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Како преживети дуже од две године са истим примањима

Више нема неизвесности: 
озваничене измене закона

ПЕНЗИЈЕ НА ЛЕДУ  
И 2010. ГОДИНЕ

Усвојен финансијски план  
РФ ПИО за наредну годину

У КАСИ 471,59 
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Обележен Међународни  
дан инвалида

ДО ПОСЛА НАЈЛАКШЕ 
ПРОГРАМЕРИ И ТРГОВЦИ

Криза наметнула изазове  
и најбогатијима

ШВАЈЦАРСКА: ТАЊИ ЧЕК 
НА РЕФЕРЕНДУМУ
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Проблематични  
до при но си за 

600.000 рад ни ка
За ко ном о бу џе ту Ср би је за 2010. 

го ди ну пред ви ђе но је да, уко ли ко 
у на ред ној го ди ни при хо ди ко је ор
га ни за ци је за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње оства ру ју од до при но са 
бу ду ни жи од утвр ђе них њи хо вим 
фи нан сиј ским пла но ви ма, управ ни 
од бо ри сво јим од лу ка ма (на ко је 
са гла сност да је срп ска вла да) огра
ни че пла ни ра не рас хо де (у скла ду 
са сма ње ним при хо ди ма).

Тим по во дом, Ђу ро Пе рић, пот
пред сед ник Управ ног од бо ра Фон да 
ПИО, у рас пра ви у Скуп шти ни ре
као је да су у Ми ни стар ству фи нан
си ја и ре ги о нал ног раз во ја ду жни 
да оси гу ра ју ефи
ка сни ју на пла ту 
до при но са да би 
се из бе гли про
бле ми ве за ни за 
пен зи је. 

– Глав ни про
блем је што се до
при но си за ПИО и 
да ље не упла ћу
ју ре дов но и што 
су знат но ни жи 
не го што би мо
ра ли да бу ду. За 
око 600.000 оси
гу ра ни ка пла ћа
ју се до при но си 
за пензијско и 
инвалидско оси
гурање на мно го ни же за ра де 
не го што би тре ба ло или се не
ре дов но упла ћу ју, а у си вој еко
но ми ји, ко ја је још вр ло ви со ка, 
уоп ште се и не упла ћу ју би ло ка
кви до при но си. Код ве ли ког бро ја 
за по сле них ја вља ју се пре ки ди у 
пен зиј ском ста жу па их он да др
жа ва упла ћу је да би та кви оси гу
ра ни ци мо гли да оства ре пра во 
на пен зи ју. Још се про це њу је да 
се ду го ви за не у пла ће ни до при
нос кре ћу из над 100 ми ли јар ди 
ди на ра – ре као је у пар ла мен ту 
Србије Ђу ро Пе рић.  Т. К. 
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Усво јен За кон – ма ње чи нов ни ка
У пе так, 11. де цем бра, по сла ни ци На род не скуп шти не Ср би је усво ји

ли су За кон о од ре ђи ва њу мак си мал ног бро ја за по сле них у ре пу блич кој 
и ло кал ној ад ми ни стра ци ји. Пре ма том за ко ну, без по сла ће оста ти 2.224 
за по сле них у ре пу блич кој ад ми ни стра ци ји, а у ло кал ној 5.648 љу ди. У др
жав ној ад ми ни стра ци ји мо ћи ће да ра ди нај ви ше 28.400 чи нов ни ка. 

Тре нут но је у ре пу блич кој ад ми ни стра ци ји на нео д ре ђе но вре ме 30.624 
за по сле них. На од ре ђе но вре ме (без при прав ни ка) и ан га жо ва них по ра
зним осно ва ма има 3.400 (њи хов број ће убу ду ће би ти ма њи за 560). За
кон о мак си мал ном бро ју др жав них чи нов ни ка пред ви ђа, та ко ђе, сма ње ње 
бро ја за по сле них у ло кал ној ад ми ни стра ци ји за 15 од сто (са да је укуп но 
за по сле но 37.789). Основ ни кри те ри јум за утвр ђи ва ње мак си мал ног бро
ја рад ни ка је че ти ри за по сле на на 1.000 ста нов ни ка. За по сле ни ма ко ји 
оста ну без по сла сле ду је от прем ни на и на кна да за не за по сле не.

Ђу ро Пе рић

ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ПИО ИПАК У ПАР ЛА МЕН ТУ

Пен зи је на ле ду и 2010.
Ре пу блич ка вла да ипак је упу ти ла 

скуп штин ским по сла ни ци ма пред лог 
до пу на За ко на о пен зиј скоин ва лид ском 
оси гу ра њу, али – са мо са две од ред
бе. Пр вом би се за мр за ва ње пен зи ја, 
на кна да и оп штег бо да то ком 2009. 
го ди не про ду жи ло и на це лу 2010. го
ди ну, а дру гом би ове из ме не сту пи ле 
на сна гу осам да на по об ја вљи ва њу у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС”. 

„Пре ма од ред ба ма ва же ћег за ко
на, пр во на ред но ре дов но ускла ђи ва
ње пен зи ја, нај ни жег из но са пен зи је, 
нов ча не на кна де и вред но сти оп штег 
бо да, би ло би на ста вље но у 2010. го ди
ни”, на во ди се у обра зло же њу пред ло

га, „што се не би мо гло фи нан си ра ти из 
ре ал них сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке у 
2010”. Од но сно, уве ћа ње пен зи ја мо гло 
би да до ве де у пи та ње ли квид ност бу
џе та, да ути че на под сти ца ње не га тив
них ефе ка та по ве ћа не јав не по тро шње 
и да не га тив но де лу је на ма кро е ко ном
ску по ли ти ку зе мље, твр ди вла да.

Шта је са по годношћу за по је ди не 
за по сле не у МУП, БИА, По ре ској по
ли ци ји... да им се пен зи ја ра чу на са
мо на осно ву за ра да из го ди не ко ја 
прет хо ди пен зи о ни са њу (што је лањ
ског де цем бра та ко ђе би ло оро че но 
до кра ја 2009), у овом пред ло гу не ма 
ре чи. На по те зу су по сла ни ци. Г. О. 
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За зе мљи ште  
187 ми ли о на

Да ни јел Пе тро вић, по кра јин ски 
се кре тар за по љо при вре ду, за кљу
чио је, кра јем но вем бра у Но вом 
Са ду, 40 уго во ра са пред став ни
ци ма 25 гра до ва из Вој во ди не о 
до де ли око 187 ми ли о на ди на ра 
за уре ђе ње по љо при вред ног зе
мљи шта у њи хо вим ата ри ма.

Оп шти на ма Бач ки Пе тро вац, 
Бач и Опо во при па ло је 38 ми
ли о на ди на ра за оства ри ва ње 
ко ма са ци је на 10.700 хек та ра. 
Оп шти на Бач ка Па лан ка (за Но ву 
Гај до бру) до би ла је 53 ми ли о на 
за од вод ња ва ње у по ступ ку ко ма
са ци је, а још 33 ми ли о на ди на ра 
за уре ђе ње атар ских пу те ва.

Укуп но 46,8 ми ли о на ди на
ра до би ле су оп шти не Су бо ти ца, 
Ириг, Те ме рин, Вр бас, Ср бо бран, 
Ада, Али бу нар, Чо ка, Ка њи жа, 
Жа баљ, Ма ли Иђош, Ру ма, Бе
чеј, Сен та, Апа тин, Ки кин да, Но
ва Цр ња, Бач ка Па лан ка, Бач и 
Жи ти ште за ан га жо ва ње по љо
чу вар ске слу жбе.

Оп шти на ма Пан че во, Сом бор, 
Ин ђи ја, Вр бас, Жа баљ, Ма ли Иђош, 
Ка њи жа, Ада и Жи ти ште сле ду је 
16 ми ли о на ди на ра за про јек те у 
ве зи са за шти том зе мљи шта.

 Да ни јел Пе тро вић (сто ји)  
са пред сед ни ци ма оп шти на

Пот пи си ва ње уго во ра

Уки да се кри зни по рез на пла те 
Од но ве го ди не пре ста ће да ва жи 

За кон о при вре ме ном сма ње њу пла та 
у јав ном сек то ру, та ко да се пла те за
по сле них у ад ми ни стра ци ји вра ћа ју на 
прет ход ни ни во. То не зна чи да ће се 
из бу џе та из два ја ти ви ше нов ца за при
ма ња за по сле них у јав ном сек то ру, већ 
са мо да за ра де ви ше од 40.000 ди на ра 
не ће би ти до дат но опо ре зо ва не (кри зним 
сто па ма од 10 и 15 про це на та). 

Пре стан ком ва же ња за ко на пре ста
ће да по сто ји и по се бан фонд со ли дар
но сти у ко јем је до са да при ку пље но 
око 1,2 ми ли јар де ди на ра. 

Из овог фон да ис пла ће но је до сад 
око 614 ми ли о на ди на ра, нај ви ше за 
по тре бе со ци јал но угро же них рад ни ка 
у пред у зе ћи ма ко ја су штрај ко ва ла и 
за ром ске по ро ди це ко је су ра се ље не 
ис под мо ста Га зе ла у Бе о гра ду.

Гра ђа ни ма по 1.700 ди на ра
Уме сто по на ја вљи ва них хи ља ду евра 

од бес плат них ак ци ја јав них пред у зе
ћа, гра ђа ни ма Ср би је ће од 6. ја ну а ра 
би ти по де ље но по пет ак ци ја НИСа 
укуп не вред но сти 2.500 ди на ра и по 
1.700 ди на ра на име нов ча не на кна де 
из При ва ти за ци о ног ре ги стра. 

На шал те ри ма По штан ске ште ди
о ни це и ба на ка у ко ји ма су отво ри
ли ра чу не при ли ком при ја вљи ва ња за 

бес плат не ак ци је гра ђа ни ће 6. ја ну а
ра мо ћи да по диг ну по 1.700 ди на ра 
на кна де и да до би ју по твр де о вла
сни штву ак ци ја ко је ће мо ћи да про
да ју тек ка да НИС по ста не отво ре но 
ак ци о нар ско дру штво. 

Др жа ва ће гра ђа ни ма омо гу ћи ти 
да да ју на лог пре ко шал те ра по ште 
за про да ју ак ци ја на бер зи и то ће 
би ти бес плат но.

Са гла сност за 147 фир ми
До сре ди не де цем

бра зах те ве за по ве зи
ва ње ста жа рад ни ци ма 
Упра ви за тре зор под
не ло је 238 пред у зе ћа 
за 41.037 за по сле них, 
а са гла сност и по твр де 
да мо гу да ље у про це
ду ру до би ло је 147 фир
ми у ко ји ма ра ди 31.085 
рад ни ка. Да би по пу ни ли 
„ру пе” у њи хо вом ста жу 
по сло дав ци ма ће би ти 
по треб но 11.074.446.603 
ди на ра кре ди та. 

Са гла сност за по ве
зи ва ње ста жа ни је до
би ло 19 фир ми, а на „че ка њу” је још 72 пред у зе ћа са 9.952 рад ни ка за чи је 
до при но се је по треб но 1.349.081.676 ди на ра.

Упра ва за тре зор „зе ле но све тло” за да љу про це ду ру да је фир ма ма за ко
је до би је по твр ду из Аген ци је за при ва ти за ци ју или из Ми ни стар ства еко но
ми је да ис пу ња ва ју све усло ве ко је је про пи са ла Вла да Ср би је.  

Протест због неплаћених доприноса
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ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

Ис пла та
Ис пла та пр вог де ла но вем

бар ског че ка пен зи о не ри ма из 
ка те го ри је за по сле них по че ла 
је 10. де цем бра.

Пен зи о ни са ним по љо при
вред ни ци ма пр ви део но
вем бар ских при на дле жно сти 
ис пла ћи ван је од 5, а вој ним 
ли ци ма од 7. де цем бра. Но вем
бар ске пен зи је бив ши са мо стал
ци при ми ли су 3. де цем бра.

Пензије из БиХ
На ра чун Ко мер ци јал не бан

ке 9. де цем бра упла ће не су но
вем бар ске пен зи је ко ри сни ци ма 
ко ји жи ве у Ср би ји а рад ни век 
су, де лом или у це ло сти, од
ра ди ли у Фе де ра ци ји БиХ. За 
7.923 пен зи о не ра упла ће но је 
902.983 евра, па про се чан чек 
из но си око 113 евра.

Чек из Под го ри це
Но вем бар ске пен зи је за цр

но гор ске ко ри сни ке ко ји жи ве 
у Ср би ји по че ле су да сти жу 
од 1. де цем бра. За 1.685 пен
зи о не ра из Цр не Го ре на ра чун 
Ко мер ци јал не бан ке упла ћен је 
363.321 евро, или бли зу 216 
евра у про се ку.

Ску пљи жи вот
Це не на ма ло ро бе и услу га у 

Ср би ји у но вем бру 2009. го ди не 
у про се ку су ви ше за је дан од
сто у од но су на прет ход ни ме сец 
(це не ро бе су у про се ку ви ше 
за 1,4 од сто, а це не услу га су 
оста ле на истом ни воу). 

Се зон ски су по ску пе ли во
ће и по вр ће (13,3), али су ни
же це не ри бе и ин ду стриј ских 
пре храм бе них про из во да (0,1 
од сто). По ску пе ли су де ри ва ти 
наф те за 1,5 од сто, док су це
не оста лих про из во да и услу
га ми ро ва ле.

У но вем бру 2009. у од но су 
на исти ме сец 2008. це не на 
ма ло су по ве ћа не за 9,2 од сто, 
а у од но су на де цем бар 2008. 
ви ше су за 10,3 про цен та.

Тро шко ви жи во та у Ср би ји 
у но вем бру 2009. у од но су на 
сеп тем бар у про се ку су ви ши 
за 0,8 од сто, у од но су на исти 
ме сец 2008. по ве ћа ни су за 5,8, 
а у од но су на де цем бар про шле 
го ди не – за 6,7 од сто.

Лу три ја по ма же ста ри ма

Бес плат ни кур се ви за 50.000 љу ди

На гра да за до при нос за по шља ва њу

У окви ру дру гог кон кур са не дав но по кре ну тог про гра ма „До бро та”, Др жав на 
лу три ја Ср би је је, у са рад њи са Бал кан ским фон дом за ло кал не ини ци ја ти ве, 
ода бра ла пет нај бо љих про је ка та за по бољ ша ње по ло жа ја и уна пре ђе ње ква ли
те та жи во та ста рих ли ца ко ји ма је до де ље но 2.206.576 ди на ра. 

Ина че, на кон курс су се при ја ви ле 144 не про фит не ор га ни за ци је из 80 ло кал
них за јед ни ца из це ле Ср би је, а при о ри тет при ли ком из бо ра има ли су про јек ти 
ко ји се од но се на по себ но угро же не гру пе ста рих ко је ни су об у хва ће не не ким 
ви дом со ци јал не за шти те или су са мо де ли мич но об у хва ће не. 

До на ци је су до де ље не Цр ве ном кр сту Бач ки Пе тро вац, Удру же њу „Де сти ни
кон” из Сје ни це, Удру же њу за ло кал ни раз вој Ка ме ни ца, се ло Ка ме ни ца, Удру же
њу пен зи о не ра, се ло Ста ра Мо ра ви ца, Бач ка То по ла, и Ор га ни за ци ји „Вик то ри ја” 
из Кра гу јев ца.

Тим за ино ва ци је „We bi nar”, ко ји 
се на так ми че њу за нај бо љу тех но ло
шку ино ва ци ју с про јек том „Же лим да 
знам...” пла си рао ме ђу нај бо ље уче
сни ке, по звао је гра ђа не Ср би је да се 
при ја ве за бес плат ну ма сов ну еду ка
ци ју у 2010. го ди ни. Ка ко је ре че но, 
циљ ак ци је је по моћ гра ђа ни ма да се 
лак ше сна ђу у кри зи и про на ла же њу 

по сла кроз еду ка ци ју и у обла сти ма 
без ко јих је са вре ме ни жи вот не за
ми слив као што су ра чу на ри, стра ни 
је зи ци, пред у зет ни штво и про да ја, а 
обу ком би мо гло да бу де об у хва ће но 
50.000 љу ди. 

За ин те ре со ва ни гра ђа ни, без об зи ра 
на го ди не ста ро сти, мо гу да се при ја ве 
на сај ту www.we bi nar world.org.

Ком па ни ја Ин фо студ до бит ник је ово го ди шње 
награде „ВИРТУС” за   ко рпоративну  фил антроп ију у 
кат егорији м ал их  и сред њих  предузећа. Ов о п ризнањ
е,  к ој е по тр ећ и пут  додељује „ Ба лканск и  фон д за 
 локалн е ин ицијативе ” ф ирм ама к ој е су се и ст ак ле  
п одржав ши  н еку друш тв ену  или непр офитну  ак
цију или организацију, додељено је Инфостуду за 
укупан допринос у запошљавању и образовању у 
Србији. У образложењу жири је нарочито истакао 
Инфостудов пројекат промовисања запошљавања 
особа са инвалидитетом, акцију „Оцени пут до 
посла” и конкурс за најбољег послодавца 2008. 
године, резултате објављивања бесплатних стручних 
брошура за запошљавање и вођење тимова у кризним 
временима, као и промовисање концепта неформалног 
образовања у градовима Србије. 

Награду је у Скупштини Србије примио 
Стефан Салом, директор и један од оснивача 
Инфостуда. Стефан Салом са признањем
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АКТУЕЛНО

Пре ма Фи нан сиј ском пла ну Ре пу
блич ког фон да за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње за на ред ну 
го ди ну, усво је ном на сед ни ци Управ
ног од бо ра 30. но вем бра, Фонд ће 
у 2010. го ди ни мо ћи да ра чу на на 
укуп не при хо де од 471,59 ми ли јар
ди ди на ра да би по крио исту то ли
ку су му рас хо да.

По ла зи ште за из ра ду ова квог фи
нан сиј ског пла на, пре ма ре чи ма Ива
на Ми ми ћа, фи нан сиј ског ди рек то ра у 
Ре пу блич ком фон ду, би ли су – де ве

то ме сеч но по сло ва ње Фон да с про це
на ма оче ки ва них при хо да и рас хо да 
до кра ја го ди не, Ме мо ран дум о бу џе
ту и еко ном ској и фи скал ној по ли ти
ци за 2010. с про јек ци ја ма за 2011. и 
2012. го ди ну, као и чи ње ни ца да ће 
и у сле де ћој го ди ни пен зиј ске при
на дле жно сти оста ти „на ле ду”.

– У 2010. го ди ни те ку ћи при хо ди су 
пла ни ра ни на 471.552.917.000 ди на ра, 
што чи ни 99,99 од сто укуп них при хо
да и при ма ња, и ве ћи су за 2,35 од
сто у од но су на ре ба ланс фи нан сиј ског 
пла на за 2009. го ди ну. Ра чу на се да 
ће при лив од до при но са у ка си Фон
да би ти 246,57 ми ли јар ди ди на ра, од 
ко јих 226,64 ми ли јар де од оси гу ра ни
ка из ка те го ри је за по сле них, 17,8 ми
ли јар ди од оси гу ра ни ка из ка те го ри је 
са мо стал них де лат но сти, а 2,13 ми ли
јар ди ди на ра од оси гу ра ни ка из ка те
го ри је по љо при вред ни ка. Очи то је да 
ће се пла ни ра ним из вор ним при хо ди
ма по кри ти тек 52,28 пла ни ра них рас
хо да и из да та ка Ре пу блич ког фон да 
ПИО у на ред ној го ди ни. Од до на ци ја 
и тран сфе ра, пре ма пред ло же ном фи
нан сиј ском пла ну, Фонд оче ку је 215 
ми ли јар ди ди на ра, што пред ста вља 
45,59 од сто укуп них при хо да и дру
гих при ма ња, тач ни је 0,84 од сто ви ше 
нов ца у од но су на ре ба ланс фи нан
сиј ског пла на за 2009. го ди ну – об ја
снио је Ми мић.

Фи нан сиј ски ди рек тор у РФ ПИО је 
по том са оп штио да су пла ни ра ни те
ку ћи рас хо ди од 470.709.817.000 ди
на ра у пред сто је ћој го ди ни ве ћи за 
1,98 од сто у по ре ђе њу с ре ба лан сом 
пла на за го ди ну ко ја је на из ма ку. 

– При ли ком пла ни ра ња рас хо да за 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси
гу ра ња по шло се од прет по став ке да 
ће у 2010. би ти ис пла ће но 12 пен зи

ја и нов ча них на кна да, да ће се број 
пен зи о не ра уве ћа ти за око 1,8 од сто 
(због по ве зи ва ња ста жа и оче ки ва не 
од лу ке не ких за по сле них да пен зи о ни
са њем пред у хи тре пред сто је ћу ре фор му 
пен зиј ског си сте ма), а и да ће пен зи
је оста ти исте као и у 2009. го ди ни. 
Оче ку је се, та ко ђе, да ће у пред сто је
ћој го ди ни про сеч на пен зи ја из но си ти 
око 6263 од сто про сеч не за ра де – ис
та као је Иван Ми мић.

Ми лан Не на дић је, по но во, на овој 
сед ни ци Управ ног од бо ра скре нуо па
жњу да ће се пен зи о не ри, са за мр зну
тим дво го ди шњим при на дле жно сти ма, 
на ћи у ве о ма те шком по ло жа ју и да 
ве ћи на не ће би ти у ста њу да пла ти 
ра чу не за стру ју, ста на ри ну, те ле фон... 
Пен зи о не ри ма с нај ни жим при на дле
жно сти ма тре ба ло би у 2010. ис пла
ти ти од ре ђе на сред ства као со ци јал ну 
по моћ, пред ло жио је Не на дић.

Чла но ви Управ ног од бо ра Ре пу
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва
лид ско оси гу ра ње упо зна ти су овом 
при ли ком с про јек ци ја ма фи нан сиј
ских пла но ва Фон да за 2011. и 2012. 
го ди ну. Та ко би, „из ове пер спек ти
ве”, у 2011. Пен зиј ски фонд мо гао 
да ра чу на на 497,06 ми ли јар ди ди
на ра при хо да и то ли ко рас хо да. Пен
зи о не ри ма би, пре ма про јек то ва ном 
фи нан сиј ском пла ну за 2011. го ди ну, 
сле ди ла два ускла ђи ва ња пен зи ја с 

УПРАВ НИ ОД БОР УСВО ЈИО ФИ НАН СИЈ СКИ ПЛАН РФ ПИО ЗА НА РЕД НУ ГО ДИ НУ

У ка си 471,59  
ми ли јар ди ди на ра 

Чла но ви упо зна ти и са про јек ци ја ма фи нан сиј ских пла но ва РФ ПИО за 2011. и 2012.

За по сле ни 0,84 од сто 
За за ра де за по сле них у Фон

ду фи нан сиј ским пла ном пред ви
ђе не су три ми ли јар де ди на ра, а 
још 537 ми ли о на из дво ји ће се за 
пла ћа ње до при но са за њи хо во со
ци јал но оси гу ра ње ко ји иду на те
рет по сло дав ца. Укуп ни из да так 
за за по сле не у 2010. го ди ни та
ко из но си 3,98 ми ли јар ди ди на ра 
и у укуп ним рас хо ди ма уче ству је 
све га са – 0,84 од сто.

Иван Ми мић

По садашњим најавама, пензије расту од пролећа 2011. године
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по ра стом про сеч них тро шко ва жи во
та: од 1. апри ла за 4,27 од сто и од 
1. ок то бра за 3,75 од сто. 

За 2012. го ди ну, го во ре са да шње 
про јек ци је, укуп ни при хо ди и при
ма ња РФ ПИО тре ба ло би да из но се 
544,63 ми ли јар де ди на ра, а рас хо ди 
и из да ци ис ка за ни су истим бро јем. 
Пре ма тре нут ним пра ви ли ма и про це
на ма, пен зи је би се 1. апри ла 2012. 
го ди не ускла ди ле са 3,65, а 1. ок то
бра још са 3,44 про цен та. 

Ко нач ни суд о фи нан сиј ском пла
ну Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње за 2010. го
ди ну да ће уско ро по сла ни ци срп ског 
пар ла мен та, а по до би ја њу њи хо ве 
са гла сно сти овај фи нан сиј ски до ку
мент би ће и об ја вљен у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”.

По што се као „кључ” за пре ва зи ла
же ње фи нан сиј ских про бле ма у Фон ду 
по но во на ве ла ње го ва ка пи та ли за ци
ја, Ми ла дин Ко ва че вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра, под се тио је:

– Свет ска бан ка сма тра да би, у 
од но су на прет ход не ре фор ме, тре
ба ло да се ура ди дру га чи ја ре фор ма 
пен зиј ског си сте ма. Но ва ре фор ма, ве
ро ват но, под ра зу ме ва и ка пи та ли за ци
ју Фон да. Пи та ње ка пи та ли за ци је је 
струч но ком пли ко ва на при ча ко ју мо
ра да во ди тим струч ња ка а не де ле
ги ра ни пред став ни ци. Управ ни од бор 

тре ба, пре ко свог пред став ни ка, да уче
ству је у рад ној гру пи при Вла ди Ре пу
бли ке Ср би је ко ја се ба ви ре фор мом 
пен зиј ског си сте ма и да РФ ПИО, као 
нај по зва ни ји, над зи ре њен ток. Свет
ска бан ка, ина че, упо зо ра ва да, ако 
се пен зи је пре ду го др же „на ле ду” и 
уко ли ко са мо пра те ин фла ци ју, мо же 
до ћи до њи хо вог ко лап са. Ме ђу тим, 
др жав ни фонд је нео п хо дан и не мо
же га за ме ни ти ни „дру ги” ни „тре ћи” 
стуб – на гла сио је Ко ва че вић.

Та тја на Кр шић

За ба ње 246,57  
ми ли о на ди на ра

И иду ће го ди не пен зи о не ри с нај
ни жим при ма њи ма мо гу да ра чу на
ју на бес пла тан бањ ски опо ра вак: 
за дру штве ни стан дард ко ри сни ка 
пен зи ја, од но сно за њи хо ву ре ха
би ли та ци ју и ре кре а ци ју у РХ цен
три ма и бањ ским ле чи ли шти ма и 
тро шко ве спро во ђе ња по ступ ка упу
ћи ва ња у ба ње, у фи нан сиј ском 
пла ну за 2010. го ди ну пла ни ра но 
је 246,57 ми ли о на ди на ра – 0,1 од
сто, ка ко је За ко ном о ПИО и про
пи са но, укуп них при хо да ко ји се 
оче ку ју од до при но са. 

Иако по шта упра во оба вља ве
ли ки по сао за ме не до са да шњег 

на чи на адре си ра ња по штан ских по
шиљ ки – гра ђа ни, а на ро чи то пен
зи о не ри, не тре ба да бри ну: њи хо ве 
пен зи је ре дов но сти жу и сти за ће на 
до са да шњи на чин, а цео по сао из
ме не у адре са ма оба ви ће, ка да за 
то до ђе тре ну так, Фонд ПИО и ПТТ 
Ср би ја са ми, без ика квог до дат ног 
ан га жо ва ња пен зи о не ра. 

Ово би, нај кра ће, би ла по ру ка Ива
на Ми ми ћа, фи нан сиј ског ди рек то ра 
Фон да ПИО, пен зи о не ри ма ко ји ових 
да на уве ли ко при ма ју на кућ не адре се 
ин фор ма ци је ПТТ Ср би ја о но вом на
чи ну адре си ра ња по шиљ ки. На и ме, да 
би, ка ко на во де, „за до во љи ла зах те ве 
ко ри сни ка у по гле ду не по гре ши во сти 
уру че ња и бр зи не”, по шта до са да шње 
по штан ске бро је ве ко ји су ва жи ли за 
сва на се ља, де ло ве и гра до ве у Ср
би ји, за ме њу је адре сним ко дом, тзв. 
ПАКови ма. То је, ка ко је об ја шње
но, јед но знач но де фи ни са на адре са 
сва ког фи зич ког или прав ног ли ца у 
Ре пу бли ци Ср би ји у ше сто ци фре ном 
адре сном ко ду ко јим ће се убу ду ће 
омо гу ћи ти пре ра да по шиљ ки до ни
воа де ла ули це, а по не где и до ин
ди ви ду ал ног објек та. 

Па, ако и не раз у ме ју ову „пре
ра ду по шиљ ки” ко ја ће по што но

ша ма олак ша ти да на ђу по штан ске 
сан ду чи ће, гра ђа ни ма оста је да ве
ру ју да ће им се пи сма, упут ни це, 
па ке ти и оста ло убу ду ће до ста вља
ти бр же и си гур ни је. 

Што се Фон да ПИО ти че, ње му 
су већ до ста вље ни но ви код ни бро
је ви ко ји би убу ду ће тре ба ло да чи
не са став ни део сва ке адре се. Али, 
по што са да тра је „пре ла зни пе ри од” 
у ко ме је мо гу ћа упо тре ба и адре
сног ко да и до са да шњих по штан ских 
бро је ва – у Фон ду ће ма ло при че ка
ти да се цео по сту пак до пре ме по
шиљ ки са ПАКови ма ухо да, па ће 
их тек он да увр сти ти у адре се на 
ко је се ша љу пен зи је и дру ге нов
ча не ис пла те. 

– Иако тра је за ме на по штан ских 
бро је ва адре сним ко до ви ма, на ши 
пен зи о не ри при ма ју пен зи је, а то је 
на ма нај ва жни је! – ка же Ми мић. – 
Бит но је да пен зи о не ри зна ју да не 
тре ба да нам до ста вља ју ПАКове о 
ко ји ма их по шта оба ве шта ва јер смо 
их ми већ до би ли. То је, прет по ста
вљам, бу дућ ност у до ста ви по шиљ ки 
и, ка да се то ма ло ухо да и по ка же 
сво је пред но сти, и ми ће мо, ве ро
ват но, те адре сне ко до ве увр сти ти 
у адре се ко ри сни ка пен зи ја и дру
гих нов ча них при ма ња. За сад, још, 
све оста је по ста ром. Г. О. 

АДРЕ СНИ КО ДО ВИ ЗА МЕ ЊУ ЈУ ПО ШТАН СКЕ БРО ЈЕ ВЕ 

ПАКови већ у Фон ду ПИО
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НАША ТЕМА

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства еко
но ми је и ре ги о нал ног раз во ја, у 

Ср би ји је зва нич но ре ги стро ва но 58 
при ват них аген ци ја за за по шља ва ње 
чи је по сто ја ње и рад су ре гу ли са ни 
За ко ном о ра ду и За ко ном о за по шља
ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по
сле но сти, а до зво лу за рад до би ли 
су од Ми ни стар ства ра да и ли цен
цууве ре ње за рад у за по шља ва њу 
од Ми ни стар ства еко но ми је.

На рав но, нај ви ше их је у Бе о
гра ду, а пет при ват них по сред ни
ка у за по шља ва њу ра ди и у Но вом 
Са ду. Но во сад ска Фи ли ја ла На ци о
нал не слу жбе за за по шља ва ње ор
га ни зо ва ла је по чет ком де цем бра у 

дво ра ни Спенс у Но вом Са ду Са јам 
за по шља ва ња на ко ме су, осим око 
30 по сло да ва ца ко ји су за ин те ре со
ва ни ма пру жи ли 400 шан си за но во 
за по сле ње, уче ство ва ле и три при
ват не аген ци је за за по шља ва ње са 
сво јом по ну дом по сло ва.

Ти ме је у прак си по твр ђен „Спо ра
зум о са рад њи” – ко ји ва жи на ни воу 
Ре пу бли ке, из ме ђу На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње и мно гих при ват них 
аген ци ја за за по шља ва ње. 

– Са ра ђу је мо са пет но во сад ских 
при ват них аген ци ја за за по шља ва
ње у скла ду са пот пи са ним ко дек сом 
о са рад њи. Не за по сле ни ма ну ди мо, 
по том мо де лу, при ли ком ин ди ви ду

ал них раз го во ра и мо гућ ност но вог 
за по сле ња пре ко при ват них аген ци
ја за за по шља ва ње – ве ћи на по ну
ду и при хва ти. С дру ге стра не, ове 
аген ци је ка да не мо гу да про на ђу 
по треб не ка дро ве за од ре ђе не по
сло ве, обра ћа ју се на ма и то функ
ци о ни ше. Та ко ђе, са ра ђу је мо и кроз 
мо де ле ли зинг за по шља ва ња. Ме ђу
тим, ове аген ци је не ра де све по сло
ве ве за не за за по шља ва ње, јер за сад 
за ко ном то и ни је пред ви ђе но. Ми
слим да ће се вре ме ном и то про ме
ни ти, нај ви ше у прав цу мо гућ но сти 
ор га ни зо ва ња од ре ђе них обу ка не
за по сле них ли ца. Оче ку јем да ће мо 
ову до бру са рад њу и у на ред ном пе
ри о ду про ду бљи ва ти, и то у ко рист 
љу ди ко ји тра же по сао – об ја снио је 
парт нер ство Ду шан Мар ја но вић, са
вет ник за кон так те са по сло дав ци ма 
у овој фи ли ја ли НСЗ. 

За ни мљи во је и да три при ват не 
аген ци је, ко је су уче ство ва ле на Сај
му у Но вом Са ду, за пра во ни су кон
ку рен ци ја јед на дру гој већ се ско ро 
до пу њу ју и по на чи ну ра да, и по на
чи ну про на ла же ња по сло ва, и по кли
јен ти ма, као и по вла снич кој струк ту ри 
аген ци је.

Мул ти на ци о нал на ком па ни ја Ade c co 
са се ди штем у Швај цар ској, ко ја је, мо
же се ре ћи, свет ски ли дер у пру жа њу 
услу га за по шља ва ња јер по слу је у ви
ше од 70 др жа ва све та и сва ко га да на 
обез бе ђу је по сао за ви ше од 750.000 
љу ди ши ром на ше пла не те, на на шем 
тр жи шту ра да по слу је од 2005. го ди не 
у Бе о гра ду (Га ври ла Прин ци па 8), а од 
2007. и у Но вом Са ду (Бу ле вар осло бо
ђе ња 127). Ми лан Ба о шић, ко ји ра ди на 
по сло ви ма ре гру те ра у овој ком па ни ји 

КА КО ПО СЛУ ЈУ ПРИ ВАТ НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Рад на ме ста  
тра же  

рад ни ке
Ми лан Ба о шић раз го ва ра           са кан ди да ти ма

У Ср би ји је зва нич но ре ги стро ва но 58 ова квих по сред ни ка у за по шља ва њу ко ји, 
и у са рад њи са На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње, ну де већ отво ре на  
рад на ме ста, за раз ли ку од НСЗ ко ја за не за по сле не тра жи по сао

При јем CVа у Ага ви
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и ко ји и се лек ту је кан ди да те за по тре
бе кли је на та, ка же да на на шем тр жи
шту по слу ју по истим стан дар ди ма као 
и у оста лим де ло ви ма све та. Adec co не 
на пла ћу је услу ге од не за по сле них љу
ди ко ји пре ко њих тра же по сао, већ ра
чун ис по ста вља по сло дав ци ма. Основ на 
пред ност ове аген ци је је да сво је парт
нер ство са по зна тим мул ти на ци о нал ним 
ком па ни ја ма на гло бал ном пла ну на ста
вља и у Ср би ји. Ре ци мо, по што им је на 
ме ђу на род ном пла ну, ка да је у пи та њу 
ин фор ма ци о на тех но ло ги ја, кли јент Мај
кро софт, ова ком па ни ја ће ан га жо ва ти 
Adec co и ка да по же ли да за по сли но ве 
рад ни ке у на шој зе мљи. Рад на ме ста, 
пре ко ове аген ци је, на на шем под не бљу 
отва ра ју и не ке свет ски по зна те гра ђе
вин ске и фар ма це ут ске ку ће, а, на рав
но, и срп ске ком па ни је. 

Adec co и „по зајм љу је” сво је при
вре ме не рад ни ке дру гим фир ма ма у 
си ту а ци ја ма ка да су оне ли ми ти ра не 
у бро ју за по сле них а има ју по тре бу 
за дру гим ка дро ви ма. На и ме, аген ци
ја за по шља ва рад ни ке са тра же ним 
ква ли фи ка ци ја ма у Adec coу и упу ћу
је их на рад у те фир ме. Ми лан Ба
о шић го во ри де таљ ни је:

– То су фак тич ки на ши рад ни ци, 
ми се бри не мо о њи ма, пла ћа мо им 
до при но се, из да је мо им раз не по
твр де у скла ду са за ко ном, а они од 
нас мо гу да по тра же по моћ и са вет 
за све што им тре ба... Adec co има 
око 1.500 за по сле них у Ср би ји, ве
ћи на ра ди на по ме ну ти на чин, и то 
углав ном на од ре ђе но вре ме, а са
мо из ме ђу 30 до 50 љу ди ан га жо ва
но је на по сло ви ма за по шља ва ња, 
тро је нас је у Но вом Са ду, а оста
ли су у Бе о гра ду. Ка да за по шља ва
мо ве ћи број на ших рад ни ка у не кој 
ком па ни ји, ре ци мо у Имле ку, та мо 
упу ћу је мо и „он сајд” ад ми ни стра то
ра (вр ста ре фе рен та за ка дро ве) ко ји 
бри не о њи хо вим по тре ба ма. На рав
но, сви не за по сле ни би пр во тре ба
ло да се при ја ве на еви ден ци ју НСЗ, 

јер та ко ко ри сте по год но сти ко је им 
сле ду ју на осно ву тог ста ту са (здрав
стве но оси гу ра ње, пра во на нов ча ну 
на кна ду...). Тре нут но, у Но вом Са ду, 
на ши кли јен ти нај ви ше тра же еко
но ми сте и прав ни ке. На про шлом 
сај му при хва ти ли смо око 300 кан
ди да та у на шу ба зу по да та ка и они 
су још ак ту ел ни, а не ко ли ко смо их 
и за по сли ли. Кан ди да ти ма смо омо
гу ћи ли да по треб на те сти ра ња оба ве 
пу тем ин тер не та уз опу ште ну кућ ну 
ат мос фе ру. Основ на раз ли ка из ме ђу 
нас и НСЗ је у то ме што ми тра жи
мо кан ди да та за већ отво ре но рад
но ме сто, а они ра де про јек тив но, за 
кан ди да та тра же рад но ме сто – за
кљу чио је Ба о шић.

Hu man Ca pi tal д.о.о. је аустриј ска 
фир ма ко ја у Бе о гра ду по сто ји 78 го
ди на, а у Но вом Са ду (у Бу ле ва ру ца
ра Ла за ра) од ове го ди не се, из ме ђу 
оста лог, ба ви и по сло ви ма за по шља
ва ња, по што им то ни је основ на де

лат ност. На и ме, ка дров ски ме на џер 
Ма ја Алек сић је, на кон шест ме се ци 
че ка ња, у сеп тем бру до би ла до зво
лу за рад: у Ми ни стар ству еко но ми је 
је про це ду ра оба вље на за је дан дан, 
али из ла зак ра зних ин спек ци ја и на
кон то га по врат на ин фор ма ци ја пре ма 
Ми ни стар ству, то је по тра ја ло... 

– Ра ни је смо ра ди ли ком пле тан 
кон сал тинг за стра не ин ве сти то ре 
у Ср би ји, од то га да им обез бе ди мо 
сме штај, до про на ла ска ло ка ци је за 
се ди ште фир ме, ре ги стра ци је и за по
шља ва ња но вих ка дро ва. Ако је по
треб но, по на руџ би ни по сло дав ца, 
обез бе ђу је мо и обу ку за но ве рад
ни ке или до дат на те сти ра ња. Стра
ни ин ве сти то ри се, на кон по зи тив них 
ис ку ста ва и по ве ре ња ко је су сте
кли кроз ко ри шће ње на ше прет ход не 
услу ге, опре де љу ју да им про на ђе мо 
и од го ва ра ју ћу рад ну сна гу. 

Ма ја Алек сић ка же да има ју ба
зу по да та ка од око 10.000 кан ди да
та. Нај че шће се тра же кан ди да те 
еко ном ске стру ке, а зна ње је зи ка и 
рад на ра чу на ри ма је оба ве зан зах
тев код ве ћи не по сло ва:

– Нај че шће је то ен гле ски, а по
же љан је и не мач ки, по што наш га зда 
углав ном на ла зи стра не ин ве сти то ре 
ко ји ко ри сте овај је зик. Ре ци мо, сва ке 
го ди не за по шља ва мо љу де за по тре бе 
јед ног аустриј ског бро да и ту је зна ње 
не мач ког је зи ка оба ве зно. Не дав но смо 
има ли чак по ну ђен по сао за ра чу но во ђу 
у Ли би ји, али ни смо ус пе ли да на ђе мо 
од го ва ра ју ћег рад ни ка. На ше кан ди да
те, у ве ћи ни слу ча је ва, за по шља ва мо 
на нео д ре ђе но вре ме – на кон проб ног 
ра да, јер та да и га ран ту је мо за ква ли
тет ра да на ших кли је на та. До сад смо 
са ра ђи ва ли са ком па ни ја ма СББ, Ла
фарж, Кар некс...

Ага ва д.о.о. је до ма ћа фир ма ко ја 
се за по шља ва њем ба ви већ 18 го ди на. 

Че ти ри за по сле на но ве по сло ве ну де 
пре те жно љу ди ма с под руч ја Но во г 
Са да, и то углав ном где је по треб
на ни жа ква ли фи ка ци ја или сред ња 
струч на спре ма гра ђе вин ске, уго сти
тељ ске и ма шин ске стру ке.

– Го ди шње се у на шу ба зу по да та
ка при ја ви од 600 до 1.000 љу ди ко ји 
тра же по сао. Гра ђе вин ске и уго сти тељ
ске рад ни ке углав ном бр зо за по шља ва
мо то ком се зо не, нај че шће на од ре ђе но 
вре ме. На рав но, све рад ни ке при ја вљу
је мо и они има ју из ми ре не до при но се за 
ПИО и здрав стве но оси гу ра ње. На про
шлом сај му по сао је код нас по тра жи ло 
око 100 љу ди, а од то га смо за по сли ли 
де сет по сто – ре као је Пе тар Ра и че вић, 
ди рек тор Ага ве.

По ме ну те аген ци је, ка да не ма ју 
рас по ло жи вих ка дро ва на еви ден ци
ји, по моћ за тра же од НСЗ.

Ми ро слав Мек те ро вић

Ми лан Ба о шић раз го ва ра           са кан ди да ти ма

Ин те ре со ва ње за по ну ду аген ци је Hu man Ca pi tal
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У ЖИЖИ

У иду ћој го ди ни оче ку је се пот пи си ва ње спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу  
и са Ка на дом и по че так при ме не ова квог до ку мен та са Тур ском, ка же  
Зо ран Па но вић, ди рек тор За во да за со ци јал но оси гу ра ње Ср би је 

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ УПРА ВО СЕ ВРА ТИ ЛА ИЗ ЉУ БЉА НЕ 

Сло ве нач ке пен зи је  
на про ле ће

Де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср
би је упра во се вра ти ла 

из Љу бља не са још јед не 
рун де при пре ма за по че
так при ме не Спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу две 
зе мље, овај до ку мент упу
ћен је на ра ти фи ка ци ју у 
На род ну скуп шти ну Ср би је 
по хит ном по ступ ку и – све 
су ре ал ни ја оче ки ва ња да 
би пр ве сло ве нач ке пен зи
је мо гле да стиг ну у Ср би ју 
с по чет ка про ле ћа. На рав
но, ако и у Сло ве ни ји, по

сле 18 го ди на окле ва ња, 
убр за ју ра ти фи ка ци ју спо
ра зу ма.

– Пот пи са ли смо Про то
кол о чи та вом ни зу пи та ња, 
ме ђу ко ји ма су дво је зич ни 
обра сци или осо бе ко је ће 
да ље би ти „ве за” из ме ђу 
ор га на две др жа ве, и раз
мо три ли још не ке прав не 
де та ље ко је је нео п ход но 
уса гла си ти да би се ство
ри ле прет по став ке за не
сме тан по че так при ме не 
Спо ра зу ма и Ад ми ни стра
тив ног спо ра зу ма за ње го во 
спро во ђе ње, оба пот пи са на 
у сеп тем бру – ка же Зо ран 
Па но вић, ди рек тор За во да 

за со ци јал но оси гу ра ње Ре
пу бли ке Ср би је. 

Ова го ди на, ина че, би ла 
је ве о ма ди на мич на за за по
сле не у За во ду за со ци јал но 
оси гу ра ње: ни с два ме се ца 
пре да ха се да ли су за сто са 
ко ле га ма из не ке од др жа
ва са ко ји ма су за кљу че ни 
ме ђу на род ни уго во ри о со
ци јал ном оси гу ра њу.

– У то ку го ди не би ло је 
се дам раз го во ра са ор га ни ма 
за ве зу дру гих др жа ва ве за
них за обла сти пен зиј ског и 

ин ва лид ског, здрав стве ног и 
оси гу ра ња за слу чај не за по
сле но сти, и на њи ма су, по
сле ви ше го ди шњег за сто ја 
на ста лог због не по сто ја ња 
ор га на за ве зу Ре пу бли ке Ср
би је над ле жног за при ме ну 
ме ђу на род них спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу, по
но во ус по ста вље ни кон так ти 
са ино стра ним парт не ри ма 
– об ја шња ва Па но вић.

Одр жа ни су раз го во ри са 
но си о ци ма со ци јал ног оси
гу ра ња зе ма ља у окру же њу 
(Хр ват ска, Бо сна и Хер це
го ви на, Цр на Го ра, Ма ке до
ни ја), на ко ји ма су ре ше на 
број на спор на пи та ња и про

бле ми ко ји се по ја вљу ју у 
при ме ни уго во ра за кљу че
них са тим зе мља ма.

Као ве о ма зна чај не Па
но вић ис ти че раз го во ре с 
ко ле га ма из Са ве зне Ре пу
бли ке Не мач ке са ко ји ма су, 
ка ко у обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, та
ко и у обла сти здрав стве
ног оси гу ра ња, по стиг ну ти 
од лич ни ре зул та ти:

– По себ но из два ја мо 
чи ње ни цу да су, на кон ви
ше го ди шњег за сто ја у пре

го во ри ма, на са стан ку са 
Са ве зом не мач ких здрав стве
них бла гај ни у ок то бру 2009. 
го ди не утвр ђе ни из но си па
у шал них тро шко ва здрав
стве не за шти те за пе ри од 
од 2005. до 2008. го ди не. 
По овом осно ву Ре пу блич ки 
за вод за здрав стве но оси гу
ра ње Ср би је при хо до ва ће 
знат на де ви зна сред ства – 
на ста вља наш са го вор ник.

Та ко ђе су пред став ни
ци За во да то ком 2009. го
ди не ак тив но уче ство ва ли 
у пре го во ри ма над ле жних 
ор га на (ми ни стар ста ва) о 
за кљу чи ва њу но вих ме ђу на
род них уго во ра о со ци јал

ном оси гу ра њу (си гур но сти) 
са Ма ђар ском, Сло ве ни јом, 
Фран цу ском, Бел ги јом и 
Швај цар ском.

У За во ду и за 2010. пла
ни ра ју на ста вак ин тен зив них 
ак тив но сти: оче ку је се пот пи
си ва ње спо ра зу ма о со ци јал
ној си гур но сти са Ка на дом, 
као и раз го во ри са ор га ном 
за ве зу Ре пу бли ке Тур ске о 
свим пи та њи ма ве за ним за 
по че так при ме не спо ра зу ма 
о со ци јал ном оси гу ра њу са 
овом др жа вом пот пи са ног у 
ок то бру ове го ди не при ли
ком по се те тур ског пред сед
ни ка Бе о гра ду. 

Та ко ђе се пла ни ра на
ста вак раз го во ра са над
ле жним ко ле га ма Грч ке и 
Аустра ли је о скла па њу кон
вен ци је са овим зе мља ма, у 
пла ну су раз го во ри о бу ду
ћим спо ра зу ми ма са Укра ји
ном, Бе ло ру си јом, Ки пром, 
на ста вак са рад ње са но си о
ци ма со ци јал ног оси гу ра ња 
свих бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка, као и са парт не
ри ма из Аустри је, Лук сем
бур га, Фран цу ске, Ита ли је, 
Швај цар ске и Ру му ни је.

– По себ но на по ми ње мо 
да За вод има успе шну са
рад њу са ко ле га ма из Ре пу
блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње ко ји 
се ба ве пи та њи ма при ме не 
ме ђу на род них уго во ра о со
ци јал ном оси гу ра њу, као и 
са оста лим но си о ци ма оба ве
зног со ци јал ног оси гу ра ња и 
над ле жним ми ни стар стви ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји – ка же, 
на кра ју, Зо ран Па но вић, 
ди рек тор За во да за со ци
јал но оси гу ра ње Ре пу бли
ке Ср би је. Г. О. 

Изузетно „берићетан” исход разговора са Немцима
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Чекајући пензију (Фото: Раде Крстинић)

ИЗА ШАЛТЕРА

АКО ВАМ ЈЕ НЕ У ПЛА ЋЕ НИ СТАЖ УСЛОВ ЗА ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ

Упла та из соп стве ног џе па

По ста ло је већ уоби ча је но да пред 
крај го ди не бу ду ће пен зи о не ре нај

ви ше ин те ре су је ста ње на ли стин гу, 
па су гу жве пред шал те ри ма Пен зиј
ског фон да ових да на знат не. Мно ги 
се не при јат но из не на де ка да от кри ју 
да им по сло да вац ни је упла тио до при
но се, па се рас пи ту ју шта да пре ду
зму, од но сно да ли по сто ји на чин да 
се тај про блем ре ши. Нај че шће се чу
ју тврд ње да је по сло да вац „не стао” 
или да је фи нан сиј ски про пао, да да
је уза луд на обе ћа ња, да је чак до не
та и суд ска пре су да али да са мо во љи 
по сло дав ца не ма ле ка...

Уко ли ко вам је део ста жа, ко ји ни
је по кри вен до при но си ма, нео п хо дан 
да би сте ис пу ни ли услов за пен зи о
ни са ње, а про це њу је те да ваш по сло
да вац „не мо же” или јед но став но не 
по ка зу је на ме ру да вам упла ти ду гу
ју ће до при но се, он да вам оста је мо
гућ ност да то, уме сто ње га, ура ди те 
са ми: пи сме ним зах те вом тре ба да 
за тра жи те од Фон да да вам омо гу
ћи са мо стал ну упла ту за пе ри од ко
ји ни је из ми рен до при но си ма.

За та кав зах тев ни је пред ви ђен по
се бан обра зац. До вољ но је да на обич
ном па пи ру на ве де те да же ли те са ми 
да упла ти те до при нос ко ји ни је пла
ћен, са на зна ком да вам тај стаж пред
ста вља услов за пен зи ју (то, на рав но, 
под ра зу ме ва да је сав пре о ста ли стаж 
на ва шем ли стин гу уред но по кри вен до
при но си ма за ПИО). Тај зах тев мо же
те, уз оста лу нео п ход ну до ку мен та ци ју 

(рад ну књи жи цу, ре ше ње о пре стан ку 
рад ног од но са, вој ну књи жи цу, од ја ву 
по след њег оси гу ра ња) да при дру жи те 
обра сцу зах те ва за пен зи ју.

Фонд ће, на рав но, це ни ти осно ва
ност та квог зах те ва на кон де таљ не 
ана ли зе чи ње нич ног ста ња, из ра чу на
ти из нос ко ји тре ба упла ти ти и о то ме 
оба ве сти ти под но си о ца зах те ва. 

Без об зи ра на то што са мо стал но 
упла ћи ва ње до при но са уме сто по сло
дав ца у из ве сном сми слу пред ста вља 
ну жно зло, ве ћи на за по сле них се, кад 
већ не ма дру гог из ла за, опре де љу је 
за ту оп ци ју. Та ин ве сти ци ја сва ка ко 
ни је уза луд на ка да је већ из ве сно да 
без тог ста жа не ма усло ва за пен зи
о ни са ње, па не тре ба окле ва ти. Али, 
не тре ба од у ста ти ни од по ку ша ја да 
се тај дуг ипак, бар на кнад но, на пла
ти од пра вог ду жни ка – од по сло дав
ца. У слу ча ју да суд до не се пре су ду 
у ва шу ко рист, тре ба тра жи ти ње но 
из вр ше ње и на тај на чин на пла ти ти 
нер во зу и стрес, у скла ду са оном на
род ном „ко не пла ти на мо сту, пла
ти ће на ћу при ји”. С. Мар се нић

Су му ко ју из ми ри те уме сто не са ве сног по сло дав ца сва ка ко  
тре ба да по ку ша те да на пла ти те суд ским пу тем

По сле „ве зи ва ња”,  
по вра ћај нов ца

Јед но од че стих пи та ња ових 
да на је сте шта се де ша ва ако за
по сле ни, да би оства рио пра во на 
пен зи ју, сам се би упла ти до при но
се, а по сло да вац то на кнад но та
ко ђе ура ди, ре ци мо са да, ка да му 
је др жа ва омо гу ћи ла да, на бу џет
ски кре дит, из ми ри ду гу ју ће до
при но се свим рад ни ци ма. Ни ту 
не ма ди ле ме: „књи жи ће” се упла
та по сло дав ца, а су ма ко ју је сам 
упла тио – би ће вра ће на бив шем 
за по сле ном. 
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ПОВОДИ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

До ста ура ђе но,  
мо ра и ви ше

Рад ин ва лид ских ор га ни за ци ја др жа ва сва ког ме се ца фи нан си ра с 20 ми ли о на  
ди на ра, за 61 про је кат у овој го ди ни да то је 60 ми ли о на ди на ра, при пре ма ју  
се за ко ни о ко ри шће њу па са во ди ча за сле пе осо бе и о зна ков ном је зи ку...

Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва
ли ди те том, 3. де цем бар, ко ји су 

уста но ви ле Ује ди ње не на ци је 1992. 
го ди не, и овог де цем бра обе ле жен 
је ни зом ма ни фе ста ци ја и ак тив но
сти с ци љем да се ука же на про бле
ме ове по пу ла ци је и да се уна пре де 
њи хо ва за шти та и по ло жај. 

Про це њу је се да у све ту има 500 
ми ли о на ин ва ли да, док је у Ср би ји 

око 800.000 осо ба са ин ва ли ди те том 
ко је су гру пи са не у 400 ор га ни за ци
ја, мре жно по ве за них на ло кал ном и 
ре пу блич ком ни воу. Че сто се ка же 
да у од но су пре ма осо ба ма са ин ва
ли ди те том дру штве на за јед ни ца по
ка зу је сво је ли це, али и – на лич је. У 
са оп ште њу за јав ност, ко је сва ке го
ди не из да ју по во дом Да на ин ва ли да, 
осо бе са ин ва ли ди те том на гла ша ва ју 
да же ле исте мо гућ но сти за жи вот и 
раз вој као што их има ју оста ли чла
но ви дру штва, жи вот без ар хи тек тон
ских и дру гих фи зич ких ба ри је ра, без 
дис кри ми на ци је у шко ло ва њу и за по
шља ва њу. За то су и овог тре ћег де
цем бра под се ти ли јав ност на сво је 
по сто ја ње и про бле ме сло га ном „Са 
на ма а не по крај нас”.

У Ср би ји, у ма ју ове го ди не, по сле 
шест го ди на ло би ра ња, усво јен је За
кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци

ји и за по шља ва њу, ра ти фи ко ва на је 
Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва
ли ди те том и усво јен За кон о по твр
ђи ва њу Оп ци о ног про то ко ла, сту пио 
је на сна гу За кон о осно ва ма си сте
ма обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји уво
ди ин клу зив но обра зо ва ње за осо бе 
са ин ва ли ди те том, а до не ти су и но
ви За кон о со ци јал ном ста но ва њу и 
За кон о пла ни ра њу и из град њи, два 

до ку мен та та ко ђе ва жна за осо бе са 
ин ва ли ди те том – ре че но је на кон фе
рен ци ји за но ви на ре ко ју су, по во дом 
овог да на, ор га ни зо ва ли пред став ни
ци На ци о нал не ор га ни за ци је осо ба са 
ин ва ли ди те том Ср би је (НО О ИС), под
се ћа ју ћи на не ке од нај ве ћих ре зул та
та оства ре них у овој, из у зет но те шкој 
и кри зној го ди ни. 

Ме ђу тим, и по ред по ма ка, осо бе са 
ин ва ли ди те том у Ср би ји и да ље не ужи
ва ју до вољ но пра ва ко ја би им омо
гу ћи ла пу ну јед на кост и укљу че ност у 
све дру штве не то ко ве, на ве ла је Иван
ка Јо ва но вић, из вр шни ди рек тор НО О
ИСа, до да ју ћи да су ове осо бе у Ср би ји 
и на да ље јед на од нај ве ћих и нај у гро
же ни јих ма њин ских гру па са ве ли ким 
про цен том си ро ма шних не за по сле них, 
без си сте мат ских раз ви је них сер ви са 
по др шке, као што су сер вис пер со нал
них аси сте на та, ста но ва ње уз по др шку 

итд. Ука зу ју ћи на мо то европ ског ин
ва лид ског по кре та „Ни шта о на ма без 
нас”, она је ре кла да око 800.000 ин
ва ли да у Ср би ји тре ба да, пре ко ин
ва лид ских ор га ни за ци ја укљу че них у 
На ци о нал ну ор га ни за ци ју осо ба са ин
ва ли ди те том, уче ству је у до но ше њу 
свих од лу ка ве за них за њи хов жи вот. 
Од над ле жних др жав них ор га на НО О
ИС тра жи до но ше ње по себ ног за ко на 

о ор га ни за ци ја ма осо ба са ин ва ли ди
те том, хит но усва ја ње за ко на о со ци
јал ној за шти ти и да За ко ном о игра ма 
на сре ћу бу де, као до са да, ре гу ли са
но фи нан си ра ње ин ва лид ских ор га ни
за ци ја у про цен ту ал ном из но су.

Вла ди мир Пе шић, по моћ ник ми
ни стра ра да и со ци јал не по ли ти ке, 
по др жао је ове зах те ве, уз на по ме
ну да је до ста ура ђе но, али да мо же 
и ви ше. По моћ др жа ве пот кре пио је 
по да ци ма – око 500 ин ва лид ских ор
га ни за ци ја Ми ни стар ство сва ког ме се
ца фи нан си ра с 20 ми ли о на ди на ра, 
а за ре а ли за ци ју 61 про јек та у овој 
го ди ни да то је 60 ми ли о на ди на ра. У 
то ку је из ра да за ко на о ко ри шће њу 
па са во ди ча за сле пе осо бе, као и о 
зна ков ном је зи ку, ко ји ће би ти стан
дар ди зо ван и рав но пра ван са свим 
оста лим је зи ци ма.

 Ми лан ка Иван ча јић
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Пред став ни ке ор га ни за ци ја 
осо ба са ин ва ли ди те том 

при мио је, у Ста ром дво ру, 
Ми лан Кр ко ба бић, за ме ник 
гра до на чел ни ка Бе о гра да. У 
јед но ча сов ном су сре ту раз го
ва ра ло се о про бле ми ма са 
ко ји ма се ин ва ли ди су сре ћу у 
сва ко днев ном жи во ту и ка ко 
да се они пре ва зи ђу.

Бе о град је, пре ко Се кре
та ри ја та за со ци јал ну за шти

ту, у 2009. го ди ни за раз не 
про грам ске ак тив но сти ху
ма ни тар них ор га ни за ци ја, 
ода бра не јав ним кон кур сом, 
из дво јио 20 ми ли о на ди на
ра, 140 нај бо љих сту де на
та са ин ва ли ди те том до би ло 
је сти пен ди је, та ко ђе пу тем 
кон кур са, у укуп ном из но су 
од 32 ми ли о на ди на ра, под
се тио је, из ме ђу оста лог, Кр
ко ба бић. 

Обез бе ђен је бес пла тан 
пре воз у во зи ли ма ГСПа за 
осо бе са те ле сним ин ва ли
ди те том, ан га жо ва но је и 14 
ком би ја ко ји пре во зе ин ва ли
де, за шта је град из дво јио 
54 ми ли о на ди на ра. Из да то 
је око 1.000 бес плат них ле
ги ти ма ци ја, на пра вље но око 
1.000 пар кинг ме ста за ин ва
ли де, суб вен ци је за ко му нал
не услу ге ко ри сти око 25.000 

до ма ћин ста ва са ин ва лид има, 
а за 350 де це оме те не у раз
во ју обез бе ђен је пре воз од 
ку ће до бо рав ка и на зад, као 
и ор га ни зо ва но ле то ва ње уз 
над зор вас пи та ча.

Пре ма Кр ко ба би ће вим ре
чи ма, Бе о град ће и у на ред ној 
го ди ни на ста ви ти да ра зним 
олак ши ца ма су гра ђа ни ма, ин
ва лид ним ли ци ма, омо гу ћа ва 
лак шу сва ко дне ви цу. М. И.

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ИН ВА ЛИ ДА У СКУП ШТИ НИ БЕ О ГРА ДА 

За лак шу сва ко дне ви цу

ИН ФО СТУД АНА ЛИ ЗИ РАО ОГЛА СЕ НА МЕ ЊЕ НЕ ОСО БА МА  
СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Најтра же ни ји као  
про гра ме ри и тр гов ци
Осо бе са ин ва ли ди те том од по

чет ка го ди не нај лак ше су мо гле да 
се за по сле у обла сти ин фор ма ци о
них тех но ло ги ја, оп ште еко но ми је, 
тр го ви не и ад ми ни стра ци је – по ка
за ла је ана ли за огла са до ступ них 
и осо ба ма са ин ва ли ди те том ко ју 
је ура дио сајт po slo vi.in fo stud.com. 
На и ме, ви ше од по ло ви не огла са 
ко ји су то ком го ди не охра бри ва ли 
и осо бе са ин ва ли ди те том да се 
на њих ја ве би ло је из ове обла
сти, а нај ви ше рад них ме ста би
ло је за ПХП и „ја ва” про гра ме ре, 
про дав це, ко мер ци ја ли сте и књи
го во ђе. По сло дав ци су за кан ди да
те са ин ва ли ди те том рас пи си ва ли 
и огла се за по сао у обла сти кон
сал тин га, али и ви шег и сред њег 
ме наџ мен та.

С дру ге стра не, нај те же је би
ло ми кро би о ло зи ма и ис тра жи ва
чи ма – при прав ни ци ма. На и ме, у 
по след њих го ди ну да на би ла су 
све га два огла са, за по сао до сту
пан и осо ба ма са ин ва ли ди те том, 
из обла сти ве те ри не и фи зи ке.

Ко је је кри те ри ју ме мо рао да 
за до во љи не за по сле ни? Нај ве ћи 
број кан ди да та (око 42 од сто) из 
ове ка те го ри је мо рао је да има за
вр ше ну сред њу шко лу, а ви ше од 
тре ћи не огла са би ло је рас пи са но 
за оне са за вр ше ним фа кул те том. 
Сва ки пе ти оглас био је на ме њен 
осо ба ма са ви шом шко лом. 

У на ве де ном пе ри о ду би ло је 
укуп но ви ше од 1.300 огла са до
ступ них и овој ка те го ри ји кан ди
да та, а нај ви ше су их рас пи са ли 
Кро но спан, Те ле нор, Youngculturе, 
Ен мон, Мар бо про дукт и Про кре
дит бан ка. 

Ина че, да би ши рио мо гућ но сти 
за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди
те том, сајт poslovi.infostud.com већ 
годину дана послодавцима нуди да 
у оглас за посао поставе иконицу 
која симболизује доступност радног 
места и особама са инвалидитетом. 
На овај начин сајт жели да охрабри 
кандидате са инвалидитетом да 
се јављају на огласе за посао без 
страха да ће бити одбијени.  Г. О.

По сао за Бран ку
Бран ка Пе шић, 28го ди шња Ча чан ка ко ја 

је још као де ве то го ди шња де вој чи ца у Сје
ни ци, у екс пло зи ји бом бе за о ста ле из Дру гог 
свет ског ра та, оста ла без ви да и обе ша ке, 
али је, за хва љу ју ћи по мо ћи по ро ди це и пре 
све га соп стве ној упор но сти, за вр ши ла еко
ном ски фа кул тет (о че му је наш лист пи сао 
про шле го ди не), по сле тро го ди шњег че ка
ња – до би ла је 
по сао: од 1. но
вем бра ра ди као 
при прав ник на 
рад ном ме сту ре
фе рен та за со ци
јал ноеко ном ске 
од но се у Са ве зу 
сле пих Ср би је. 

– Ни је ми био 
про блем да са
вла дам, већ да 
ко ри стим Бра је
во пи смо, по што 
не мам пр сте ни
сам мо гла да чи
там, та ко да сам мо ра ла све да пам тим 
– при се ћа се Бран ка те шко ћа то ком обра
зо ва ња. Са да је за ди вљу ју ће хи тра у ра ду 
с ра чу на ром.

На по слу, за ко ји се при ја ви ла на кон
кур су, оста ће го ди ну да на. Из Чач ка се 
пре се ли ла у Бе о град и на да се да ће ту и 
оста ти. М. И.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ДЕЦЕМБАР 2009.14

По кра јин ски са вез ин ва
ли да ра да упри ли чио је, 

по во дом обе ле жа ва ња 3. де
цем бра, све ча ност у хо те лу 
„Но ви Сад” ко јој су при су
ство ва ли и Бо жи дар Це кић, 
пред сед ник Са ве за ин ва ли
да ра да Ср би је, Ми ле на Ва
сић Сту пар из По кра јин ског 
се кре та ри ја та за со ци јал ну 
по ли ти ку и де мо гра фи ју, Ан
ка Ма ле ше вић, са вет ник у 
По кра јин ском се кре та ри ја
ту за рад, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва, ди
рек то ри фи ли ја ла ПИО Но ви 
Сад и Су бо ти ца Или ја Ша
кић и Ма ја Глон чак, пред
сед ник Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за за спорт 
и ре кре а ци ју ин ва ли да Вој
во ди не Ми ло рад Ки ли бар да, 
као и пред став ни ци оп штин
ских ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да Вој во ди не и при ја те
љи Са ве за.

Би ла је то при ли ка да се 
уче сни ци, кроз кра так осврт 
се кре та ра Са ве за Сла вој ке 
Кља кић, под се те на не ко ли
ко ва жних по ру ка Ује ди ње
них на ци ја, као да „ли ни ја 
ко ја де ли ин ва ли де од здра
вих ни је не пре мо сти ва, а да 
бо лест, ин ва лид ност и ста
рост пре те и здра ви ма”, а 
да пра ви ло број је дан УН 
на гла ша ва „по ди за ње све
сти о ин ва лид ним ли ци ма 
у дру штву”, због че га је и 
нео п ход на још чвр шћа са
рад ња ор га ни за ци ја ин ва

ли да са ор га ни ма вла сти и 
њи хо во уче шће у раз во ју 
по ли ти ке пре ма ин ва лид
ској за шти ти.

– На ма је дан ин ва ли да 
у то ку це ле го ди не – ре као 
је Бо жи дар Це кић – јер смо 
увек ак тив ни и тру ди мо се 
да по бољ ша мо по ло жај на
ших чла но ва и ор га ни за ци ја. 
Као члан Са ве та Ре пу бли ке 
Ср би је за ин ва лид ска пи та ња 
за ла гао сам се за за ко не ко
ји ма се по бољ ша ва по ло жај 
ове по пу ла ци је. За хва љу ју
ћи ре сор ном Ми ни стар ству и 
ми ни стру Ра си му Ља ји ћу, ус
пе ли смо да се не ки за ко ни 
из ме не, а но ви до не су, по
пут За ко на о ре ха би ли та ци
ји и за по шља ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том. 

Це кић је по но вио за бри
ну тост због За ко на о удру
же њи ма гра ђа на где су 
мно го људ не ху ма ни тар не 
ор га ни за ци је из јед на че не 
са би ло ко јим гра ђан ским 
удру же њи ма ко ја мо гу да 
фор ми ра ју и три чо ве ка, и 
на ја вио ис тра ја ва ње у зах

те ву да се до не се по се бан 
за кон о осо ба ма са ин ва ли
ди те том ка кав има ју и мно
ге европ ске зе мље: мно го је 
бо ље има ти за ко не на ко је 
мо же мо да се осло ни мо, не
го да нам о пра ви ма ре ша
ва ју по је ди ни љу ди по сво јој 
во љи, об ја снио је. 

– Пре вас ход ни циљ По
кра јин ског се кре та ри ја та – 
на гла си ла је Ми ле на Ва сић 
Сту пар – је сте да и да нас, 
обе ле жа ва ју ћи овај дан, 
скре не мо па жњу јав но сти 
да са на ма жи ви око 10 од
сто љу ди са ин ва ли ди те том, 
и да је оба ве за дру штва и 
над ле жних ин сти ту ци ја да 
им олак ша ју жи вот и по
диг ну ква ли тет њи хо вог жи
вље ња. Нај бо љи на чин је, 
сва ка ко, да им омо гу ћи мо 
да, очу ва ним ка па ци те ти
ма, са ми се би до при но се, 
да за ра ђу ју, а ако то ни је 
мо гу ће, да им ин сти ту ци је 
по ма жу на дру ги на чин. За
до вољ ство нам је и да по
ма же мо удру же ња ко ја их 
оку пља ју по што је мно ги

ма, у окви ру та квих „по ро
ди ца”, мно го лак ше.

– По да ци да у Вој во ди
ни да нас има око 82.500 
пен зи о не ра по осно ву ин
ва лид но сти, са про сеч ним 
при ма њем од 20.500 ди на ра, 
што је за око 1.200 ди на ра 
ни же од про сеч не пен зи је, 
ја сно го во ре о те шко ћа ма 
у са ста вља њу кра ја с кра
јем – ре као је Ми лан Не
на дић, пред сед ник Са ве за 
пен зи о не ра Вој во ди не. – Ова 
го ди на би ла је из у зет но те
шка, али се тре ба спре ми ти 
за 2010. у ко јој ће пен зи је 
би ти на ле ду све до апри
ла 2011, кад се, уко ли ко се 
ни шта не про ме ни, оче ку је 
пр во ускла ђи ва ње. На сед
ни ци Управ ног од бо ра Фон
да ПИО пред ло жио сам да 
се у бу џе ту пла ни ра ју две 
до три ми ли јар де ди на ра 
ко је би се јед но крат но или 
дво крат но ис пла ти ле нај у
гро же ни јим пен зи о не ри ма, 
а та кав зах тев упу ти ће мо 
и у име Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не. 

Да се у ор га ни за ци ја
ма ин ва ли да ра да чла но ви, 
осим бри гом о пре жи вља ва
њу, ба ве и леп шим ак тив но
сти ма, по ка за ли су во кал на 
гру па „Злат ни глас” из Ши
да и пе вач ка гру па из План
ди шта, ко ји су пе ва њем и 
ре ци то ва њем сво јих сти
хо ва за гре ја ли ср ца при
сут них.

Ика Ми тро вић

ДАН ИН ВА ЛИ ДА СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖЕН И У НО ВОМ СА ДУ

По ди ћи ква ли тет жи во та
У пр вом пла ну ин си сти ра ње на до но ше њу нео п ход них за ко на
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Ма да је Са вез сле пих и сла бо ви дих 
Ср би је био ор га ни за тор окру глог 

сто ла под на зи вом „Ка ко уна пре ди ти 
од нос пре ма сле пи ма и сла бо ви дим 
осо ба ма у јав ним слу жба ма”, про бле ми 
с ко ји ма се су о ча ва ју сле пи ак ту ел ни 
су и за мно ге гра ђа не са дру га чи јим 
вр стом ин ва ли ди те та. О то ме ка ко се 
јав не слу жбе од но се пре ма сле пи ма 
и сла бо ви ди ма, а ка ко би тре ба ло, 
го во рио је мр Ти хо мир Ни ко лић, а 
за хва љу ју ћи при су ству Де си ми ра Де

сни ћа, пред став ни ка Ми ни стар ства за 
ин фра струк ту ру, па жња ску па би ла је 
усме ре на на про бле ме ко је ин ва ли ди 
има ју у са о бра ћа ју. Бу ду ћи да на ја
вље ни ле кар из Ми ни стар ства здра
вља ни је до шао, из о стао је и раз го вор 
о ве о ма ва жној те ми за сле па ли ца 
– од но су здрав стве не слу жбе пре ма 
њи ма. Ово је уто ли ко ва жни је ако 
се зна да у Ср би ји има 9.500 сле пих 
и 1.500 сла бо ви дих осо ба еви ден ти

ра них у Са ве зу сле пих, ма да се про
це њу је да их је и 20 пу та ви ше, али 
ни су при ја вље ни (нај че шће они ко ји 
су због ста ро сти или бо ле сти по ста
ли сла бо ви ди). 

Док за ве ћи ну љу ди че ка ње на 
про ме ну све тла на се ма фо ру иза зи
ва не стр пље ње, за сле пе је ве ли ки 
про блем ако се ма фор ни је звуч ни 
(спе ци фич ним сиг на лом на ја вљу је 
да је про лаз сло бо дан) или го вор
ни (на во ди име ули це ко ју сле по ли

це тре нут но пре ла зи). Уз пред лог за 
по ста вља ње што ви ше го вор них се
ма фо ра ко ји су бо љи од звуч них, Ми
ни стар ству за ин фра струк ту ру би ће 
пред ло же но и по ста вља ње ре ље фа 
на тро то а ру ко ји би „во дио” сле по 
ли це до се ма фо ра. Пред лог ће ићи 
и на адре су бе о град ског Се кре та ри
ја та за са о бра ћај, као и зах тев да 
ули це, пе шач ки пре ла зи и ула зи у 
згра де ко је се гра де бу ду при ла го

ђе ни, без фи зич ких ба ри је ра, за кре
та ње ли ца у ко ли ци ма.

Не би сме ло, ре че но је, да се до
га ђа да, због уских вра та, ин ва лид 
не мо же да уђе у бан ку, па да та да 
бан кар ски слу жбе ник мо ра да иза ђе 
на по ље да би му омо гу ћио да оба ви 
по сао због ко јег је до шао. За ко ном је 
про пи са но, али се на то ме мо ра ин
си сти ра ти, чу ло се на окру гом сто лу, 
да из во ђач ра до ва уре ди ули цу без 
фи зич ких ба ри је ра. Ве ли ки про бле
ми су и ку по ви не у су пер мар ке ти ма, 
па је тр гов ци ма су ге ри са но да омо
гу ће ин ва ли ди ма по себ не те ле фон
ске ли ни је, ко је би мо гли да ко ри сте 
и оста ли гра ђа ни, за ин фор ми са ње о 
про из во ди ма на сни же њу – та ко не
што по сто ји у свим за пад ним зе мља
ма и на зи ва се „зе ле на ли ни ја”.

По ка зи ва њу сле пих, пре воз град
ским са о бра ћа јем био би мно го јед
но став ни ји ка да би пре ко звуч ни ка 
на ја вљи ва не ста ни це, што је прак са 
у мно гим европ ским гра до ви ма, ка да 
би лиф то ви у јав ним уста но ва ма би
ли  „озву че ни” и на во ди ли спра то ве, 
вра та и зи до ви на ста ни ца ма би ли 
обе ле же ни флу о ро сцент ним бо ја ма, 
са ве ли ким на зи ви ма и бро је ви ма... 
Оче ку је се да и фар ма це у ти упут ства 
за ле ко ве пи шу Бра је вом азбу ком, да 
се то пи смо „уве де” и у је лов ни ке у 
ре сто ра ни ма, да у свим здрав стве ним 
цен три ма по сто је дис пле ји да би глу
ви чо век мо гао да про чи та сво је име 
ко је не мо же да чу је ка да га про зо
ву, као и да сај то ви На род не бан ке 
Ср би је бу ду до ступ ни сле пи ма (са гу
вер не ром Ра до ва ном Је ла ши ћем раз
го ва ра ло се да се по ста ве „звуч ни 
сај то ви” као што је то учи ни ло Ми
ни стар ство за др жав ну упра ву и ло
кал ну са мо у пра ву). 

Са пред став ни ком Ми ни стар ства 
за ин фра струк ту ру до го во ре но је да 
се Са вез сле пих укљу чи у до но ше
ње пра вил ни ка ко ји ма се ре гу ли шу 
не ка пи та ња у са о бра ћа ју, а да са 
Град ским се кре та ри ја том за са о бра
ћај уче ству је у од ре ђи ва њу ло ка ци ја 
за по ста вља ње го вор них се ма фо ра у 
Бе о гра ду. М. Иван ча јић

КА КО УНА ПРЕ ДИ ТИ ОД НОС ПРЕ МА СЛЕ ПИ МА У ЈАВ НИМ СЛУ ЖБА МА 

Да лиф то ви про го во ре

ВЕ ЛИ КИ БРОЈ НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ ИН ВА ЛИ ДА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Но ва рад на ме ста у „Ли ри”
Ки кинд ска „Ли ра”, за штит на ра ди

о ни ца ко ја по слу је у скло пу „Ци мо са” 
из Ко пра и од укуп но 178 рад ни ка упо
шља ва 106 осо ба са ин ва ли ди те том, 
опре ми ла је ове го ди не но ви ши ва ћи 
по гон за про из вод њу за штит них оде
ла уз по моћ 40.000 евра до би је них из 
Ми ни стар ства еко но ми је и ре ги о нал
ног раз во ја. Суб вен ци јом По кра јин
ског се кре та ри ја та за рад за по сле но 
је осам осо ба са ин ва ли ди те том.

– Про шле и ове го ди не по сао је 
до би ло 22 мла дих са ин ва ли ди те
том, углав ном глу во не мих или оште
ће ног слу ха, и ли ца са мен тал ном 
ин су фи ци јен ци јом са еви ден ци је На
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
– ре кла је Ја сми на Ми ла нов, ди рек
тор ка „Ли ре”. 

Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се
кре тар за рад, ис та као је, при ли ком 

обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на 
ин ва ли да у „Ли ри”, да у Вој во ди ни 
зва нич но има 5.850 не за по сле них 
осо ба са ин ва ли ди те том, од ко јих 
3.000 ин ва ли да ра да, али да је си
ту а ци ја још те жа јер се мно ги ни 
не при ја вљу ју код НСЗ.  М. М.

Ула зе у згра де при ла го ди ти по тре ба ма ин ва ли да, уве сти звуч не на ја ве ста ни ца у 
ауто бу си ма и упут ства за ле ко ве на Бра је вом пи сму, а „зе ле не ли ни је”  

у су пер мар ке ти ма, са мо су не ки од пред ло га с окру глог сто ла 

(Фо то: Са ва За ви шић)

ПОВОДИ



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ДЕЦЕМБАР 2009.16

У ЖИЖИ

СА ВЕЗ СА МО СТАЛ НИХ СИН ДИ КА ТА О РЕ ФОР МИ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

Ре дов ни до при но си  
и ја ча ње Фон да

На не дав ној Кон фе рен
ци ји за но ви на ре у Рад

нич ком до му у Но вом Са ду, 
Љу би сав Ор бо вић, Ду шко 
Ву ко вић и Сла ви ца Са вић, 
функ ци о не ри Са ве за са мо
стал них син ди ка та Ср би је, 
као и др Ми ло рад Ми ја то
вић, пред сед ник вој во ђан
ског Син ди ка та, и пред сед ник 
Град ске ор га ни за ци је Но вог 
Са да Дра го Ђо кић го во ри ли 
су о ста во ви ма у ве зи с ре
фор мом пен зиј ског си сте ма, 
а од го ва ра ли су и на мно
га пи та ња ко ја да нас ти ште 
рад ни ке Ср би је.

Пред став ник Син ди ка та, 
као и оста лих со ци јал них 
парт не ра, пар ти ци пи ра у пр
вој од три екс перт ске гру пе 
(пр ва ра ди про је кат из ме
не За ко на о ПИО, дру га на 
Цен трал ном ре ги стру, а тре
ћа гру па при пре ма пред ло
ге за ре фор му Фон да ПИО) 
ко је је Вла да Ре пу бли ке Ср
би је осно ва ла да при пре ме 
пред ло ге за ства ра ње ду го
трај ног, еко ном ски одр жи
вог, пен зиј скоин ва лид ског 
си сте ма у Ср би ји.

– Иако још не ма мо зва
нич не пред ло ге но вог, или 
из ме на За ко на о ПИО, у 
Син ди ка ту смо при пре ми ли 
ин струк ци је за на шег пред

став ни ка у вла ди ној рад ној 
гру пи ко је су за ње га оба
ве зу ју ће. Ре ци мо, по што је 
„ар хи ви ра на” гла си на де ће 
же не мо ра ти да ра де до 65. 
го ди не жи во та да би оства
ри ле ста ро сну пен зи ју, сма
тра мо да је нео др жи во и да 
се по ме ра ње од ла ска ове 
по пу ла ци је у пен зи ју фак
тич ки из ве де на дру ги на
чин, ре ци мо, да се ду жи на 
зах те ва ног ста жа за ста ро
сну пен зи ју код же на по
диг не са 35 на 38 го ди на. 
Сма тра мо и да је ва жно ка
ко ће се убу ду ће об ра чу на
ва ти ви си на пен зи ја, као и 
ка ко ће се оне ускла ђи ва
ти. На и ме, не по др жа ва мо 
да се оп шти бод из ра чу на
ва на на чин да оси гу ра ни
ци, ко ји ће оства ри ти пра во 
на пен зи ју на кон до но ше ња 
но вог за ко на, бу ду у не по
вољ ни јем старт ном по ло
жа ју у од но су на оне ко ји 
ће у пен зи ју оти ћи пре до
но ше ња овог за ко на. С об
зи ром на то да још не ма мо 
„на па пи ру” ни пред на црт 
за ко на, не мо же мо пре ју
ди ци ра ти или го во ри ти о 
кон крет ним ре ше њи ма, али 
ста во ви Син ди ка та су ту ап
со лут но ја сни – ре кла је Сла
ви ца Са вић.

Љу би сав Ор бо вић до дао 
је да је ве ћи на рад ни ка у 
Ср би ји у не ко ли ко про те
клих го ди на има ла из у зет
но те жак жи вот: 

– Има ли су ма ле или не
ре дов не пла те, и ако им се 
евен ту ал но ума ње пра ва ка
да бу ду пен зи о не ри, би ће 
фак тич ки со ци јал ни слу ча је
ви. За то ће Син ди кат, на кон 
по ја ве на цр та но вог за ко на 
о ПИО у јав но сти, оба ве сти
ти члан ство и гра ђа не Ср
би је о сво јим ста во ви ма о 
од ред ба ма тог за ко на. За
ви сно од ре ак ци је рад ни ка 
и гра ђа на, спрем ни смо да 
њи хо ве ин те ре се бра ни мо 
пре го во ри ма и раз го во ри
ма са Вла дом Ср би је, а ако 
је по треб но и про те сти ма – 
на гла сио је Ор бо вић.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња 
но ви на ра о си вој еко но ми ји и 
не ре дов ним упла та ма до при
но са за ПИО, као и на ја ва ма 
из Вла де Ср би је да ће на кон 
но ве го ди не др жа ва за ве сти 
ред у тим обла сти ма, Ор бо
вић, Са вић и Ву ко вић ис та
кли су да је др жа ва у не ку 
ру ку и од го вор на што је до
зво ли ла да се та кве ства ри 
ма сов но де ша ва ју, па да она 
мо ра и да за ве де ред у тим 
обла сти ма. По њи ма, стрикт

ном при ме ном и по сто је ћих 
за ко на и ме ха ни за ма на пла те 
мо гу се ди сци пли но ва ти по
сло дав ци да ре дов но упла ћу ју 
до при но се за ПИО, а и око 
400.000 љу ди (пре ма про це
ни СССС) ко ји ра де у зо ни 
си ве еко но ми је, мо же се на 
тај на чин пре ве сти у ре ал ну 
еко но ми ју. Та да Ср би ја не ће 
мо ра ти да из два ја из бу џе та 
ви ше од 40 по сто сред ста ва 
за ис пла ту пен зи ја. Пре ма 
ре чи ма Сла ви це Са вић, по
треб но је и да се до при но си 
за ПИО рад ни ци ма упла ћу ју 
пре ма њи хо вој ква ли фи ка ци
ји на рад ном ме сту, а не на 
ми ни мал ну за ра ду. Те ме ре, 
и ја ча ње Фон да ПИО као ин
ве сти ци о ног фон да, са свом 
ње го вом имо ви ном и уз не ка 
дру га ула га ња, омо гу ћи ће да 
ства ри у обла сти др жав ног 
сту ба пен зиј ског оси гу ра ња 
кре ну на бо ље, јер, исти ни 
за во љу, дру ги стуб пен зиј
ског оси гу ра ња (оба ве зно 
при ват но оси гу ра ње) у Ср
би ји је под зна ком пи та ња 
или је да ле ка бу дућ ност, па 
ти ме и пред ло зи о ис пла та
ма бру то за ра да за по сле ни
ма си гур но не иду у прав цу 
обез бе ђи ва ња њи хо ве си гур
ни је ста ро сти. 

Ми ро слав Мек те ро вић

Др Милорад Ми ја то вић, Драго Ђо кић, Љубисав Ор бо вић, Славица Са вић и Душко Ву ко вић

Оба ве зу ју ће ин струк ци је за чла на у вла ди ној гру пи да не при хва ти ду жи стаж  
за же не, об ра чун пен зи је ко ји би био не по вољ ни ји за бу ду ће пен зи о не ре,  
ни ускла ђи ва ње ко је би их све ло на со ци јал не слу ча је ве 
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ЛИЧНИ СТАВ

Не дав но је ви со ки др жав ни чи нов ник из ја вио да је др
жа ва при си ље на да узи ма ме ђу на род не кре ди те да 

би ис пла ћи ва ла пен зи је и да то га ниг де не ма. Да ли је 
то по ру ка да тре ба сни зи ти пен зи је да др жа ва не бан
кро ти ра? Свим др жав ним по сле ни ци ма ко ји исто ми сле 
по ста вљам сле де ћа пи та ња:

Пр во, да ли се сма тра да су пен зи о не ри љу ди ко ји 
ни кад ни су ра ди ли и ко ји ма др жа ва у ста ро сти да је со
ци јал ну по моћ, или је по зна то да су пен зи о не ри то ком 
це лог рад ног ве ка из сво јих за ра да из два ја ли оба ве зне 
до при но се за со ци јал но оси гу ра ње та ко да је пен зи ја об
лик оба ве зне штед ње за ста рост?

Дру го, др жа ва, а не Фонд ПИО, уре ђу је сва пи та ња 
из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. За што 
је др жа ва сни зи ла сто пу до при но са? Фонд је у по зи ци

ји слу жбе ко ја са мо спро во ди за кон, али не ма пра во 
да кон тро ли ше упла ту до при но са и ни је овла шћен да 
од об ве зни ка до при но са, не пла ти ша, при нуд но на пла
ти до при нос.

Тре ће, из сред ста ва Фон да ПИО из гра ђе ни су мно
ги објек ти. Пре ма из ја ви ди рек то ра Фон да об ја вље ној у 
„Гла су оси гу ра ни ка” бр. 24 у де цем бру 2007. го ди не, у 
град њу 28 РХ цен та ра Фонд је уло жио ви ше од 450 ми
ли о на евра, а ту вред ност утвр ди ли су суд ски ве шта ци. 
Пен зиј ски фонд је по кре нуо суд ске по ступ ке за утвр ђи
ва ње свог вла сни штва на тој имо ви ни и, на жа лост, до 
са да је са мо је дан спор ре шен. За што су до ви ћу те?

У ме ђу вре ме ну, др жа ва је ту имо ви ну при ва ти зо ва
ла или по др жа ви ла.

Сва ко од нас схва та ко ли ко би та имо ви на оја ча ла 
ма те ри јал ну осно ву Фон да ПИО, ре ци мо, да је из да је у 

за куп или део про да па но вац ста ви на оро че ну штед
њу или ку пи ак ци је со лид них фир ми итд.

За што ни ко од др жав них по сле ни ка ко ји се че сто јав
но вај ка ју да су сред ства за пен зи је ве лик те рет за др
жав ни бу џет, не обез бе ди да се по ме ну та имо ви на вра ти 
Фон ду ПИО или бар јав но до ка же да је не и сти на го ре 
из ло же но?

Че твр то, у при лог тврд њи да је не ка да Фонд ПИО 
имао сна жну ма те ри јал ну осно ву, тре ба ре ћи да су сред
ства Фон да не по врат но ула га на и у из град њу пу те ва и 
дру гих обје ка та од јав ног ин те ре са, да су гра ђе ни ста
но ви за пен зи о не ре без ста на, да је ве ли ки број пен зи
о не ра о тро шку Фон да био у ба ња ма, итд.

Због то га, пи та ње да ли је Фонд оси ро ма шио кри ви
цом пен зи о не ра или слу жбе Фон да, или кри ви цом не
ког тре ћег?

Пе то, ко ли ко пу та смо чу ли да ви ше сто ти на хи ља да 
љу ди ра ди на цр но, па пи там:

– да ли се то за по сле ни до бро вољ но од ри чу со ци јал
ног оси гу ра ња, или 

– мно ги по сло дав ци се све сно бо га те (не упла ћу ју 
до при но се) зна ју ћи да им ни ко ни шта не ће или не мо
же, или

– др жав ни ор га ни све сно по ма жу бо га ће ње ве ли ког 
бро ја по сло да ва ца на ште ту рад ни ка и др жа ве или су 
не спо соб ни да из вр ша ва ју сво ју за кон ску оба ве зу. На и
ме, пре ма чла ну 65 За ко на о до при но си ма за со ци јал но 
оси гу ра ње, кон тро лу на пла те и при нуд ну на пла ту ових 
до при но са оба вља ју др жав ни ор га ни ко ји обез бе ђу ју кон
тро лу и при нуд ну на пла ту по ре за на до хо дак гра ђа на.

Да ли не где у све ту, у прав ној др жа ви, ка ко се то 
по пу лар но ка же, др жав ни ор га ни у та ко ве ли ком оби
му не спро во де за кон? Ако су др жав ни ор га ни из би ло 
ко јих раз ло га у не мо гућ но сти да спро ве ду за кон, за што 
ма кар не об ја ве спи сак нај ве ћих ду жни ка до при но са па 
би мо жда мо рал на осу да јав но сти на те ра ла не пла ти ше 
да по шту ју за кон. На жа лост, и у овом по гле ду, др жа ва 
их је за шти ти ла јер је у чла ну 7 За ко на о по ре ском по
ступ ку пред ви ђе но да су сви по да ци о по ре ским об ве
зни ци ма слу жбе на тај на.

За кљу чак: очи глед но је да не ко не ће да до зво ли да 
се Фон ду ПИО вра ти ње го ва имо ви на и да су др жав ни 
ор га ни не е фи ка сни у на пла ти до при но са. Да ли је мо
гу ће да се у вр ху вла сти не раз у ме ју ови про бле ми или 
сма тра ју не ва жним или пак не ко све сно по ма же да се 
Фонд си сте мат ски уру ша ва у на ме ри да га у ско рој бу
дућ но сти као „не спо соб ног” уки не, а пен зи је пре тво ри у 
вид со ци јал не по мо ћи о ко ји ма бри не не ка слу жба у не
ком ми ни стар ству?

Др Ко виљ ка Ро ма нић

ПРЕ ТИ ЛИ ДР ЖА ВИ БАН КРОТ ЗБОГ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ко и за што шти ти  
не пла ти ше до при но са

Др жав ни по сле ни ци ћу те о огром ној имо ви ни Фон да ПИО (са мо у РХ  
цен тре уло же но је ви ше од 450 ми ли о на евра) чи јим вра ћа њем  

би се уве ћа ла ма те ри јал на осно ва Фон да 
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ЗДРАВСТВЕНО ОКО

БЛА ГО ВРЕ МЕ НИМ ПРЕ ГЛЕ ДОМ МО ГУ ЋЕ 
СПРЕ ЧИ ТИ ОШТЕ ЋЕ ЊА СЛУ ХА

Мо же те ли 
да чу је те 

свет
Про це њу је се да око 10 од сто  
ста нов ни ка Ср би је има не ко  
оште ће ње слу ха и да се  
су о ча ва са озбиљ ним  
по сле ди ца ма, све до  
со ци јал не изо ла ци је

До ба у ко ме жи ви мо мо
гло би сло бод но да се 

на зо ве до бом ин фор ма ци ја 
и – де ци бе ла. Чак 80 од
сто свих ин фор ма ци ја до
би ја мо пу тем слу ха, а он 
је, са вре ме ним буч ним жи
во том, све ви ше угро жен. 
Оште ће ња слу ха већ спа
да ју у нај ра спро стра ње ни ја 
оште ће ња људ ских чу ла у 
це лом све ту, а исто вре ме но 
пред ста вља ју про блем ко ји 
нај е фи ка сни је мо же да се 
спре чи пре вен тив ним де ло
ва њем. Упра во за то у све
ту је по кре ну та гло бал на 
ини ци ја ти ва He ar The World 
ко ја за циљ има по ди за
ње све сти о зна ча ју слу ха, 
дру штве ним и емо ци о нал
ним по сле ди ца ма слу шних 
оште ће ња и гу бит ку слу ха 
са ко јим се су о ча ва 16 про
це на та свет ске по пу ла ци је. 
Швај цар ска ком па ни ја Pho
nak, свет ски по знат про из
во ђач слу шних апа ра та и 
бе жич них ко му ни ка циј ских 
си сте ма, по кре ну ла је у је
сен 2006. го ди не ини ци ја ти
ву ко ја ис ти че нео п ход ност 
пре вен тив ног де ло ва ња и 
до ступ ност на пред них тех
но ло шких ре ше ња ко ји ма се 
мо же по мо ћи љу ди ма оште
ће ног слу ха. Срп ски парт нер 
швај цар ског Pho nakа – ком

па ни ја Sa ni Gro up по че ла је 
спро во ђе ње ове ини ци ја ти
ве и у на шој зе мљи. 

– Кроз ини ци ја ти ву He ar 
the World же ли мо да слух до
би је ме сто зна чај не те ме у 
Ср би ји и да по кре не мо дру
штве ни ди ја лог. Циљ нам је 
да под стак не мо љу де да ми
сле о свом слу ху и о то ме шта 
он зна чи за ква ли те тан жи
вот сва ког по је дин ца. Же ли мо 
да скре не мо па жњу јав но

сти на пре вен тив но де ло ва
ње ко јим се мо же спре чи ти 
на ста нак оште ће ња слу ха, 
као и да за јед но де лу је мо 
на по љу сма ње ња дру штве
них и емо тив них по сле ди ца 
ко је на ста ју услед гу бит ка 
слу ха – ис ти че Ве сна Сто
ја ко вић, ме на џер про јек та 
у на шој зе мљи.

Ви ше од 16 од сто љу ди 
на све ту има не ко оште
ће ње слу ха, а про це њу је 

се да ће до 2015. го ди не 
чак 1,1 ми ли јар да свет ске 
по пу ла ци је има ти оште ћен 
слух. Са ста ре њем са ме по
пу ла ци је и по ра стом бу ке у 
све ту, све ви ше љу ди не
ће би ти спо соб но да чу
је до бро, по тен ци јал но се 
су о ча ва ју ћи са со ци јал ном 
изо ла ци јом. 

Тре нут но 1215 по сто 
ста нов ни ка Евро пе има не
ки тип оште ће ња слу ха, а 
про це њу је се да око 10 од
сто ста нов ни ка Ср би је има 
оште ћен слух. По сле ди це 
слу шних оште ће ња мо гу би
ти из у зет но те шке и има ти 
зна ча јан ути цај на ква ли тет 
жи во та по је дин ца. Циљ ини
ци ја ти ве He ar the World је сте 
еду ка ци ја ши ре јав но сти о 
зна ча ју слу ха, дру штве ним 
и емо ци о нал ним им пли ка
ци ја ма слу шних оште ће ња, 
као и ин фор ми са ње о до
ступ ним ре ше њи ма за осо
бе оште ће ног слу ха.

– До ступ ни по да ци го во ре 
да про сеч на осо ба и по ред 
зна ко ва ко ји упу ћу ју на мо
гу ће оште ће ње слу ха, че ка 
и до 10 го ди на до пр ве про
ве ре слу ха до во де ћи у пи
та ње ква ли тет свог жи во та. 
Же ли мо да скра ти мо пе ри
од до пр вог те сти ра ња, за то 
ће мо спро во ђе ње ини ци ја тиСа бес плат ним пре гле ди ма по че ло се у Шап цу
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ве у Ср би ји по че ти ак ци јом 
бес плат не про ве ре слу ха у 
свим ма ло про дај ним објек
ти ма на ше ком па ни је, од
но сно у 27 гра до ва Ср би је. 
Тре нут но се ова кви пре гле
ди оба вља ју у Шап цу, где 
има мо ве ли ки број за ин те
ре со ва них гра ђа на. На ме ра 
нам је да бес плат ним про
ве ра ма слу ха об у хва ти мо и 
ве ли ки део мла ђе по пу ла
ци је, да би смо по бе ди ли и 
јед ну од нај ве ћих за блу да 
да оште ће ња слу ха по га ђа
ју са мо ста ри је ге не ра ци је – 
ис ти че Сто ја ко вић. 

Циљ He ar the World ини
ци ја ти ве је и по ку шај по пу
ла ри за ци је но ше ња слу шног 
апа ра та као до ступ ног ре ше
ња за од ре ђе не ти по ве оште
ће ња слу ха. Иако чак ви ше 
од 800 ми ли о на љу ди ши
ром све та има оште ћен слух, 
тек 1020 њих но си слу шни 

апа рат. Је дан од основ них 
узро ка овог од но са је свет
ски ра ши ре на стиг ма по ве за
на са оште ће њем слу ха ко ја 
ко нач но во ди и ка од бој но
сти пре ма слу шном апа ра ту: 
пре ду бе ђе ње да ти ме чо век 
по ста је „обе ле жен”, да при
зна је да је стар... 

Крај ња ви зи ја He ar The 
World ини ци ја ти ве је сте свет 
у ко јем се чу ло слу ха це ни 
и шти ти и у ко јем но ше ње 
слу шног апа ра та ви ше ни
је та бу. He ar The World се 
бо ри про тив ове стиг ме ме
ња ју ћи по гле де на про блем 
слу шног оште ће ња и охра
бру ју ћи љу де да за шти те и 
це не свој слух.

Јер, ка ко ка же Хе лен Ке
лер, „звук гла са је нај ва жни
ји под сти цај – он до но си 
го вор, иза зи ва ми сли и одр
жа ва нас у ин те лек ту ал ном 
дру штву чо ве ка”. Г. О.

ОП ШТИ НА ТР СТЕ НИК УЛА ЖЕ У ЗДРАВ СТВО

Об но вље не ам бу лан те

Бе о гра ђа ни: „Глас” у ру ке,  
па – на про ве ру

Свим чи та о ци ма „Гла са оси гу ра ни ка” у Бе о гра ду 
ком па ни ја Sa ni Gro up ну ди бес плат ну про ве ру слу
ха: до вољ но је да са при мер ком на ших но ви на до ђу 
у „Ото оп тик” у Ули ци Ко че Ка пе та на 1214 и та мо ће 
им, без ика кве на пла те, про ве ри ти не са мо слух, не го 
ће им омо гу ћи ти и бес плат ну про бу слу шних апа ра та, 
уко ли ко се по ка же да им је ово по ма га ло по треб но.

Од нов ца на ме ње ног 
здрав ству за ову го ди ну, тр
сте нич ка оп шти на је нај ви ше 
– 5.500.000 ди на ра утро ши
ла за об но ву Здрав стве не 
ста ни це у Ве ли кој Дре но
ви. У 2009. је, та ко ђе из 
оп штин ске ка се, об но вље но 
још не ко ли ко се о ских ам бу
лан ти, чи ме је здрав стве на 
за шти та по ста ла до ступ ни
ја ста нов ни ци ма уда ље них 
ме ста овог под руч ја. За ре
но ви ра ње ам бу лан те у Ја
си ко ви ци утро ше но је око 
200.000, док је за об но ву 
ам бу лан те у Ло па шу по тро
ше но око 130.000 ди на ра. 
Дом здра вља у Тр сте ни ку 
је за њи хо во опре ма ње, као 

и за опре ма ње ам бу лан ти 
у До њем Ду би чу, Пољ ни и 
Риљ цу утро шио око 150.000 
ди на ра.

Дом здра вља „Др Са ва 
Ста но је вић” у Тр сте ни ку је, 
ина че, јед на од 42 здрав
стве не уста но ве у Ср би ји 
ко је су об у хва ће не про јек
том пру жа ња и уна пре ђе ња 
здрав стве них услу га на ло
кал ном ни воу ДИЛС, ко ји, 
пре ко Ми ни стар ства здра
вља, фи нан си ра Швед ска 
бан ка. Зна чај ну по др шку 
овај дом здра вља до био 
је и од ја пан ске вла де од 
ко је уско ро оче ку је ис по
ру ку ма мо гра фа.

 Д. Ива но вић

ПО КЛОН ДО МУ ЗДРА ВЉА У НО ВОЈ ВА РО ШИ 

Бол ни ца на точ ко ви ма 
У окви ру про јек

та тех нич ке по др
шке Европ ске уни је 
хит ној ме ди цин ској 
по мо ћи у Ср би ји, 
Дом здра вља у Но
вој Ва ро ши до био 
је на по клон са ни
тет ско во зи ло ко
је због ме ди цин ске 
опре ме ко јом рас
по ла же пред ста
вља пра ву ма лу 
„бол ни цу на точ
ко ви ма”. По клон вре дан око 40.000 евра сти гао је у Но
ву Ва рош по сред ством Ми ни стар ства здра вља.

– Ова до на ци ја ће знат но уна пре ди ти ква ли тет здрав
стве них услу га, на ро чи то ка да је па ци јен ту по треб на 
хит на ме ди цин ска по моћ – ис ти че др Са ња Вра нић, ди
рек тор До ма здра вља у Но вој Ва ро ши.  Ж. Ду ла но вић
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ЗДРАВ ЖИВОТ

САВЕТИ ИСКУСНЕ ДОМАЋИЦЕ 

Рибљи 
паприкаш

Све жу ри бу опра ти и очи сти ти, ако 
је ве ћа од се ћи гла ву и реп, а ме со 

па жљи во одво ји ти од ко сти ју и исе ћи 
на ко ма де. Гла ву, реп, пе ра ја и ко сти, 
са ма ло би бе ра у зр ну и лор бе ро вим 
ли стом, ску ва ти па оце ђе ну су пу ко
ри сти ти за при пре му је ла, а ме со са 
ку ва не гла ве по ски да ти и, при кра ју 
ку ва ња, уба ци ти у је ло.

Ако је ри ба сред ње ве ли чи не, исе
ћи је за јед но са ко сти ма, а ма ле ри
бе (гр геч, ка раш, ли њак и др.) ку ва ти 
це ле.

За мр зну ту ри бу у фи ле ти ма исе ћи 
на ма ње ко ма де. Ако се ко ри сти це ла 
смр зну та ри ба, тре ба је од мр зну ти тек 
то ли ко да се ски не ко жа (на при мер, 
ослић, шкар пи на) и исе ћи на ко ма де.

Исе че ну ри бу пре ли ти вин ским или 
ја бу ко вим сир ће том, ли му но вим со
ком или бе лим ви ном (да се не рас
пад не у ку ва њу). По су ти је и су вим 
биљ ним за чи ном и, по же љи, би бе
ром. У тој ма ри на де ри ба тре ба да 
од сто ји 1530 ми ну та.

Па при каш мо же да се пра ви од јед
не или ви ше вр ста ри ба. Не ки пре по
ру чу ју нај ма ње че ти ри вр сте, а ка да 
се пра ви од мор ске ри бе, мо гу да се 
до да ју и дру ги мор ски пло до ви (ра ко
ви, шкољ ке).

Од реч не ри бе, за ово је ло су по год
ни ша ран, амур, то сто ло бик, сом, ке чи га, 
смуђ, па стрм ка, шту ка, је гу ља, ба бу шка, 
гр геч, ли њак и дру ге сит не реч не и је
зер ске ри бе. Нај бо ље је ком би но ва ти 
не ку од ма сни јих (сом, ша ран...) и по
сни јих ри ба (нпр. шту ка). Шту ка има 
до ста ко сти ју, па су бо ље ма ње јер су 
и ко сти та ње и мек ше. Ба бу шка спа да 
у јеф ти ни је ри бе, али има до ста твр дих 
ко сти ју па је по тре бан опрез.

Од мор ских ри ба по год ни су ослић, 
гр до би на, ску ша, ту на, ра жа, шкар пи
на, лиг ње, си па, сар де ла и др., а то 
је ло се обич но зо ве бро дет.

У ри бљи па при каш оба ве зно иде 
цр ни лук (од тре ћи не до по ло ви не 
ко ли чи не ри бе) и ма ло бе лог лу ка. 
Не ко во ли да до да и свеж, ољу штен 
и исе чен па ра дајз или па ра дајз сок, 
од но сно пи ре. 

Ри ба, по сла га на у шер пу, пре ли је се 
во дом (мо же су па од ко сти ју и гла ве) 
да огре зне (мо же ком би на ци ја во де и 
па ра дајз со ка) и ви ном, сир ће том или 
ли му но вим со ком, и по спе су вим биљ
ним за чи ном. Ку ва се на ни жој тем
пе ра ту ри, не ме ша, већ са мо 23 пу та 
про тре се. Ова ко мо гу да се при пре
ма ју раз не вр сте ри ба, а сва ко мо же 
да пра ви сво је ком би на ци је.

Сом и шаран
Ако се на ба ви ве ћи сом 

(три кг или те жи), мо же од 
це лог да се на пра ви па при
каш ако је по ро ди ца ве
ћа. Или, гла ву и реп исе ћи, 
ску ва ти са би бе ром у зр
ну и лор бе ро вим ли стом, 
па про це ђе ну су пу и ме со 
с гла ве ко ри сти ти за па
при каш (оста так ри бе исе
ћи на шниц ле де бљи не до 
јед ног сан ти ме тра и оста
ви ти у ма ри на ди до су тра
дан; он да ис пе ћи у рер ни, 
ис пр жи ти на ро шти љу или 
по хо ва ти). 

На ма ло уља крат ко 
про пр жи ти сец ка ну гла ви
цу цр ног лу ка па пре ко то
га по ре ђа ти ко ма де до њег 
де ла ри бе, пре ли ти су пом 
од ри бе или во дом (са мо да 
огре зне), по су ти ма ло су вог 
биљ ног за чи на и але ве па
при ке, ку ва ти на ни жој тем
пе ра ту ри око по ла са та и, 
при кра ју, уба ци ти ку ва но 
ме со с гла ве. По же љи, на 
кра ју уме ша ти ма ло ки се ле 
па вла ке и по су ти пер шу но
вом ли стом. По слу жи ти уз 

ку ва не ре зан це и са ла ту од 
све жег по вр ћа.  

На исти на чин мо гу се 
при пре ми ти и ша ран, амур 

и тол сто ло бик. На рав но, па
при каш мо же да се пра ви 
и од сму ђа и па стрм ке, али 
то су та ко ква ли тет не вр
сте да их тре ба ко ри сти ти 
за дру ге вр сте је ла.

Мешана  
речна риба

При пре ми ти два кг ме
ша не ри бе (ша ран, шту ка, 
гр геч, ли њак). Крат ко про
пр жи ти две сец ка не гла ви це 
цр ног лу ка па до да ти два 
ољу ште на сец ка на па ра дај
за, сец ка ну па при ку, два 
че на бе лог лу ка, по ла ве
зи це пер шу на, по ла ка ши

чи це су вог биљ ног за чи на 
и по ла ка ши чи це би бе ра. 
Зе мља ну или дру гу по су
ду ко ја се мо же из не ти на 
сто по у љи ти и си па ти по
ла ма се од по вр ћа, пре ко 
по ре ђа ти ри бу, пре кри ти 
остат ком по вр ћа и до да ти 
не ко ли ко кри шки ли му на. 
Пре ли ти са два дл цр ног 
ви на (или па ра дајз со ка). 
Пре кри ти алуфо ли јом и пе
ћи у рер ни. Мо же се по слу
жи ти уз ку ва ну те сте ни ну 
или ка ча мак.

На исти на чин се при пре
ма и је ло од јед не или ви ше 
вр ста мор ских ри ба.

Мешана  
морска риба

Узе ти два кг ме ша не мор
ске ри бе или са мо јед ну вр
сту (на при мер, шкар пи на 
или ску ша). Исе ћи на ко
лу ти ће 700 г цр ног лу ка и 
је дан кг па ра дај за (или по 
500 г па ра дај за и кром пи ра 
исе че ног на тан ке шни те) и 
исец ка ти 56 че но ва бе лог 
лу ка и ве зу пер шу на. Исец
ка ти 50 г ма слин ки.

Дно по су де по у љи ти, си
па ти ред лу ка, па ред ри бе, 
по су ти бе лим лу ком, су вим 
биљ ним за чи ном, ма слин ка
ма и пер шу ном и та ко ре ђа ти 
док се све не утро ши. 

Пре ли ти са по јед ним де
ци ли тром ма сли но вог уља, 
вин ског сир ће та или бе лог 
ви на и во дом ко ли ко је по

треб но да је ло огре зне. Пре
кри ти алуфо ли јом и пе ћи 
у рер ни.

При лог су ба ре ни кром
пир и бли тва пре ли ве ни ма
сли но вим уљем.

Пензионерка Кова
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ЛЕКОВИТА КАЗИВАЊА

Ал’ се не ки дан, че до мо је, по кло
пи ло на те ле ви зи ји и у но ви на ма. 

Та ман гу вер нер по чео да при ча о то ме 
ка ко Ср би ји за сад не пре ти ду жнич
ка кри за, али по што се пре бр зо за
ду жу је мо, и уко ли ко та ко на ста ви мо, 
па шће мо у кри зу. До ста ми је и вас 
и кри зе, про де рем се на гу вер не ра 
– ни кри вог ни ду жног и уга сим те
ле ви зи ју. Узмем да чи там но ви не од 
по след ње стра не, кад на дру гом ли
сту не ки вра го лан на пи сао по ру ку у 
три ре да: „УЗИ МАЈ СЛО БОД НО! Има
ју ћи у ви ду наш на та ли тет, тре ба се 
за ду жи ва ти нео гра ни че но! Од ко га 
да на пла те? Од бе ле ку ге?”

Тај што је на пи сао, сва ка му част! 
Јер от кри ло се ско ро, кад је иза шао 
пр ви из ве штај др жав ног ре ви зо ра, на 
шта су по тро ше не на род не па ре, што 
се сад по но вом зо ву нов ци по ре ских 
об ве зни ка. И да ви диш, љу би те ба
ба, да не зву чи исто кад из го во риш 
„на род не па ре” и „но вац по ре ских об
ве зни ка”. Ово му пр во ви ше ли чи на 
Алај бе го ву сла му, а ово дру го не ка
ко европ ски, са ре шпек том.

Али, да се вра тим ја на те на ше 
ре ви зо ре. Ду го се, де те мо је, др жа
ва ска њи ва ла да уоп ште и фор ми ра 
ту слу жбу. Ни је се вла да бо ја ла њи
хо вих на ла за, али тре ба ло је не где и 
да се при ште ди. И баш на њих па ло, 
јер та ре ви зор ска ин сти ту ци ја ни кад 
ни је ни по сто ја ла. А ди да ште де на 
ми ни стар стви ма, ди рек ци ја ма, упра
ва ма и аген ци ја ма кад је ту за по
шља ва но мно го љу ди из не ко ли ко 
вла да, и ак ту ел не ко а ли ци је. Скло

ниш ли јед ног или два, до во ди се у 
пи та ње ста бил ност др жа ве.

И та ко су ре ви зо ри пр во ста ја ли 
са мо на па пи ру, па су сле де ће го ди
не при ми ли не ко ли ко њих у др жав ну 
слу жбу, али за њих ни је би ло кан
це ла ри ја. Он дак су им не ка ко на ба
ви ли ма ло сто ло ва и сто ли ца и ко ји 
ком пју тер, и пу сти ли их да ра де, да 
кон тро ли шу бу џет из про шле, 2008. 
го ди не. Бо ље да ни су! Од њи хо вих 
је на ла за за бо ле ла гла ва и ми ни стре, 
и по сла ни ке, а бо га ми и на род. Јер 
Вла да Ср би је је у про шлој го ди ни на 
„струч не услу ге” по тро ши ла 4,8 ми ли
јар ди ди на ра, од че га је нај ве ћи део 
ис пла ћен по је дин ци ма за ан га жо ва
ње по уго во ру о де лу, су прот но за
ко ни ма о др жав ним слу жбе ни ци ма, 
и без до ка за да су ти по сло ви и ра
ђе ни. На ку пи ли су не ки слу жбе ни ци 
по ре пу блич ким ди рек ци ја ма де се
ти не хи ља да пре ко вре ме них са ти, 
а у По жа рев цу су у За во ду за јав
но здра вље по жр тво ва ни ји ра ди ли 
од 230 до 650 са ти ме сеч но. Оне са 
650 са ти тре ба от пу сти ти из те ку ће, 
јер су сво јим при ме ром, са го ре ва ју
ћи на по слу сва ког да на по 21 сат, 
чак и не де љом, по ка за ли не у ме ре
ност штет ну по здра вље, не за бе ле
же ну чак ни у Ја па ну...

Е, сад, по што је ре ви зор ски из ве
штај по ву чен са Скуп шти не, ви де ће мо 
је ли се глав ном ре ви зо ру Ра до сла
ву Сре те но ви ћу по сре ћи ло, или ће, 
кад по ми ни стар стви ма „по пе гла ју” 
не ке став ке, ис па сти, Ра до сла ве, цр
ни Ра до сла ве!

Кад сам ма ло пре, че до мо је, спо
ме ну ла Ја пан це, се тих се да ти ка жем 
ка ко они опет уво де не ке но во та ри је. 
По што су за бри ну ти због го ја зно сти 
сво јих ста нов ни ка, вла сти су за ко ном 
од ре ди ле мак си ма лан обим стру ка за 
све ста ри је од 40 го ди на – за му шкар
це 90, а за же не 85 сан ти ме та ра. По
што фир ме јед ном го ди шње ша љу на 
ле кар ске пре гле де све за по сле не, они 
са де бљим стру ком мо ра ће на про фе
си о нал но са ве то ва ње о свом тро шку. 
Ком па ни је су оба ве зне да до 2012. го
ди не сма ње по сто так го ја зних рад ни
ка за де сет, а до 2015. за 25 од сто. У 
про тив ном, упла ћи ва ће ви ше па ра у 
здрав стве не и пен зиј ске фон до ве.

Е, да су нам са да ја пан ски под го
је ни рад ни ци, а не ови на ши мр ша ви, 
без пла та, што штрај ку ју гла ђу; па да 
нам при пад ну и њи хо ви пу ни пен зиј ски 
и здрав стве ни фон до ви! Сту шти ли би
смо се и ми ко аме рич ка си ро ти ња у 
шо пинг цен тре, она ко ле пи и де бе ли, 
и ку по ва ли сва шта, и што тре ба и што 
не тре ба, то ли ко смо жељ ни све га. 

Не би смо уме ли, љу би те ба ба, да 
уше та мо у не ки от ме ни са лон на ме шта
ја и, по пут оног што се до ју че во зао 
у џи пу ко ји му је по зај мио при ја тељ, 
па за ри мо ку хи њу за 50.000 евра. По
што је, кад су га пи та ли от куд то ли ки 
нов ци за куј ну, ре као да „жи ви при стој
но”, си ну ло ми је да нас на ша власт 
баш за то и не за ре зу је, јер жи ви мо не
при стој но. И за то нам сле ду ју на род не 
ку хи ње, ко је би за оних пе де сет хи
ља да евра мно ге на хра ни ле.

Уну ка Ика

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Не при стој ни 
жи вот

Бо ље да ре ви зо ри ни су ни по че ли да кон тро ли шу 
бу џет, јер је од њи хо вих на ла за за бо ле ла гла ва  

и ми ни стре, и по сла ни ке, а бо га ми и на род
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ПОГЛЕДИ СА СТРАНЕ

До га ђа се оно што је пре свет ске 
еко ном ске кри зе би ли не за ми сли

во: да се пен зи о не ри ма за ки да и у 
Швај цар ској.

Али, Швај цар ска је – Швај цар ска, 
па ће о пред ло гу вла де ко нач ну реч 
ре ћи они ко јих се то нај ви ше ти че, 
пен зи о не ри и они ко ји ће, ра ни је или 
ка сни је, али не из бе жно, јед но га да на 
то по ста ти, на ре фе рен ду му за ка за
ном за 7. март иду ће го ди не.

По вод је пред лог да се про ме ни 
фор му ла по ко јој се об ра чу на ва ју пен
зи је, на рав но, у скла ду са свет ским 
трен дом, на ра чун пен зи о не ра.

Два фак то ра, пре о вла ђу ју ћа ина
че сву где у све ту ап со лут но без из
у зет ка – ма њи при хо ди пен зиј ских 
фон до ва и по раст бро ја њи хо вих ко
ри сни ка због де мо граф ског „ста ре
ња ста нов ни штва”, учи ни ли су, ка ко 
твр ди вла да, не из бе жним да се у 
Швај цар ској сма њи та ко зва на сто па 
кон вер зи је, про це нат го ди шњих ис
пла та пен зи о не ри ма у од но су на обим 
сред ста ва ко ја су то ком рад ног ве
ка одва ја ли за ста ре да не у пен зиј
ске фон до ве.

До сад је то би ло 7,5 од сто за му
шкар це и се дам од сто за же не (пол
на дис кри ми на ци ја ко ја по сто ји и у 

овој бо га тој др жа ви сли ко ви тих пла
нин ских вр хо ва и ле пих је зе ра).

На јед ном прак тич ном при ме ру то 
зна чи да не ко ко је у свој пен зиј ски 
фонд уло жио ми ли он фра на ка, кад 
оде у пен зи ју, док је жив, има пра
во да ужи ва при хо де од 70.000 фра
на ка го ди шње.

По но вом пред ло гу, ко ји је по чет
ком де цем бра обра зло жио ми ни стар 
уну тра шњих по сло ва (ре сор ко ји у 
Швај цар ској бри не и о пен зи о не ри
ма), ово би, за по ме ну ти улог, би ло 
сма ње но на 64.000 фра на ка.

А шта ако на ре фе рен ду му – ко ји 
се у Швај цар ској за ка зу ју сва ки час, 
ра зним по во ди ма (на по след њем, одр
жа ном у но вем бру, из гла са на је за
бра на из град ње џа ми ја) – ово бу де 
од би је но, што је ве ро ват но, прем да 
не и за га ран то ва но?

У том слу ча ју, про ко мен та ри са ла 
је ми ни стар ка еко но ми је До рис Ле у
тар, би ло би угро же но оно до че га 
је ду го роч но ста ло свим при пад ни ци
ма ове на ци је од 7,5 ми ли о на љу ди 
– еко ном ски про спе ри тет зе мље. „Гла
са чи мо гу да би ра ју из ме ђу со ци јал не 
си гур но сти и не си гур но сти”, до дао је 
на то по ме ну ти ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва Ди ди је Бур хал тер.

Овим ар гу мен ти ма ни су, ме ђу тим, 
им пре си о ни ра ни син ди ка ти и по ли
тич ке стран ке по зи ци о ни ра не ле во од 
цен тра, да кле у опо зи ци ји. Они су би
ли ти ко ји су из ну ди ли ре фе рен дум, 
при ку пив ши за сво је ста но ви ште да 
сма ње ње пен зи ја ни је у ре ду и да 
тре ба да бу де пред мет на ци о нал ног 
из ја шња ва ња чак 200.000 пот пи са, 
што је че ти ри пу та ви ше од нео п ход
ног ми ни му ма. На истом ре фе рен ду
му гла са чи ће се ина че из ја шња ва ти 
и о пред ло зи ма да се осна жи „прав ни 
ста тус жи во ти ња” (да се по ја ча њи
хо ва за кон ска за шти та) и де таљ ни је 
ре гу ли шу на уч на ис тра жи ва ња на жи
вим љу ди ма.

Кам па ња је већ по че ла и би ће 
до вољ но вре ме на за из но ше ње свих 
ар гу ме на та – и су о ча ва ње са но вим 
ре ал но сти ма.

Део тих ре ал но сти је и по ве ћан 
број пен зи о не ра. У Швај цар ској се 
рад ни век за вр ша ва са 65 го ди на за 
му шкар це и 64 за же не, док за пу ни 
из нос пен зи је му шкар ци тре ба да ра де 
44 го ди не, а же не го ди ну ма ње. Ста
ри је од 65 го ди на да нас је 25,9 од
сто Швај ца ра ца, а они ко ји се да нас 
пен зи о ни шу, мо гу да се на да ју ста ти
стич ком ве ку од 85,3 го ди не.

КРИЗА НАМЕТНУЛА ИЗАЗОВЕ И НАЈБОГАТИЈИМА: ЗАКИДАЊЕ И У ШВАЈЦАРСКОЈ

Тањи чек на 
референдуму 

Пре него што се пензионерима снизе примања, о томе ће се изјаснити цела нација
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Свет ска еко ном ска кри за је уда ри
ла не са мо на пр ви стуб швај цар ског 
пен зиј ског си сте ма, онај др жав ни од 
ко га у це ло сти за ви си 2,1 ми ли он пен
зи о не ра (три од сто ви ше не го про
шле го ди не), не го и на дру ги. Шест 
од де сет при ват них пен зиј ских фон
до ва та мо је у ми ну су, што зна чи да 
су им рас хо ди ве ћи од при хо да. Из ра
же но у фран ци ма, „крат ки” су за 22 
ми ли јар де (14,5 ми ли јар ди евра).

У швај цар ским пен зиј ским фон до ви
ма вр ти се око 450 ми ли јар ди евра, а 
то ком ове кри зе они су из гу би ли око 
че ти ри од сто сво је вред но сти, што из
но си око 18 ми ли јар ди. Гу би так ни је ве
ћи пре све га због стро гих та мо шњих 
про пи са о то ме ка ко фон до ви мо гу 
да рас по ре ђу ју ин ве сти ци је ко ји ма се 
опло ђу ју. По тим про пи си ма, у стра не 
хар ти је од вред но сти мо гу да ула жу 
нај ви ше до 30 од сто укуп ног порт фо
ли ја, 30 од сто у ак ци је и 20 од сто у 
де ви зне об ве зни це, јер је ма ло ве ро
ват но да би у све три ка те го ри је исто
вре ме но мо гло да се де си да бу ду на 
низ бр ди ци. 

Охра бру ју ћа вест је да су пр ва три 
квар та ла до не ла зна тан опо ра вак при
хо да тих фон до ва, чак за око де вет 
од сто, што, ме ђу тим, ни је до не ло и 
њи хо ву ком плет ну ста би ли за ци ју.

Да ових да на ни је ла ко би ти пен
зи о нер ни у Швај цар ској све до чи и 
по да так да је око 45.000 та мо шњих 
пен зи о не ра у ка те го ри ји си ро ма шних, 
што је око три од сто ста ри јег ста нов
ни штва. Да ни је др жав не по мо ћи, у 
овој ка те го ри ји би био сва ки осми 
Швај ца рац ста ри ји од 60 го ди на.

На рав но, ни је исто, кад се упо ре де 
пен зи је у ап со лут ним из но си ма, би ти 
си ро ма шни пен зи о нер у Швај цар ској 
или у Ср би ји. Швај цар ска има ве о ма 
ви со ке тро шко ве жи во та у по ре ђе њу 
са оста лим зе мља ма Европ ске уни је, 
па сход но то ме и ве о ма ви сок ни во 
пла та. На рав но, под ра зу ме ва се да 
те пла те тре ба за ра ди ти. Про се чан 
при ход та мо је бли зу 6.000 евра ме
сеч но, што укљу чу је пла те, при хо де 
од ка ма та и имо ви не и слич но.

Ми лан Бе кин

РАД ОД КУ ЋЕ СТИ ЧЕ СВЕ ВИ ШЕ ПРИ СТА ЛИ ЦА У ЕВРО ПИ

У па пу ча ма за рад ни сто
Кри за је на те ра ла по сло дав це, а 

и за по сле не, да до дат но раз ми
шља ју о сва ко вр сној штед њи. Је дан 
од не та ко но вих, али све по пу лар
ни јих на чи на, је сте и – рад од ку ће. 
Под ге слом „Ра ди те па мет ни је, жи
ви те бо ље”, бли зу че ти ри ми ли о на 
за по сле них Бри та на ца већ је кан це
ла риј ски ам би јент за ме ни ло до ма ћим, 
ште де ћи та ко вре ме и но вац.

Бри тан ци сва ка ко ни су је ди ни 
ко ји су от кри ли пред но сти ова квог 
ан га жма на, али за сад са мо они, бар 
ко ли ко је по зна то, има ју и по се бан 
Дан ра да од ку ће, уста но вљен 2006, 
ко ји увек па да сре ди ном ма ја: иду
ће, 2010. го ди не то ће би ти у че
твр так 13. ма ја, ка да се оче ку је да 
ми ли о ни слу жбе ни ка хр пу днев них 
по сло ва оба ве са при јат не уда ље
но сти од фир ме.

Про це њу је се да је ко рист од 
ова кве ак ци је ви ше стру ка и не са
мо лич на. Чак се и рас те ре ће ње во
зо ва и ауто бу са, на са мо је дан дан, 
по вољ но од ра жа ва на сма ње ње за
гу ше но сти са о бра ћај ни ца, па са мим 
тим и ни во за га ђе но сти ва зду ха.

Бри та ни ја је овим про бле мом по
себ но за о ку пље на, јер ње ни за по
сле ни, пре ма јед ном ис тра жи ва њу 
Сам сун га, про во де у пре во зу нај
ви ше вре ме на у це лој Европ ској 
уни ји – го ди шње не ве ро ват них 47 
рад них да на. 

Сва ки де се ти за по сле ни Бри та
нац (пре ци зни је, 12 од сто) стал
но или по вре ме но ра ди од ку ће, а 
у це лој Евро пи та квих је 70 ми ли
о на, са пред ви ђа њем ра ста на сто 

ми ли о на до кра ја иду ће го ди не. На
гли скок бро ја за по сле них „у па пу ча
ма” сра зме ран је стал ном на прет ку 
ин фор ма тич ке тех но ло ги је, а сви 
по сло ви за сно ва ни на ко ри шће њу 
ком пју те ра и ин тер не та под ло жни 
су из ме шта њу из кан це ла ри је: про
гра ме ри, пре во ди о ци, ра чу но во ђе, 
вебди зај не ри, пи сци, тран скри бе
ри (мо де ран из раз за дак ти ло гра
фе), уно са чи по да та ка... Ли ста је 
ду гач ка, а по ну да по треб них за ни
ма ња стал но се ши ри. 

И, ди ле ме не ма ка да су у пи та
њу пред но сти. Ра ди те кад вам од
го ва ра, ре лак си ра ни, не ми сли те на 
то шта сте обу кли и ка ко из гле да те, 
ни ко вам не сме та, па су и ре зул
та ти бо љи. Фил Флек стон из ор га
ни за ци је „Ра ди те па мет но” ис ти че 
по да так да је у „Бри тиш те ле ко
му”, ко ји има 64.000 за по сле них са 
флек си бил ним рад ним вре ме ном и 
11.500 рад ни ка ко ји ра де од ку ће, 
про дук тив ност по ра сла за 20 од сто 
на кон уво ђе ња тих но ви на.

Не ма, ме ђу тим, са вр ше них ре
ше ња. Пре или ка сни је мо же да се 
ја ви осе ћај изо ло ва но сти и ис кљу че
но сти из кан це ла риј ског жи во та ко
ји, чак и у нај го рој ва ри јан ти, има 
сво ју ди на ми ку и пред ста вља ка
квута кву со ци јал ну ка ри ку, а ка да 
ку ћу пре тва ра те у рад ни про стор, 
не из бе жни су по ве ћа ни ра чу ни за 
стру ју, те ле фон, гре ја ње... До ду ше, 
све су то еле мен ти ко ји се узи ма ју 
у об зир при ли ком скла па ња уго во
ра са по сло дав цем. 

Д. Дра гић
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НА ЛИЦУ МЕСТА

По во дом Ме ђу на род ног да на ин ва ли да, 
у СПЦ Вој во ди на у Но вом Са ду одр жан је, 
од 3. до 5. де цем бра, Са јам ор га ни за ци
ја и уста но ва осо ба са ин ва ли ди те том. На 
овој, про дај ној, из ло жби љу ди са хен ди ке
пом има ли су при ли ку да по ка жу све сво је 

та лен те, као и шта све мо гу да про из ве ду 
на кон рад них те ра пи ја ко је су по ха ђа ли. 
Град ска упра ва по др жа ла је фи нан сиј ски 
ову ма ни фе ста ци ју, а Са јам је отво ри ла 
др Са ња Сто ја но вић, члан Град ског ве ћа 
за со ци јал ну за шти ту.  М. М.

ЗАВРШНА 
ТАКМИЧЕЊА 

Стони 
тенис и 
карате

На По кра јин ском пр вен
ству ин ва ли да Вој во ди не у 
сто ном те ни су у му шкој кон
ку рен ци ји уче ство ва ло је 
10 оп штин ских ор га ни за ци
ја са ви ше од 40 так ми ча
ра. Сто но те ни се ри из Но вог 
Са да, Зре ња ни на, Ки кин де, 
Вр ба са, Пан че ва, Су бо ти це, 
Бач ке Па лан ке, Бе ле Цр
кве, Ин ђи је и Ста ре Па зо
ве так ми чи ли су се у ви ше 
ка те го ри ја. У по је ди нач ној 
кон ку рен ци ји нај у спе шни ји 
су би ли сто но те ни се ри из 
Зре ња ни на са три пр ва и 
три дру га ме ста. Но во са ђа ни 
су осво ји ли по две злат не, 
две сре бр не и две брон за не 
ме да ље. Так ми ча ри из Су
бо ти це, Ин ђи је и Пан че ва 
из бо ри ли су се за по јед ну 
брон за ну ме да љу.

Ово је, ина че, би ло по
след ње ово го ди шње ве ли ко 
так ми че ње у ор га ни за ци ји 
Спорт ског са ве за ин ва ли да 
Вој во ди не.

Под на зи вом „Од хен ди
ке па до хе пи ен да 2009”, уз 
ге сло рав но прав ност и фер
плеј за све, у Но вом Са ду је 
одр жа но и Пр вен ство Ср би је 
у ка ра теу за осо бе са ин ва ли
ди те том, пр во овог ти па.

Над ме та ло се 27 так ми ча
ра из Бе о гра да, Чач ка, Но вог 
Са да, Зре ња ни на и Бе че ја и 
по ка за ло да Ср би ја, осим у 
сто ном те ни су где на ши так
ми ча ри па ри ра ју свет ским 
па ра о лим пиј ским игра чи ма, 
мо же да ра чу на на до бре ре
зул та те и у ка ра теу. 

Одр жа ва ње овог пр
вен ства у скла ду је са на
сто ја њи ма Свет ске ка ра те 
фе де ра ци је да се тај спорт 
на ђе у про гра му Па ра о лим
пиј ских ига ра. Сле де ће го
ди не у Бе о гра ду се одр жа ва 
20. шам пи о нат све та у ка ра
теу, у окви ру ко га ће свет ско 
пр вен ство има ти и ка ра ти сти 
са хен ди ке пом.

 И. Ми тро вић

Оно што су ин ва ли ди ра да 
Бач ке, Сре ма и Ба на та на сли ка
ли на Пр вој ли ков ној ко ло ни ји 
Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди
не ле тос у Ку ли, ши ра пу бли ка 
има ла је при ли ку да ви ди на из
ло жби ко ја је, по во дом Да на ин
ва ли да, упри ли че на у Ли ков ној 
га ле ри ји Кул тур ног цен тра ове 
ма ле оп шти не.

Ауто ре 16 сли ка, чла но ве оп
штин ских ор га ни за ци ја Бач ке То
по ле, Бач ке Па лан ке, Жа бља, 
Те ме ри на, Су бо ти це, Оџа ка, Вр
ба са и сво је су гра ђа не до че као 
је пред сед ник Ор га ни за ци је ин ва
ли да ра да Ку ла Об рад Вој но вић, 
а из ло жбу је отво ри ла пред сед
ник Са ве за ин ва ли да ра да Вој
во ди не Ста на Сви ла ров. И. М. 

Отварање изложбе: Стана Свиларов  
и Обрад Војновић

У ЛИКОВНОЈ ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У КУЛИ

Слике инвалида рада

САЈАМ У НОВОМ САДУ 

Смотра талената 
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Обележавајући 1. де цембар, Свет ски да н бор бе про
тив си де, Цр ве ни крст Ива њи це ор га ни зо вао је мно ге 
ак тив но сти на упо зна ва њу мла дих с опа сно сти ма и за
шти ти од ове бо ле сти, ме ђу ко ји ма и из ло жбу ли ков них 
ра до ва и улич ни пер фор манс сред њо шко ла ца. 

У мно го број не ак тив но сти би ло је укљу че но ви ше од 
40 мла дих во лон те ра, а оства ре на је са рад ња са До мом 

здра вља Ива њи ца, Кан це ла ри јом за мла де, уче нич ким пар
ла мен том Гим на зи је и Тех нич ке шко ле, До мом кул ту ре, 
гру пом „Ори он”, Омла ди ном ЈА ЗАСа, ме ди ји ма...

Пре да ва ња и ан ке ти ра ња уче сни ка на ста вље на су, та
ко да ће свих ви ше од 350 уче ни ка пр ве го ди не Тех нич
ке шко ле и Гим на зи је ти ме би ти об у хва ће но.

 Ц. К.

По во дом обе ле жа ва ња де се то го ди
шњи це осни ва ња и ра да НВО „Ами ти 
– сна га при ја тељ ства”, 4. де цем бра, 
у све ча ној са ли Скуп шти не оп шти не 
Но ви Бе о град, ме ђу де сет до бит ни ка 
при зна ња за до при нос у ра ду, по мо
ћи и ин фор ми са њу ста рих ли ца, био 
је и „Глас оси гу ра ни ка”. За хвал ни це 

су уру че не УН ХЦРу, Уни це фу, Ми ни
стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке 
и дру ги ма, а од ме ди ја, осим на шег 
ли ста, при зна ње је до био и Пр ви 
про грам Ра дио Бе о гра да.

„Глас оси гу ра ни ка” за слу жу је при
зна ње због број них тек сто ва о ста ри
ма и за ста ре, исто вре ме но ра де ћи 

на по ди за њу све сти о пра ви ма и по
тре ба ма ста рих љу ди и на то ме да 
ин фор ма ци је о тим пра ви ма до пру 
до оних ко ји ма су на ме ње не, а то 
су ста ра ли ца – ре че но је при ли ком 
уру чи ва ња при зна ња Ми лан ки Иван
ча јић, са рад ни ку „Гла са оси гу ра ни ка”.
 Г. О. 

Волонтери Ивањице за вршњаке 

НВО „АМИТИ” ОБЕЛЕЖИО ДЕЦЕНИЈУ РАДА

Признање „Гласу осигураника” 

Владе Сатарић уручује захвалницу 
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Под но ви со рав ни Са ви на гла ви ца, 
на до мак Љу бо ви је, на ла зи се се

ло До ња Љу бо ви ђа са сто ти нак ку ћа, 
не пре глед ним ли ва да ма и њи ва ма са 
по до ста план та жа ма ли на и ку пи на. 
У цен тру се ла је ку ћа 85го ди шњег 
Јев те Цвет ко ви ћа, ко ји се од ма лих 
но гу ба ви зе мљо рад њом, а не ко ли
ко де це ни ја ба вио се и му зи ком: зна 
да сви ра хар мо ни ку, двој ни це, фру
лу и гај де.

– По чео сам да учим да сви рам 
хар мо ни ку 1950, у Бе о гра ду, код хар
мо ни ка ша Дра га на Мар ко ви ћа, Ро ма и 
из у зет ног пе ва ча, али сам учио са мо 
два де се так да на јер ни сам имао ви
ше нов ца. По по врат ку из Бе о гра да, 
уз по моћ гра мо фон ских пло ча, и уз 
мо ју упор ност, на у чио сам да сви рам 
два де се так ко ла и пе са ма, па за то и 
ка жем да сам са мо у ки хар мо ни каш. 
За тим сам без ичи је по мо ћи на у чио 
да сви рам и фру лу, двој ни це и гај
де – при ча Цвет ко вић.

Хар мо ни ку је Јев та сви рао 45, а 
гај де 10 го ди на. Ско ро да не ма се ла, 
али и ва ро ши це на под руч ју Љу бо ви
је, Круп ња и Осе чи не где ни је сви
рао на свад ба ма, си је ли ма, пре ли ма, 
кр ште њи ма... По ред хар мо ни ке, увек 
је но сио и фру лу, гај де и двој ни це, 
па, по же љи слу ша ла ца, сви рао не
ки од тих ин стру ме на та. 

– Нај ви ше сам сви рао ко ла, мо ра
вац, Жи ки но ко ло, ко за рац, ужич ко, 
за вр зла му, бо ро во, ка ме но и во де нич
ко ко ло... Не знам да пе вам, па сам 
на све ча но сти во дио мла де де вој ке и 
мом ке ко ји су зна ли ле по да пе ва ју. 
Ба ве ћи се му зи ком за ра дио сам и ле пог 
нов ца, ко ји сам уло жио у уна пре ђе ње 
до ма ћин ства и бо љи жи вот по ро ди це. 
И син Ла зар сви ра хар мо ни ку, на у чио 
је од ме не, а и мој 11го ди шњи пра
у нук Не ма ња би ће хар мо ни каш, учи 
сви ра ње и у то ме је успе шан. Док сам 
био мла ђи, учио сам де ча ке да сви ра ју. 
Из су сед ног за се о ка Алин грм, у ко јем 
жи ве Ро ми ко ји сви ра ју ви о ли ну, ги та
ру и буб ње ве, до ла зи ли су код ме не 
мом ци да их на у чим да сви ра ју хар мо

ни ку. Нај та лен то ва ни ји су би ли Дра ган 
Си ме у но вић, Ми ли сав Аме то вић, Ми
о драг Му ра то вић и Кр сто Мар ко вић и 
сви се, по ред ре дов ног по сла, ба ве и 
му зи ком. На у чио сам и ку ма Ра да Па
вло ви ћа да сви ра хар мо ни ку. И да нас 
бих, без об зи ра на го ди не, ра до учио 
мла де да сви ра ју фру лу и двој ни це, 
јер ста ри др ве ни ин стру мен ти ни су 
за ви три ну и му зеј. Али, и са ми зна

те, да нас мла деж ви ше во ли да сло
бод но вре ме про во ди у ка фи ћи ма... 
– вај ка се вре ме шни му зи чар.

Јев то, због ста ро сти, ка же, не сви
ра хар мо ни ку већ ду же од 10 го ди
на, али кад из ве де ов це на па шу, док 
оне па су, ста рач ку до са ду пре кра ћу
је фру лом или двој ни ца ма: 

– За сви рам, она ко, за сво ју ду шу, 
„опле тем” кол це... 

Же ља му је да сни ми и са чу ва од 
за бо ра ва ста ре пе сме и ко ла на ста ле 
крај ог њи шта, на пре ли ма, крај во
де нич ног ка ме на у пла ни ни, за ста
дом и на же те лач кој мо би. Му зи ка 
је, твр ди, жи ви створ: 

– Зна и да па ти, раз ве се ли, да 
уми ри и да жи ви зве зда не тре нут ке. 
Ја сам чо век ко ји је во лео му зи ку. 
За то сам мо жда и до жи вео да имам 
85 го ди на и да ме здра вље још до
бро слу жи. Ве сео сам и чио.

Ми ла дин Ма ли шић

ХРОНИКА

СУ СРЕТ СА 85ГО ДИ ШЊИМ МУ ЗИ ЧА РЕМ  
У ДОЊOJ ЉУБОВИЂИ КОД ЉУ БО ВИ ЈЕ

Ста рач ки раз го вор  
– фру ла и двој ни це
Јев то Цвет ко вић уз гра мо фон ске пло че на у чио  
да сви ра хар мо ни ку, за тим гај де... 

И сада вољан да учи младе

СВЕ МА ЊЕ ДА ВА ЛА ЦА  
КР ВИ У АЗБУ КО ВИ ЦИ

Пла ни ра ју  
– за дру ге

Иако се мно ге опе ра ци је у 
кли нич ким цен три ма од ла жу, све 
ма њи број Азбу ков ча на уче ству
је у ак ци ја ма да ва ња кр ви. Апе
лу љу бо виј ског Цр ве ног кр ста 
17. но вем бра ода зва ло се и да
ло крв са мо 36 гра ђа на – ма да 
охра бру је што је ме ђу њи ма би
ло и 14 уче ни ка гим на зи је ко ји 
су пр ви пут уче ство ва ли у овој 
пле ме ни тој ак ци ји. 

Дом здра вља у Љу бо ви ји има 
ви ше од сто за по сле них, али ни ко 
ни је дао крв. Скуп шти на оп шти
не Љу бо ви ја усва ја план да ва ла
штва кр ви, али ни ко од од бор ни ка 
ни рад ни ка ло кал не упра ве та ко
ђе не да је крв. Ово га пу та би ло 
је ма ло и ви ше стру ких да ва ла
ца, ме ђу њи ма и Бу ди мир Лу кић, 
пред у зет ник из Љу бо ви је, Спа со
је Пе рић, Ју го слав Три јић, Си ни
ша Ве се ли но вић...

У три ово го ди шње ак ци је крв 
је да ло са мо 86 осо ба, та ко да је 
ово го ди шњи план ис пу њен са са
мо 32 про цен та. 

М. Не го ва но вић

У ци љу по бољ ша ња со ци јал не 
за шти те, у Кра гу јев цу је осно ван 
Са вет за со ци јал ностра те шко парт
нер ство. За пред сед ни ка Са ве та 
иза бра на је Сла ви ца Са ве љић, члан 
Ве ћа Скуп шти не гра да за со ци јал
ну по ли ти ку и дру штве ну бри гу о 
де ци, а за за ме ни ка пред сед ни ка 
Ми о драг Ни ко лић, за ме ник пред
сед ни ка Скуп шти не гра да.

На кон сти ту тив ној сед ни ци је 
пред ста вље на стра те ги ја со ци јал
не за шти те за пе ри од од 2010. до 
2013. го ди не, уз кон ста та ци ју да 
је циљ уна пре ђе ње по мо ћи осе
тљи вим гру па ма, као што су де ца, 
мла ди, по ро ди ца, ли ца са ин ва ли
ди те том, од ра сле осо бе по го ђе не 
си ро ма штвом и ста ри. П. П.

КРА ГУ ЈЕВ АЦ

По моћ  
осе тљи вим 

гру па ма
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За по ро дич ни би знис мо
гућ но сти су ве ли ке, али за 

то тре ба има ти иде ју, ка жу 
Сил ва на и Ње гош Бра јо вић, 
из Ива ња код При је по ља. 
Они су се опре де ли ли за 
про из вод њу од хељ де, не
кад жи та ри це си ро ма ха, а 
са да сво је вр сног спе ци ја ли
те та, ве о ма уку сне здра ве 
хра не са ле ко ви тим свој
стви ма.

– Су пру га и ја би ли смо 
не за по сле ни па смо ду го 
раз ми шља ли о по слу ка рак
те ри стич ном за на ше под не
бље. Су пру зи су на би роу 
по ну ди ли ма те ри јал ну сти
му ла ци ју, при хва ти ли смо, 
на ба ви ли нео п ход ну опре

му и, уз по моћ Ми ли це, Сил
ва ни не мај ке, од пре три 
го ди не про из во ди мо хељ
до пи ту, тра ди ци о нал но је ло 
овог под руч ја – ка же Ње гош 
Бра јо вић, чи је име но си рад
ња за ову про из вод њу.

Хељ до пи та се пра ви од 
су ка них ко ра хељ ди ног бра
шна, си ра, ја ја, со ли и уља. 
Упо тре бља ва се хељ да „го
лу ба”, цр ног из гле да, али из

ван ред ног уку са и аро ме. 
– На ба вља мо је на Пе

ште ри, а ме ље мо у во де ни ци 
по то ча ри, а не у елек трич
ном мли ну јер би са го ре ли 
хран љи ви са стој ци. Сир до
би ја мо на Зла та ру где су му 
ис прав ност и ква ли тет под 

стал ним над зо ром. Све по
треб не бак те ри о ло шке и хе
миј ске ана ли зе ра де се у 
Ин сти ту ту за за шти ту здра
вља Ср би је, а про из во ди 
па ку ју у са вре ме но ди зај
ни ра ну ам ба ла жу ита ли јан
ске про из вод ње – при ча још 
Ње гош.

По ред При је по ља, хељ до
пи та се пла си ра на тр жи шту 
Бе о гра да пре ко ве ли ких ла
на ца, као и у свим гра до ви ма 
за пад не Ср би је. Да би под ми
ри ли по тен ци јал не куп це и у 
оста лим де ло ви ма Ср би је, па 
и ин те ре со ва ње на ино стра
ном тр жи шту (Сло ве ни ја, ре
ци мо, одав но из во зи слат ку 
хељ до пи ту), Бра јо ви ћи ма су 
по треб на но ва ула га ња, а то 
ће, ка жу, до ћи на ред. 

При је пољ ска фир ма „Ње
гош” при ба ви ла је све па пи
ре о про из вод њи и о на уч но 
по твр ђе ним свој стви ма хељ
де због ко јих је у Не мач
кој 1999. би ла про гла ше на 
за ле ко ви ту биљ ку го ди не. 
Пре по ру чу је се осо ба ма са 
про ши ре ним ве на ма, ди ја бе
те сом, по ви ше ним хо ле сте
ро лом, код ства ра ња жуч ног 
ка мен ца, по ви ше ног крв ног 
при ти ска, ар те ри о скле ро зе 
и слич них бо ле сти.

Ђо ко Ми ло ва но вић

ПО РО ДИЧ НИ БИ ЗНИС УЗ ДО БРУ ИДЕ ЈУ 

Лековита хра на  
из Ива ња

За вр ше на је ре кон струк ци ја рав ног 
кро ва на До му за сме штај и не гу ста рих 
у Про ку пљу, та ко да ви ше не ће би ти 
стра ха од обил них ки ша и про ки шња ва
ња. Ми ни стар ство за рад и со ци јал на пи
та ња Вла де Ср би је обез бе ди ло је че ти ри 
ми ли о на ди на ра за ове по сло ве.

У овој уста но ви са око 140 ста рих до 
кра ја го ди не, ка ко ис ти че ди рек тор Ми
ро слав Спа со вић, тре ба да поч не уво ђе

ње со лар не енер ги је ко ја ће слу жи ти за 
за гре ва ње во де.

– Ус по ста ви ли смо кон такт са јед ном 
шпан ском ху ма ни тар ном ор га ни за ци јом 
ко ја је спрем на да фи нан си ра про је кат 
– ка же Спа со вић.

Исто вре ме но, у До му пред сто ји уво
ђе ње и ви део над зо ра, што ће би ти фи
нан си ра но соп стве ним сред стви ма.

 Ж. Д.

КЊА ЖЕВ АЦ 

На мир ни це 
и по се ли ма 

За на род ну ку хи њу у 
Кња жев цу, у ко јој се тре
нут но днев но из да је 130 
обро ка ма те ри јал но угро
же ним по ро ди ца ма, ста ри ма, 
пен зи о не ри ма са нај ни жим 
при ма њи ма и ко ри сни ци ма 
Цен тра за со ци јал ни рад, у 
оп штин ском бу џе ту за на
ред ну, 2010. го ди ну већ су 
би лан си ра на сред ства. Од 
но ве го ди не и од Вла де Ср
би је сти ћи ће по моћ у на
мир ни ца ма (ме со, свињ ске 
по лут ке, мле ко у пра ху, смр
знут пом фрит, ме сна па ште
та и ме сни на ре зак). 

У ку хи њи, ко ју су 1. ју
на отво ри ли ло кал на са мо у
пра ва, Цен тар за со ци јал ни 
рад и Цр ве ни крст, а фи нан
си ра се из бу џе та оп шти не, 
оброк, ко ји се из да је пу тем 
бо но ва, са сто ји се од по
ла ки ло гра ма хле ба и по ла 
ли тра је ла. Сло бо дан Ра
до ји чић, се кре тар Цр ве ног 
кр ста, ка же да још ве ли ки 
број љу ди ис пу ња ва усло ве 
за ко ри шће ње обро ка, али 
да ни су еви ден ти ра ни јер им 
је не при јат но да се при ја ве 
и да че ка ју у ре ду. 

– И у се ли ма по сто је по
тре бе за обез бе ђи ва њем ова
кве ис хра не, али је то те шко 
из во дљи во у 85 на се ља – 
на во ди Ра до ји чић. 

Ме ђу тим, од ја ну а ра 2010. 
го ди не на мир ни це ко је до ла
зе од Вла де Ср би је би ће ди
стри бу и ра не и по се ли ма. 

Д. Ђор ђе вић 

СА НИ РАН КРОВ НА ДО МУ У ПРО КУ ПЉУ 

Шпан ци уво де сун це 
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Ма да га здра вље до бро слу жи и 
још и не по ми шља да се се ли на 

онај свет, Сло бо дан Дум бе ло вић (76), 
пен зи о нер из се ла Вра не ша код Но ве 
Ва ро ши, при пре мио је го вор ко ји ће 
„про чи та ти” на соп стве ној са хра ни: 
сни мио га је на маг не то фон ској тра ци 
и по том ци ма, си ну и две ма кће ри ма, 
оста вио ама нет да го вор пу сте ка да 
ков чег са ње го вим зем ним оста ци ма 
бу ду по хра њи ва ли у „веч ну ку ћу”.

По знат као чо век ко ји не ма дла ке на 
је зи ку, Дум бе ло вић је о сво јој на ме ри 
оба ве стио род би ну, при ја те ље и ком
ши је, па они ко ји су му се то ком жи
во та због не че га за ме ри ли већ стре пе 
да ће их на по гре бу „про зва ти”. 

– Не ћу ни ко га лич но по ми ња ти, 
са мо ћу при сут ни ма за хва ли ти би ра
ним ре чи ма: „Ка ко сам жи вео, ја то 
нај бо ље знам. Да ни је би ло мно гих 
од вас ко ји сте да нас ов де, мно го бих 
бо ље жи вео. Си ла сте ми ја да за да
ли” – ка же Дум бе ло вић.

То ком рад ног ве ка Дум бе ло вић 
је про ме нио мно ге по сло ве – био је 

тр го вац, па мај стор за ка мен, др ве
на ри ју и кро во ве. Да нас са су пру гом 
Дар ком об ра ђу је 15 хек та ра зе мље, 
га ји три кра ве и 15 ова ца и на има
њу на око два ки ло ме тра од Ко ки ног 
бро да и Зла тар ског је зе ра, „гле да” 
пче ле, ка ле ми воћ ке, пе че ра ки ју и 
та ко „тро ши” ста рач ке да не.

– У опро штај ном го во ру не ћу под
се ћа ти на си ро тињ ско де тињ ство, ни
ти ћу ре ђа ти да ту ме из би о гра фи је и 
шта сам у жи во ту сте као, већ ћу при
сут не по зва ти да „окре ну лист”. Ре ћи 
ћу им да, бол ни, је дан дру гог не мр зе, 
сме та ју и оме та ју и чи не раз не па ко
сти, јер ће мно го бо ље и лак ше жи ве
ти без то га. Ре ћи ћу и: „А, сад, по пиј те 
по ча ши цу ра ки је и сви сво јим ку ћа ма 
јер кр кан лу ка ов де не ће би ти. Не мој те 
по ро ди цу да ми уз не ми ра ва те. Мно ги су 
ме по је ли жи вог и не ка ме са да оста ве 
на ми ру да по чи вам” – от кри ва Сло бо
дан део опро штај ног го во ра.

Да за жи во та спре ми по смрт ни го
вор и „из ре жи ра” по греб, Дум бе ло ви ћа 
су, ка же, на те ра ли но во ком по но ва ни 

оби ча ји на са хра на ма, пу ни ића и 
пи ћа, и ску пи над гроб ни спо ме ни ци.

– Ре шио сам да пре ки нем с том прак
сом, бу ду ћи да по је дин ци над ков че
гом о по кој ни ку го во ре све нај леп ше, 
а са мо не ки дан ра ни је при ча ли су све 
нај го ре. На са хра на ма ви ше не ма ме ре, 
на род се раз ме ће и на тр пе зу из но си 
раз не ђа ко ни је, од пред је ла до ме са 
и ко ла ча. Као да је ве се ље и сла ва. А 
пре че би би ло те па ре да ти да се из
гра ди че сма у се лу, да се ас фал ти ра 
пут или до де ли сти пен ди ја си ро ма шној 
де ци – ка же Дум бе ло вић.

 Жељ ко Ду ла но вић

ХРОНИКА

НЕО БИ ЧАН ПО ТЕЗ ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ СЕ ЛА ВРА НЕ ША КОД НО ВЕ ВА РО ШИ

При пре мио го вор  
за соп стве ну са хра ну

Дојадило му лицемерје

Сло бо дан Дум бе ло вић об ја шња ва зашто је уна пред 
про пи сао ка ко ће би ти уз ње го ву ра ку

КО ЛЕК ЦИ О НАР ИЗ ПЕ ТРОВ ЦА НА МЛА ВИ 

Уме сто ку ће,  
„са зи дао” би бли о те ку 

Зе мљо рад ник Ра де М. Об ра до вић из се ла Ве ли ки По по вац 
у до ли ни Мла ве по се ду је би бли о те ку са 4.500 на сло ва ме ђу 
ко ји ма је три де сет ра ри те та из 19. ве ка. У пи та њу су рет ке 
књи ге о срп ској исто ри ји ко је је Об ра до вић де це ни ја ма ку по
вао и стр пљи во чи тао да би да нас ње го ва при ват на би бли о
те ка би ла јед на од нај бо га ти јих у овом де лу Ср би је.

– Мо гао сам дво спрат ну ку ћу да из гра дим нов цем ко ји сам 
по тро шио за ку по ва ње књи га, али ни сам ни кад за жа лио. Ра
ди је сам се од лу чио да ли те ра ту ром ум них љу ди хра ним свој 
дух, јер гра ђе ви не су про ла зне тво ре ви не, а књи ге трај на 
де ла – об ја шња ва Об ра до вић ко ји је ове го ди не из дао свој 
пр ви ро ман „Зми јар ник”, а про шле го ди не на пи сао мо но гра
фи ју о исто ри ји Ве ли ког По пов ца.

Љ. На ста си је вић
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Зна ју ћи да су так си сти из ло
же ни ра зно ра зним опа сно

сти ма, Шап ча нин Вла ди мир 
– Вла да Нин ко вић, ма шин
ски тех ни чар Обо је не ме та
лур ги је у „Зор ки”, по што се 
већ го ди на ма ба ви про на
ла за штвом и ино ва ци ја ма, 
од лу чио је да сми сли уре
ђај ко јим би их за шти тио. 
Од иде је до ре а ли за ци је ни
је про шло мно го вре ме на и 
– Вла да је на пра вио уре
ђај ко ји се угра ђу је у пре
свла ке се ди шта ауто мо би ла, 
а ка да не ко по ку ша да се 
на сил нич ки по на ша, так си
ста са мо јед ним при ти ском 
на од ре ђе но дуг ме ак ти ви
ра уре ђај ко ји мо мен тал но 
оне спо со би на сил ни ка. Уре
ђај се на ла зи на про ве ри и 
ис пи ти ва њу у За во ду за па
тен те и уско ро би тре ба ло, 
ка ко Вла да ка же, да стиг не 

по твр да о ње го вој ис прав но
сти и он да, на да се, и ши
ра при ме на.

– Још као де те на се лу, 
ко ме ни су би ле до ступ не 
играч ке као град ској де ци, 
са дру га ри ма сам пра вио во
де ни це од ша ро ви не, то по
ве од бла та, са мо стре ле... 
И та ко се код ме не про
бу ди ла зна ти же ља ко ја ме 
и данда нас др жи – при ча 
Нин ко вић.

Ина че, пр ви Вла дин про
на ла зак био је ома мљи вач 
за ху ма но кла ње сви ња. Од 
пет на е стак про на ла за ка, три 
је при знао За вод за па тен
те. А ва ља зна ти да по сту
пак при зна ва ња тра је око 
шест го ди на, па та ко још 
не ко ли ко Вла ди них изу ма 
че ка на ред. 

За па тен те и ино ва ци је 
Вла ди мир Нин ко вић је до био 

и мно го број на при зна ња, у зе
мљи, а и у ино стран ству, има 
и две злат не (за са пун ски ли
стић за јед но кра тну упо тре бу 
и за уре ђај за за шти ту так си 
во за ча) и две сре бр не ме да
ље за џеп ни гре јач – про на
ла зак ве ли чи не нов ча ни ка 
ко ји ко ри сте лов ци и ри бо
лов ци, а мо же да слу жи и у 
те ра пе ут ске свр хе.

– Од ино ва тор ства ни сам 
имао не ке ве ће ко ри сти. Док 
про на ла зак или ино ва ци ја 
стиг ну у при ме ну дуг је пут 
и пу но сред ста ва тре ба уло
жи ти. Са мо при ја ва па тен та 
ко шта 5.000 ди на ра, 15.000 
ко шта так са за об ја ву па тен
та, а где су ви ше го ди шњи 
екс пе ри мен ти, одр жа ва ње, 
до ку мен та ци ја... На дам се 
да ће не што нов ца сти ћи од 
ових па те на та у при ме ни – 
ка же Нин ко вић, најављујући 

побољшање и уређајa про
тив агре сив них па са лу та ли
ца ко ји сва ко мо же да но си 
у џе пу и ко ји је у при ме ни 
већ го ди на ма.

Јед на од че ти ри уну ке 
овог успе шног про на ла за
ча по све му су де ћи по шла 
је де ди ним пу тем:

– Мо ја Ан дри ја на, ко ја је 
у ше стом раз ре ду основ не 
шко ле, ове го ди не на Ме
ђу на род ном „Те сла фе сту” 
до би ла je сре бр ну ме да љу, 
ди пло му и при зна ње од ру
ске ака де ми је, али и по клон 
од Ин сти ту та „Ло мо но сов” и 
знач ку Ар хи ме да као мла ди 
та ле нат. Мо рам ре ћи да је 
и мој унук Вељ ко, иако ма
ли, ја ко зна ти же љан и мо
же се де си ти да и он бу де 
не што као се стра и де да – 
уз осмех ка же Вла да. 

Бал ша Ра до ва но вић

Три де се так гра ђа на из рум ске оп
шти не ан га жо ва но је, у окви ру јав
них ра до ва, у Пла ти че ву, на се чи 
др ва у шу ма ма срем ско ми тро вач
ког га здин ства ЈП „Вој во ди на шу ме”. 
Др ва ће би ти бес плат но по де ље на 
нај у гро же ни јем ста нов ни штву у том 
де лу Сре ма.

– За хва љу ју ћи раз у ме ва њу ди рек
то ра шум ског га здин ства Пе ре До бро
је ви ћа, омо гу ће но нам је да са де сет 
хек та ра, са ко јих је ис ко ри шће но гра
ђе вин ско и це лу ло зно др во, рад ни
ци по се ку ви ше од 300 ку би ка. Та ко 
ће ко рист би ти дво стру ка, нај пре за 
рад ни ке ко ји ће за ра ди ти, али и за 
љу де ко ји ће се гре ја ти – ре као је 

за „Глас оси гу ра ни ка” Го ран Ву ко вић, 
пред сед ник оп шти не Ру ма.

За бес пла тан огрев вла да ве ли ко 
ин те ре со ва ње со ци јал но угро же них до
ма ћин ста ва, та ко да се оче ку је да ће 
сва ка по ро ди ца са спи ска ко ји је са чи
нио Цен тар за со ци јал ни рад у Ру ми 
до би ти по два куб на ме тра др ва. 

– Др ва ће би ти ви ше не го што смо 
пла ни ра ли на по чет ку, па се на да мо 
да ће мо обез бе ди ти огрев за ви ше од 
200 по ро ди ца – ре као је Не над Бо ро
вић, пред сед ник СО Ру ма. – Упо сли ли 
смо рад ни ке ко ји ће, уз обез бе ђе ну 
хра ну и пре воз, при ми ти днев ни це 
од 800 ди на ра. 

Г. Ву ка ши но вић

ША БАЧ КИ ПРО НА ЛА ЗАЧ ОД ЛУ ЧИО  
ДА ЗА ШТИ ТИ ТАК СИ СТЕ

Спас од  
на сил ни ка

Вла ди мир – Вла да Нин ко вић из у мео и џеп ни гре јач  
и уре ђај про тив па са лу та ли ца…

ЈАВ НИ РА ДО ВИ У СРЕМ СКОЈ ШУ МИ

Др ва за нај у гро же ни је
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ПЕНЗИОНЕРСКИ КУТАК

ЉУ БО ВИ ЈА

Ком шиј ско дру же ње
Два де се так чла но ва Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о

не ра Љу бо ви је кра јем но вем бра ода зва ло се по зи ву на 
дру же ње пен зи о не ра ко је је ор га ни зо ва ла Оп штин ска ор
га ни за ци ја пен зи о не ра у Ма лом Звор ни ку.

– Са ком шиј ском ор га ни за ци јом пен зи о не ра, јер Ма ли 
Звор ник је од Љу бо ви је уда љен са мо 40 ки ло ме та ра, има
мо до бру са рад њу ду же од де це ни је, а дру же ње са ма ло
звор нич ким пен зи о не ри ма, ко ји су ве о ма го сто при мљи ви, 
про те кло је у ве се лом рас по ло же њу, уз пе сму и игру, од 
сре ди не да на до ка сних ве чер њих са ти – ка же Ми ли сав 
Ђо кић, пред сед ник љу бо виј ске ор га ни за ци је пен зи о не ра.

М. Ма ли шић

ВИ ТА НО ВАЦ

За љу бље ник  
у „жу то зла то”

Ме ђу про из во ђа чи ма здра ве хра не у кру ше вач ком кра ју 
по себ но ме сто за у зи ма Ми о драг Ми ћић, 81го ди шњи по љо
при вред ни пен зи о нер из под ја стре бач ког се ла Ви та но вац. 
Иако ушао у де ве ту де це ни ју, он још не у мор но об ра ђу је 
ви ше од пет хек та ра зе мље и на њој, по ред оста лог, про
из во ди ку ку руз по че му је на да ле ко по знат.

– Ја сам за љу бље ник у ку ку руз, га јим га ви ше од 30 
го ди на. До био сам мно ге ре пу блич ке и оп штин ске на гра
де и ди пло ме за про из вод њу „жу тог зла та” на брд скопла
нин ском под руч ју. Ове го ди не сам ус пео да про из ве дем 
по хек та ру ви ше од пет то на ква ли тет ног ку ку ру за. Ре дов
но слу шам по љо при вред не еми си је на ра ди ју и при др жа
вам се са ве та струч ња ка, при ме њу јем пу ну агро тех нич ку 
и пра вил ну об ра ду зе мљи шта на ко ме се јем ви со ко род не 
сор те СКА хи бри да. Имам све нео п ход не по љо при вред не 
ма ши не што ми мно го олак ша ва по сао – ка же овај креп
ки по љо при вред ни про из во ђач. Дра го мир Три шић

КУР ШУ МЛИ ЈА

„Пе жо ом” у Игри ште
По сле 36 го ди на жи во та и ра да у Бе о гра ду, углав ном као 

так си ста, пен зи о нер Жи во та М. Је вре мо вић вра тио се у род
но Игри ште, се ло у оп шти ни Кур шу мли ја. Али, не сам. По
вео је и свог ве ли ког при ја те ља – ауто мо бил „пе жо 404”.

По сле 36го ди шње во жње фран цу ског ауто мо би ла по 
бе о град ском ас фал ту без озбиљ ни јег ква ра, Жи во та је од 
фа бри ке Пе жо до био на по клон руч ни сат, а он се свом 
љу бим цу оду жио та ко што је на ка ро се ри ји на пи сао „са
мо ме ти ни ка да ни си из дао”. По след њег да на так си ра
ња у Бе о гра ду на ха у би је на пи сао „нов ча ник на стра ну 
за ду шу ри ђа ну, да нас во зим фрај”, а бе о град ске ко ле ге 
све ча но су ис пра ти ле у Игри ште та зе пен зи о не ра са ста
ди о на Цр ве не зве зде.

„Пе жо” је жи вот Жи во ти, а сло во „П” нај леп ше, ка же 
не ка да шњи так си ста: све ле пе ства ри по чи њу овим сло
вом – по ште ње, по нос, пра се ти на, пи ле ти на, пре пе че ни ца, 
пље ска ви ца, пи во, пре бра нац, пих ти је, по љу бац и, на рав
но – „пе жо”. Ж. Дим кић

ВРА ЊЕ

По зив на раз го вор 
Удру же ње пен зи о не ра са мо стал них де лат но сти „Пен зи

о нер” у Вра њу, ко је има 4.000 чла но ва, на сед ни ци Управ
ног од бо ра до не ло је од лу ку да отво ри ми ни ам бу лан ту 
да би чла но ви мо гли да кон тро ли шу при ти сак, ше ћер и 
дру го, да не би за то ишли у здрав стве ни цен тар и че
ка ли по два да на. 

За чла но ве је обез бе ђе но око 300 куб них ме та ра др
ва на 14 ра та (или на се дам ме се ци), ко ја су на вре ме 
ис по ру че на. 

И ове го ди не ор га ни зо ва ни су из ле ти по Ср би ји и Ма
ке до ни ји. Удру же ње је за кљу чи ло и уго вор са Спе ци јал
ном бол ни цом у Бу ја но вач кој ба њи чи је услу ге пен зи о не ри 
мо гу да ко ри сте с по пу стом од 10 од сто, уз пла ћа ње у 
шест ме сеч них ра та, а омо гу ће но им је и пла ћа ње пре ко 
пен зиј ског че ка. Тре нут но се раз ма тра ју слич не по ну де и 
дру гих ба ња, Врањ ске, Со ко ба ње...

– По зи ва мо сва удру же ња у Ср би ји да нам се ја ве на 
те ле фон 017/416370 или на адре су Бран ко ва 1, у Вра њу, 
да ор га ни зу је мо са ста нак на ко ме би смо раз го ва ра ли о бу
дућ но сти удру же ња – ка же До бро сав Са вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра са мо стал них де лат но сти у Вра њу. 

Д. Са вић

Ве се ло у Ма лом Звор ни ку

Жи во та са по у зда ним ауто мо би лом
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

За бо ље злат не  
го ди не

У ак ти ви ма же на ме сних од бо ра пен зи о не ра ме сних за
јед ни ца „До њи град” и „Ко ло ни ја” у Сме де рев ској Па лан ци 
успе шно се ра ди – пре ма пред ви ђе ном про гра му.

– Ор га ни зо ва ли смо за ба ве и дру же ња, ишли на из
ле те до Ба ње Ко ви ља че и на Бе ља ни цу, об и шли, са Оп
штин ском ор га ни за ци јом пен зи о не ра, ба њу Љиг, Гу чу, 
Кра гу је вац, Па ра ћин... По се ти ли смо ста ре, не по крет не и 
бо ле сне чла но ве, а пла ни ра мо да ор га ни зу је мо и до чек 
Но ве го ди не и да, и да ље, од ла зи мо на дру же ња у дру
га ме ста – ка же Ста на – Ца на Ми тић, пред сед ник Ак ти ва 
же на МО пен зи о не ра МЗ „До њи град”.

У Ак ти ву же на „Ко ло ни ја” не дав но је за но ву пред сед
ни цу иза бра на ду го го ди шња ак ти вист ки ња Рад ми ла Авра
мо вић, ко ја се од мах ла ти ла по сла да ор га ни зу је књи жев но 
ве че, до ве де глум це Град ског па ла нач ког по зо ри шта, да 
се укљу чи у про сла ву сла ве Све те Пет ке...

Ка ко ис ти чу на ше са го вор ни це, ова два ак ти ва успе
шно са ра ђу ју и што шта ор га ни зу ју за јед но, а укљу чу ју се 
и у ак тив но сти Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра и ње
ног ак ти ва же на, па та ко ква ли тет но про жи вља ва ју сво
је злат не го ди не. Сл. Ко стан ти но вић

АЛЕК СИ НАЦ

Огрев на ра те
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Алек син цу обез

бе ди ла је за чла но ве, по по вољ ним це на ма и на от пла ту 
у ви ше ра та, 1.556 то на угља. Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва 
Здрав ко ви ћа, пред сед ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је, пен
зи о не ри ма је већ ис по ру че но 716 то на угља из со ко бањ
ског руд ни ка „Со ко” и 840 то на из ко лу бар ских руд ни ка. 
Угаљ из Со ко ба ње, с пре во зом, ко штао је 7.800 ди на ра, 
а из ко лу бар ских угље но ко па 5.000 по то ни. Пен зи о не
ри су, по сред ством Шум ске упра ве у Алек син цу, мо гли да 
на ба ве и др ва на шест ме сеч них ра та, и то бу ко ва чи ја 
је це на би ла 2.990 ди на ра по ку би ку, у шта је ура чу нат 
и пре воз. С. Илић

ША БАЦ

О гри пу, за  
пен зи о не ре

Сек ци ја здрав стве них рад ни ка Оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра у Шап цу ор га ни зо ва ла је пре да ва ње о на чи ну 
за шти те од свињ ског гри па и ле че њу од те бо ле сти. Пре
да ва ње је у Клу бу пен зи о не ра, у ша бач ком на се љу Бен ска 
ба ра, одр жао прим. др Дра гу тин Мар ко вић, из За во да за 
здрав стве ну за шти ту у Шап цу. Ово из ла га ње је по бу ди ло 
ве ли ко ин те ре со ва ње љу ди „тре ћег до ба”, ко ји су под ло
жни ји обо ле ва њу, а др Мар ко вић им ни је ус кра тио ни је
дан од го вор на мно го број на пи та ња.  Б. Р.

Ста на – Ца на Ми тић Рад ми ла Авра мо вић

НО ВА ВА РОШ 

Рет ке књи ге на дар
Пен зи о нер Мир ко Ми лен

ти је вић (76), док тор тех
нич ких на у ка из Бе о гра да, 
по кло нио је Град ској би бли
о те ци „Јо ван То мић” у род
ној Но вој Ва ро ши 64 рет ке 
и дра го це не књи ге из кућ не 
би бли о те ке, ве ћи ном из да ња 
Срп ске књи жев не за дру ге од 
пре Дру гог свет ског ра та.

За хва љу ју ћи то ме, на 
по ли ца ма ове би бли о те ке 
на шле су се „Ту ри стич ка ен
ци кло пе ди ја Ју го сла ви је” и 
„Исто ри ја за јед нич ке др жа
ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на
ца”, пу бли ко ва не дав не 1928. 
го ди не, као и књи га Јо ва на Ду чи ћа „Бла го ца ра Ра до ва
на” штам па на че ти ри го ди не ка сни је. 

Ме ђу по кло ње ним књи га ма су и де ла Кон стан ти на Ји
ри че ка и со ци о ло га Ву ко ма на Ша ли пу ро ви ћа, као и књи га 
Љу бе Не на до ви ћа „Пи сма из Не мач ке” из 1922. го ди не.

– Пре ма го ди ни штам па ња, нај ста ри је де ло је књи га Јо
ва на Јо ва но ви ћа Зма ја „Дру го пе ва ње” из дав не 1895. го
ди не. Же лео сам да се на овај на чин оду жим родном гра ду 
у ком сам про вео нај леп ше да не де тињ ства – ка же Ме лен
ти је вић, ко ји је 1965. док то ри рао на Ко ло ра до уни вер зи те
ту у САД и то ком рад ног ве ка у за ви ча ју про јек то вао две 
хи дро цен тра ле на Ув цу и Ли му. Ж. Дулановић

Мир ко Ми лен ти је вић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. ДЕЦЕМБАР 2009.32

Инспекторат  
за рад

Седиште Инспектората 
Београд, Рузвелтова 61,
Тел.: 011/3293025
inspekcija@minrzs.sr.gov.rs

Београд 1
Омладинских бригада 1 
Тел.: 011/3131407
beograd1.ir@minrzs.sr.gov.rs

Београд 2
27. марта 4345
Тел.: 011/2753689
beograd2.ir@minrzs.sr.gov.rs

Београд 3 
27. марта 4345
Тел.: 011/3309521
beograd3.ir@minrzs.sr.gov.rs

Севернобачки округ 
Суботица
Трг Лазара Нешића 1/IV
Тел.: 024/522398
subotica.ir@minrzs.sr.gov.rs

Сред њо ба нат ски округ
Зре ња нин, Трг сло бо де 10
Тел.: 023/534714 
zr enj anin.ir@min rzs.sr. gov .s r 

Севернобанатски округ
Кикинда, Трг српских 
добровољаца 12, I спрат
Тел.: 023/21030
k ik inda.ir@min rzs.s r.gov.sr

Јужнобанатски округ
Панчево, Трг краља  
Петра I 24, IV спрат
Тел.: 013/344378 
 pancevo.ir@ minrzs .sr.gov.sr

Западнобачки округ
Сомбор, Трг Цара Уроша 1, 
I спрат 
Тел.: 025/22367
sombor. ir @minrz s. s r.gov .s r

Јужнобачки округ
Нови Сад, Булевар  
Михаила Пупина 10, I спрат
Тел.: 021/421785 
no vis ad .ir@min rzs.sr .g ov. sr

ПИШИТЕ НАМ

Драги читаоци,
Ово је простор намењен 
Вашим писмима. Пишите 
нам шта Вам се у нашем и 
Вашем листу допада, а шта 
би могло да буде боље, шта 
бисте волели да прочитате 
или да саопштите другим 
читаоцима. 
Адреса је Булевар умет
ности број 10, 11070 Бео
град, или електронском 
поштом, на proffice@pio.rѕ

ПИСМА

Ко је у за блу ди
У „Гла су оси гу ра ни ка” од 31. ок то бра об ја вљен је 

текст Гор да не Мат ко вић „Нај че шће за блу де о пен зиј ском 
си сте му” по ко ме је јед на од за блу да да је Пен зиј ски 
фонд уни штен де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, да је 
под ва ри јан та ове за блу де жа ље ње пен зи о не ра за до при
но си ма ко је су упла ћи ва ли то ком рад ног ве ка, а ко је је 
др жа ва по тро ши ла, са пи та њем где су сва та сред ства 
„оти шла”, као и да та „за блу да о по тро ше ним и еко ном
ски уни ште ним фон до ви ма про ис ти че из не схва та ња на
чи на фи нан си ра ња пен зи ја у Ср би ји”.

Овај си стем фи нан си ра ња пен зи ја у Ср би ји је сте баш 
из раз ло га што је Фонд ПИО уни штен, без са гла сно сти 
ор га ни за ци је пен зи о не ра, а за блу да је да ће пен зи о не
ри да при хва те ова кво обра зло же ње.

У од ре ђе ним пе ри о ди ма на ра чу ну на шег пен зиј ског 
фон да би ло је ви ше сред ста ва не го што су из но си ли 
укуп ни тро шко ви, пен зиј ски рас хо ди, што је ула га но у 
при вре ду, али је не при хва тљи ва тврд ња да „та по тра
жи ва ња да нас ни су мо гу ћа јер су се сред ства тро ши ла 
по за ко ну”. По ком та да шњем за ко ну су ова сред ства 
мо гла не на мен ски да се тро ше?

Има мно го то га где су сред ства из Пен зиј ског фон
да не на мен ски тро ше на, на во ди мо са мо: из град ња го
то во свих до мо ва здра вља, бол ни ца, ре ха би ли та ци о них 
цен та ра. Про те клих де це ни ја но вац из Пен зиј ског фон
да до би ло је ви ше од 450 пред у зе ћа у Ср би ји и они би 
тре ба ло тај но вац да вра те. Ин сти тут за шти те на ра ду 
„Едвард Кар дељ” у Ни шу гра ђен је из Пен зиј ског фон да. 
Ни је мо гу ће на ве сти где је све но вац из ПИО по тро шен, 
али баш за то што су та сред ства та ко тро ше на, до шло 
је до ове са да шње си ту а ци је да пен зи о не ри за ви се од 
бу џе та, што си гур но не би би ло та ко да су пен зиј ски 
фон до ви пу ни јер би се из то га мо гло мно го то га кре
ди ти ра ти и на пла ћи ва ти ка ма те. Пен зиј ски фон до ви у 
Ср би ји би ли би нај ја чи – то сви зна мо.

Мо гли би смо да по ста ви мо мно га пи та ња, на при мер: 
ко је све био осло бо ђен пла ћа ња до при но са. Ако је не ко 
био осло бо ђен он да би тре ба ло да онај ко је та кву од лу
ку до нео пла ти те до при но се. Мно го рад ни ка је због про
гла ше ња тех но ло шким ви шком или због пре стан ка ра да 
пред у зе ћа оти шло у пен зи ју са ве о ма ма лим рад ним ста
жом, па су та ко ти љу ди по ста ли со ци јал ни слу ча је ви. Био 
је ве о ма ве ли ки при ти сак на пен зиј ске фон до ве. Ра чу на 
се да је са да у Ср би ји не за по сле но бли зу ми ли он љу ди, 
ни је ли то ве ли ка по тен ци јал на сна га за пен зи је? За што 
је био по ку шај да се рас про да имо ви на ПИО фон да Ср
би је, три на ест здрав стве них цен та ра, обје ка та гра ђе них 
нов цем ко ји се кроз до при но се сли вао у Фонд ПИО, и то 
са мо ба ња ко је су до бро ра ди ле? 

Пен зи о не ри у Ср би ји спа да ју ме ђу нај у гро же ни је гру
пе. Пен зи је у Ср би ји су ја ко ма ле. Ту се сла же мо, али 
ни је обра зло же но за што је то та ко. Не ко је по тро шио 
њи хов но вац. 

Је дан од ци ље ва ре фор ме пен зиј ског си сте ма тре ба 
да бу де сма ње ње си ро ма штва ме ђу ста ри ма. Ко ли ко пен
зи о не ра не мо же да пла ти здрав стве но оси гу ра ње ко је 
су већ јед ном пла ти ли кроз пла ћа ње до при но са док су 
би ли у рад ном од но су? За што се здрав стве но оси гу ра
ње пла ћа два пу та?

Ре фор ма кроз три сту ба, по на шем ми шље њу, мо
гла би да се спро ве де са мо за бу ду ће пен зи о не ре, али 
не и за оне ко ји су то ком рад ног ве ка већ упла ти ли до
при но се. 

За ри је Сто ја но вић, пен зи о нер, Ниш

Сет но о ви за ма
Да ни ма слу шам о уки да

њу ви за за европ ске зе мље 
и ни жим це на ма ави он ских 
ка ра та и – осе ћам се без
ма ло Евро пља ни ном. 

Ка да се еми си ја за вр ши и 
поч ну ве сти у ко ји ма рад ни
ци бло ки ра ју пру ге и штрај
ку ју гла ђу због не ис пла ће них 
пла та, по но во ми до све сти 
до пре на ша ствар ност и да 
до тих ле то ва у европ ске зе
мље тре ба још до ста „во де 
да про тек не”. 

Ни је да ми ни је ми ло што 
ви ше не ће мо че ка ти у по ни
жа ва ју ћим ре до ви ма за ви зе, 
али не ка ко ми по ма ло го рак 
укус у усти ма ка да се се тим 
вре ме на ка да по след њи пут 
ни смо мо ра ли да узи ма мо ви зе 
ра ди пу та у ино стран ство. Ни
смо ве ро ва ли да ће нам уки
ну ти ви зе, па, ето, је су, мо жда 
ће мо ипак до че ка ти и не ка 
фи нан сиј ски бо ља вре ме на 
па да ис ко ри сти мо без ви зни 
ре жим на пра ви на чин.

Р. Ми тић, Бе о град
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

Рад и сра змер на пен зи ја

?Рад ми ла Зу бан – Но
ви Сад: Пра во на ста
ро сну пен зи ју сте кла 
сам 31. 7. 2009. го ди

не, ка да сам, уз сра змер ни 
део пен зи је у Ср би ји, сте
кла пра во и на ино пен зи ју 
у Цр ној Го ри (за 22 го ди не 
и два ме се ца) ко ја из но си 
106,65 евра. Из не на ђе на 
сам ни ским из но сом пен
зи је из Цр не Го ре јер сам 
ра ди ла на од го вор ном ме
сту и си гур но има ла за ра ду 
ви шу од та да шње про сеч
не пла те у Цр ној Го ри. Чу
ла сам да се пра во на пу ну 
ста ро сну пен зи ју у Цр ној 
Го ри сти че са 65 го ди на 
жи во та, без об зи ра на рад
ни стаж, да ли је то тач
но, мо гу ли на кнад но да 
тра жим ре ви зи ју пен зи је 
(цр но гор ски део) и ко ли
ко уна зад? Да ли мо гу да 
се ба вим при ват ном де
лат но шћу а да за др жим 
пра во на цр но гор ски део 
пен зи је, као што је то слу
чај у Ср би ји?

Од го вор: Из при ло же ног 
ре ше ња Фон да ПИО Цр не Го
ре мо же да се за кљу чи да су 

Вам за ра де, на осно ву ко је 
је од ре ђе на ви си на пен зи је, 
би ле ис под про сеч не за ра де 
у Цр ној Го ри, осим у 1989. 
ка да је би ла не што ма ло из
над про сеч не за ра де. То се 
не укла па у Ва ше на во де, па 
би тре ба ло да из ја ви те жал
бу на ово ре ше ње уко ли ко 
сма тра те да је оно до не то на 
осно ву не тач них по да та ка о 
Ва шим при ма њи ма. 

Ина че, Ви већ има те пу
ну ста ро сну пен зи ју на осно
ву укуп ног ста жа на вр ше ног 
у Ср би ји и Цр ној Го ри. Прет
по став ке да ће те у Цр ној Го
ри, ка да на вр ши те 65 го ди на 
жи во та, до би ти ви ши из нос 
пен зи је, по на шим са зна њи
ма су не тач не. 

Та ко ђе, ни је до пу ште но 
при ма ти пен зи ју из јед не др
жа ве, а ра ди ти у дру гој. Пре
ма то ме, ако се за по сли те у 
Ср би ји, мо ра ли би сте да се 
од рек не те пен зи је из Цр не 
Го ре и да при ма те са мо сра
змер ни део пен зи је ко ји сте 
сте кли у Ср би ји. По пре стан
ку ра да по сле пен зи о ни са ња 
мо гли би сте да тра жи те ус
по ста вља ње ис пла те пен зи
је из Цр не Го ре.

Пред лог ор ди ни ра ју ћег ле ка ра

?Ма ри ца Ди вља ков – 
Вр шац: Ро ђе на сам 
20. 11. 1959. го ди
не. Глу ва сам од ма

ле на. Од 23. 10. 1979. до 
23. 6. 1994. го ди не ра ди
ла сам у штам па ри ји где 

ми је при зна то уве ћа ње 
ста жа 12/15, а од 11. 7. 
1994. ра дим при ват но и 
стаж ми је упла ћи ван до 
про шле го ди не. У ме ђу
вре ме ну сам ло ми ла ру ку 
и опе ри са ла ту мор, ста ње 

?Жи во јин Ђу кић – Пе
ћин ци: Мо лим вас 
да ми од го во ри те на 
ко ји на чин да оства

рим не ку со ци јал ну по моћ 
за си на ко ји има здрав
стве не про бле ме (до ку
мен та ци ју вам ша љем), јер 
смо су пру га и ја пен зи о не
ри са укуп ним при ма њи
ма око 25.000 ди на ра, од 
че га из др жа ва мо и си на 
ко ји ни ка да ни је ра дио. 
Дру гих при ма ња ни при
хо да не ма мо.

Од го вор: Из при ло же не 
до ку мен та ци је мо же да се 

прет по ста ви о ка квом здрав
стве ном про бле му се ра ди, али 
по што Ваш син ни ка да ни је био 
у оси гу ра њу, тј. за по слен, за 
сва евен ту ал на пра ва тре ба 
се обра ти ти цен тру за со ци
јал ни рад оп шти не где има
те пре би ва ли ште. Под не си те 
зах тев за оства ри ва ње пра ва 
на на кна ду за не гу и по моћ 
дру гог ли ца. Ако ор ган ве шта
че ња утвр ди да по сто ји по тре
ба за та квом вр стом по мо ћи, 
ва ше де те ће оства ри ти пра
во на на кна ду ко ја ће, на да
мо се, ма ло по пра ви ти ва шу 
ма те ри јал ну си ту а ци ју, нео п
ход ну за не гу де те та.

По моћ за обо ле ло де те

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

ми се по гор ша ло, код ле
ка ра не мо гу јер ни је ове
ре на књи жи ца, а пла та већ 
до ста ка сни... Уско ро пу
ним 30 го ди на ста жа, па 
ме упу ти те шта да ра дим, 
да ли мо гу да оства рим 
ин ва лид ску пен зи ју? 

Од го вор: Ви, сва ка ко, по 
го ди на ма рад ног ста жа и го
ди на ма жи во та мо же те да 
оства ри те пра во на ин ва лид
ску пен зи ју, али о то ме да ли 

Ва ше здрав стве но ста ње од го
ва ра пот пу ном гу бит ку рад не 
спо соб но сти од лу чу је ис кљу чи
во ор ган ве шта че ња при Фон ду 
ПИО. За то је ипак нео п ход
но да се ја ви те ор ди ни ра ју ћем 
ле ка ру ко ји ће Вас упу ти ти 
на нео п ход не спе ци ја ли стич
ке пре гле де и да ти пред лог за 
оце ну рад не спо соб но сти. 

Уско ро се оче ку ју и оштри је 
ме ре и кон тро ла по сло да ва ца 
ко ји не из ми ру ју оба ве зе пре
ма сво јим рад ни ци ма.

От каз по си ли за ко на

По се бан стаж ни је и стаж оси гу ра ња

?Кон стан тин Зла та
но вић – Ка ра ву ко во: 
На вр шио сам 65 го
ди на жи во та и 25 го

ди на не пре кид ног рад ног 
ста жа у пред у зе ћу „Ду нав
Ти саДу нав”, по сле че га 
сам, као је дан од сто ти нак 
за по сле них, до био от каз, 
без ва ља ног обра зло же ња. 
Ко ја су мо ја пра ва у по
гле ду оства ри ва ња пра ва 
на ста ро сну пен зи ју?

Од го вор: Ви са 65 го ди на 
жи во та и 25 го ди на рад ног 
ста жа ис пу ња ва те услов за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро
сну пен зи ју по основу година 
живота. 

Ина че, Ва ма је рас ки нут 
рад ни од нос по си ли за ко на 
ка да сте на вр ши ли 65 го ди
на жи во та и нај ма ње 15 го
ди на рад ног ста жа. Ра ди се 
о при ме ни чла на 175 За ко
на о ра ду.

?Бра ни сла ва Ми ле тић 
– Ло зни ца: Ро ђе на 
сам 3. 11. 1952. имам 
укуп но 33 го ди не рад

ног ста жа и две го ди не по
себ ног ста жа, утвр ђе ног по 
осно ву ро ђе ња тре ћег де
те та. Да ли имам пра во да 
под не сем зах тев за при зна
ва ње пра ва на пен зи ју, јер 
имам ви ше од 53 го ди не 
жи во та и 35 го ди на пен
зиј ског ста жа?

Од го вор: За кон о ПИО 
омо гу ћио је од ла зак у пен зи ју 

оси гу ра ни ку же ни са 53 го ди
не жи во та и 35 го ди на ста жа 
оси гу ра ња, али се мо ра на гла
си ти да стаж по осно ву ро ђе
ња тре ћег де те та ни је стаж 
оси гу ра ња већ по се бан стаж, 
што и са ми на по ми ње те. Са
мим тим Ваш стаж оси гу ра ња 
не из но си по треб них 35 го
ди на. То прак тич но зна чи да 
ће те за ис пу ње ње усло ва за 
пен зи ју до ра ди ти још то ли ко 
ста жа ко ли ко Вам је по треб
но до 35 го ди на, па тек та да 
под не ти зах тев за оства ри ва
ње пра ва на пен зи ју.
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Молим за реч
Поскупеће струја. С обзиром на замрзавање пензија 

до априла 2011, пензионери неће ни осетити промену. 
Они су већ наелектрисани.

Ако за младе немате нова радна места, понудите 
им бар половна.

Привреда нам одавно не тапка у месту. Сад већ 
галопира уназад. Дејан Патаковић 

Убија време
Постајем крволочан. Убијам време.
Нисмо задња рупа на свирали, али смо највећа.

Миле Марковић

Лек 
Поскупљењем лекова лечи се фармацеутска ин

дустрија. 
Глад куца на моја врата. Не знам зашто куца кад и она 

одавно овде станује.  Милен Миливојевић

М
ио

др
аг

 В
ел

ич
ко

ви
ћ

Животни пут
Млатимо празну сламу... потрошили смо сву уштеђе

вину...
Ја верујем у ДедаМраза... Политичке бајке су 

тако празне.
Свако има свој животни пут. Заједничке су нам само 

раскрснице. Ивана СрећковићКРАЈ МУЗИЧКОГ 
КОМАДА  

МЕКСИЧКИ  
ПИСАЦ  

ФЕРНАНДО

Решење из прошлог броја: Кок, Мом, осама, а, новинар, 
зрелост, ензими, ро, тера, в, Митар, аба, Аца, татар, р, Оран, та, 
радити, комора, б, ранац, ОЛ, тане, ринолит, Мараја, маринат.



Лековите 
мисли
Донесите витамине. 
Наш састанак је – 
анемичан.
***
Добро је некад бити и 
неписмен. Бар не видите 
кад вам се лоше пише.
***
Један политичар је 
изјавио: „Слободно ме 
блатите. Имам реуму!”
***
Баш је то парадокс. Не 
кувам млеко, а стално 
ми прекипи.
***
Тек сад видимо да су 
многе ствари легле. 
Нарочито паре на 
приватне рачуне.
***
Померили смо 
часовнике. Сад још 
само да померимо и 
нераднике.
 Душан Старчевић

РЕ КЛИ СУ...

О ИДЕЈИ
Није ми жао што други краду 
моје идеје. Жао ми је што 
немају своје. 

Никола Тесла

Толико је добрих идеја да нам 
понестаје доброте.

Виљем Шекспир

Боље узети и туђу идеју и 
нешто од ње створити.... 
Идеја је само идеја, а 
остварење нешто друго...

Вуди Ален

Много идеја се роди, али мало 
њих и одрасте.

ЖанПол Сартр

У коју год идеју да истински 
вјерујете свим срцем, то 
постаје ваша стварност. 

Брајан Трејси

Понекад је оно што нам 
измиче управо идеја којој се 
приближавамо.

Давид Албахари
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(Х)уморне мисли
И ово је нека власт! Личи на нас!
Добро је што напредујемо пужевим кораком. Што је 
брзо, то је кусо!
Напред напредни! Назад назадни! А куд ћемо ми 
остали?!
Транзиција је у зениту. Никад нам није било овако 
добро ни оволико лоше.
Наше победе су доказ да смо шампиони,  
а порази – да смо тих дана устали на леву ногу.

Витомир Теофиловић


