ра ђе не пен зи је. Ако члан фон да умре пре не го 
што је по чео да ко ри сти пен зи ју, сред ства уште ђе на на 
ње го вом лич ном пен зиј ском ра чу ну при па шће за кон ским 
на след ни ци ма. 

• Фон до ви до бро вољ ног при ват ног пен зиј ског оси гу-
ра ња. Раз ли ка од дру гог сту ба је у то ме што ов де оси-
гу ра ни ци са ми од лу чу ју да ли ће и ко ли ко ула га ти у 
иза бра ни фонд, да би из до бро вољ не пен зиј ске штед-
ње до би ја ли уште ђе не пен зи је.

Прет ње од по ру ка ти па: „Ако не ма ју 
хле ба не ка је ду ко ла че”

„Qu’ils man gent de la bri oc he”, на вод но је глад ним па ри-
ским ма са ма са ве то ва ла фран цу ска кра љи ца Ма ри ја Ан то-
а не та. Слич но то ме да нас зву че по ру ке ко ји ма се са ве ту је 
да тре ба ште де ти код при ват них пен зиј ских фон до ва да 
би се из бе гла бе да у ста ро сти, ако се по ми сли на оне ко ји 
је два са ста вља ју крај с кра јем, а при то ме су већ у пен-
зи ји или у дру гој по ло ви ни рад ног ве ка. Те по ру ке пред-
ста вља ју прет њу за из град њу одр жи вог пен зиј ског си сте ма 
јер збу њу ју, за стра шу ју и хај ка ју гра ђа не Ср би је.

• Збу њу ју оне по ру ке ко ји ма се основ ни ста во ви гра-
ђа на о пен зиј ском си сте му пред ста вља ју као за блу де да 
би гра ђа ни при хва ти ли ста во ве су прот не сво јим ин те ре-
си ма. Да је мо не ке од тих по ру ка (ко сим пи смом), са ар гу-
мен ти ма ко ји по би ја ју њи хо ву исти ни тост (у за гра ди).  

• За блу да је да да на шњи пен зи о не ри има ју пра во да не-
што тра же на осно ву упла ће них до при но са јер су они по-
тро ше ни на та да шње пен зи о не ре. (Пен зи о не ри има ју пра во 
да тра же за ра ђе ну пен зи ју, а ако је не до би ја ју он да има ју 
пра во на по вра ћај пен зиј ске уште ђе ви не са ка ма том, укљу-
чив не крет ни не, о че му је пр ва пре су да већ до не та.)

• За блу да је да пен зи о не ри у Ср би ји спа да ју ме ђу нај-
у гро же ни је гру пе и да су пен зи је у Ср би ји ја ко ни ске! 
(Пен зи је у Ср би ји су ни ске, а пен зи о не ри угро же ни. То 
по ка зу је не то сто па за ме не – од нос из ме ђу пр ве ис пла-
ће не пен зи је и по след ње за ра де ко ја је ја ко ни ска због 
ва ло ри за ци је са мо са тро шко ви ма жи во та.)

• За блу да је да пен зиј ски си стем у Ср би ји ни је ре-
фор ми сан јер ни је уве ден дру ги стуб пен зиј ског си сте-
ма. (Свет ска бан ка пре по ру чу је дру ги стуб. Дру ги стуб 
су при хва ти ле и зе мље са ко ји ма мо же мо да се упо ре-
ђу је мо: Бу гар ска, Хр ват ска – од 2002, Ма ђар ска, Пољ-
ска, Ру му ни ја и Сло вач ка Ре пу бли ка.)

Страх је јак мо ти ва ци о ни фак тор за про ме ну свог ста-
ва и при хва та ње ста ва на го ва ра ча. За то се пен зи о не ри 
за стра шу ју да их че ка ју со ци јал не пен зи је, а за по сле ни 
да их не че ка ју ни ка кве пен зи је. 

Збу ње ни и за стра ше ни гра ђа ни се хај ка ју у си стем 
пен зиј ског оси гу ра ња у ко ме би је дан део са да шњег оба-
ве зног до при но са за ПИО ишао у при ват не фон до ве и 
за то ли ко би би ле ни же пен зи је по сто је ћих пен зи о не ра 
и ве ћи не за по сле них ста ри јих од 50 го ди на. По ве ћа њем 
броја пен зи о не ра и оче ки ва ним сма ње њем из два ја ња из 
бу џе та за пен зи је, те би се пен зи је да ље сни жа ва ле и 
ујед на ча ва ле, да би ко нач но по ста ле со ци јал не пен зи је. 
Та ко би ви ше од ми ли он и по љу ди до шло у ма ње-ви ше 
исту си ту а ци ју као да  ни шта у жи во ту ни су учи ли, ра-
ди ли и ства ра ли. Би ла би то ко ло сал на пре ва ра по по-
зна тој „Пон зи је вој ше ми”. 

Иза зо ви ре сти ту ци је ста ре пен зиј ске
штед ње

Циљ ре сти ту ци је ста ре пен зиј ске штед ње је ства-
ра ње ма те ри јал не осно ве и за кон ског окви ра за фор-
мал но прав ну по твр ду и фак тич ко оства ри ва ње пра ва 
сво ји не пен зи о не ра над  ка пи та ли зо ва ним упла та ма 
оба ве зних до при но са у Ре пу блич ки фонд ПИО. На во-
ди мо не ке од ме ра ко је узи ма ју у об зир ка ко пла ће не 
до при но се, та ко и дру штве но бо гат ство ство ре но ра-
дом пен зи о не ра. 

• Вра ћа ње не крет ни на из гра ђе них до при но си ма пен зи о-
не ра, укљу чив и имо ви ну пред рат ног пен зиј ског фон да.

• На кна да ште те због не се лек тив ног пре вре ме ног од-
ла ска у пен зи ју, не се лек тив ног бе не фи ци ра ног рад ног 
ста жа, ло ше на пла те до при но са, си ве еко но ми је итд.

• Вра ћа ње бо гат ства сте че ног без осно ва у за ко ну 
или не ком прав ном по слу (укљу чив и „пр ви ми ли он” са 
пло до ви ма).

– Прет ње и иза зо ви –
То ми слав Јо ва но вић, пред сед ник НВО „Фо рум На род не Све сти”
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• Усме ра ва ње у по ве ћа ње за по сле но сти бо гат ства 
сте че ног про фи ти ра њем на ха о су (укљу чив и „пр ви ми-
ли он” са пло до ви ма).

• По моћ зе ма ља ко је су нас бом бар до ва ле у де ли-
мич ној са на ци ји ште те. 

Ре сти ту ци ја ста ре пен зиј ске штед ње тра жи од го-
ва ра ју ћу пре ра спо де лу дру штве ног бо гат ства и у то-
ме је иза зов! На тај иза зов мо ра да се од го во ри јер 
се ти ме по сти же рас по де ла тро шко ва уво ђе ња дру гог 
сту ба на тран зи ци о не гу бит ни ке и до бит ни ке. Да је-
мо при каз про ме не тих од но са на при ме ру ре сти ту ци-
је ста ре пен зиј ске штед ње пен зи о не ра из ка те го ри је 
за по сле них са пу ним рад ним ста жом и без бе не фи ци-
ја. При мер је узет из по ме ну тог ела бо ра та и пред ста-
вља јед но од мо гу ћих ре ше ња. Пра во ре ше ње ствар 
је „ве ли ког до го во ра” др жа ве са тран зи ци о ним до бит-
ни ци ма. Од но си су да ти у про цен ти ма, а пе ри о ди су 
па ра ме три мо де ла, а не стан дард не вре мен ске ве ли-
чи не (го ди не и дру ге). 

7

Извори реституције пензијских уштеда

Буџет 19,60%

Допринос запослених 42,00%

Приход од некретина 9,20%

Накнада штете од стране државе 15,60%

Од богатства стеченог без основа 9,00%

Од богатства стеченог на хаосу 3,40%

Помоћ НАТО земаља 1,20%

100,00%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Извори реституције пензијских уштеда

Буџет 19,60%

Допринос запослених 42,00%

Приход од некретнина 9,20%

Накнада штета од стране државе 15,60%

Од богатства стеченог без основа 9,00%

Од богатства стеченог на хаосу 3,40%

Помоћ НАТО земаља 1,20%

100,00%

Сли ка 4. Струк ту ра из во ра фи нан си ра ња ре сти ту ци је
пен зиј ске штед ње

Сли ка 1. Струк ту ра из во ра фи нан си ра ња пен зи ја 
у по сто је ћем пен зиј ском си сте му

Сли ка 2. Ди на ми ка из во ра фи нан си ра ња ре сти ту ци је
пен зиј ске штед ње

Сли ка 3. Ди на ми ка из во ра фи нан си ра ња ре сти ту ци је
пен зиј ске штед ње

Сли ка 5. Струк ту ра из во ра фи нан си ра ња ре сти ту ци је 
пен зиј ске штед ње

Старт не ак тив но сти тран зи ци је
у но ви пен зиј ски си стем

• ПО РЕД ПР ВОГ – фонд оба ве зног др жав ног пен зиј ског 
оси гу ра ња (СА ДА ШЊИ РФ ПИО) и ТРЕ ЋЕГ – ПО СТО ЈЕ ЋИ
фон до ви до бро вољ ног при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња, 
ко ји већ прак тич но де лу ју, фор ми ра се и дру ги стуб пен-
зиј ског си сте ма – фонд оба ве зног при ват ног пен зиј ског 
оси гу ра ња; за вре ме тран зи ци је са мо је дан.

• Пен зи о не ри и за по сле ни до би ја ју до ку мент о сал ду 
ука ма ће не пен зиј ске штед ње код РФ ПИО.

• ОБА ВЕ ЗНИ ДО ПРИ НО СИ ЗА ПИО УПЛА ЋУ ЈУ СЕ У фонд 
оба ве зног др жав ног пен зиј ског оси гу ра ња и у фонд оба-
ве зног при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња У ОД НО СУ КО ЈИ 
ОД РЕ ДИ ДР ЖА ВА (НА ПРИ МЕР 75%:25%).

• ДР ЖА ВА ИЗ ДА ЈЕ ОБ ВЕ ЗНИ ЦЕ НА ДЕО САЛ ДА УКА МА-
ЋЕ НЕ ШТЕД ЊЕ У ПРО ЦЕН ТУ У КО МЕ СЕ ОБА ВЕ ЗНИ ДО-
ПРИ НО СИ ЗА ПИО УПЛА ЋУ ЈУ у фонд оба ве зног при ват ног 
пен зиј ског оси гу ра ња (у на шем при ме ру 25%). Те об ве-
зни це се од ла жу у порт фе ље оси гу ра ни ка у том фон ду.

• Про фит фон да оба ве зног при ват ног пен зиј ског оси гу-
ра ња де ли се сра змер но упла ће ним до при но си ма и вред-
но сти ма об ве зни ца у порт фе љу оси гу ра ни ка. Тај про фит 
пред ста вља њи хо ву оба ве зну пен зиј ску штед њу оси гу ра-
ни ка, ко ји је мо гу пре не ти у дру штво за оси гу ра ње ра ди 
ис пла те за ра ђе не пен зи је као рен те из те штед ње.

За кључ не на по ме не

Дру ги стуб пен зиј ског си сте ма – фонд оба ве зног при-
ват ног пен зиј ског оси гу ра ња – је сте услов да сви, и по-
сто је ћи и бу ду ћи пен зи о не ри при ма ју за ра ђе не пен зи је 
сра змер но сво јој пен зиј ској штед њи. Да љи услов је ре-
сти ту ци ја ста ре пен зиј ске штед ње да би тро шко ве тран-
зи ци је пен зиј ског си сте ма под не ли не са мо пен зи о не ри 
и за по сле ни, ко ји су ина че и тран зи ци о ни гу бит ни ци, 
већ и тран зи ци о ни до бит ни ци чи је су бо гат ство јед ним 
де лом ство ри ли упра во са да шњи пен зи о не ри. Прак тич-
но ре ше ње за старт тран зи ци је су др жав не об ве зни це 
у порт фе љу по сто је ћих пен зи о не ра у фон ду оба ве зног 
при ват ног пен зиј ског оси гу ра ња.
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ЗДРАВСТВЕНО ОКО

Уме сто ду го трај ног ку ва ња и пр же ња – на рен да но по вр ће (ку пус, шар га ре па, 
цве кла), а уме сто га зи ра них со ко ва то пли биљ ни или воћ ни ча је ви
УмУм
цвцв

Док се ви рус гри па, и 
се зон ског и оног мо ди-

фи ко ва ног по бра ти ма, раз-
ма ху је, а вак ци на још че ка, 
нај ма ње што мо же мо да 
ура ди мо је сте – да га што 
спрем ни ји са че ка мо.

– У вре ме на до ла зе ћих 
ви ро за и пре хла да, за вла-
сти то здра вље пу но мо же-
мо да учи ни мо и са ми. Ка ко 
ка же по зна та из ре ка, пре-
вен ти ва је пут до здра вља. 
Ја ча ње на шег иму но ло шког 
си сте ма чи ни те мељ за здра-
вље ор га ни зма у це ли ни – 
ка же за наш лист Сне жа на 
По по вић, ма ги стар фар ма-
ци је из Ин сти ту та за про-
у ча ва ње ле ко ви тог би ља 
„Др Јо сиф Пан чић”. 

Биљ ке ко је су сву да око 
нас мо гу мно го да по мог ну 
да ор га ни зам оја ча мо, да 
се не раз бо ли мо или да 
лак ше и бр же са вла да-
мо бо лест ако нас већ 
су стиг не.

– Биљ ке ко је слу же 
за ја ча ње иму ни те та на-
зи ва мо иму но сти му ла то ри-
ма. У њих спа да ју: ехи на цеа, 
про по лис (по ре кло му је из 
би ља ка, а пра ве га пче ле), 
бе ли лук, лин цу ра (гор ко 

ШТА И КА КО ДА СА МИ УЧИ НИ МО ЗА СВО ЈЕ ЗДРА ВЉЕШТА И КА КО ДА СА МИ УЧИ НИ МО ЗА СВО ЈЕ ЗДРА ВЉЕ

Не ле че са мо ле ко виНе ле че са мо ле ко ви

Бо би ца са пу но ви та ми на Це
Бру сни ца као ле ко ви та биљ ка је већ ду го по зна та. 

Од ли шћа и пло до ва пра ве се ле ко ви ти ча је ви, у све-
жем об ли ку се пра ве со ко ви, пло до ви се мо гу чу ва ти 
за мр за ва њем или су ше њем, а мо гу се при пре ма ти џе-

мо ви и уку сни со со ви. Све же бру сни це, 
сок, смр зну те или су ше-
не су при ро дан ан ти-
би о тик ко ји уни шта ва 
штет не бак те ри је и 
гљи ви це у те лу.

Сва ко ко же ли 
мо же на окућ ни ци 

да по са ди (у мар ту и 
по чет ком апри ла) ма-

њи на сад бру сни ца та ко 
да има ли шће и пло до ве на 

до хват ру ке. 

сред ство за по ја ча ње апе-
ти та, од но сно за ја ча ње ор-
га ни зма), лист ко при ве (у 
од ре ђе ном про цен ту слу-
жи и за ја ча ње ор га ни зма), 
зе ле ни чај (де лу је као ан-
ти ок си данс и оја ча ва иму-
ни тет та ко што уче ству је у 
бор би про тив штет них сло-
бод них ра ди ка ла). Ов де на-
рав но спа да и све же во ће 
и по вр ће ко је у се би са-
др жи ви та мин Це и оста-
ле ви та ми не (по мо ран џе, 
ли мун, ки ви, ман да ри не, 
шар га ре па, па при ке, спа-

мо же на ба ви ти на на шим 
пи ја ци ма и у про дав ни ца-
ма. Тре ба са мо да учи ни мо 
на пор и про ме ни мо на ви ке 
у ис хра ни, та ко што ће мо 
уме сто ду го трај ног ку ва ња 
и пр же ња то исто по вр ће 
(ку пус, шар га ре пу, цве клу) 
јед но став но на рен да ти, за-
чи ни ти уме сто обич ног ма-
сли но вим уљем, ли му но вим 
со ком и до би ти оброк ко ји 
не са мо да нас хра ни, већ 
и ја ча наш иму ни си стем. 
Ако уз то при хва ти мо и на-
ви ку да пи је мо ча је ве, мла-
ке, не за сла ђе не, воћ не или 
биљ не, учи ни ће мо мно го за 
свој ор га ни зам. 

– Де ло ва ње на сту па по-
сте пе но. Мак си ма лан ефе кат 
мо же да се оче ку је тек де-
се так да на до две не де ље 
од по чет ка про ме ње ног на-

Пиј те јо гурт
Днев на до за про би о ти ка, та ко зва них при ја тељ ских 

бак те ри ја, сма њи ће ри зик од пре хла да, али и њи хо во 
тра ја ње. Кал ци јум у млеч ним про из во ди ма одр жа ва 
чвр сто ћу ко сти ју и ни во ми шић не ма се, али и по ма-
же при са го ре ва њу ма сти. Про би о ти ци су ко ри сни за 
здра вље та ко да је до бро про ве ра ва ти са став про из-
во да да би сте се уве ри ли да са др жи до бру бак те ри ју 
Lac to ba cil lus rham no sus, ко је је на па ко ва њу јо гур та 
обе ле же на са ГГ (ЛГГ). 

наћ, цве кла, ку пус, ма ху-
нар ке…) – об ја шња ва на ша 
са го вор ни ца.

Ве ћи на на бро ја ног се то-
ком це ле го ди не, па и зи ми, 
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ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ПО ЖА РЕ ВАЦ

Ве че за но ву бол ни цу
Гра ђа ни По жа рев ца, Бра ни чев ског окру га и це ле 

ис точ не Ср би је мо гли би, про ши ре њем и дру га чи јом 
ор га ни за ци јом по жа ре вач ког бол нич ког цен тра, да до-
би ју ква ли тет ни ју здрав стве ну за шти ту. На и ме, у кру-
гу са да шње бол ни це 1998. го ди не по че ла је из град ња 
по ро ди ли шта по вр ши не 7.000 ква драт них ме та ра, али 
оно ни је за вр ше но ни ти је про ра ди ло. Већ не ко ли ко 
го ди на на пу ште но од свих, зда ње про па да, па је са-
да шње ру ко вод ство Здрав стве ног цен тра од лу чи ло да 
то ме ста не на пут и пре на ме ном из гра ђе ног објек та 
ре ши про блем про сто ра и функ ци о нал но сти здрав-
стве них слу жби са ко јим се да нас су о ча ва. 

За пре на ме ну про јек та до би је на је са гла сност и Ми-
ни стар ства здра вља, а сво је вр сна по др шка ова квом по-
те зу би ла је и не дав на до бро твор на ве че ра, чи ји су 
до ма ћи ни би ли епи скоп бра ни чев ски Иг ња ти је и гра-
до на чел ник По жа рев ца Ми о драг Ми ло са вље вић, ко ја је 
оку пи ла пред став ни ке по ли тич ког, при вред ног и кул тур-
ног жи во та осам оп шти на Бра ни чев ског окру га. Зва ни це 
су из ра зи ле спрем ност да, сход но сво јим мо гућ но сти ма 
и мо гућ но сти ма ло кал них са мо у пра ва из ко јих до ла зе, 
на ред них ме се ци по мог ну оства ри ва ње овог ци ља. 

С. Е.

ПО КЛОН ТО ПЛИЧ КОМ ЗДРАВ СТВУ

Два са ни тет ска во зи ла
Од не дав но је Здрав стве ни цен тар То пли ца бо га ти-

ји за два нај мо дер ни ја са ни тет ска во зи ла. Ра ди се о 
про јек ту Европ ске уни је под на зи вом „Тех нич ка по др-
шка ре фор ми хит не по мо ћи” у окви ру ко јег је, пре ко 
Ми ни стар ства здра вља, срп ском здрав ству по кло ње-
но 250 во зи ла.

Во зи ла су опре мље на са вре ме ним ме ди цин ским апа-
ра ти ма за ре а ни ма ци ју и пру жа ње нео д ло жне по мо ћи 
осо ба ма у те шком ста њу, а њи хо ва укуп на вред ност 
је око 72.000 евра.  Ж. Д.

чи на ис хра не и упо тре бе ча-
је ва. Кад је о њи ма реч, код 
нас нај ши ру при ме ну има ју 
биљ ке по пут ка ми ли це, на-
не, жал фи је, шип ка, ли пе, 
уве. Та ко ђе су рас про стра-
ње ни бе ли слез и ја гор че-
ви на у пре па ра ти ма про тив 
ка шља. Ко ри сте се и кан та-

ри он, ма тич њак, ва ле ри ја на, 
глог, ко при ва, не вен, ру зма-
рин… По је ди ни де ло ви тих 
би ља ка или це ле биљ ке ко-
ри сте се углав ном у скло пу 
јед но ком по нент них ча је ва, 
чај них ме ша ви на или се од 
њи хо вих екс тра ка та до би ја ју 
ра зни пре па ра ти ко ји се, по 
при сту пач ним це на ма, мо гу 
на ћи у свим апо те ка ма – ка-
же Сне жа на По по вић.

Је дан од симп то ма пре-
хла де и ин фек ци је ре спи-
ра тор ног трак та је ка шаљ 
ко ји мо же би ти ду го тра јан 
и у чи јем ле че њу нам мо-
гу по мо ћи ча је ви:

– Код про дук тив ног ка-
шља (ка да се из ба цу је се-
крет) са ве ту је се по ја ча ње 
ис ка шља ва ња се кре та (јер 
он слу жи као по вољ на под-
ло га за раз вој бак те ри ја) и 
та да ко ри сти мо пре па ра те 
на ба зи ја гор че ви не, бо кви-
це, под бе ла, слат ког ко ре на 
или бр шља на. Код не про-
дук тив ног (чи сто на дра жај-
ног, „су вог”) ка шља те жи се 
да се сма њи на дра жај ко-
ји до во ди до ње га – што 
се по сти же по мо ћу пре па-
ра та на ба зи бе лог сле за. 
Они у се би са др же слу зи 
ко је об ла жу зи до ве ди сај-
них пу те ва и та ко сма њу-
ју на дра жај но деј ство ко је 
иза зи ва ка шаљ – ја сна је 
на ша са го вор ни ца.
Тем пе ра ту ра је по ка-

за тељ не ког по ре ме ћа ја у 
ор га ни зму. На ста је као по-

сле ди ца бор бе ко ју ор га ни-
зам во ди са узроч ни ци ма 
бо ле сти, па, иако је не при-
ја тан симп том, знак је да 
се наш ор га ни зам бо ри са 
бо ле шћу:

– Уко ли ко је тем пе ра ту-
ра ја ко ви со ка, нај че шће се 
спу шта ту ши ра њем мла ком 

во дом, ан ти пи ре ти ци ма, ма-
са жом ал ко хо лом... Од ре ђе-
ни ча је ви та ко ђе по ма жу 
јер по ја ча ва ју зно је ње, та-

ко се ода ју во да и то пло та 
и по ви ше на тем пе ра ту ра се 
мо же спу сти ти. Ов де спа-
да ју ча је ви од цве та зо ве, 
цве та ли пе, ши пур ка, хи-
би ску са, ка ми ли це – по ја-
шња ва фар ма це ут Сне жа на 
По по вић.
Ве сна Ана ста си је вић

Уме сто аспи ри на – вр ба
Вр ба са др жи са ли цин ко ји у ор га ни зму пре ла зи у 

са ли цил ну ки се ли ну, суп стан цу ко ја је основ ни са сто-
јак аспи ри на. Пре па ра ти са вр бом де лу ју не што спо-
ри је, ме ђу тим, деј ство је знат но ду же, та ко да се ова 
биљ ка про пи су је у слу ча ју хро нич них бо ле сти. 

Нај ле ко ви ти ја је ко ра са др ве ћа ста ро сти из ме ђу 
три и шест го ди на. На кон што се ољу шти са гра на, 
очи сти се од не чи сто ће и оста вља да се осу ши на су-
вом ме сту док не по ста не кр та. Ра ди лак шег чу ва ња 
че сто се ме ље у прах. Пре па ра ти  од вр бе не да ју се 
де ци ис под 12 го ди на и осо ба ма ко је има ју алер гиј-
ску ре ак ци ју на аспи рин. Днев не до зе су че ти ри шо-
ље ча ја и две ка шчи це пра ха од вр бо ве ко ре.

Пре вен ти ва

При ро дан на чин да 
оја ча те иму ни тет је сле-
де ћи ре цепт: ки ло грам 
ја бу ка (нео љу ште них), 
ки ло грам шар га ре пе, ки-
ло грам ме да и јед ну ве ћу 
цве клу (очи шће но) из-
рен да ти круп но и до да ти 
мед. Све до бро сје ди ни ти, 
ста ви ти у ста кле ну по су-
ду. Узи ма ти три пу та на 
дан др ве ном ка ши чи цом 
(јер се мед не узи ма ме та-
лом). Мо же да се на пра-
ви и у ма њој ко ли чи ни, 
ре ци мо две или че ти ри 
ја бу ке, па то ли ко шар-
га ре пе, исто ка ши ка ме-
да, ма ња цве кла.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. НОВЕМБАР 2009.20

ЗДРАВ ЖИВОТ

Је ла без ме са 
Мла ду ке ле ра бу са мо 

опра ти и исец ка ти (ста ри-
ју ољу шти ти), из ме ша ти са 
сец ка ном гла ви цом цр ног 
лу ка, пр жи ти ми нут-два па 
на ли ти во дом да огре зне и 
пир ја ни ти док не омек ша. 
При кра ју, до да ти ма ло су-
вог биљ ног за чи на и, по 
же љи, ма ло ме сне коц ки це 
за су пу. Кад плод омек ша и 
сва во да уври, је ло пре ли-
ти со сом од ми ро ђи је.

Оба ри ти по две ма ње 
или по јед ну ве ћу ке ле ра-
бу по осо би, па ољу шти ти 
и па жљи во из ду би ти сре-
ди ну. У уду бље ња ста ви ти 
од го ва ра ју ћи на дев, по ре ђа-
ти у шер пу, око ло ста ви ти 
из ду бље ни део, на ли ти са 
ма ло во де или су пе и пир-
ја ни ти на ни жој тем пе ра ту-
ри док не омек ша. Ка да је 
го то во, пре ли ти јо гур том, 
а ако се же ли гу шћи сос, 
мо же се у ма ло мле ка или 
па вла ке раз му ти ти ка ши-
ка бра шна, си па ти у је ло 
и про ку ва ти.

Или, пу ње не ке ле ра бе 
по ре ђа ти у теп си ју и пре ли-
ти са два де ци ли тра па вла-

ке, мо же и са два улу па на 
ја је та, и за пе ћи у рер ни.

За на дев увек пр во про-
пр жи ти сит но сец ка ну гла-
ви цу цр ног лу ка па до да ти 
сец ка не пе чур ке, ку ва ни пи-
ри нач или пи ре од ја бу ка и 
за чи ни ти по же љи (пер шун 
и/или ми ро ђи ја, су ви биљ-
ни за чин, би бер, со).

У под ма за ну ва тро стал ну 
по су ду по ре ђа ти 300 г оба-
ре не и на ко лу то ве исе че не 
ке ле ра бе, по су ти пре зла ма, 
би бе ром, ста рим кај ма ком 
или рен да ним си ром и за-
пе ћи у рер ни.

Круп но на рен да ти шест 
мла дих ке ле ра ба и сит но 
исец ка ти ли шће, по су ти их 
сец ка ним твр до ба ре ним ја-
је том и са 70 г сец ка не и 
ма ло про пр же не ме сна те 
сла ни не, па про ме ша ти. Пре-
ли ти сле де ћим со сом: два 
де ци ли тра јо гур та, две ка-
ши ке па вла ке, две ка ши ке 
ја бу ко вог сир ће та и ма ло 
со ли и би бе ра. По же љи, 
мо же да се по спе и рен-
да ним си ром.

Је ла с ме сом
Исе ћи на коц ки це две ве-

ће ке ле ра бе и са сец ка ном 
гла ви цом цр ног лу ка три 
ми ну та пр жи ти, до да ти сец-
ка ну шар га ре пу, 100 г пи-
рин ча и ис ки да не цве ти ће 
јед ног бро ко ли ја или ма њег 
кар фи о ла, па на ли ти во дом 
да огре зне и пир ја ни ти на 
ни жој тем пе ра ту ри око 15 

ми ну та. Од мах ољу шти ти и 
че ти ри ве ће ке ле ра бе, оба-
ри ти и из ду би ти, а из ду бље-
ни део уба ци ти у ке ле ра бу 
ко ја се већ пир ја ни.

На пра ви ти че ти ри ку гли-
це од 100-150 г мле ве ног 
ју не ћег или дру гог ме са, сец-
ка ног че на бе лог лу ка, сит-
но исец ка не или на рен да не 
ма ње гла ви це цр ног лу ка, 
ма ло со ли и би бе ра, ува ља-
ти их у бра шно, су сам или 
мле ве не се мен ке сун цо кре-
та, па ис пр жи ти у ти га њу. 
Ку гли це ста ви ти у уду бље ња 
ке ле ра ба, по ре ђа ти у шер-
пу у ко јој се пир ја ни по вр-
ће, још ма ло пир ја ни ти и, 
кад је го то во, по су ти пер-
шу ном и ми ро ђи јом, а мо-
же и па вла ком.

Оба ри ти у сла ној во ди, 
ољу шти ти и из ду би ти осам 
сред њих ке ле ра ба. У сла ној 
во ди оба ри ти те ле ћи или 
свињ ски мо зак па очи сти-
ти од жи ли ца и из гње чи ти. 
На рен да ну ма њу гла ви цу 
цр ног лу ка ма ло про пр жи-

ти, до да ти мо зак и за јед но 
пр жи ти три ми ну та, за чи-
ни ти и пу ни ти ке ле ра бе, 
по ре ђа ти их у под ма шће-
ну ва тро стал ну по су ду и 
пре ли ти ме ша ви ном од по 
јед ног де ци ли тра мле ка и 
па вла ке и ка ши ке бра шна 
и за пе ћи у рер ни.

Уме сто мо зга, мо же да се 
ко ри сти про пр же на пи ле ћа 
џи ге ри ца или пар чи ћи ба-
ре ног ме са или ри бе.

Ољу шти ти осам сред њих 
ке ле ра ба и из ду би ти их. По-
ме ша ти 200 г мле ве ног ме са 
са рен да ном гла ви цом цр ног 
лу ка, сец ка ним че ном бе лог 
лу ка, јед ним бе лан це том и 
за чи ни ма и том ма сом на-
пу ни ти ке ле ра бе, по ре ђа ти 
их у шер пу, око ло по ре ђа ти 
из ду бље ни део, на ли ти со-
ком од па ра дај за и по су ти 
сец ка ним це ле ро вим ли стом. 
Ако, при кра ју, сок ни је до-

вољ но густ, мо же се до да ти 
ка ши ка ин те грал ног бра шна 
раз му ће на у ма ло во де.

Уме сто па ра дајз со ком, 
ке ле ра бе се мо гу пре ли ти 
во дом или су пом и до да ти 
не ко ли ко су вих ре ба ра или 
су вог ме са. 
Пен зи о нер ка Ко ва

Је ла одЈе ла од
келерабекелерабе

Ке ле ра ба има пу но ко ри сних са сто ја ка, 
по себ но це лу ло зних вла ка на, та ко да 

је не ка вр ста чи ста ча цре ва. Мла ди ко-
рен мо же се је сти с ко ром, а ста ри ји тре-
ба ољу шти ти јер је др ве наст. Ли шће мла де 
ке ле ра бе мо же да се ко ри сти у чор ба ма и 
ва ри ви ма јер је та ко ђе бо га то ко ри сним 
са стој ци ма.

Са да, док су пи ја це још бо га те овим 
пло дом, ко ри сно је ку пи ти ве ћу ко ли чи ну, 
опра ти, ољу шти ти, исец ка ти и за мр зну ти 
за зим ски пе ри од.

Мла да на рен да на ке ле ра ба, по ме ша на 
са шар га ре пом, це ле ром, цве клом... мо же 
би ти до бар са сто јак са ла та од све жег по-
вр ћа, а са мо од ке ле ра бе, или уз до да так 
дру гог по вр ћа (шар га ре па, це лер и др.) мо-
же да се пра ви уку сна чор ба (при пре ма се 
као и дру ге чор бе од по вр ћа).

САВЕТИ ИСКУСНЕ ДОМАЋИЦЕ
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Прескок
или 

контејнирање

ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

Во ле ла бих, че до мо је, да на пи шем 
јед но пи смо ор га ни за то ри ма пен-

зи о нер ске олим пи ја де. Ево, већ две 
го ди не са ста ју се у ба њи пен зи о не ри, 
дру же се, упо зна ју и ба ве спор то ви ма 
ко ји при ли че на шим го ди на ма. Игра-
ју шах, га ђа ју пи ка до, пе ца ју ри би це, 
так ми че се у стре ља штву и ори јен-
та ци о ном кро су... 

Не мој ми сли ти, љу би те ба ба, да 
пен зи о не ри тек та ко до ла зе, не у тре-
ни ра ни! Ве жба це ла пен зи о нер ска по-
пу ла ци ја све ове ди сци пли не. Игра ју 
са на ма пи сци пен зиј ских за ко на и 
уред би си мул тан ке; џа ба нам што 
има мо до ста пи о на, кад су у ша хов-
ским пар ти ја ма са др жа вом њи хо ви 
ла у фе ри окрет ни ји, то по ви ра зор ни-
ји, а ко њи та ко иска чу да ни сам си-
гур на, љу би те ба ба, да би нам и 
кри ла ти Ја бу чи ло вој во де Мом чи ла 
и Ша рац Мар ка Кра ље ви ћа по мо гли 
про тив њих. И што је нај ва жни је, нас 
увек за пад ну цр не фи гу ре.

Ја бих так ми чар ској ко ми си ји пред-
ло жи ла да се уве ду још не ке ди-
сци пли не, ко је и ни су у скла ду са 
го ди на ма жи во та, али су пен зи о не-
ри ма баш сад пре ко по треб не.

Чи там но ви не сва ки дан – и пре 
Мо не тар ног фон да, и скуп штин ског 
за се да ња, и по што ови оду а на-
ши оста ну; и шта ка же гу вер нер, а 
шта ми ни стри од овог и оног ре со-
ра. Ови до ма ћи, све ко је дан, го во ре 
ка ко ће од 2011. би ти ве ћа и про из-
вод ња, и ин ве сти ци је, и бру то до хо-
дак, и тр го ви на, и по љо при вре да, а 
и пен зи је ће се при род но од ле ди ти 
у про ле ће. Све ми ми ли на око ср ца, 
већ да нас у но вем бру 2009, од то-

га ка ко ће нам би ти до бро од апри-
ла 2011. го ди не. Па се та ко за не сем 
због оп штег дру штве ног на прет ка и 
са ња рим крај фу ру не ка ко ми до ла-
зиш у но вом „пун ту” ко ји си ку пи ла 
на по во љан кре дит. А раз ми шљаш и 
о кре ди ту за стан чић, по што си се 
за по сли ла. У мо јим са ња ма већ ви-
дим и сва то ве...

Е, де те мо је, ди ја одох од оног 
пи сма ко ми си ји за пен зи о нер ску олим-
пи ја ду. Мој им је пред лог да уве ду 
на так ми че њу и ско ко ве: скок увис, 
скок удаљ, а бо га ми и тро скок. Јер, 
за што да се оста ре ла по пу ла ци ја не 
так ми чи и у то ме, кад су тре нин зи 
већ по че ли. Ле стви цу су нам по ли-
ти ча ри по ста ви ли на обе ћа ну, 2011. 
го ди ну. Ако их до бро раз у мем, по-
што у сво јим го во ри ма стал но пре-
ска чу 2010. го ди ну, он да њу тре ба 
пре ско чи ти, и у ви си ну, и у ду жи-
ну. Да бар узме мо мот ке – да лак-
ше пре ско чи мо, или да нам до зво ле 
тро скок са пре да си ма из ме ђу до че ка 
и ис пра ћа ја стра них кре ди то ра, пред-
ло га ре фор ме пен зиј ског си сте ма и 
од лу чи ва ња о на шој за мр зну тој суд-
би ни у На род ној скуп шти ни?!

Пи са ле су но ви не да је је дан наш 
еко но ми ста, ко ји баш до бро по зна је 
на чин ра да Мо не тар ног фон да, из-
не на ђен ко ли ко су сад бе не во лент ни 
пре ма Ср би ји, јер су нам до зво ли ли 
па ре, а ми ни смо ис пу ни ли све њи-
хо ве усло ве. Да ни сам узе ла књи гу 
да ви дим шта та реч зна чи, по ми-
сли ла бих, про сто на род ски, да они 
во ле бе не. А то уства ри зна чи да су 
бла го на кло ни пре ма на ма, и да нам 
же ле до бро.

Од тог до бра ће мо, ми слим се ја, 
утвр ди ти још јед ну ди сци пли ну ко ја 
је мо дер на у Не мач кој, а зо ве се кон-
теј ни ра ње. По што код њих одав но по-
сто је огром не про дав ни це где љу ди 
ку пу ју све што им тре ба, а по сто је и 
ин спек ци је ко је де бе ло ка жња ва ју про-
да ју хра не ко јој је ис те као рок или је 
оште ће но па ко ва ње, рад ни ци у те њи-
не кон теј не ре из ба цу ју све што пот па-
да под ка жња ва ње. А он да, углав ном 
но ћу, кре ћу љу ди ко ји се ба ве кон-
теј ни ра њем, и узи ма ју про из во де ко ји 
им тре ба ју. Е, сад, јед ни се на тај на-
чин пре хра њу ју јер не ма ју за по сле ње; 
дру ги сма тра ју да је грех ба ца ти хра-
ну, и да су мно ге на мир ни це је сти ве 
и по сле озна че ног ро ка тра ја ња, док 
су тре ћа вр ста за лу ђе ни ка кон теј ни-
ра њем мла ди, ко ји на тај на чин из ра-
жа ва ју по ли тич ко ми шље ње.

Они на то ни су при ну ђе ни из ма-
те ри јал них раз ло га, а њи хов во ђа, 
не ки Јерг ко ји је већ 15 го ди на на 
челу мла дих кон теј не ра ша, сма тра да 
је крај ње не мо рал но ба ца ње хра не у 
то ли ким ко ли чи на ма док дру ги љу ди 
уми ру од гла ди.

Па сам се не што ми сли ла, де те мо-
је, да и том Јер гу на пи шем пи смо да 
до ђе у по се ту и ви ди ка ко је кон теј ни-
ра ње код нас, ма да има мо ду жу тра ди-
ци ју, још за о ста ло. На ши кон теј не ра ши 
че пр ка ју по оста ци ма са углав ном си-
ро ма шних гра ђан ских тр пе за. За то је-
два че кам да се уве ду пра ви ла Евро пе 
о кон тро ли и да про ра де ин спек ци је. 
До тле ће и ови на ши са гра ди ти још 
ви ше шо пинг мо ло ва, са све кон теј-
не ри ма за на род не го збе.

Уну ка Ика
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ЈЕ СМО ЛИ СВЕ ДО ЦИ ЈЕД НЕ ОД НАЈ ДРА МА ТИЧ НИ ЈИХ ПРО МЕ НА У ИСТО РИ ЈИ 

Уну ка све мање

На Бал ка ну, де мо граф ски трен до ви зво не на уз бу ну, прем да ни смо из у зе так:
на по пу ла ци о ној рас кр сни ци је и це ла пла не та
НН
нн

ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

Ис пред јед не бол ни це у Бе о гра-
ду за ро ди те ље ко ји пре у зи ма-

ју бе бе ре зер ви са на су два пар кинг 
ме ста. Спе ци јал ни знак на том де лу 
има сли ку ро де ка ко ис по ру чу је бе-
бу, ко ја се он да од во зи ко ли ма. Али 
оно што је у овом при зо ру нај ре чи-
ти је, то су са мо два пар кинг ме ста 
за ро ди не ис по ру ке. Ста нов ни штво 
Ср би је се сма њу је...
Ова ко по чи ње текст углед ног 

лон дон ског „Еко но ми ста” из сре ди-
не ок то бра по све ћен „де мо гра фи ји 
на Бал ка ну”, од но сно де фи ци ту но-
во ро ђе них у овом де лу Евро пе. „Де-
мо гра фи ја иза зи ва аларм у мно гим 
бал кан ским зе мља ма”, ка же овај не-
дељ ник, уз на по ме ну да је за не ке 
на ци је ово про блем од су штин ског 
зна ча ја.
Већ у тре ћем па су су се из но си 

чи ње ни ца да Ср би ја, са 7,2 ми ли о-
на ста нов ни ка (не ра чу на ју ћи Ко смет) 
има јед ну од нај ста ри јих по пу ла ци ја 
у Евро пи. Број ње них ста нов ни ка се, 
због ни ске сто пе ра ђа ња, сма њу је за 
30.000 го ди шње. При том, ово ни је, 
кон ста ту је ма га зин, ре зул тат чи ње ни-
це да Ср би по ста ју бо га ти ји и да због 

то га же ле ма ње по ро ди це. Ср би ја са-
мо де ли суд би ну оста лих зе ма ља у ре-
ги о ну, ши ром бив ше Ју го сла ви је, где 
су ми ну ли ра то ви и еко ном ске не во-
ље за је дан од не срећ них ре зул та та 
има ли и ма ње де це, ви шак еми гра-
ци је и ви со ку сто пу абор ту са.

Ци ти ра ју ћи Го ра на Пе не ва, „срп-
ског де мо гра фа”, „Еко но мист” на во ди 
да би ста нов ни штво Ср би је до сре ди-
не ве ка мо гло да се сма њи на са мо 
шест ми ли о на. Број ста нов ни ка Хр ват-
ске (4,4 ми ли о на) та ко ђе се сма њу је, 
„али не та ко дра стич но”. Та мо је, као 
у Шпа ни ји и Ита ли ји, ути цај Ка то лич-
ке цр кве знатно опао. Ре ги о ни Хр ват-
ске „из ко јих су Ср би по бе гли 1995” 
су го то во без љу ди, по што пла но ви 
да се та мо на се ле Хр ва ти из дру гих 
зе ма ља углав ном ни су ус пе ли.

Бо сна, ко ја је пре ма по след њем 
та мо шњем по пи су (1991) има ла 4,3 
ми ли о на ста нов ни ка, са да, пре ма про-
це ни, има са мо 3,8. На Ко со ву и Ме-
то хи ји, где су Ал бан ци бој ко то ва ли 
по пис из 2001, про це на из 2006. го-
во ри да жи ви 2,1 ми ли он љу ди, од 
то га 90 од сто Ал ба на ца. По дру гим 
ми шље њи ма, Ал ба на ца не ма ви ше 

од 1,7 ми ли о на, ма да де мо гра фи из 
те на ци о нал не за јед ни це твр де да их 
има чак 2,5 ми ли о на. Де мо гра фи ја је 
та мо, без ика кве сум ње, по ли ти ка.

Су прот но увре же ној пред ра су ди да 
је сто па при ра шта ја ме ђу Ал бан ци ма 
из у зет но ви со ка, она је, пре ма Ми мо-
зи Ду ши, ал бан ском де мо гра фу ко ју 
ци ти ра „Еко но мист”, тек 2,2, са мо ма-
ло из над ни воа ко ји обез бе ђу је про-
сту ре про дук ци ју. Ко ли ко 1990, она 
је би ла знат но ви ша – чак 3,6. 
Слич но је и у Ал ба ни ји, где је 

сто па при ра шта ја са 2,0 (про сто об-
на вља ње) из 2000, већ у 2007. па ла 
на 1,33. Пре де сет го ди на Ал ба ни-
ја је има ла 3,3 ми ли о на ста нов ни-
ка, а да нас 200.000 ма ње, да кле 3,1 
ми ли он.
То ли ко о бал кан ским ро да ма – 

а ка ко сто ји ствар са пла не тар ним? 
Свет се упра во на ла зи на де мо граф-
ској рас кр сни ци (по јед ни ма, она је 
већ пре ђе на, по дру ги ма до ње ће 
се сти ћи у иду ћих не ко ли ко го ди на). 
Рас кр сни ци на ко јој ће са мо по ло ви-
на чо ве чан ства има ти до вољ но де це 
да за ме не оне чи ји се жи вот ни век 
за вр ша ва. Пре ма по да ци ма Оде ље ња 
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По ру ка би мо гла да гла си: ко 
на ме ра ва да за др жи по сао, не 

сме да за бу ша ва. При том се не 
ми сли на обич но ис пу ња ва ње рад-
них оба ве за, што се у вре ме ова ко 
не ми ло срд не кон ку рен ци је за сва-
ко ме сто при род но под ра зу ме ва. У 
пи та њу је мно го суп тил ни је од ме-
ра ва ње не чи је ко ри сно сти фир ми и 
ње го ве спо соб но сти да до при но си 
ра сту про дук тив но сти, али и сма-
ње њу бо ло ва ња.

Дру гим ре чи ма, тра жи се онај 
ко тр чи уз сте пе ни це уме сто да иде 
лиф том, пе ша чи уме сто да и за нај-
ма ње раз да љи не се да у ауто мо бил, 
ко ри сти сло бод но вре ме за од ла-
зак у те ре та ну или во жњу би ци кла 
уме сто да дре ма на со фи или гле-
да те ле ви зи ју. И све то мо же да се 
про ве ри, за хва љу ју ћи тех но ло шкој 
но во та ри ји из „Фи лип со вих” по го-
на – елек трон ском ме ра чу утро-
шка енер ги је. 

Око 25.000 рад ни ка у три де се-
так ве ли ких аме рич ких ком па ни ја 
до бро вољ но већ но си, у џе пу или 
као при ве сак око вра та, ову спра-
ви цу ве ли чи не ку ти је ши би ца. Бе-
ле жи се да но ноћ но 
све, сва ки фи зич ки 
на пор, ма ли или ве-
ли ки, хо да ње, пе ња-
ње, али и пли ва ње, 
па и ту ши ра ње, јер 
је уре ђај во до от по-
ран. Ин ди ви ду ал ни 
по да ци пре ба цу-
ју се по том на УСБ 
и ода тле уба цу ју у 
цен трал ни ком пју-
тер ко ји их об ра ђу је 
и ис цр та ва фит нес 
про фил сва ког за-
по сле ног.

По вер љи вост је, 
ме ђу тим, га ран то ва-
на, а на сто ме на џе ра 
сти жу, у ви ду из ве шта ја, са мо збир ни 
ре зул та ти. У „Фи лип су” по себ но ин си-
сти ра ју на прин ци пу до бро вољ но сти 
и за шти те лич них по да та ка, док су 

ме ди ји цео про је кат сме ста на зва ли 
„кор по ра тив ним ве ли ким бра том”.
Аме рич ке ком па ни је гр че ви то 

по ку ша ва ју да сма ње из дат ке за 
здрав ство, огром ну став ку у не до-
стат ку оп штег здрав стве ног оси гу-
ра ња. Пре ма не ким про ра чу ни ма, 
чак тре ћи на тих тро шко ва, бар за 
ста ри је од 40 го ди на, до ла зи услед 
про бле ма иза зва них не до вољ ном 
фи зич ком ак тив но шћу.

У по је ди ним фир ма ма при бе га ва-
ју си сте му на гра ђи ва ња, од но сно ма-
те ри јал ном под сти ца њу рад ни ка на 
здрав жи вот. У се ди шту „Сеј фве ја”, 
чу ве ног лан ца са мо по слу га, из гра ђе-
на је са ла за ве жба ње са нај мо дер-
ни јим спра ва ма, а у ка фе те ри ји се 
слу же са мо здра ви обро ци. Рад ни ци 
пла ћа ју ма ње за оси гу ра ње уко ли-
ко ре дов но про ве ра ва ју крв ни при-
ти сак, те жи ну и ни во хо ле сте ро ла, а 
по вла сти це ужи ва ју и не пу ша чи. Из-
вр шни ди рек тор Стив Бард об ја снио 
је за „Глас Аме ри ке” по ла зни прин-
цип, по ре ђе њем ове ше ме са мо де-
лом оси гу ра ња ауто мо би ла где се 
на гра ђу ју во за чи ко ји ни су чи ни ли 
пре кр ша је. Ка ко је ре као, „Сеј фвеј” 

до пу шта за по сле ни ма да са ми ода-
бе ру ка ко ће жи ве ти, али и да жи ве 
са по сле ди ца ма сво јих од лу ка. 

Д. Дра гић

3

за ста нов ни штво Ује ди ње них на ци ја, 
од 6,5 ми ли јар ди пла не тар них ста нов-
ни ка, 2,9 ми ли јар ди жи ви у зе мља ма 
у ко ји ма је сто па при ра шта ја ни жа 
од 2,1 – она ко ја обез бе ђу је са мо об-
на вља ње – или још ни жа. Да кле, у 
зе мља ма чи је се ста нов ни штво ста-
би ли зо ва ло или се сма њу је.

Ово је, ка ко се кон ста ту је, „јед на од 
нај дра ма тич ни јих дру штве них про ме-
на у исто ри ји”. У по ме ну тим зе мља ма 
са „де фи ци том ра ђа ња” већ по чет ком 
иду ће го ди не би ће 3,4 ми ли јар де љу-
ди, а сре ди ном иду ће де це ни је то ће 
би ти сва ки дру ги Зе мља нин. 

Мал тус, да кле, ни је био у пра ву: 
стал ни при ра штај ста нов ни штва на 
овом све ту не ће до ве сти до не ста-
ши це ре сур са да би се сви пре хра-
ни ли. Број ста нов ни ка пла не те ће, 
до ду ше, ра сти – у иду ћих 40 го ди на 
би ће нас за око 2,4 ми ли јар де ви ше 
– укуп но 9,2 ми ли јар де у 2050. Та-
да ће се ста би ли зо ва ти.

Ове по пу ла ци о не трен до ве бо ље 
не го де мо гра фи об ја шња ва ју еко но-
ми сти. Њи хо ва ис тра жи ва ња по ка зу-
ју да сто па ра ђа ња по чи ње да опа да 
ка да го ди шњи при ход по ста нов ни-
ку у јед ној сре ди ни (др жа ви, на ци ји, 
ет нич кој гру пи) до стиг не ни во из ме-
ђу 1.000 и 2.000 до ла ра (око 130.000 
ди на ра). До гра ни це про сте ре про-
дук ци је до ла зи ка да при хо ди на ра-
сту из ме ђу 4.000 и 10.000 до ла ра по 
ста нов ни ку. Из над те сво те, број де-
це по по ро ди ци опа да ис под дво је, 
да кле де ца не за у зи ма ју у пот пу но-
сти ме ста ро ди те ља.

На рав но, ни је реч са мо о узроч-
но-по сле дич ној ве зи из ме ђу ра ђа ња 
и бо гат ства, на де лу су и дру ги фак-
то ри. Ре ци мо, јед на сту ди ја из 2002. 
про це њу је да је по ло ви на труд но ћа у 
раз ви је ним зе мља ма „не на ме ра ва на” 
(шта год то зна чи ло). У Афри ци, ко-
ја сва ка ко не спа да у бо га ти ју по ло-
ви ну чо ве чан ства, све ви ше же на би 
да ко ри сти кон тра цеп ци ју, али те шко 
до ње до ла зи. За кљу чак из ово га је 
да су африч ке же не – али у про се-
ку и све же не све та – све обра зо ва-
ни је, што је још јед но об ја шње ње за 
опа да ње „сто пе плод но сти”.

У сва ком слу ча ју, ви ши жи вот ни 
стан дард не по спе шу је ра ђа ње бе ба, 
већ га, на про тив, сма њу је. И обр ну то: 
ма ња плод ност по ди же стан дард.

Оту да да на шњи пен зи о не ри има-
ју при ли ку да бу ду де де и ба бе све 
ма њем бро ју уну ка. Кад њи хо ва де-
ца стиг ну до те уло ге, уну ка ће би ти 
још ма ње. Мо жда за то тре ба при ме-
ни ти ону за и ста ду хо ви ту опа ску јед-
ног афо ри сти ча ра: не тре ба има ти 
де цу, већ са мо уну ке...

Ми лан Бе кин

НО ВИ КО РАК ПОСЛОДАВАЦА У ПРО ВЕ РИ ЗА ПО СЛЕ НИХ 

Ве ли ки брат
у ве ли ким фир ма ма

Ме рач утро шка енер ги је омо гу ћа ва ше фо ви ма увид Ме рач утро шка енер ги је омо гу ћа ва ше фо ви ма увид 
у фи зич ку оспо со бље ност рад ни ка у фи зич ку оспо со бље ност рад ни ка 

Но ви кор по ра тив ни обра сци: 
во жња би ци кла у па у зи за ру чак
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НА ЛИЦУ МЕСТА

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БАЧ КЕ О ЕКО ЛО ШКОМ ЗДРА ВЉУ

За очу ва ње при ро де
– и свест и са вест

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли-
да ра да Вр бас и Са вез ин ва ли да 

ра да Вој во ди не ор га ни зо ва ли су не-
дав но на По љо при вред ном до бру Па-
но ни ја са ве то ва ње „Еко ло ги ја и њен 
ути цај на здра вље ин ва ли да”. Осим 
чла но ва 16 ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да из Бач ке, ску пу су при су ство ва-
ли пред став ни ци ре сор ног ми ни стар-
ства и по кра јин ских се кре та ри ја та, 
Фи ли ја ле ПИО Су бо ти ца, пред став-
ни ци оп штин ске вла сти Вр ба са, као 
и струч ња ци ко ји се не по сред но ба ве 
здра вљем и за шти том при ро де.

Мно гим ин ва ли ди ма је, по ре чи ма 
до ма ћи на овог су сре та Сте ва на Ми-

кло ша, на ру ше но здра вље, а рад на 
спо соб ност ума ње на баш због аљ-
ка вог од но са дру штве не за јед ни це 
пре ма за шти ти жи вот не сре ди не и 
не до стат ка пра вих ме ра хи ги јен ско-
тех нич ке за шти те на по слу.

Да је жи вот на сре ди на зна ча јан 
чи ни лац за по ја ву про фе си о нал них 
обо ље ња по твр дио је са ни тар но-еко-
ло шки ин же њер Ср ђан Вла хо вић, ко-
ји је на гла сио и то да за це лу Ср би ју 
не по сто је пре ци зни по да ци о бро ју 
рад ни ка чи ја је бо лест њо ме узро-
ко ва на, као и да ри зик рад ног ме-
ста не од ре ђу је ме ди ци на ра да, не го 
раз не аген ци је...

Го во ре ћи о ху ма ној еко ло ги ји, Вла-
хо вић је као при мер на вео Ве ли ки 
бач ки ка нал, чи ја за га ђе ност ди рект-
но ути че на здра вље љу ди, на биљ ке, 
ва здух, под зем не во де, жи во тињ ски 
свет – на ми кро и ма кро ло ка ци ју. Тре-
ба ло је да про ђе се дам де сет го ди на 
од пр вог пи са ног тра га о по мо ру ри-

бе у Ка на лу то ком кам па ње ше ћер не 
ре пе („Ср бо бран ски гла сник”, ок то-
бар 1936. го ди не) до ко нач ног пла-
на о ње го вом чи шће њу ко је тре ба да 
поч не кра јем 2011. У ме ђу вре ме ну су 
от пад не во де уби ја ле сва ки по ку шај 
жи во та у ње го вом ко ри ту, а муљ, ко ји 
је де це ни ја ма хра њен отров ним ма-
те ри ја ма, глав ни је узроч ник по ра ста 
кан це ро ге них обо ље ња ме ђу љу ди ма 
ко ји жи ве у ње го вој бли зи ни. Два ве-
ка на кон про ко па ва ња, ви зи о нар ски 
про је кат бра ће Киш, ко ји је мо чвар-
ну Бач ку пре о бли ко вао у нај плод ни-
је тле Евро пе, ли чи на ка на ли за ци ју 
са то ли ко за га ђе ним са др жа јем да је 
нај кри тич ни јих шест ки ло ме та ра из-
ме ђу Цр вен ке и Вр ба са свр ста но у 
„кла су ван свих ка те го ри ја”!

При ма ри јус др Да ни ца Ко мле нов 
Нин ков, пред сед ник Дру штва за бор-
бу про тив кар ци но ма, го во ри ла је о 
пре вен ци ји и ле че њу нај те жих обо-
ље ња, док је Та тја на Ђу рић, са вет-
ник у По кра јин ском се кре та ри ја ту за 
за шти ту жи вот не сре ди не и одр жи ви 
раз вој, пред ста ви ла на по ре По кра ји-
не да очу ва и за ле чи све при род не 
ре сур се, ко је, на жа лост, чо век нај-
ви ше и угро жа ва. 

Сви смо ми чу ва ри жи вот не сре-
ди не, као да го во ре број ни ак ти ви-
сти оку пље ни у Еко ло шком по кре ту 
Вр ба са, на чи јем је че лу Рат ко Ђур-
ђе вац. 

– Го ди на ма већ раз ви ја мо свест 
на ших су гра ђа на. Го то во да не ма де-
те та ни ста ри је осо бе ко ји не зна ју 

о опа сно сти ма ко је но си Ве ли ки бач-
ки ка нал, тај нај за га ђе ни ји во до ток 
у Евро пи. Ме ђу тим, на са ве сти ће-
мо још мо ра ти да ра ди мо. Са да има-
мо оп штин ску струк ту ру спрем ну да 
се бо ри, али ин спек циј ске и још не-
ке слу жбе мо ра ју мно го ви ше да чи-
не да би смо „при во ле ли” за га ђи ва че 
да пре ста ну да за га ђу ју – упо зо ра-
ва Ђур ђе вац.

Док се то не де си, еко ло зи Вр ба са 
мо три ће, не са мо на ис пу сте от пад-
них во да, не го и на по ку ша је ства ра-
ња но вих де по ни ја, по што је у окви ру 
ак ци је „Очи сти мо Ср би ју” са ди вљих 
сме тли шта од не се но 100.000 куб них 
ме та ра сме ћа. Ово је, ина че, и је ди-
на ци вил на ор га ни за ци ја у Евро пи 
ко ја се ба ви мо ни то рин гом аеро по-
ле на (нај штет ни ји је по лен ам бро зи-
је) због ко га у Вр ба су бо лу је, или је 
сен зи би ли са но, ви ше од 10.000 ста-
нов ни ка, па у ак ци ја ма уни шта ва ња 
ове на па сти мо дер ног до ба уче ству-
је и мла до и ста ро.

Ика Ми тро вић

Чу па ње ам бро зи је

Про ве ра му ља ка на ла

У Ге рон то ло шком цен тру у Шап цу, по во-
дом 65 го ди на ра да, одр жа на је све ча ност 
ко јој су при су ство ва ли пред став ни ци гра да 
и уста но ва ко је се ба ве љу ди ма тре ћег до ба 
из це ле Ср би је. 
Мно го број не го сте је по здра вио Ми лан 

По по вић, ди рек тор ове уста но ве чи ји су ка-
па ци те ти за 235 ко ри сни ка чи та ве го ди не по-
пу ње ни: 

ША БАЧ КИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР
ОБЕ ЛЕ ЖИО 65-ГО ДИ ШЊИ ЦУ 

Оаза за љу де 
тре ћег до ба
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У ЗРЕ ЊА НИ НУ ОДР ЖА НА СЕД МА „ШТРУ ДЛИ ЈА ДА”

Нај бо ља штру дла На де Ву ков

– Уна зад не ко ли ко го ди-
на до ста је учи ње но да се 
ква ли тет услу га уна пре ди. 
За хва љу ју ћи по мо ћи ре сор-
ног ми ни стар ства, у про те-
клој и овој го ди ни обје кат 
ста ци о на ра је ком плет но ре-
но ви ран, ура ђен је лифт, на-
пра вљен при сто јан днев ни 
бо ра вак, за ме њен ком пле тан 
на ме штај, та ко да су усло-
ви жи во та на ших ко ри сни ка 
мно го ху ма ни ји. За вр ша ва се 
по кри ва ње те ра се ис пред ре-
сто ра на... 

По по вић је из ра зио на ду 
да ће Ге рон то ло шки клуб, 

ко ји у из најм ље ном про сто ру 
ве о ма до бро ра ди, до на ред-
не го ди не до би ти соп стве не 
про сто ри је. 

Ина че, и овом при ли ком 
ве о ма за па жен био је аран-
жман „швед ског сто ла” ку-
ли на ра овог цен тра, по то ме 
већ по зна тих у Шап цу и све 
че шће ан га жо ва них да и код 
дру гих уста но ва од тр пе зе 
на чи не пра зник за очи. А да 
све про тек не и ве се ло, по-
бри ну ли су се чла но ви ор-
ке стра КУД „Абра ше вић” из 
Шап ца. 

Б. Р.

Зре ња нин ски ин ва ли ди ра да су, кра јем но вем бра, сед ми пут успе-
шно уго сти ли зва нич ни ке и око 300 
ко ле га из 14 оп штин ских ор га ни-
за ци ја (63 ме сне ор га ни за ци је) на 
тра ди ци о нал ној ма ни фе ста ци ји пра-
вље ња ба нат ских штру дли. Иако се, 
пре ма ре чи ма ор га ни за то ра Сте ва на 
Ра ди ши ћа, пред сед ни ка Оп штин ског 
удру же ња и пот пред сед ни ка по кра-
јин ског Са ве за ин ва ли да ра да, сен-
ка гри па АХ1Н1 озбиљ но над ви ла и 
над одр жа ва њем ово го ди шње „Штру-
дли ја де” (због че га, на жа лост, ни су 
до шли ни ду го го ди шњи дра ги при ја-
те љи из Ма ђар ске и Ру му ни је), ипак 

По бед ни це осво ји ле де се то днев ни бо ра вак у ба њи „Ру сан ди” у Ме лен ци маПо бед ни це осво ји ле де се то днев ни бо ра вак у ба њи „Ру сан ди” у Ме лен ци ма

су пре ло ми ли да не пре ки да ју тра ди-
ци ју и – успе шно окон ча ли ову ма-
ни фе ста ци ју.

Мо жда су и 
не ке штру дле, 
ко је су уме си-
ли 50 же на и 
Иштван До баи 
из Кле ка, је-
ди ни му шка рац 
ко ји се од ва-
жио да иза ђе 
на мег дан овим 

пре ка ље ним до ма ћи ца ма, и по ја ча-
ле иму ни тет при сут них: на и ме, би ло 
их је и од ви та мин ске „бом бе” бру-

сни це, ви ша ња, ро га ча, ма ка, ора-
ха, си ра... 

Да шти мунг у са ли хо те ла „Вој во-
ди на” бу де пра ви, по тру ди ли су се 
чла но ви КУД „Пи о нир”, „Град ну лич-
ки би се ри”, но ви нар Бо жи дар Дри-
нић..., а за то вре ме че тво ро чла ни 
жи ри, са На та ли јом Ар та мо нов на че-
лу, на ла зио се на „слат ким” му ка ма 
да про ба сва ку штру длу и да, из ме-
ђу од лич них, ода бе ре три нај бо ље. 
Тре ће ме сто до де ли ли су Мир ја ни 
Ди ми три је вић из Зре ња ни на, ко ја је, 
уз то што у 67 го ди на са ма об ра ђу-
је 90 ла на ца зе мље, на шла вре ме на 
да уме си и до бру штру длу. 

Дру го пла си ра на је би ла Сла ви ца 
Мун ћан из Еле ми ра, а мак си ма лан 
број бо до ва и пр во ме сто осво ји ла 
је На да Ву ков, пен зи о нер ка из Зре-
ња ни на, за штру длу са си ром. Сви 
оста ли, укљу чу ју ћи и Иштва на До ба-
и ја, осво ји ли су че твр то ме сто. По-
бед ни це су – без раз ли ке, до би ле 
јед на ке на гра де, сва ка по де сет да-
на бес плат ног бо рав ка у ме ле нач кој 
ба њи „Ру сан ди”, где ће, мо жда, дру-
же ћи се, раз ме ни ти још ко ји ре цепт 
или ку ли нар ску тај ну.

Ми ро слав Мек те ро вић

Де фи ле ле по те и уме ћа 

Сви так ми ча ри ди пло ми ра ли
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ХРОНИКА

ПЕН ЗИ О НЕ РИ НАЈ АК ТИВ НИ ЈИ У ОП ШТИ НИ ВЛА ДИ МИР ЦИ

Набавили „бр до” про из во да
Пред сед ник Оп штин ске ор га ни за-

ци је пен зи о не ра у Вла ди мир ци ма 
Мир ко Ла за ре вић ре као је за „Глас 
оси гу ра ни ка” да је за пред сто је ћу зи-
му чла но ви ма обез бе ђе но 480 куб них 
ме та ра огрев ног др ве та и 260 то на 
ква ли тет ног угља по ве о ма по вољ-
ним це на ма.

– Др ва и угаљ на ши чла но ви су 
до би ли на осам ра та, ту је и ис по-
ру ка 4,5 то на чу ве ног кру пањ ског 
кром пи ра, а ки ло грам ста је 18 ди на-
ра – „ра пор ти ра” агил ни Ла за ре вић. 
– Зву чи мо жда не ве ро ват но, али је 
тач но: у но ви је вре ме пен зи о не ри су 
на две ра те до би ли ни ма ње ни ви-
ше не го хи ља ду па ке та су хо ме сна тих 
про из во да бач ких кла ни ча ра из Ка ћа, 
укуп не те жи не де сет то на!

Уз то, „пр ви пен зи о нер” вла ди-
ми рач ке оп шти не под се ћа да у овом 
де лу Ма чван ског окру га успе шно ра-
де 24 основ не ор га ни за ци је са 4.800 
чла но ва, ме ђу ко ји ма је и зна тан број 
пен зи о не ра зе мљо рад ни ка. Њих два-
на ест је и ове го ди не бес плат но бо-
ра ви ло у срп ским ба ња ма, углав ном 
у Вр њач кој Ба њи и у Ко ви ља чи.

– У ак тив но сти ма пред ња че пен-
зи о не ри Де бр ца, ко ји има ју ка су уза-
јам не по мо ћи и го то во сва ко днев но 
се дру же у ле по уре ђе ном клу бу у 
цен тру те по са во там нав ске ва ро ши-
це – ка же Ла за ре вић, и до да је да 
не из о ста ју јед но днев ни из ле ти ши-
ром Ср би је, а не из бе жне су и по се те 

Ме ђу на род ном по љо при вред ном сај-
му у Но вом Са ду, Са бо ру тру ба ча у 
Гу чи, ко сид би на Рај цу и дру гим ма-
ни фе ста ци ја ма. – Не дав но смо пр ви 
пут „го сто ва ли” у Ре пу бли ци Срп ској, 
а до кра ја го ди не пла ни ра мо оби ла-
зак још не ких ме ста.

Иако је ско ро све пен зи о не ре шче-
па ла бес па ри ца, со ли дар ност не пре-
ста је, а дру же ње их збли жа ва и, ка ко 
ка жу, под мла ђу је. По себ но ра ду је 
стал на бри га о по ро ди ца ма бо ле сних 
и пре ми ну лих чла но ва. Њи ма се уру-
чу је нов ча на по моћ и по зи ва ју се на 
раз не свет ко ви не.

Не ма сум ње да су пен зи о нер ке из 
Де бр ца при мер по кре та ња ра зно вр-
сних ак тив но сти, а њи хо ве из ло жбе 
руч них ра до ва у вла ди ми рач ком Ко-
на ку, под ве дрим не бом код „Исто риј-
ских хра сто ва” у обли жњем Тр бу шцу 
и уче шће на Ли ков ној ко ло ни ји у Ја-
ло ви ку, нај бо ље илу стру ју чи ње ни цу 
да нај ста ри ји, очи глед но, „ко ло во-
де” у сва ко днев ном жи во ту жи те ља 
плод не По са во там на ве.

А син ди кат и да ље – „там бу ра”! 
Зла то мир Ђу рић

Мир ко Ла за ре вић

У од но су на 1989. го ди ну, 
за по сле них у оп шти ни 

Кња же вац ма ње је за 60 од-
сто, а шан се 5.000 зва нич-
но не за по сле них да до ђу до 
по сла го то во су ни ка кве – 
бар док не кре ну ду го на-
ја вљи ва на ве ли ка ула га ња 
у раз вој ту ри зма на Ста рој 

пла ни ни. До та да ће пен зи-
је би ти је ди ни из ве сни из-
вор при хо да нај ве ћег бро ја 
до ма ћин ста ва у овој „нај-
пен зи о нер ски јој” оп шти ни 
у Ср би ји.

– Кња же вач ка оп шти на 
тре нут но има 10.858 пен зи-
о не ра (8.388 из рад ног од-

но са, 256 „са мо ста ла ца” и 
2.214 по љо при вред них) ко-
ји, иако 60 од сто њих при ма 
пен зи је од око 10.000 ди-
на ра, сво јим при на дле жно-
сти ма прак тич но из др жа ва ју 
чла но ве до ма ћин ста ва – 
ка же Ми о драг Мар ко вић, 
се кре тар Оп штин ске ор-

га ни за ци је пен зи о не ра. – 
Пре ма на шим про це на ма, 
у та квој си ту а ци ји је око 
90 од сто на ших чла но ва, 
јер из др жа ва ни чла но ви 
до ма ћин ства ни су са мо не-
за по сле ни већ и они ко ји 
ра де без пла та, а та квих 
ни је ма ло.
У оп шти ни Кња же вац, 

че твр тој у Ср би ји по те ри-
то ри ји, у 86 на се ље них ме-
ста да нас жи ви око 35.000 
љу ди, а сам град Кња же вац 
има два де се так хи ља да ста-
нов ни ка. До 1990. Кња же-
вац је при па дао ре ду сред ње 
раз ви је них оп шти на – са се-
зон ским рад ни ци ма, ов де је 
би ло 18.000 за по сле них, а 
са да је упо сле но 7.234 ли-
ца, од че га пред у зет ни ци 
и при ват ни ци за по шља ва-
ју 1.259 осо ба. 

Д. Ђор ђе вић

КЊА ЖЕ ВАЦ – ЛИ ЦЕ И НА ЛИЧ ЈЕ СРП СКЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ 

Оп ста нак на ста рач ким пле ћи ма
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Пе то то вар на ста ра ба чва, ко ја је 
тре ба ло да бу де рас хо до ва на и да 

по слу жи за гре ја ње, по ста ла је – ка-
фић. На пра вио га је про свет ни рад-
ник у пен зи ји Алек са Пан тић из се ла 
Жуч у оп шти ни Кур шу мли ја.

Ба чву од бре сто вог др ве та, ста ру 
сто го ди на, ко јој су се ду ге ра ши ри-
ле, Алек син ком ши ја хтео је да ис-
ко ри сти као др во за огрев. 

– За мо лио сам га да је не по кло-
ни „сме де рев цу” већ ме ни – го во-
ри Алек са.

У ба чви-ка фи ћу по ста вљен је са-
мо је дан др ве ни сто чић и клу пе с 
обе стра не где мо гу да се сме сте 

че ти ри осо бе. Не ма шан ка, на сто лу 
је фла ша са ра ки јом и ча ша ма. Да 
би све би ло у по ма ло ет но сти лу, ту 
су још ста рин ски ћи ли ми, ћу по ви... 

На ула зу је фе њер за ве чер ње по-
се те го сти ју.

Је дин стве ни ка фић иза зи ва ве ли-
ку па жњу мно гих ко ји кроз Жуч про-
ла зе на пу ту за Лу ков ску ба њу, а ко 
свра ти – до че ка га још јед но из не на-
ђе ње: ста ра тра ва ри ца ко ја се слу-
жи бес плат но. 

– Тре ба зна ти ка ко се пи је ра ки ја. 
То се ра ди по ла ко и са ужи ва њем, 
да се осе те аро ма и укус тра ва ри це 
– при ча Алек са, ина че стра стве ни ко-
лек ци о нар ста рих пред ме та, до да ју ћи 
да је ње го ва тра ва ри ца спре мље на 
од 19 тра ва. 

Ж. Дим кић

7

ПЕН ЗИ О НЕР КА ИЗ РУ МЕ И ДА ЉЕ СВА КО ДНЕВ НО ЗА МА ШИ НОМ 

Чу ве на по шлин ге ра ју
По но сна на 12 уни кат них су ка ња ко је је ве зла два и по ме се ца по осам По но сна на 12 уни кат них су ка ња ко је је ве зла два и по ме се ца по осам 

са ти днев но и утро ши ла 89 ка ле ма по лу сви ле ног кон цаса ти днев но и утро ши ла 89 ка ле ма по лу сви ле ног кон ца

Ко виљ ка Ба јић (79), пен-
зи о нер ка из Ру ме, не ми-

ру је, го то во сва ко га да на 
се ди за ма ши ном и ве зе. 
Ње на мај ка у Сла во ни ји не-
ка да дав но ра ди ла је бе ли 

вез, а Ко виљ ка је, на кон 
уда је у Срем, у сво јој 30. 
го ди ни пр ви пут се ла за ма-
ши ну и по ку ша ла да шлин-
га. За без ма ло по ла ве ка 
из ве зла је мно го ха љи на, 
блу за, пр слу ка и жен ских 
ком пле та, стол ња ка, ја стуч-
ни ца, пре кри ва ча, за ве са и 
ко зна че га још.

– Ви ше не мо гу да се 
се тим све га што сам из ве-

зла, али оба ве зно пре по знам 
свој рад јер је уни ка тан – 
ка же тет ка Ко виљ ка.

По но сна је на но шњу ко-
ју је шлин га ла за де вој ке из 
Ан сам бла на род них ига ра и 

пе са ма „Бран ко Ра ди че вић” 
из Ру ме. Ура ди ла је 12 су-
ка ња, а сва ку на ду жи ни од 
три ме тра кра си „бо гат” вез 
ши ри не 20 сан ти ме та ра.

– Све су сук ње би ле раз-
ли чи те – об ја шња ва. – Пет 
да на сам руч но цр та ла ша-
ре на плат ну, а шлин га ње 
је тра ја ло два и по ме се-
ца. Ни је ми би ло ла ко вре-
лих јул ских да на... 

Уста ја ла је у пет и се-
де ла за ма ши ном до 11, 
за тим ку ва ла ру чак, па он-
да опет по под не на ста-
вља ла са ра дом од два до 
че ти ри. За но шње је утро-
ши ла 89 ка ле ма по лу сви-
ле ног кон ца, до би је ног од 
се стре из За гре ба ко ја јој 
је и свих прет ход них го ди-
на пру жа ла ве ли ку по моћ 
и, сва ки пут ка да за тре-
ба, по кла ња ла јој ко нац 
за шлин га ње.

Пам ти још је дан ве ли ки 
по сао. Пре не ко ли ко го ди на 
це лу зи му је ве зла за Ри-
мо ка то лич ку цр кву у Ру ми 
стол њак од де вет ме та ра, 
24 раз ли чи та под ме та ча за 
ча ше и дру го.

Ко виљ ка Ба јић је у пен-
зи ји од 1983. го ди не. Жи ви 
са ма и за до вољ на је ви си-
ном пен зи је. Ме ђу тим, увек 
про на ђе раз лог да на ста-
ви да ве зе – да би за ра ди-
ла за од ла зак у ба њу, да 
по мог не де ци или да не-
што ку пи. 

– Не ка да сам ве о ма до-
бро за ра ђи ва ла. Ра ди ла сам 
у „Елек тро вој во ди ни” где су 
би ле до бре пла те, али сам 
од шлин ге ра ја успе ва ла да 

ме сеч но за ра дим ви ше не-
го у фир ми – при се ћа се 
тет ка Ко виљ ка. 

Опе ри са ла је око, пре 
не ко ли ко го ди на је ло ми ла 
ру ку, али све то не спре ча-
ва је да са ужи ва њем ве-
зе. Во љу има, а на да се да 
ће је и сна га по слу жи ти да 
још ра ди за ма ши ном јер 
то же ле и она и ње не му-
ште ри је.
Гор да на Ву ка ши но вић

Ужи ва да ве зе 

По но сна на ра до ве

Алек са са го стом

Ка фић у стогодишњој ба чви
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Го лу бин ци су јед но од нај леп ших и нај зе ле ни јих се ла у ста ро па зо-
вач кој оп шти ни, мо жда и у Сре му, а 
мо гу ће и ши ре, ка ко би ре кли по ли-
ти ча ри. По зна то је по рет ким ре зба-

ре ним чар да ци ма, сли кар ској ко ло ни ји 
„Во ди це”, ста ром двор цу „Шлос” где 
је јед ном ко на чио и вожд Ка ра ђор-
ђе, као и по мно гим ме шта ни ма. Али, 
и по до бро ор га ни зо ва ној ме сној ор-
га ни за ци ји пен зи о не ра, на чи јем се 
че лу већ тре ћи ман дат на ла зи не у-
мор ни Јо ван Ста јић, про фе сор, бив ши 
ди рек тор ме сне шко ле. Од око 600 
пен зи о не ра, ко ли ко их је у овом се-
лу вред них па о ра, чак 450 учла ње-
но је у ме сну ор га ни за ци ју.

– То је за то што се код нас зна 
ко шта ра ди и за шта од го ва ра. Код 
нас не ма над му дри ва ња и на кла па-
ња. Зна мо шта мо же мо и ко ли ко мо-
же мо и та ко се по на ша мо. Пет ком је 

пи јач ни дан и дан за кон тро лу ше ће-
ра и при ти ска. Су бо том су игран ке, 
а не де ља је дан за по сле по днев но 
оку пља ње и му шко-жен ске раз го во-
ре уз ка фу и осве жа ва ју ће пи ће – 
об ја шња ва устрој ство ор га ни за ци је 
енер гич ни пред сед ник.

Дом го лу би нач ких пен зи о не ра је у 
цен тру, у згра ди где је и ме сна би-
бли о те ка. Ту има ју са лу за ску по ве, 
две кан це ла ри је, оста ву, ма га цин, ТВ 
апа рат, сво је озву че ње, хар мо ни ку, а 
уз њих су и ора ни ја и ко тлић кад се 
кре не не где на из лет. Има ју и ком-
пју тер ко ји су до би ли као на гра ду за 
успе шан рад од По кра јин ског од бо ра 
Удру же ња пен зи о не ра.

– Као се о ска ор га ни за ци ја при-
ла го ђа ва мо се по тре ба ма и же ља ма 

чла но ва. Обез бе ђу је мо угаљ са от-
пла том на ра те од мар та до сеп тем-
бра. Оби ла зи мо бо ле сне и оне мо ћа ле 

уз скром не по кло не у ка фи, во ћу или 
со ко ви ма. По се те ту ри стич ким и исто-
риј ским ме сти ма се план ски из во де 
у про ле ће и је сен. По себ но је вред-
но ис та ћи дру же ње са пен зи о не ри-
ма из Ше ко ви ћа, ко је по се ћу је мо за 
4. јул, а они нам уз вра ћа ју по се ту 
за 23. ок то бар, дан на ше сла ве. За 
ста ри је мно го зна че из ле ти, па смо 
би ли у Аран ђе лов цу, За са ви ци, Па но-
ни ји, Оплен цу, Бор ков цу, уз оба ве зно 
свра ћа ње на пан че вач ки „бу вљак”, 
ода кле по сле па за ра скок не мо до Ру-
сан де или Сме де ре ва. Тре ба зна ти да 
је на ша ор га ни за ци ја пот пу но са мо-
стал на, без нов ча не по мо ћи са стра-
не. Сва ку ак ци ју са ми фи нан си ра мо, 
па ни је ни чу до што се про сти ре мо 
ко ли ко нам је гу бер дуг – на гла ша ва 
са за до вољ ством Јо ван Ста јић.

Код го лу би нач ких пен зи о не ра све 
ак ци је успе ва ју јер се ра ди уз до го вор 
и же ље, а пре ма тре нут ним мо гућ но-
сти ма. За та кав рад до би ја ју по хва ле 
и при зна ња, ме ђу ко ји ма са по себ-
ним  за до вољ ством по ка зу ју Гра мат 
Срем ске епи ско пи је.

Јо во Ву ко вић

МЕ СНА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГО ЛУ БИН ЦИ 

Све по ре ду
и до го во ру

Јо ван Ста јић

Цен тар Го лу би на ца

Дом пен зи о не ра

У РЕ КО ВЦУ УЛАЖУ У СЕЛА

По пет ова ца за оста нак
Оп штин ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста у Ре ков цу по сто-

ји још од 1916. го ди не и јед на је од нај ста ри јих у Шу ма ди-
ји. Ка ко је у овој оп шти ни све ви ше ста рач ких до ма ћин ста ва, 
уз про сеч ну ста рост ме шта на од ше зде сет го ди на, ак тив но-
сти Цр ве ног кр ста Ре ков ца су, пре ма ре чи ма До бри це Га-
зди ћа, се кре та ра ове ор га ни за ци је, углав ном усме ре не на 
по моћ ста ри ма.

Га здић до да је да се Цр ве ни крст Ре ков ца укљу чио и у про-
гра ме за оста нак мла дих у ру рал ном под руч ју. Да би се за-
у ста ви ло на пу шта ње се ла, од 2004. го ди не, пре ма про гра му 
Фон да за со ци јал не ино ва ци је, кре ну ло се са по де лом по пет 
ова ца мла дим брач ним па ро ви ма, уз оба ве зу вра ћа ња јед ног 
јаг ње та го ди шње. Од пр во бит но при ја вље не 22 по ро ди це, 
овај про грам је до сад при хва ти ло њих ше зде сет.

М. Сан трач

У ПРО КУ ПАЧ КОМ ЦЕН ТРУ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

По моћ све потребнија
Са из у зет ком 2005, ка да је број ко ри сни ка по мо ћи 

Цен тра за со ци јал ни рад у Про ку пљу сма њен за де сет 
од сто у од но су на прет ход ну го ди ну, већ шест го ди на 
број Про куп ча на ко ји ма је по треб на ту ђа не га и по моћ 
стал но ра сте. У овој го ди ни, до сад, пра во на ту ђу не гу 
и по моћ оства ри ло је 285 осо ба, ме ђу ко ји ма је нај ве-
ћи број пен зи о не ра, а са мо за де вет ме се ци, пре ма ин-
фор ма ци ји Цен тра, под не то је 89 но вих зах те ва за ову 
вр сту по мо ћи. 

Ина че, од укуп ног бро ја ко ри сни ка ту ђе не ге и по-
мо ћи ви ше је же на, 167, а те ри то ри јал но нај ве ћи број 
је са град ског, по том се о ског и при град ског под руч ја. 
То ука зу је да је по тре ба за овим ви дом по мо ћи го то во 
под јед на ка на це лом под руч ју оп шти не.

Ж. Д.
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У РО МУ ЛИ ЈА НИ

Еко-во зи ло и 
за ин ва ли де
Ар хе о ло шко на ла зи ште Фе-

ликс Ро му ли ја на, ко је се на ла зи 
не да ле ко од За је ча ра, „по но ви-
ло” се спе ци јал ним елек трич ним 
во зи лом ко јим ће по се ти о ци мо-
ћи да оби ла зе остат ке па ла те 
ко ју је, у ме сту ро ђе ња, из гра-
дио им пе ра тор Гај Га ле ри је Ва-
ле ри је Мак си ми ли јан.

Бо ра Ди ми три је вић, ди рек тор 
На род ног му зе ја, по но сно ис ти-
че да је уста но ва за ку по ви ну 
овог еко ло шког во зи ла, пр вог 
на под руч ју ис точ не Ср би је, из-
дво ји ла око се дам хи ља да евра. 
Мо ћи ће да га пре вас ход но ко ри-
сте сла бо по крет на и ин ва лид на 
ли ца ко ја ов де до ла зе из За во-
да за ре ха би ли та ци ју у Гам зи-
град ској ба њи.

М. С.

По глед са Ка пе тан-Ми ши-
ног бр да по ред До њег 

Ми ла нов ца на моћ ни Ду-
нав пре ди ван је, али кад 
вам кр че цре ва, он да вам 
и ни је то ли ко до ле по те, па 
ма кар вам она би ла и за ви-
чај – као што је то број ној 
по ро ди ци Да ни је ле и Зо-
ра на Га ври ло ви ћа. Да ни-
је ла и Зо ран су из ро ди ли 
осмо ри цу си но ва од ко јих 
нај мла ђи Ма рио има че-
ти ри, а нај ста ри ји Сла ђан 
15 го ди на, и, сем тих го-
ди на, има ју ма ло то га. На 
овом ле пом бр ду они жи-
ве у тро шном ку ћер ку, без 
во де, при стој ног обро ка и 
мно го че га дру гог што и 
у овим те шким вре ме ни ма 
има ју њи хо ви вр шња ци по 
Ср би ји. Мај ка не ра ди, а 
от кад је и отац остао без 
по сла – још је те же. Дан 
са да ном са ста вља се за-
хва љу ју ћи по не кој над ни-
ци, са ку пља њу пе чу ра ка и 
сва ко ја ком сна ла же њу ко је 
не ма увек сре ћан крај ни 
си гу ран за ло гај.

БОР СКО КО ЛО СРП СКИХ СЕ СТА РА ПО МО ГЛО ГА ВРИ ЛО ВИ ЋЕ

Да ри ва ле осмо ри цу бра ће

– Чув ши апел РТС-а, 
бр зо смо се ор га ни зо ва ле 
и у јед ном да ну са ку пи-
ле оде ћу, обу ћу, школ ски 
при бор и, на рав но, хра ну 
– ка же Ле па Ко јић, ду го-
го ди шња пред сед ни ца Ко-
ла срп ских се ста ра у Бо ру. 
– Сва ка чла ни ца одво ји ла 
је од сво је по ро ди це, од 

сво је де це, и до не ла по-
не што, а по мо гли су нам и 
до бри љу ди. Са ку пи ле смо 
три џа ка бра шна, 24 ли тра 
је сти вог уља, 14 ки ло гра-
ма ше ће ра, пу но слат ки-
ша, сред ста ва за хи ги је ну, 
а да ри ва ле смо им и скро-
ман нов ча ни при лог. Срећ-
не смо због то га јер ка да 

смо их по се ти ле, ви де ле 
смо ко ли ка је ра дост ових 
ма ли ша на и њи хо вих ро-
ди те ља. Оту да по ру чу је-
мо, „по мо зи ако мо жеш и 
по ка жи оно што имаш у 
ср цу – до бро ту и љу бав”. 
Јер, Га ври ло ви ћи ма, ево, 
сти же и зи ма.

Љубиша Алек сић

Ма ли Га ври ло ви ћи и чла ни це Ко ла

Ви то мир – Ви та Ацић (76), по моћ-
ник пред сед ни ка Оп штин ске ор-

га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске 
Па лан ке, од дав не 1958. има во зач ку 
до зво лу, сво јим ауто мо би ли ма пре-
шао је ви ше од 500.000 ки ло ме та ра 
и – ни кад ни је на пра вио пре кр шај, 
а још ма ње удес. 

Ви та, не ка да шњи рад ник ТП „Узор”, 
ка же да је возачки испит по ла гао у 
вре ме ка да ни је би ло се ма фо ра, а 
ни те шких про пи са. Пр ви ауто мо-
бил ко ји је ку пио био је та да тре ћи 
у оп шти ни Сме де рев ска Па лан ка: Оп-
шти на је има ла „ше вро лет”, по зна-
ти Па лан ча нин Ми лан Ши шко вић „ла ду”, 
а Ви то мир Ацић – „опел ада ма”.

– Пр вим ауто мо би лом по Сме де рев ској 
Па лан ци, Ве ли кој Пла ни и Сме де ре ву, а 
са мо сам два пу та био у Бе о гра ду, пре шао 
сам 10.000 ки ло ме та ра. Дру ги ауто ко ји 
сам ку пио био је пр ви фи ћа на пра вљен 
у кра гу је вач кој „Цр ве ној за ста ви” 1964. 
го ди не, њи ме сам об и шао све гра до ве у 

бив шој Ју го сла ви ји и пу то вао у Ита ли ју, 
Грч ку, Ру му ни ју... Са мо ни сам био у Ал-
ба ни ји. Тре ће и че твр те во зи ло опет ми 
је био фи ћа, а од 1958. до да нас про ме-
нио сам де вет ауто мо би ла и са да во зим 
„за ста ву 101” – при ча Ви та.

Ина че, док је ра дио у ТП „Узор” при-
ват ни ауто мо бил ко ри стио је за слу жбе-
на пу то ва ња.

Сл. Ко стан ти но вић

ДУ ЖЕ ОД ПО ЛА ВЕ КА ЗА ВО ЛА НОМ

Сви Ви ти ни ки ло ме три
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

КУ ЧЕ ВО 

Бесплатни ле ко ви
Скуп шти на оп шти не Ку че во до не ла је од лу ку на по след-

њој сед ни ци да из бу џе та за 2010. го ди ну фи нан си ра ку по-
ви ну ле ко ва за 200 пен зи о не ра са нај ни жим при ма њи ма.

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра на пра ви ће спи сак 
нај у гро же ни јих пен зи о не ра ко ји ће у апо те ка ма пре у зи-
ма ти по треб не ле ко ве, а по себ на слу жба то ће кон тро ли-
са ти два пу та го ди шње. 

– Же ли мо да на ша нај ста ри ја по пу ла ци ја, по себ но они 
ко ји су нај ви ше со ци јал но угро же ни, има ју у нас по ве ре-
ње и да бу ду си гур ни да има не ко ко о њи ма бри не – ка-
же пред сед ник оп шти не Зо ран Ми ле кић.

У про цес из да ва ња бес плат них ле ко ва за пен зи о не ре 
укљу чи ће се и ле ка ри До ма здра вља у Ку че ву.

Љ. На ста си је вић

МАЈ ДАН ПЕК

Пен зи о нер ке тре ће
Да по од ма кле го ди не ни су смет ња за кре а ти ван рад, 

над ме та ња и дру же ња, по твр ђу ју и мај дан печ ке пен зи о-
нер ке, чла ни це Сек ци је же на ОО пен зи о не ра Мај дан пе ка, 
ко је су свој ви ше го ди шњи рад кру ни са ле осва ја њем тре-
ћег ме ста на Де се тој смо три кул тур но-умет нич ког ства ра-
ла штва сек ци ја, клу бо ва и ак ти ва пен зи о не ра За је чар ског 
и Бор ског окру га одр жа ној кра јем ок то бра у За је ча ру. На 
Смо три је уче ство ва ло де сет сек ци ја, а мај дан печ ке пен-
зи о нер ке су пла сман за слу жи ле, по оце ни жи ри ја, ква ли-
тет ним из во ђе њем из вор ног фол кло ра. 

Алек сан дар Пе тро вић, пред сед ник Оп штин ске ор га ни за-
ци је пен зи о не ра Мај дан пе ка, ка же да упра во ра де на ус-
по ста вља њу чвр шће са рад ње са ова квим сек ци ја ма при 
кул тур но-умет нич ким дру штви ма, чи ме би ани ми ра ли ве-
ћи број мла дих за не го ва ње и чу ва ње кул тур не тра ди ци-
је и фол кло ра ово га кра ја.

П. Ла ли чић

РУ МА

Обе ле же на го ди шњи ца
Оп штин ски од бор Удру же ња вој них пен зи о не ра у Ру-

ми, ко ји оку пља 70 од сто од 295 ко ри сни ка вој них пен-
зи ја у рум ској, ири шкој и пе ћи нач кој оп шти ни, обе ле жио 
је 16 го ди на успе шног ра да за ко ји је на гра ђен По ве љом 
Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је. При зна ње је уру че-
но и пред сед ни ку рум ског удру же ња Ра ди сла ву Но ва ко-
ви ћу. Све ча но сти су при су ство ва ли Љу бо мир Дра га њац, 
пред сед ник Удру же ња вој них пен зи о не ра Ср би је, го сти из 
Су бо ти це, Зе му на и Срем ске Ми тро ви це, као и чла но ви из 
три срем ске оп шти не.

– Глав ни од бор је до де лио при зна ња рум ској ор га ни-
за ци ји и ње ном пред сед ни ку што су до са да до би ла са мо 
три од 52 удру же ња у Ср би ји – на гла сио је Дра га њац. 

На све ча но сти се го во ри ло о вој ним пен зи ја ма, здрав-
стве ном оси гу ра њу, стам бе ној по ли ти ци... У рум ској ор га-
ни за ци ји ни су из ра же ни стам бе ни про бле ми, али је Зо ран 
Вуч ко вић, пред сед ник Из вр шног од бо ра ГО УВП Ср би је, 
под се тио да је 6.000 вој них пен зи о не ра из бив ших ју го-
сло вен ских ре пу бли ка без ста на, а око 2.800 жи ви у по-
дру ми ма или ка сар на ма.

Г. В.

На гра ђе ни са Љу бо ми ром Дра гањ цем

КРУ ШЕВА Ц

Жи ва ни на ба шта
Ако би сте пи та ли ко ја ко ри сни ца услу га у Ге рон то ло шком 

цен тру у Кру шев цу не мо же без цве ћа, без раз ми шља ња 
би вас сви упу ти ли на Жи ва ну Ри стић из Гра ча ни це. Жи ва-
ни на цвет на ба шта по чи ње од фон та не и ула за у управ ну 
згра ду Цен тра. По ред ба ште и ба зе на с ри би ца ма, ту су и 
две клу пе за од мор па је, с раз ло гом, ово пра ви ку так за 
ужи ва ње оста ре лих и из не мо глих ли ца.

У Жи ва ни ној ба шти од про ле ћа до ка сне је се ни цве-
та нај ра зно вр сни је цве ће, од, пр вих, ви си ба ба и зум бу ла, 
до ка на, ка ран фи ла и хри зан те ма, ко је за вр ша ва ју се зо-
ну. Од не гу је и по ко ји жбун ру жа, а у ма њој ба шти пре-
те жно га ји ми ри сне биљ ке, ру зма рин и пи то му на ну. И 
ње на гар со ње ра је бо га та соб ним цве ћем. 

Жи ва ни у га је њу цве ћа и ра сти ња нај ви ше по ма же зе-
мљак Сре тен Ри стић, ра се љен с Ко со ва и Ме то хи је, ко ји у 
овом цен тру ра ди као пор тир. Ка да от пу ту је не где на де се так 
да на, оде мир не ду ше, ка же Жи ва на, јер се о цве ћу ста ра 
Сре тен, и то та ко да се ни не при ме ћу је ње но од су ство. 

Мар ко Че лар
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КИ КИН ДА

У „злат ном” Пра гу
Кул тур но-умет нич ко дру штво „Сун ча на је сен”, ко је ра-

ди у Удру же њу пен зи о не ра оп шти не Ки кин да, го сто ва ло је 
не дав но у глав ном гра ду Че шке, ко ји но си атри бут „злат-
ни”, на 12. ме ђу на род ном фе сти ва лу фол кло ра „Праг пе ва 
и игра”. Ме ђу 58 ан сам ба ла из ис точ не Евро пе, ко ли ко је 
на сту пи ло то ком три да на, ки кинд ски је био је ди ни пен-
зи о нер ски. Ње го вих 40 чла но ва је из ве ло ба нат ске игре, 
а хор от пе вао че ти ри пе сме, и – већ су до би ли по зив за 
уче шће и на ред не го ди не. 

Ки кинд ски пен зи о не ри, ко ји су се у ино стран ству пр-
ви пут пред ста ви ли у Ру му ни ји, по зва ни су да уче ству ју 
до го ди не на Бал кан фе сту у Бу гар ској. Ово го ди шње го-
сто ва ње у Тур ској, иако су се ква ли фи ко ва ли, из о ста ло 
је, по што ни су мо гли да обез бе де сред ства за пу то ва ње 
и та мо шњи бо ра вак.

С. За ви шић

ТР СТЕ НИК

До на ци је све ре ђе

Убу ду ће ће гра ђа ни Тр сте ни ка, ста ри ји од 65 го ди на, 
у про сто ри ја ма та мо шњег Цр ве ног кр ста мо ћи да про ве-
ре крв ни при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви. Та ко ста ри ји 
су гра ђа ни, пре ма ре чи ма се кре та ра ове ор га ни за ци је Ве-
ро љу ба Ми ло ва но ви ћа, ви ше не ће мо ра ти по ову здрав-
стве ну услу гу да иду у Хит ну по моћ или код не ког од 
ле ка ра До ма здра вља. 

Ово је са мо јед на од мно го број них ак тив но сти по ме ну-
те ор га ни за ци је усме ре на на по моћ нај у гор же ни ји ма, упр-
кос то ме што се, у по след ње вре ме, све ви ше су о ча ва са 
фи нан сиј ским про бле ми ма. На и ме, сред ства из до на ци ја 
на њи хо ву адре су при сти жу све ређе, док су зах те ви љу-
ди за по моћ све уче ста ли ји. Д. И.

На ступ у пре сто ни ци Че шке

Ко ор ди на тор Мил ка Тро шић у ма на сти ру Љу бо сти ња

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Масажа на поклон
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па-

лан ке не дав но је до би ла на по клон од јед не фир ме из 
Бе о гра да фо те љу за ма са жу вред ну 54.000 ди на ра, као 
на гра ду за успе шну са рад њу.

Ина че, фо те ља за ма са жу сме ште на је у про сто ри је ор-
га ни за ци је пен зи о не ра, а чла но ви је ко ри сте два пу та сед-
мич но. Руч ну ма са жу и рад елек тро фо те ље (во лон тер ски) 
пра ти пен зи о нер ка Сло бо дан ка Ђор ђе вић, ко ја се ти ме ба-
ви ла ви ше од 30 го ди на. Ма са жа тра је по ла са та, а пен зи-
о не ри трет ман пла ћа ју 50 ди на ра, за ре жиј ске тро шко ве.

Сл. Ко стан ти но вић

Сло бо дан ка Ђор ђе вић ра ди на сто ли ци за ма са жу

НО ВИ САД

При сту пач но и за 
пен зи о не ре

Ду шан ка и Зве здан че ка ју па ци јен те

Не дав но је, у са рад њи са Са ве зом сле пих и сла бо ви-
дих, у Но вом Са ду отво рен Са лон за не гу те ла „Хи ги ја” 
ко ји пру жа услу ге фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци-
је, али и за по шља ва сле пе и сла бо ви де те ра пе у те ко ји 
те шко на ла зе по сао. 

Ов де је пр ви по сао, на кон шест го ди на че ка ња, до би ла 
и Ду шан ка Ко са но вић из Сом бо ра. Зве здан Дој кић, фи зи о-
те ра пе ут, због ква ли тет не услу ге и по вољ них це на, оп ти-
ми ста је у по гле ду бу ду ћег ра да. 

Чла но ви Са ве за сле пих има ју по пуст, а до бро до шли 
су и спор ти сти, ста ри је осо бе и ре у ма ти ча ри. Пар ци јал-
ни трет ман би ло ког де ла те ла ко шта 250 ди на ра, а ком-
плет на ре лак са ци о на ма са жа 1.000 ди на ра. И. М.
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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 (2)

Дом за де цу и омла-
ди ну оме те ну у раз во ју 
Срем чи ца, Мо шта нич ка 2, 
Срем чи ца

Тел.: 011/2526-245

Спе ци јал ни за вод за де-
цу и омла ди ну „Др Ни ко-
ла Шу мен ко вић” Стам ни ца 
(Пе тро вац), Пр вог ма ја 63, 
Стам ни ца

Тел.: 012/358-042, 
012/358-052

Дом за ли ца оме те-
на у мен тал ном раз во ју 
„Otthon” Ста ра Мо ра ви ца, 
На пре дак 12, Ста ра Мо ра-
ви ца (Б. То по ла)

Тел.: 024/741-018,
024/741-342,
024/741-168, 
факс 024/741-005

Дом за ду шев но обо-
ле ла ли ца „1. ок то бар” 
Ста ри Лец (План ди ште), 
Су тје ска 1, Ста ри Лец

Тел.: 013/874-010,
013/874-020,
013/874-040

Дом за ли ца оме те на 
у мен тал ном раз во ју, Ту-
тин, Пе штер ска 43

Тел.: 020/811-166

Дом за ду шев но обо ле-
ла ли ца „Чу руг”, М. Ти та 1, 
Чу руг (Жа баљ)

Тел.: 021/833-006, 
021/834-096,
021/834-141

Дом за од ра сла ин ва-
лид на ли ца Бе о град, Ауто-
пут 18, Зе мун

Тел.: 011/3193-262,
 011/3193-242

Дом за од ра сла ин ва-
лид на ли ца и ста ра ли-
ца До ље вац, Ста ри млин, 
До ље вац

Тел.: 018/810-330, 
018/810-334

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

Ме ња ти спо ра зум са БиХ 
Спо ра зу ми ма о со ци јал ном оси гу ра њу скло пље-

ним са Ма ке до ни јом и Хр ват ском пред ви ђе но је да, 
ако су укуп ни из но си пре ра чу на тих пен зи ја ни жи од 
из но са ко је је пен зи о нер при мао у Ср би ји, од но сно 
Ма ке до ни ји и Хр ват ској, то јест у др жа ви у ко јој се 
пен зи о ни сао, др жа ва чи ји је део пен зи је био ма њи 
има оба ве зу да пен зи о не ру на ста ви да ис пла ћу је исти 
из нос, од но сно да му ис пла ћу је утвр ђе ну раз ли ку све 
док пен зи ја, ускла ђи ва њем, не до стиг не ви си ну пен-
зи је ко ја му је пр во бит но би ла утвр ђе на. 

За што је спо ра зум са БиХ усво јен без ове за-
штит не од ред бе? Не ма ју ли пен зи о не ри по Уста ву 
Ср би је иста пра ва би ло да су ра ди ли у Ма ке до ни-
ји, Хр ват ској или БиХ? Пен зи о не ри ко ји су ра ди ли 
у БиХ су оште ће ни.

На мој до пис о то ме пот пред сед ник вла де Иви ца 
Да чић од го во рио је, из ме ђу оста лог, да се искре но 
на да да ће се за кон ска ре гу ла ти ва ускла ди ти са по-
тре ба ма гра ђа на ко ји су цео рад ни век или је дан ње-
гов део про ве ли у ре пу бли ка ма бив ше Ју го сла ви је, а 
да у вла ди на сто ји да се ова кви и слич ни про бле ми 
ре ше на ме ђу др жав ном ни воу спо ра зу ми ма ко ји би 
олак ша ли оства ри ва ње пра ва свих гра ђа на.

Же лим да ова ко јав но за хва лим пот пред сед ни ку 
Да чи ћу што је, по ред ве ли ких оба ве за, на шао вре-
ме на да од го во ри на мој до пис, као и на раз у ме ва-
њу по тре бе да се ова не пра вил ност ис пра ви.

О ово ме сам раз го ва ра ла и у Фи ли ја ли РФ ПИО у 
Пи ро ту са ди рек то ром Бран ком Јак ши ћем, на чел ни ком 
Дра га ном Жив ко ви ћем и по је ди ним ре фе рен ти ма и за 
ни во услу ге ко ју пру жа ју имам са мо ре чи по хва ле.

Мир ја на Пе тров, 
Ди ми тров град

От куд не бри га о 
Но вом гро бљу
У „Гла су оси гу ра ни ка” од 31. 

ок то бра об ја вље но је пи смо „Ру-
жно ли це Но вог гро бља” ко је у 
це ли ни по др жа вам.

И ја сам пре ви ше од две го-
ди не пи сао но ви на ма о Но вом 
гро бљу, али дру га чи јим по во дом: 
био сам при јат но из не на ђен ка-
да су све при ступ не ста зе, а и 
гроб на ме ста у свим пар це ла ма 
очи шће на, па чак и над гроб ни 
спо ме ни ци и пло че на гу сто по-
ста вље ним гро бо ви ма. Одао сам 
та да при зна ње за по сле ни ма у 
Пред у зе ћу за по греб не услу ге, 
у на ди да ће то по ста ти уста-
ље на прак са.

Не знам за што је до шло до 
не бри ге од го вор них па се са 
уред ним одр жа ва њем гро бља 
ни је на ста ви ло – ве ро ват но због 
про ме не ру ко вод ства или због 
по мањ ка ња нов ча них сред ста-
ва. Би ло би упут но да над ле жни 
ор га ни гра да пре ду зму ме ре 
из сво је над ле жно сти, а ако је 
ово дру го у пи та њу (не до ста-
так нов ца) да на тран спа рен-
тан на чин оба ве сте ко ри сни ке 
о нај ни жој и нај ви шој пла ти у 
овом пред у зе ћу. 

Ко ста Жи вић, Бе о град

По здрав са Пе ли сте ра

Пен зи о не ри Вра ња и По жа рев ца би ли су у по се ти 
по бра ти ми ма из Би то ља и сјај но се про ве ли. По ред 
фан та стич ног дру же ња, гру па нај хра бри јих пен зи о-
не ра по се ти ла је „Очи Пе ли сте ра”, Ма ло и Ве ли ко 
је зе ро и сли ка ла се на ви си ни од 2.601 ме тра. 

Овим пу тем за хва љу је мо по бра ти ми ма из Би то-
ља на сјај ном го сто прим ству!

Удру же ње пен зи о не ра Вра ња, 
Зо ран Алек сић, пред сед ник
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Удо ва са сло ве нач ком пен зи јом

?Де сан ка Мар ко вић 
– Ми ку ло вац: Мој 
су пруг, вој ни пен зи-
о нер, умро је 1998, а 

ја сам има ла пен зи ју из Ре-
пу бли ке Сло ве ни је. По чет ком 
ове го ди не под не ла сам зах-
тев Фон ду за со ци јал но оси-
гу ра ње вој них пен зи о не ра 
за по ро дич ну пен зи ју. Ре ше-
њем ми је при зна то то пра во, 
али је на ве де но да ми пен-
зи ја не ће би ти ис пла ћи ва на 
„док ужи вам пен зи ју сте че ну 
по дру гом осно ву”. Жа ли ла 
сам се јер ја не при мам пен-
зи ју из Фон да ПИО Ср би је, 
али је жал ба од би је на. Да 
ли ћу, по ра ти фи ка ци ји спо-
ра зу ма са Сло ве ни јом, мо ћи 
да при мам сво ју пен зи ју из 

Сло ве ни је и по ро дич ну из 
Фон да за СО ВО?

Од го вор: Фонд за со ци-
јал но оси гу ра ње вој них оси-
гу ра ни ка ни је у си сте му ПИО 
ко ји се при ме њу је на ци вил-
не оси гу ра ни ке већ при ме њу је 
сво ја пра ви ла и про пи се. То 
се од но си и на спо ра зу ме о 
со ци јал ном оси гу ра њу са бив-
шим ре пу бли ка ма СФРЈ, па, и 
ка да та кав спо ра зум са Сло ве-
ни јом сту пи на сна гу, то не-
ће зна чи ти да ће те мо ћи да 
ко ри сти те по ро дич ну пен зи-
ју пре ко Вој ног фон да. 
Је ди на мо гућ ност да се 

овај став из ме ни је сте уко-
ли ко се Вој ни фонд спо ји са 
Фон дом ПИО.

Ускла ђи ва ње без ре ше ња

?Ми ле на Јо ва но вић – 
Ва ље во: Ко ри сник сам 
пен зи је ко ја се ускла-
ђу је од апри ла 2006. 

Да ли је тре ба ло да по сле тог 
пе ри о да до би јем но во ре ше-
ње? Та ко ђе, шта у об ра чу ну 
зна чи „на вр шен стаж”, „збир-
ни го ди шњи лич ни ко е фи-
ци јент”, „пен зиј ски стаж за 
од ре ђи ва ње ин ва лид ске”?

Од го вор: При ли ком ускла-
ђи ва ња пен зи је, па и по ро-
дич не ко ју Ви при ма те, у то ку 
ње ног ко ри шће ња не до но си 
се по себ но ре ше ње већ се за 
све пен зи о не ре ускла ђи ва ње 
об ра чу на ва елек трон ским пу-
тем. На из ри чит зах тев ко-
ри сни ка пен зи је, мо же да се 
до не се и по себ но ре ше ње о 
то ме, али та кви зах те ви се 
под но се са мо ако код ко ри-
сни ка по сто ји сум ња да је 

при ли ком ускла ђи ва ња до-
шло до не ке гре шке. 

По кој ни ков пен зиј ски стаж 
је укуп но при зна ти стаж на-
вр шен до да на смр ти, а ко ји 
из но си 36 го ди на, осам ме се-
ци и 26 да на. Пе ри од за об-
ра чун лич ног ко е фи ци јен та 
пред ста вља збир го ди на ко је 
су ушле у об ра чун пен зи је од 
1970. до да на смр ти. Тај збир 
го ди на из но си 33 го ди не, пет 
ме се ци и три да на.

Уку пан стаж за об ра чун 
чи ни збир ствар но оства ре-
ног ста жа и до да тог ста жа 
ра ди об ра чу на по кој ни ко ве 
пен зи је као да је у мо мен-
ту смр ти оства рио ин ва лид-
ску пен зи ју. 
Овај до да ти стаж из но-

си три го ди не, два ме се ца и 
де вет да на, што укуп но чи ни 
стаж од 39 го ди на, 11 ме се-
ци и пет да на. 

?Сло бо дан К. – Кра гу-
је вац: Ро ђен сам 21. 
2. 1945. го ди не у се-
лу код При зре на, где 

сам и ра дио бли зу 16 го ди-
на у два пред у зе ћа, а за тим 
сам оти шао у Швај цар ску где 
сам ра дио све до ове го ди не. 
За ни ма ме ка ко да оства рим 
пен зи ју са Ко со ва и Ме то хи-
је по што су ми сва до ку мен та 
оста ла у ку ћи у При зре ну и 
не до ступ на су ми. Са да имам 
лич ну кар ту и ни шта ви ше. 

Од го вор: Пре ко ор га на со-
ци јал ног оси гу ра ња у Швај цар-
ској тре ба по кре ну ти по сту пак 
за утвр ђи ва ње ста жа и оства-
ри ва ње пра ва на сра змер ни 

део ста ро сне пен зи је у Ср би-
ји по осно ву ста жа на вр ше ног 
и на Ко со ву и Ме то хи ји.

У не до стат ку рад не књи-
жи це Ви ће те по пу ни ти из ја-
ву са спе ци фи ка ци јом ста жа 
ко ји сте на вр ши ли, тј. са по-
да ци ма од ка да до ка да и где 
сте ра ди ли. Уз ову из ја ву до-
ста ви те и фо то ко пи ју лич-
не кар те. Ди рек ци ја Фон да 
ПИО у Бе о гра ду ће спро ве-
сти по сту пак и по ку ша ти да 
утвр ди Ва ше по дат ке о ста-
жу и за ра ди. Би ло би бо ље 
да има те тзв. лич ни број из 
рад не књи жи це јер сви по да-
ци из го ди на пре 1984. би ли 
су ре ги стро ва ни на том лич-
ном бро ју.

Не до ступ на до ку мен та о ста жу

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Рад ин ва лид ског пен зи о не ра

?Љ. С. – Аран ђе ло вац: 
Имам 55 го ди на и у 
пен зи ји сам од ок то-
бра 1995. го ди не као 

ин ва лид I ка те го ри је. Прет ход-
но (од но вем бра 1987) утвр-
ђе но ми је те ле сно оште ће ње 
од 50 од сто, за шта уз пен зи ју 
при мам 550 ди на ра. По што ми 
је ин ва лид ска пен зи ја ве о ма 
мала, да ли мо гу да тра жим 
по ве ћа ње нов ча ног при ма ња 
за те ле сно оште ће ње и да ли 
мо гу да ра дим, ко ли ко мо гу, 
а да ми не бу де уки ну та ин-
ва лид ска пен зи ја? 

Од го вор: Ви мо же те да 
тра жи те да Вам се утвр ди по-
гор ша ње те ле сног оште ће ња, 
али, и под прет по став ком да 
се то утвр ди, нов ча на на кна да 
не би се про ме ни ла. На и ме, по 
са да ва же ћим про пи си ма, ова 
нов ча на на кна да утвр ђу је се 
са мо они ма ко ји ма је те ле сно 
оште ће ње узро ко ва но не сре-
ћом на по слу или про фе си о-
нал ним обо ље њем. По што сте 
ко ри сник пен зи је, код Вас то 
си гур но ни је слу чај.  Као ин-
ва лид ски пен зи о нер, мо же те 
да се оси гу ра те са мо по уго-

Без до ка за о до при но си ма

?Гор да на Ми то ва – Бо-
си ле град: Од 1. апри-
ла 1991. ра ди ла сам у 
Бо си ле гра ду у про дав-

ни ци при ват не фир ме са се ди-
штем у Ско пљу, у Ма ке до ни ји. 
Тај рад ни стаж од 11 ме се ци 
упи сан ми је у рад ну књи жи-
цу. Про ве ром у ПИО Бо си ле-
град утвр ђе но је да не по сто ји 
обра зац М-4 за тај пе ри од, ни-
ти има до ка за да су ми пла-
ћа ни до при но си за ПИО. То 
прак тич но зна чи да тај рад ни 
стаж не ће мо ћи да ми се при-
зна при ли ком пен зи о ни са ња. 
Шта тре ба да ура дим да ми се 
рад но вре ме у тој фир ми при-
зна у стаж за пен зи ју? 

Од го вор: Уко ли ко Вас је 
по сло да вац у то вре ме при-
ја вио на оси гу ра ње, тј. ако је 
у ма тич ној еви ден ци ји ре ги-
стро ва на при ја ва и од ја ва са 

оси гу ра ња, а тај стаж Вам бу-
де услов за при зна ва ње пра ва 
на пен зи ју, мо ћи ће те и са ми 
да упла ти те до при нос за ПИО. 
На рав но, то је трај на оба ве-
за по сло дав ца. Уко ли ко у ба зи 
по да та ка ма тич не еви ден ци-
је ни је ре ги стро ва на при ја ва, 
од но сно од ја ва са оси гу ра ња, 
мо же те да се обра ти те Фон ду 
ПИО са зах те вом за утвр ђи ва-
ње свој ства оси гу ра ни ка за тај 
пе ри од. Уз зах тев при ло жи те 
рад ну књи жи цу са упи са ним 
ста жом и ако има те још не-
ки пи са ни траг о ра ду. Чак и 
ако по сло да вац још ра ди, ако 
ни је под нео при ја ву на оси гу-
ра ње, то мо же да се ре гу ли-
ше ис кљу чи во пу тем ре ше ња 
о утвр ђи ва њу свој ства оси гу-
ра ни ка. По до но ше њу на ве де-
ног ре ше ња мо гу да се упла те 
до при но си и на тај на чин ре-
гу ли ше спор ни пе ри од. 

во ру о де лу и да на ста ви те 
не сме та но да при ма те ин ва-
лид ску пен зи ју. Сва ки дру ги об-

лик рад ног ан га жо ва ња имао 
би за по сле ди цу по зи ва ње на 
кон трол ни пре глед. 
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СКАНДИНАВКА

Решење из прошлог броја: родбина, ударник, диркати, ас, ат, р, 
рен, ада, сјајно, Таса, зђ, в, трина, Озренац, рат, ти, ценити, Илона, к, 
Босанка, Ест, ким, тт, сета, к, карат, авенија.

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

АПАРАТ ЗА 
КОНЗЕРВ.

ДРСКО, 
НАБУСИТО

КРЛЕТКА
ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА

АПАРАТ ЗА 
МЕРЕЊЕ 
ПРИТИСКА

ОЗНАКА
 ЗА ОБИМ

МЕСЕЦ 
У ГОДИНИ

ВРСТА 
БАКТЕРИЈЕ, 
КОКУС

ЕНГЛ. ПИСАЦ, 
СОМЕРСЕТ

КРЕТАТИ СЕ 
ПОЛАКО

ОСАМЉЕНОСТ

ОЗНАКА
ЗА АЛТ

СТАНОВНИК 
АСИРИЈЕ

ЖУРНАЛИСТА

ЗРЕЛИНА, 
САЗРЕЛОСТ

ФЕРМЕНТ (МН.)
ВРСТА 

ПАПАГАЈА

ГРЧКО СЛОВО

ЗЕМЉА (ЛАТ.)

БОРАЦ СА 
БИКОМ

ОЗНАКА 
ЗА ВОЛТ

МУШКО ИМЕ

ИМЕ АМЕР. 
ДРЖАВН. 
ОБАМЕ

ГРУБО 
СЕЉАЧКО 
СУКНО

ИМЕ ПЕВ. 
ЛУКАСА

ЦРТАЧИ 
АНИМАЦИЈА

СТАРИ 
ГЛАСНИК НА 

КОЊУ

ОЗНАКА ЗА 
РЕОМИР

ТЕРОР, 
ТИРАНИСАЊЕ

ГРАД У АЛЖИРУ

СИМБОЛ 
ТАНТАЛА

ЗВУЧАН, 
ГЛАСАН

ПОСЛОВАТИ
СО СИРЋЕТНЕ 
КИСЕЛИНЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МРАЧНА
СОБА

ВРСТА
ДРВЕТА

ОЗНАКА 
БЕЛГИЈЕ

РУКСАК

ГЛАВНИ ГРАД 
ПЕРУА

ИНИЦИЈАЛИ 
ВАЈАРА ЛОГА

МЕТАК, 
КУРШУМ

ЈУЖНО
ВОЋЕ

НОСНИ 
КАМИЧАК 

(МЕД.)

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ПЕВАЧИЦЕ 
КЕРИ

ОЗНАКА ЗА 
МЕТАР

ПАЦ, 
САЛАМУРА

КРЕТАТИ СЕ 
ПОЛАКО

СТАНОВНИК 
АСИРИЈЕ

БОРАЦ СА 
БИКОМ

ИМЕ АМЕР.
ДРЖАВН. 
ОБАМЕ

ЦРТАЧИ
АНИМАЦИЈА

ТЕРОР, 
ТИРАНИСАЊЕ

ЗВУЧАН,
ГЛАСАН

ВРСТА
ДРВЕТА

ГЛАВНИ ГРАД 
ПЕРУА

ЈУЖНО
ВОЋЕ

ОЗНАКА ЗА 
МЕТАР

До ско ци
Де мо кра ти ја је сти гла сву да, а не где 

и за лу та ла.
Ско чио нам је стан дард, не мо же мо га до-

сти ћи.
Тај ку ни ку пу ју углав ном до ма ћу ро бу. 

По сла ни ке, ре ци мо.
Не пла шим се све тле бу дућ но сти. Да ле ко 

је ис пред ме не.
Ра де Ђер го вић

Ло гич не по сле ди це 
Ве ћи на жи вот схва та као олим пи ја ду: ва жно 

је уче ство ва ти.
Чи там са мо књи гу успе ха, ја сам би зни-

смен.
По сле то ли ко не ло гич но сти је ди но су по сле-

ди це ло гич не.
Сло бо дан Ду чић

Иму ни на јед на кост 
Опет сам чуо зво на и по чео да се кр-

стим. Ми слио сам да нам је већ дав но од-
зво ни ло.

Јед на кост гра ђа на пред за ко ном до ка зу ју сво-
јим иму ни те том.

Ми лош Ми лић

Мла ти ли пра зну сла му
Ни ко ни је крив што се про ле те ри свих зе ма-

ља ни су ује ди ни ли: апел су при хва ти ли ка пи та-
ли сти!
Сло бо да је у то ме што мо жеш да ја у чеш 

ко ли ко хо ћеш.
Мла те ћи пра зну сла му, мно ги су на пу ни ли 

џе по ве.
Зо ран Чу кић
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Молим за реч
Не знам да ли ћу пре-

по зна ти сво ју пла ту. Ни-
сам је ви део већ шест 
ме се ци.
Не ка же се ви ше 

„оби ла зи као ки ша 
око Кра гу јев ца”. Ак-
ту ел ни је је, „оби ла зи 
као Фи јат око Кра гу-
јев ца”.

Пен зи је су за мр зну те 
до апри ла 2011. Ко пре-
жи ви, ру ча ће.
На ши по ли ти ча ри 

не же ле сву где да се 
ме ша ју. Ево, не ма ни-
јед ног на ли сти си ро-
ма шних.

Не ка да је код нас че-
сто име би ло Ју го слав. С 
об зи ром на ово ли ка за-
ду же ња, у бу дућ но сти 
ће по пу лар ни је име би-
ти Ду го слав.
Де јан Па та ко вић

РЕ КЛИ СУ...

О БОГУ И ВЕРИ
Кад се чо век ро ди, цео свет 

се ра ду је, а са мо он пла че. Али, 
тре ба да жи ви та ко да кад умре, 
цео свет пла че, а са мо он се 
ра ду је. 

Па три јарх Па вле

Љу бав пре ма бо гу и љу бав 
пре ма бли жње му два су кри ла 
истих вра та ко ја се отва ра ју и 
за тва ра ју са мо за јед но. 

Со рен Кјер ке гор

Ка да се ду ша одво ји од бо га, 
ви ди мо пот пу но ре ду ко ван свет. 
Страх ни је ни шта дру го до осе-
ћај гу бит ка ве зе са бо гом пред 
ли цем на си ља.

Алек сеј Ка доч ни ков

Бо га је те шко спо зна ти, али 
то не зна чи да га не ма, не го је 
то знак ње го ве ве ли чан стве но-
сти, а на ше сла бо сти. 
Лав Ни ко ла је вич Тол стој 

Бог је је ди но би ће ко је, да 
би вла да ло, не мо ра чак ни да 
по сто ји.

Шарл Бо длер 

Ни кад се не пре да ју
Вла да нам кро ји ка пу, али не ма до во љан број чи-

нов ни ка да нам узму ме ру.
Ср би се ни кад не пре да ју, они са мо „ди жу ру-

ке”.
Здрав ство нам је у успо ну, сва ки спе ци ја ли ста има 

по две при ват не кли ни ке.
Вла сти мир Јо ва но вић

Б
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Бу нар же ља
Ка ко нас це де, наш бу нар же ља ни ка да не ће 

пре су ши ти.
Хи по кра то ва за кле тва из ра же на у еври ма, не ки ма, 

да нас нај ви ше вре ди!
Пе ко Ла ли чић


