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ДИ РЕК ТОР РФ ПИО О ПЛА НО ВИ МА ЗА 2010.

Кра ће че ка ње на ре ше ње, 
ре дов не пен зи је

По ди за ње основ не  
де лат но сти Фон да на ви ши 
ни во, бр же до но ше ње  
ре ше ња, ква ли тет ни ја услу га, 
јед но став ни ја ко му ни ка ци ја 
са гра ђа ни ма и ре дов на  
ис пла та пен зи ја, глав не  
смер ни це за рад у сле де ћој 
го ди ни

Да ља ре ор га ни за ци ја и тран сфор-
ма ци ја у мо де ран Фонд ко ји ко ри-
сни ци ма пру жа ква ли тет ну услу гу, 

рас по ла же ко ор ди ни са ном мре жом фи-
ли ја ла, струч ним ка дром и тех но ло шки 
је са вре ме но опре мљен, то би украт ко 
био циљ ко ме те жи мо и ко ји би на ред не 
го ди не до брим де лом тре ба ло и да бу де 
оства рен у скло пу ре фор ми пен зиј ског 
си сте ма у це ли ни и Фон да са мог – ка же 
на по чет ку раз го во ра Сло бо дан Здрав-
ко вић, ди рек тор Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње.

Фонд је ин сти ту ци ја на ко ју је упу ће но 
око 4,5 ми ли о на гра ђа на, оси гу ра ни ка 
и ко ри сни ка пра ва и го ди шње се по ра-
зним осно ва ма ура ди око ми ли он раз ли-

чи тих ре ше ња (ви ше од по ло ви не у за-
кон ском ро ку) и ви ше од 100.000 ве шта-
че ња у ин ва лид ским ко ми си ја ма. 

– Ка да се ова ко по сма тра и гле да ју 
бро је ви, мо гу да ка жем да сам ре ла тив-
но за до во љан функ ци о ни са њем Фон да. 
Ипак, ана ли зи ра ју ћи ста ње, иден ти фи-
ку ју ћи кон крет не про бле ме у ра ду и ор-
га ни за ци ји, кон ста то ва ли смо да мно ге 
ства ри мо ра ју да се ра де ефи ка сни је и да 
су ре фор ме у слу жби нео п ход не. Уз по-
моћ струч ног кон сул тан та Свет ске бан-
ке на пра вљен је Стра те шки план раз во-
ја Фон да до 2011. го ди не чи јом ре а ли за-
ци јом ће се омо гу ћи ти ства ра ње мо дер-
ног Фон да у ко ме ће за по сле ни пру жа-
ти ква ли тет ну услу гу гра ђа ни ма при ли-

Сло бо дан Здрав ко вић

интервју
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интервју

ком оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња – на гла ша ва ди-
рек тор Здрав ко вић.

Овим до ку мен том учи ње ни су пр ви ко-
ра ци, по ста вље ни су те ме љи на ко ји ма 
ће се гра ди ти мо дер ни ја, са вре ме ни ја и 
опе ра тив ни ја ин сти ту ци ја:

– По че ло се са нај ва жни јим: ажу ри ра-
њем, сре ђи ва њем и пре чи шћа ва њем ба-
зе по да та ка ма тич не еви ден ци је оси гу-
ра ни ка и ко ри сни ка пра ва и то та ко што 
су на том по слу ан га жо ва ни го то во сви 
за по сле ни у Фон ду. Ви ше то не ра де љу-

ди са стра не, ан га жо ва ни по уго во ри ма. 
Та ко се и део нов ца пред ви ђен за мо-
дер ни за ци ју и бо љу тех но ло шку опре-
мље ност не од ли ва на стра ну, а и по-
сао се бр же за вр ша ва па би до мар та 
2010. чи тав по сао тре ба ло да бу де окон-
чан. За тим се на ста вља са упот пу ња ва-
њем ба зе по да та ка. На тај на чин иде-
мо у су срет до га ђа њи ма, то јест при пре-
ма мо ком плет не ба зе са свим ре ле вант-
ним по да ци ма док љу ди још ра де, та-
ко да ка да до ђе вре ме за пен зи о ни са-
ње ни шта не не до ста је већ су сви по да-
ци већ у еви ден ци ји – об ја шња ва Сло бо-
дан Здрав ко вић.

Да би гра ђа ни има ли што ма ње про-
бле ма при ли ком оба вља ња по сло ва на 
шал те ри ма Фон да, у по је ди ним фи ли ја-

ла ма (Бе о град, Кра гу је вац) уве ден је и 
рад по сле под не јед ном не дељ но да љу-
ди не би мо ра ли да из ла зе с по сла ка да 
има ју не што да за вр ше у Фон ду. И све 
оста ло што се у Фон ду пред у зи ма има за 
циљ лак шу и бо љу ко му ни ка ци ју са гра-
ђа ни ма и њи хо во што је мо гу ће кра ће 
че ка ње на оства ри ва ње не ког пра ва из 
де ло кру га ра да ове ин сти ту ци је.

– У том ци љу пре и спи ту ју се по сто је-
ћи на чи ни ра да и де фи ни ше је дин ствен 
си стем про це ду ра и про це са ра да ко ји 
се ба зи ра на ауто ма ти за ци ји по сту па ка 

и ели ми ни са њу не по треб них фа за ра-
да. Ова кав по јед но ста вљен на чин ра да 
уве ден је у Фи ли ја ли Бе о град где са-
да је дан прав ник во ди чи тав управ ни 
по сту пак по пред ме ту од по чет ка, ка да 
гра ђа нин пре да зах тев, па до кра ја, то 
јест до до но ше ња ре ше ња. На овај на-
чин је за 27 до 29 да на скра ћен по сту-
пак утвр ђи ва ња пра ва из пен зиј ско-ин-
ва лид ског оси гу ра ња, што зна чи да љу-
ди то ли ко кра ће че ка ју на ре ше ње, и 
број не ре ше них пред ме та пред сам крај 
го ди не је све ден на око 86.000 (пре са-
мо не ко ли ко ме се ци би ло је ви ше од 
120.000 не ре ше них зах те ва). Слич но 
је и у ра ду ин ва лид ских ко ми си ја где 
се са да од мах раз два ја прав на и ме ди-
цин ска до ку мен та ци ја. Скра ће ни су ро-

ко ви че ка ња на из ла зак пред ин ва лид-
ску ко ми си ју, прав ни део се за то вре-
ме већ об ра ђу је, та ко да чим се за вр-
ши ме ди цин ско ве шта че ње, вр ло бр зо 
се до но си и ре ше ње. Све ве ћи број зах-
те ва ре ша ва се у за кон ском ро ку, а у 
Фи ли ја ли Бе о град се чак пре гле ди ра-
де ме сец за ме сец, што прак тич но зна-
чи да се у ме се цу у ко ме је оси гу ра ник 
под нео зах тев за ве шта че ње већ и по-
зи ва на пре глед – об ја шња ва ди рек тор 
Здрав ко вић.

Да би све и функ ци о ни са ло ка ко се 
пла ни ра, нео п ход на је и струч на обу ка 
за по сле них у Фон ду, што је ове го ди не 
већ по че ло да се спро во ди у де ло, али и 
са вре ме на тех но ло ги ја.

– По кре ну ти су про гра ми про фе си о-
нал не еду ка ци је за по сле них и ру ко во-
ди ла ца да би се обез бе ди ла ква ли тет-
ни ја и про фе си о нал ни ја ко му ни ка ци ја 
са гра ђа ни ма. На рав но, без тех но ло шке 
опре мље но сти у да на шње вре ме ни је 
мо гу ће ни за ми сли ти ква ли те тан и ефи-
ка сан рад па је на бав ка но ве и са вре-
ме ни је опре ме не што што се под ра зу-
ме ва и на че му се већ уве ли ко ра ди. За-
по чет је и по сао све о бу хват не и пот пу-
не еви ден ци је о имо ви ни Фон да и би ће 
на ста вљен и сле де ће го ди не. Пла ни ра-
но је да се ура ди сво је вр сна цен тра ли-
за ци ја пра ће ња ра да и ефи ка сно сти на 
по вра ћа ју имо ви не Фон да, што зна чи да 
јед ном за у век мо ра да се тач но еви ден-
ти ра сва ка згра да, сва ки обје кат и да 
се ура ди све што је по треб но да се они 
вра те у вла сни штво оног ко ме и при па-
да ју, Фон да – ја сан је ди рек тор Здрав-
ко вић.

На пла та до при но са ко ја од 2003. го ди-
не ни је у над ле жно сти Фон да и да ље је 
бол на тач ка и је дан од раз ло га што су 
нео п ход не до та ци је из бу џе та за ис пла-
ту пен зи ја:

– Фонд има увид у при лив сред ста ва 
из до при но са, али кон тро лу не, то је по-
ве ре но По ре ској упра ви. Са да су у то ку 
ре фор ме чи та вог си сте ма, на ши за по-
сле ни су у рад ним гру па ма и за из ме ну 
за ко на и за кон сти ту и са ње Цен трал ног 
ре ги стра, па ка да ре фор ма бу де до вр ше-
на мо ћи ће мо и кон крет ни је да го во ри-
мо о све му из ове обла сти. За са да је си-
гур но да су те ме љи за је дан мо дер ни ји, 
функ ци о нал ни ји и гра ђа ни ма до ступ ни ји 
Фонд по ста вље ни. Ре ше ња и пр ве пен-
зи је ће бр же сти за ти до но вих пен зи о не-
ра, а они ко ји то већ је су и сле де ће го ди-
не ће ре дов но и на вре ме до би ја ти сво-
је пен зи је. Сви ма њи ма, као и свим гра-
ђа ни ма и на шим чи та о ци ма же лим да у 
име за по сле них у Фон ду и у сво је име че-
сти там Но ву го ди ну и Бо жић не пра зни ке 
– по ру чу је Сло бо дан Здрав ко вић, ди рек-
тор РФ ПИО.

Ве сна Ана ста си је вић

Дирекција РФ ПИО: професионална едукација и савремена технологија
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Дугорочни циљ реформе је да обезбеди сигурност, по-
узданост и предвидивост, у дугом периоду, функциони-
сања фонда обавезног пензијско-

инвалидског осигурања. Циљ реформе 
мора да буде потпуна еманципација 
овог фонда од захватања из државног 
буџета, стварањем изворних прихода 
из дивиденди по основу држања ак-
ција јавних предузећа и земљишних 
фондова. То не значи одустајање од 
доприноса, него комбинацију та два 
извора средстава, који у крајњој ли-
нији морају да створе и одређену аку-
мулацију за даље инвестирање кроз 
затворене инвестиционе фондове, 
чиме би се остварила и додатна гаран-
ција испуњавања дугорочних обавеза 
фонда према корисницима. 

Даљи правци реформе у Фонду мо-
рају бити оптимализација рада адми-
нистрације, смањење броја запосле-
них и подизање ефикасности на ев-
ропски стандард. Посебан задатак 
реформе мора бити даља сегрегација 
(раздвајање) осигураника и корисни-
ка пензијског фонда, као и пребаци-
вање одређених корисника на фонд 
солидарности (социјално осигурање). 

Држава мора да обезбеди стварање и рад две нове ин-
ституције које треба да употпуне систем обавезног осигу-
рања. Прва је ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОСИГУРАНИКА који 
треба да буде задужен за централну базу података и инди-
видуалне рачуне свих осигураника који морају да буду ос-
нов читавог система обавезног осигурања. Друга институ-
ција је АГЕНЦИЈА ЗА НАДЗОР ФОНДОВА која треба да оба-
вља функцију прикупљања, евидентирања и контроле нап-
лате доприноса, да води централну базу података о инди-
видуалним рачунима свих осигураника, подацима о висини 
средстава на сваком рачуну, о извршавању обавеза послода-
ваца, пензијском фонду који припада осигураницима поједи-
начно, да формира редовне месечне извештаје о висини уп-
лаћених доприноса за сваког осигураника појединачно. 

Будући регулаторни оквир и трансформација Фонда ПИО 
нужно се подређују следећим стратешким и оперативним еле-
ментима: 

1. Доминантан карактер система мора остати текуће 
усклађивање (PAG систем).

2. Због отварања перспективе повећања и диверсифика-
ције прихода и самим тим бољих изгледа у погледу стабил-
ности и одрживости система, Фонд мора да се трансфор-
мише на два колосека: а) у правцу капитализације (акуму-
лације капитала) и б) ограниченог инвестиционог фонда. 
Капитализација фонда је могућа једино кроз стављање у ње-
гов портфолио адекватног дела државног капитала додеље-
ног кроз приватизацију јавних предузећа, дела који је преос-
тао у приватизационом регистру из приватизације друштве-

ног сектора својине и одговарајућег 
дела акција земљишних фондова.

Ограничене могућности инвестици-
оног фонда могу се законом опреде-
лити у домену првокласних вреднос-
них папира државе и можда финан-
сијског сектора у виду краткорочних 
и средњорочних инвестиција, као и 
дугорочне инвестиције у некретнине.

3. По узору, на пример, на рефор-
му аустријског пензијског система, 
мора се установити „индивидуални 
пензијски рачун”, који показује те-
кућа права по основу пензијског оси-
гурања; на тај начин уводи се прин-
цип транспарентности и индивиду-
ално специфичних права.

4. По узору на реформу аустријског 
пензијског система из 2004. године, 
треба увести транзициону паралелну 
методу обрачуна пензија.

Реч је о томе да се изврши катего-
ризација осигураника (особе старије 
од 50 година нпр. на дан 1. јануар 
2010, особе млађе од 50 година на 
дан 1. јануар 2010. и особе које до 

тог дана нису акумулирале ниједан дан стажа у својству 
осигураника), па се онда на категорију старијих од 50 го-
дина примењује критеријум одређивања пензије без узи-
мања у обзир индивидуалног рачуна, за категорију млађих 
од 50 година примењује се паралелни рачун који узима 
пропорционално у обзир и индивидуални рачун, а за ка-
тегорију оних који до 1. јануара 2010. нису стекли стаж у 
својству осигураника примењује се у потпуности база ин-
дивидуалног рачуна.

5. Мора се применити метод корекције постојећих пензија 
који „пегла” дискриминационе ефекте примене различитих 
критеријума у прошлости.

6. Мора се разрадити формула усклађивања просечне 
пензије са кретањем трошкова живота, зарада и реалних 

лични став

ПРЕДСЕДНИК УO О РЕФОРМИ ФОНДА ОБАВЕЗНОГ ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА 

Сопствени приходи уместо 
буџетских субвенција

Др Миладин Ковачевић

Циљ мора да буде потпунo ослобађање 
овог фонда од захватања из државног 
буџета, стварањем изворног прихода кроз 
корпоративизацију јавних предузећа  
и формирање земљишних фондова
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прихода из доприноса и буџетских трансфера, тако да се 
на дужи рок чува установљена „пропорција замене” и ис-
товремено спречава продубљивање дефицита.

7. Мора се релаксирати динамика повећања броја пензи-
онисаних увођењем старосног интервала уместо старосне 
границе пензионисања.

Реформа пензијско-инвалидског система мора на првом 
стубу да омогући стварање изворног прихода, кроз корпо-
ративизацију јавних предузећа и формирање земљишних 
фондова, с циљем релаксације државног буџета, у оквирима 
буџетског дефицита, све до коначне еманципације фонда од 
државне интервенције.

За пет година до прихода од 1,2 милијарде евра 
Укупан приход из нето профита – дивиденди јавних државних, јавних комуналних предузећа и земљишних фондова, који 

се у току спровођења реформе распоређује обавезном фонду пензијско-инвалидског осигурања и корисницима реституције, 
у првих пет година спровођења реформе и у првој години по окончању реформе, износи:

Из приказаних годишњих прихода који се распоређују 
Фонду ПИО, јасно је да је потребно извесно време, 4-5 го-
дина, да би изворни приход достигао ниво буџетског дефи-
цита. На крају периода спровођења реформи може се оче-
кивати да приходи достигну око 50 одсто буџетског транс-
фера Фонду ПИО, што ће представљати битну релаксаци-
ју буџета, примичући се одредници од максимум 10 проце-
ната укупног буџета.

Распоређивањем нето профита – дивиденди јавних др-
жавних и јавних комуналних предузећа, као и дела прихо-
да оствареног у земљишним фондовима (односно инфра-
структурним фондовима, ако због регулативе о грађевин-
ском земљишту, тј. његовој будућој приватизацији није 
могуће формирање земљишних фондова као агената са 
корпоративним портфолиом имовине) – обавезни Фонд 
ПИО могао би у првој години спровођења реформе да ра-
чуна на изворни приход од око 170 милиона евра, за ко-
лико би био релаксиран буџет. По окончању реформе, по-
сле пет година, Фонд ПИО би могао да рачуна на изворни 
приход од око 1,2 милијарде евра.

Да би се остварили пројектовани циљеви, потребно је уре-
дити јавни сектор, јавне и социјалне фондове, као и систем 
управљања државном имовином и јавним добрима. Коначан 

циљ реформе био би стварање препознатљивог и подсти-
цајног инвестиционог амбијента, елиминишући наслеђене 
неизвесности сада укорењене у систему, регулишући јавну 
потрошњу (буџетски корисници и обавезни фондови здрав-
ственог, социјалног и пензијско-инвалидског осигурања), у 
оквиру планских пропорција које не угрожавају развој. 

Реформа треба да буде заснована на познатим и у свету 
прихваћеним нормама, које максимализују употребу и прихо-
де јавних предузећа, као и приходе од градског и грађевин-
ског земљишта, развијају акционарство, предузетништво и 
здраву тржишну конкуренцију, што би даље генерисало већи 
интерес за инвестирање, посебно у гринфилд пројекте.

Формирање значајног акционарског корпуса произашлог 
из корпоративизације јавних државних и комуналних пре-
дузећа, побољшаће рад берзе и пословних банака у делу 
кредитирања привредног развоја и стимулације предузет-
ништва. Створио би се одржив (самоодржив) систем оба-
везног пензијско-инвалидског осигурања, који би гаран-
товао спровођење европских стандарда у овој области. 
Подмирила би се одређена дуговања државе према пуно-
летним грађанима који су дуги низ година радом доприно-
сили развоју и изградњи инфраструктуре, као и дуговања 
према корисницима реституције.

Шта ли њих чека у старости

               ДИВИДЕНДЕ                       ФОНД ПИО               РЕСТИТУЦИОНАРИ
I година 172.250.000€ 172.250.000€ 100,00% 0€ 0,00%

II година 232.000.000€ 232.000.000€ 100,00% 0€ 0,00%

III година 338.750.000€ 338.750.000€ 100,00% 0€ 0,00%
IV година 560.250.000€ 560.250.000€ 100,00% 0€ 0,00%

V година 971.250.000€ 762.990.000€ 78,56% 208.260.000€ 21,44%
VI година 1.403.875.000€ 1.197.325.000€ 85,29% 206.550.000€ 14,71%



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 25. децембар 2009. 7

у  жижи

Ако се има у ви ду да су у Ср би ји 
тре нут но бло ки ра ни ра чу ни 60.000 
пред у зе ћа од ко јих 16.000 у то-

ме има дво го ди шњи или тро го ди шњи 
„стаж”, да иду ће го ди не тре ба да се при-
ва ти зу је још око 1.000 (пре о ста лих) дру-
штве них пред у зе ћа, а да су рас ки ну ти 
ку по про дај ни уго во ри у не што ви ше од 
550 при ва ти зо ва них фир ми, ни је те шко 
про це ни ти да ће би ти све ви ше по тен ци-
јал них ко ри сни ка Фон да со ли дар но сти.

– Не по сто је пре ци зни по да ци о то ме 
ко ли ко ће за по сле них оста ти без по сла, 
али, пре ма не ким про це на ма, мо гло би да 
их бу де и де сет хи ља да – ка же Ја блан Об-
ра до вић, ди рек тор Фон да со ли дар но сти. 
– За ис пла ту ми ни мал них за ра да рад ни-
ци ма у чи јим је фир ма ма по кре нут сте-
чај ни по сту пак за 2010. го ди ну пла ни-
ра но је 365 ми ли о на ди на ра из бу џе та. 
То не ће би ти до вољ но за све ко ји оста-
ну без по сла и при ја ве се Фон ду со ли дар-
но сти. Ве ру јем да ће у том слу ча ју по мо-
ћи Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли-
ти ке, а пре свих Ми ни стар ство фи нан си-
ја, да би се из не ких дру гих из во ра обез-
бе ди ла сред ства и по мо гло бив шим за по-
сле ни ма.

У овој го ди ни из бу џе та је из дво је но 
335 ми ли о на ди на ра за ис пла ту ми ни мал-

них за ра да 3.000 рад ни ка из 150 фир ми 
ко је су оти шле у сте чај, али, по Об ра до-
ви ће вим ре чи ма, до кра ја го ди не би ће их 
још, јер је прак са да се зах те ви под но се у 
по след њи тре ну так, кра јем де цем бра.

– У Фон ду је оста ло још око 50 ми ли о-
на ди на ра и то ће до не кле по кри ти тро-
шко ве за ову го ди ну. Сви ко ји не бу ду 
ис пла ће ни, јер про це ду ра не мо же да се 
окон ча због то га што су ка сно под не ли 
зах тев, но вац ће до би ти по сле 1. ја ну а-
ра 2010, из бу џе та за на ред ну го ди ну – 
об ја шња ва ди рек тор Об ра до вић. 

До кра ја го ди не би ће и око 2.500 не-
га тив них ре ше ња, што зна чи да је ове 
го ди не око 5.500 за по сле них оста ло без 
по сла. За про те кле 4,5 го ди не, ко ли-
ко по сто ји, из Фон да је „на ми ре но” око 
20.000 рад ни ка, а нај ве ћи кли јен ти би ли 
су „Те ле оп тик” (1.200 рад ни ка) и „Зе лен-
го ра”, а у овој го ди ни „Агро жив” (538) и 
„Пла сти ка” из Жи ти шта. Ме ђу тим, про-
блем је што мно ги рад ни ци не зна ју да 
мо гу да оства ре пра во на за ра ду пре ко 

Фон да со ли дар но сти и кад са зна ју за то 
већ је ка сно јер је про шао рок.

– То мно го за ви си од син ди кал них ор-
га ни за ци ја ко је тре ба да их упу те на на-
шу адре су (Но ви Бе о град, Омла дин ских 
бри га да 1, те ле фон 2121-970), али и од 
сте чај них управ ни ка и сте чај них су ди ја – 
сма тра наш са го вор ник. – Нај ви ше нам се 
ја вља ју рад ни ци из Бе о гра да и Вој во ди не 
за хва љу ју ћи, пре све га, њи хо вим син ди-
ка ти ма ко ји их упу ћу ју на нас, и из ис точ-
не Ср би је, по што има мо до бру са рад њу 
са та мо шњим сте чај ним су ди ја ма ко ји од-
мах оба ве шта ва ју за по сле не о мо гућ но-
сти ма оства ри ва ња пра ва пре ко Фон да у 
слу ча ју да њи хо ве фир ме оду у сте чај.

На пи та ње да ли но во у сво је ни За кон о 
сте ча ју (сту пио на сна гу 24. де цем бра, а 
по че ће да се при ме њу је у ро ку од 30 да на) 
до но си не ке по год но сти за рад ни ке, Об ра-
до вић не да је оп ти ми сти чан од го вор:

– За кон, осим убр за ња по је ди них про-
це са да, из ме ђу оста лог, по ве ри о ци не би 
ду го че ка ли на рас по де лу сте чај не ма се, 
не до но си не ке ве ће по вољ но сти за рад-
ни ке. И на да ље је про пи са но да рад ни ци 
мо гу да по кре ну сте чај, али они, ма да су 
тро шко ви по кре та ња та квог по ступ ка не-
што сма ње ни, то не мо гу да учи не бу ду ћи 
да не ма ју нов ца јер ду го ни су при ма ли за-
ра де. Та ко ђе, не по сто ји за кон ска оба ве за 
спре ча ва ња про да је имо ви не пред у зе ћа, 
чи јом би се про да јом у сте чај ном по ступ-
ку сте чај на ма са ипак по ве ћа ла, па та ко 
и за на ми ри ва ње рад ни ка, већ се имо ви-
на крч ми док се сте чај још ни је по кре нуо. 
И ко нач но, За кон не оба ве зу је сте чај ног 
управ ни ка или сте чај ног су ди ју да упо зна 
рад ни ке са мо гућ но сти ма на ми ри ва ња по-
тра жи ва ња пре ко Фон да со ли дар но сти. 

Ми лан ка Иван ча јић

ФОНД СО ЛИ ДАР НО СТИ ОЧЕ КУ ЈЕ ВЕ ЋИ БРОЈ ЗА ПО СЛЕ НИХ ЧИ ЈЕ ЋЕ ФИР МЕ У СТЕ ЧАЈ 

Пла ни ра них 365 ми ли о на 
ди на ра – (не)до вољ но
За ис пла ту ми ни мал них  
за ра да 3.000 рад ни ка у овој 
го ди ни из бу џе та да то  
335 ми ли о на, а до не то  
и 2.500 не га тив них ре ше ња 

По рад ни ку – де вет 
ми ни ма ла ца 
За по сле ни ма ко ји, због сте ча ја, 
оста ну без по сла, Фонд со ли дар-
но сти ис пла ћу је нај ви ше де вет 
ми ни мал них за ра да, што је у овој 
го ди ни из но си ло 137.000 ди на ра 
(87 ди на ра по са ту, или око 15.200 
ме сеч но). Ова су ма се ме ња за ви-
сно од ми ни мал не це не ра да ко ја 
се утвр ђу је два пу та го ди шње.

Ја блан Об ра до вић

Плате годину, доприноси две уназад
И по новоусвојеном Закону о стечају, из стечајне масе се прво намирују 
трошкови стечајног поступка. 
Дугови запосленима и бившим радницима и даље су на врху свих 
потраживања. У првом исплатном реду су неисплаћене зараде, али 
запослени ће моћи да рачунају само на исплату минималних нето зарада 
(укамаћених од дана када је требало да буду исплаћене до почетка стечаја), 
и то најдуже годину дана уназад пре него што је отворен стечајни поступак 
фирме у којој су били запослени. Неплаћени доприноси за пензијско и 
инвалидско осигурање, међутим, биће им подмирени уназад за две године 
пре отварања стечајног поступка – основицу за обрачун чиниће најнижа 
месечна основица доприноса на дан отварања стечајног поступка. 
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На осмој Кон фе рен ци ји Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не, одр жа ној сре ди ном де-
цем бра у Врд ни ку, усво је ни су Ста тут и 
По слов ник Скуп шти не Са ве за у скла ду са 
но вим за ко ном о удру же њи ма. 

На рав но, не за о би ла зна те ма и на овом 
ску пу би ло је раз ма тра ње со ци јал ног и ма-
те ри јал ног по ло жа ја ко ри сни ка пен зи ја у 
Ср би ји.

– По сто ји ути сак да се на ру ша ва си стем 
ПИО. До сад смо има ли већ три ре фор ме 
пен зиј ско-ин ва лид ског си сте ма и у сва-
кој су нај ве ћи те рет сно си ли пен зи о не ри. 

Са да та ко не што не би сме ло да се до го-
ди. И нај ста ри ја по пу ла ци ја мо ра оче ки ва-
ти бо љи так, а до то га не ће до ћи ако оста-
не ускла ђи ва ње пен зи ја са мо са тро шко-
ви ма жи во та, и то по про то ку шест ме се-
ци. Пен зи је мо ра ју да пра те раст за ра да. 
Основ ни циљ, на рав но, мо ра нам би ти да 
нај ви шу сто пу ра ста има дру штве ни бру-
то про из вод, а у од но су на ње га и сто па 
ра ста за ра да мо ра би ти ни жа – што до сад 
ни је био слу чај – ре као је Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не. 

По Не на ди ће вим ре чи ма, нео п ход но је 

ја ча ти др жав ни Фонд ПИО ко ји се мо ра 
ка пи та ли зо ва ти да би имао сво је при хо де 
ко ји ће се вре ме ном уве ћа ва ти:

– У про тив ном, по сто ји опа сност да се он 
пре тво ри у не ки со ци јал ни фонд из ко га ће 
бу ду ће ге не ра ци је при ма ти још ни же пен-
зи је. Фонд ПИО тре ба да иде у том прав-
цу да би љу ди ко ји ће оти ћи у пен зи ју за 10 
до 20 го ди на мо гли да жи ве нор мал но и до-
сто јан стве но. Сви дру ги ви до ви фон до ва, 
као што су до бро вољ ни при ват ни и оста ли, 
мо гу да бу ду са мо до пу на ова квом на чи ну 
оси гу ра ња – за кљу чио је Не на дић.

Зо ран Јев тић, 
члан Ре пу блич ког 
од бо ра Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је и 
члан Рад не гру пе за 
ре фор му пен зиј ског 
си сте ма, оба ве стио 
је при сут не о то ку 
ра да на из ме ни За-
ко на о ПИО.

– Има пу но пред-
ло га и ми шље ња, тек 
ће се на ћи од го ва-

ра ју ћа ре ше ња, али за кон ће би ти при пре-
мљен до кра ја фе бру а ра ка ко је и на ја вље-
но. Уса гла си ће мо ста во ве, па ће мо иза ћи у 
јав ност и сви ма ће би ти по зна то ко ја и ка-
ква ре ше ња су да та. Мо је ми шље ње је да 
би то тре ба ло да бу де но ви за кон о ПИО, 
ко ји ће об у хва ти ти све пен зи о не ре и оси гу-
ра ни ке, оне из МУП-а, и вој не и ци вил не – 
ре као је Јев тић.

Де ле га ти су пред ло жи ли да се и Ми лан 
Не на дић, ис пред Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, укљу чи у Рад ну гру пу за ре фор му 
пен зиј ског си сте ма.

Кре ди ти  
за же не  
пред у зет ни ке

Мод ни сту дио „Пи ко ли но” Љу-
бин ке Ра до њић, на гра ђе не за 
нај бо љу пред у зет нич ку иде ју, и 
пре ви ше од ме сец да на отво ре-
на пе ка ра же на ста нов ни ца кра-
гу је вач ке „Си гур не ку ће”, при ме-
ри су успе шних ре зул та та ми кро-
кре дит не ли ни је чи ји су по кре-
та чи Скуп шти на гра да Кра гу јев-
ца, Ре ги о нал на аген ци ја за раз вој 
Шу ма ди је и По мо ра вља и кра гу-
је вач ка „Кре ди бан ка”. 

Ова кре дит на ли ни ја на ме ње-
на је же на ма из со ци јал но угро-
же них по ро ди ца, а фи нан сиј-
ски је по др жа на и од ита ли јан-
ске во лон тер ске ор га ни за ци је 
„A.L.J. ON LUS” и Вла де Кра ље ви-
не Нор ве шке. Кре дит за по кре-
та ње соп стве ног по сла од 1.500 
евра, на 24 ме се ца, са грејс-пе-
ри о дом од по ла го ди не и но ми-
нал ном ка ма том од шест од сто, у 
овој и про шлој го ди ни до би ло је 
10 же на.

Ка ко на ја вљу је Ја смин ка Лу-
ко вић-Ја гли чић, ди рек тор Ре ги-
о нал не аген ци је за раз вој Шу ма-
ди је и По мо ра вља, за ову кре-
дит ну ли ни ју у на ред ној го ди ни 
би ће из дво је но 100.000 евра, а 
мо ћи ће да кон ку ри шу све же не 
са под руч ја Шу ма диј ског и По-
мо рав ског окру га, не са мо оне из 
ка те го ри је угро же них.

Но ви бро је ви  
по ре ским  
об ве зни ци ма

Сви по ре ски об ве зни ци до би ће 
од Но ве го ди не но ви иден ти фи-
ка ци о ни број по мо ћу ко га ће мо-
ћи елек трон ским пу тем да пра-
те ста ње на свом по ре ском ра чу-
ну и до би ју по твр ду о из ми ре ним 
оба ве за ма. 

По чет ком го ди не би ће уве ден 
и је дин стве ни ре ги стар по ре ских 
об ве зни ка та ко да ће се пр ви пут 
на јед ном ме сту на ћи по да ци о 
свим по ре ским об ве зни ци ма, њи-
хо ви до си јеи и спи сак по ве за-
них ли ца, на ја вио је Де јан Ви до-
је вић, по моћ ник ди рек то ра По ре-
ске упра ве у днев ном ли сту „По-
ли ти ка”.

Кра гу је вач ко 
Удру же ње гра ђа-
на „Сун це” ше сти 
пут је до де ли ло 
„По ве љу за до бра 
де ла”. 

На све ча но сти у 
Га ле ри ји На род не 
би бли о те ке у Кра-
гу јев цу ово при-
зна ње уру че но је 
на став ни ци у пен-
зи ји На ди Ко цић. 
Ка ко је обра зло-
жи ла Та ња Па вло вић, пред сед ни ца ко ми-
си је за до де лу при зна ња, пен зи о ни са на 
на став ни ца срп ског и ру ског је зи ка На да 
Ко цић за слу жи ла је ову по ве љу то ле ран-
ци јом, раз у ме ва њем и по др шком ђа ци ма 
то ком рад ног ве ка: не се бич но је по ма га-
ла ром ској де ци, уче ни ци ма из со ци јал но 

угро же них по ро ди ца 
и де ци без ро ди тељ-
ског ста ра ња из До-
ма „Мла дост” у Кра-
гу јев цу. Ор га ни зо-
ва ла је мно го број не 
ху ма ни тар не ак тив-
но сти, а до бра де-
ла ни ка да ни је ко ри-
сти ла за лич ну про-
мо ци ју. 

До бит ни ца ни-
је кри ла уз бу ђе ње 
што се по сле то ли-

ко го ди на њен рад це ни. На све ча но сти 
је пост хум но до де ље но спе ци јал но при-
зна ње Ве ри ци Бе ло и ци, пре ми ну лој на-
став ни ци ОШ „Дра ги ша Лу ко вић Шпа-
нац”, за ак тив но сти на со ци о ху ма ни тар-
ном пла ну и уру че на чла но ви ма по ро ди-
це Бе ло и ца.

По ве ља за до бра де ла

Пен зи је мо ра ју да пра те за ра де
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између два броја

Пре о ста ла ра та јав ног ду га, ко ја је по љо при вред ним пен зи о не ри ма тре ба ло да бу де 
на ми ре на ове го ди не, би ће ис пла ће на тек 2011. Уз дуг ће би ти об ра чу на та и ис пла ће-
на и за кон ска ка ма та од 8,5 од сто на го ди шњем ни воу.

Тре ћа, прет по след ња ра та др жав ног ду га по љо при вред ним пен зи о не ри ма у Ср би ји, 
на ста ла пре тва ра њем не ис пла ће них пен зи ја у јав ни дуг, ис пла ће на је у ја ну а ру 2008. 
го ди не. Око 223.000 пен зи о не ра у про се ку је та да до би ло по 23.000 ди на ра.

По след ња ра та јав ног ду га пре ко ред но је ис пла ће на кра јем де цем бра 2007. го ди не. 

Ис пла та  
пен зи ја

Ис пла та дру гог 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 25. 
де цем бра.

Бив шим по љо при вред ни ци ма 
ис пла та ду гог де ла но вем бар ских 
пен зи ја кре ну ла је 19. де цем бра, 
а пен зи о ни са ним вој ним ли ци ма 
дру ги део но вем бар ских при на-
дле жно сти ис пла ћен је од 21. де-
цем бра.

Чек из За гре ба
Из хр ват ског Ми ро вин ског за-

во да ис пла та но вем бар ских при-
на дле жно сти пен зи о не ри ма ко ји 
жи ве у Ср би ји по че ла је 16. де-
цем бра. За 32.454 ко ри сни ка пен-
зи ја за ра ђе них у Хр ват ској Ко-
мер ци јал ној бан ци је упла ће но 
бли зу 6,4 ми ли о на евра, па је чек 
из За гре ба, у про се ку, вре дан око 
197 евра.

За ра де  
не што ни же

Про сеч на бру то за ра да ис пла-
ће на у но вем бру 2009. го ди не из-
но си 43.895 ди на ра, са оп штио је 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти-
ку. То је но ми нал но ма ње за 0,6, 
а ре ал но за 1,4 од сто од про се ка 
ис пла ће ног у ок то бру. 

Не то за ра да, без по ре за и до-
при но са, у но вем бру из но си 
31.576 ди на ра и но ми нал но је ни-
жа за 0,5, а ре ал но за 1,3 од сто 
од ок то бар ске не то пла те.

Ка та стар ски  
при ход 
без по ре за 

Ако по сла ни ци На род не скуп-
шти не усво је За кон о из ме на ма и 
до пу на ма за ко на о по ре зу на до-
хо дак гра ђа на, по љо при вред ни-
ци ће и у 2011. го ди ни би ти осло-
бо ђе ни пла ћа ња по ре за на до хо-
дак на ка та стар ски при ход. Ти-
ме би се на ста ви ла прак са за по-
че та 2004. го ди не да се се ља ци-
ма не опо ре зу је при ход да би би-
ли сти му ли са ни да по ве ћа ју про-
из вод њу.

Се ља ци ма дуг 2011. го ди не

Вој во ђан ски сто ча ри тре ба ло би до кра ја го ди не, по сред ством ре ги о нал них се лек-
циј ских слу жби, бес по врат но да до би ју 40 ми ли о на ди на ра. Ова сред ства се, пре ма 
ре чи ма Да ни је ла Пе тро ви ћа, по кра јин ског се кре та ра за по љо при вре ду, сто ча ри ма до-
де љу ју у окви ру Про гра ма за уна пре ђе ње ове по љо при вред не гра не у Вој во ди ни у 
2009. го ди ни.

Пе тро вић је, сре ди ном де цем бра, пот пи сао уго во ре с ко ри сни ци ма ових сред ста ва ко-
ја су им до де ље на кроз три рас пи са на кон кур са: 141 уз га ји вач сто ке до би ће 36,5 ми ли-
о на ди на ра за спро во ђе ње се лек тив них ме ра на уна пре ђе њу сто чар ства, 25 уз га ји ва-
ча до би ће ми ли он и по ди на ра за одр жа ва ње ло кал них и ре ги о нал них из ло жби сто ке, а 
два ми ли о на ди на ра рас по ре ђе на су на 52 ко ри сни ка за су фи нан си ра ње тро шко ва уна-
пре ђе ње ра да удру же ња од га ји ва ча сто ке.

Пот пи си ва ње уго во ра у Скуп шти ни Вој во ди не

Сто ча ри ма бес по врат но 40 ми ли о на
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актуелно

ПРЕ ПО РУ КА НА ШИМ ГА СТАР БАЈ ТЕ РИ МА: ПРО ВЕ РИ ТЕ СТАЖ У ФОН ДУ ПИО 

Не че ка ти усло ве за пен зи ју

За раз ли ку од по ступ ка код Ре пу-
блич ког фон да ПИО за оства ри ва ње 
не ког пра ва пре ма до ма ћим про пи-

си ма, по сту пак са еле мен ти ма ино стра-
ног оси гу ра ња тра је ду же јер је у пи та-
њу ме ђу др жав ни по сту пак. На и ме, ра ди 
утвр ђи ва ња од ре ђе не чи ње ни це, а на-
ро чи то при ли ком утвр ђи ва ња пен зиј ског 
ста жа оства ре ног у дру гој зе мљи, не ка да 
је по треб но по сла ти и по пет-шест ур-
ген ци ја ино стра ном но си о цу со ци јал ног 
оси гу ра ња да би се до био тра же ни по да-
так без ко га се не мо же при зна ти зах те-
ва но пра во.

– Са ве ту јем на ше гра ђа не ко ји ра де 
или бо ра ве у ино стран ству да при ли ком 
по се те на шој зе мљи и оби ла ска род би не 
то ком пред сто је ћих пра зни ка, или не ком 
дру гом при ли ком, про ве ре лич но или у 
те ле фон ском раз го во ру код Фон да ПИО 
по дат ке о свом ста жу оси гу ра ња у Ср-
би ји – и без до но ше ња управ ног ак та – 
ка же Ми ле Ћу ли брк, на чел ник Оде ље-
ња за ПИО по ме ђу на род ним уго во ри ма 
у Ди рек ци ји По кра јин ског фон да ПИО у 
Но вом Са ду. 

На ши га стар бај те ри, по ре чи ма Ћу ли-
бр ка, та ко ће има ти „чи сту си ту а ци ју”:

– Зна ће ко ли ко ста жа им је при зна то, 
шта им не до ста је, ко ли ко још тре ба да 
ра де, ка да мо гу да оду на тр жи ште ра да, 
да ли је по треб но да до пла ћу ју не до ста-
ју ћи стаж по чла ну 15. А има ће са зна ње 
и о ква ли те ту сво га ста жа, по што на ша 
зе мља, за раз ли ку од не ких дру гих, за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју при зна је 
са мо стаж за ко ји су упла ће ни до при но-
си. Уко ли ко на ши љу ди има ју стаж оси-
гу ра ња на вр шен у ино стран ству, мо гу – 
и пре по ру ка је да то учи не – да под не су 
зах тев за утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа 
пре под но ше ња зах те ва за пен зи ју, што 

је ва жно у слу ча је ви ма при зна ва ња пра-
ва на сра змер не пен зи је (стаж из обе зе-
мље). Та ко ђе, ка да на ши гра ђа ни има ју 
оства рен стаж у дру гим др жа ва ма ко ји је 
кра ћи од 12 ме се ци, та да, пре ма ве ћи ни 
пот пи са них спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу, овај стаж „па да” на те рет на шег 
фон да и при зна је се при ли ком об ра чу на 
пен зи је – об ја шња ва Ми ле Ћу ли брк раз-
ло ге за ра ни је утвр ђи ва ње ино-ста жа. 

На рав но, и тра ја ње по ступ ка за оства-
ри ва ње пен зи је се ка сни је бит но скра-
ћу је. 

Ко ри стан са вет на шим гра ђа ни ма ко-
ји при ма ју нај ни же пен зи је, а у ме ђу-
вре ме ну оства ре пра во на пен зи ју у ино-
стран ству, је сте да су ду жни да ову про-
ме ну при ја ве на шем фон ду. Уко ли ко су 
обе пен зи је, са бра не, ви ше од ов да шње 
за ко ном га ран то ва не ми ни мал не пен зи-
је, Фонд ПИО до но си ре ше ње о об у ста ви 
нај ни же пен зи је; уко ли ко, пак, пен зи о-
нер не при ја ви ову про ме ну, по сто ји мо-
гућ ност да на ста ви још из ве сно вре ме да 
при ма су му на ко ју ви ше, за пра во, не ма 
пра во, па ће, ка сни је, то мо ра ти да вра-
ти. На рав но, и у ме ђу на род ним спо ра зу-
ми ма пред ви ђе но је да др жа ве пот пи сни-
це оба ве шта ва ју јед на дру гу о свим про-
ме на ма код ко ри сни ка пен зи ја, али не ка-
да то оба ве ште ње сти же са за ка шње њем 
па су мо гу ће пре пла те пен зи ја.

Пре ма ре чи ма на чел ни ка Ћу ли бр-
ка, гра ђа ни мо гу зах те ве за оства ри ва-
ње пра ва да под но се у свим фи ли ја ла-
ма, пре ма ме сту пре би ва ли шта или бо-
рав ка, мо гу да их по ша љу по штом, а у 
Вој во ди ни могу и лич но да до ђу у Ди рек-
ци ју По кра јин ског фон да. Та ко ђе, дво је-
зич ни зах те ви мо гу да се пре да ју ор га ну 
со ци јал ног оси гу ра ња и у стра ној др жа ви 
где бо ра ве, јер је то ре гу ли са но спо ра зу-
мом, чак и ако оси гу ра ник не ма ста жа у 
на шој или до ми цил ној зе мљи. И обр ну то. 
По кра јин ски фонд има и три пре во ди о-
ца (ко ји ко ри сте не мач ки, фран цу ски, ен-
гле ски, ита ли јан ски и ма ђар ски је зик), па 
оси гу ра ни ци мо гу да за тра же и њи хо ве 
услу ге. За по сле ни из Ино-оде ље ња ра де 
и у фи ли ја ла ма у Су бо ти ци, Ки кин ди, Вр-
шцу и Пан че ву. 

Оде ље ње по сти же до бре ре зул та те у 
ра ду. Ре ци мо, до де цем бра ове го ди не 
под не то је 12.756 но вих зах те ва са при-
ме ном ме ђу на род них уго во ра о со ци јал-
ном оси гу ра њу, а ре ше но је 13.533, што 
го во ри да је од ра ђен и део за о ста лих 
пред ме та из прет ход не го ди не.

Ми ро слав Мек те ро вић

На ша зе мља при зна је са мо 
ино стра ни стаж за ко ји  
је упла ћен до при нос за ПИО

Ми ле Ћу ли брк
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иза шалтера

Ле по је чу ти да има пен зи о не ра ко-
ји да не про во де у ви кен ди ца ма, 
ужи ва ју ћи у иди лич ном ам би јен ту, 

да ље од град ске бу ке, гу жви у пре во зу 
и сва ко днев ног стре са. Али, ни је ре дак 
слу чај да не ки од њих „за бо ра ве” да о 
свом но вом бо ра ви шту оба ве сте и Пен-
зиј ски фонд, па, ако не отво ре те ку ћи 
ра чун или не овла сте не ког да по ди же 
за њих пен зи ју, кад на вра те да оби ђу 
стан, не при јат но се из не на де ка да их у 
по шти оба ве сте да не мо гу да по диг ну 
свој но вац: по што је на осно ву из ве шта ја 
по шта ра утвр ђе но да се ко ри сник не на-
ла зи на при ја вље ној адре си, из но си не у-
ру че них пен зи ја вра ће ни су, по про пи су, 
над ле жној фи ли ја ли Фон да ко ја ис пла ћу-
је пен зи ју.

Та ко се не дав но пред шал те ри ма Слу-
жбе 1 Фи ли ја ле Бе о град на Но вом Бе о-
гра ду ко ри сник пен зи је по жа лио да му 
је ис пла та об у ста вље на већ две го ди не 

и да не мо же да јој уђе у траг, па га са 
по штан ских шал те ра упу ћу ју да се обра-
ти Пен зиј ском фон ду. Ме ђу тим, и сам је 
при знао да је, од ка да је пен зи о ни сан, 
све вре ме про вео у ви кен ди ци на се лу, 
да се за то вре ме ба вио по љо при вре дом, 
пе као ра ки ју и ску пљао бе ри ћет, па, на-
рав но, ни је био на кућ ној адре си ка да је 
по штар де лио пен зи је.

Ка ко ко ри сник ни је ни ко га овла стио 
да у ње го во име по ди же пен зи ју док је 
он бо ра вио у ви кен ди ци, а при том ни-
је оба ве стио Фонд да се фи зич ки не на-
ла зи на при ја вље ној кућ ној адре си, ло-
гич но је да ме сеч ни из но си пен зи је ни су 
мо гли да бу ду ис пла ћи ва ни. Али, то ни-
је све. Пра во из не на ђе ње на ста је тек ка-
да нео пре зни пен зи о нер са зна да Фонд 
не мо же да му ис пла ти све пен зи је уна-
зад, већ са мо за 12 по след њих ме се ци. У 
ре ше њу ко је Фонд ПИО до не се на ве де-
но је и упо зо ре ње да је ко ри сник пра ва 
ду жан да оба ве сти фонд о сва кој про ме-
ни ко ја мо же би ти од ути ца ја на оства-
ре но пра во, па је ја сно да је над ле жну 
фи ли ја лу тре ба ло оба ве сти ти о про ме ни 
адре се и рас пи та ти се шта да се пре ду-
зме у та квом слу ча ју. Али, бу ду ћи да то 
у прак си мно ги пре ви де, па због нео ба-
ве ште но сти ри зи ку ју да пре тр пе ште ту, 
ни је на од мет да чи та о ци ма да мо не ко-
ли ко са ве та.

Ако сте на ви кли да вам по штар до но си 
пен зи ју на кућ ну адре су, а ду же сте од сут-

ни, или че сто пу ту је те па по штар не ма ко-
ме да је уру чи, мно го је ра ци о нал ни је да 
отво ри те те ку ћи ра чун у по шти или у бан-
ци. На тај на чин мо же те и у дру гом гра-
ду у Ре пу бли ци да по диг не те но вац с ра чу-
на ако вам за тре ба. Ако, пак, пла ни ра те да 
от пу ту је те у ино стран ство и оста не те ду-
же, што је вр ло чест слу чај, мо же те овла-
сти ти не ког да уме сто вас по ди же но вац. С 
об зи ром на то да се и у та квим слу ча је ви-
ма де ша ва ју не спо ра зу ми, од но сно да се 
об у ста ви ис пла та пен зи је због ис те ка ро-
ка ва же ња овла шће ња, мо ра те стро го во-
ди ти ра чу на о то ме да се овла шће ње об-
на вља сва ке го ди не. Уко ли ко се не об но-
ви, оде ље ње фи нан си ја над ле жне фи ли-
ја ле РФ ПИО про сле ди ће пен зиј ском оде-
ље њу из ве штај ра ди до но ше ња ре ше ња 
о об у ста ви пен зи је. Ис пла та мо же, на рав-
но, опет да се ус по ста ви ако стран ка под-
не се по но во зах тев уз ко ји при ло жи но во 
овла шће ње. Али, и у том слу ча ју ис пла та 
се мо же ус по ста ви ти нај да ље до 12 ме се-
ци уна зад.

Што се ти че ис пла те при на дле жно сти 
из бив ших ре пу бли ка, ко ри сни ци та квих 
пен зи ја тре ба да по ве ду ра чу на и о то ме 
да ре дов но – два пу та го ди шње, до ста-
вља ју по твр де о жи во ту над ле жном ино-
фон ду ко ји их ис пла ћу је. Уко ли ко про ме-
не адре су ста но ва ња, та ко ђе, као и при-
ма о ци до ма ћих пен зи ја, тре ба о то ме да 
оба ве сте и до ма ћи и стра ни фонд.

С. Мар се нић

Пен зи је 
уна зад  

нај ду же  
го ди ну  

да на

АКО ВАС ПО ШТАР ВИ ШЕ ПУ ТА 
НЕ НА ЂЕ НА КУЋ НОЈ АДРЕ СИ 

Пен зи о не ри има ју оба ве зу да 
о сва кој про ме ни бо ра ви шта 
оба ве сте РФ ПИО,  
у про тив ном мо же се де си ти 
да оста ну без не у ру че них  
при на дле жно сти 
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УжИ ЦЕ: 
„Бу ђе ње до бро те  
и љу ба ви” и у 2010.

Бран ки ца Је ре мић, по-
моћ ник гра до на чел ни ка за 
со ци јал ну по ли ти ку у Скуп-
шти ни оп шти не Ужи це:

– Бу џе том за сле де ћу го-
ди ну пред ви де ли смо око 40 
ми ли о на ди на ра или 2,5 од-
сто сред ста ва као по моћ љу-
ди ма с фи нан сиј ским и дру-
гим не во ља ма. И у 2010. ће-
мо на ста ви ти с ак ци јом „Бу-
ђе ње до бро те и љу ба ви” ко ју 
смо за по че ли 7. ја ну а ра ове 
го ди не. Фор ми ра ли смо Са-
вет за бор бу про тив си ро ма-

штва ко ји је у 2009. од при-
вре де и гра ђа на при ку пио 
ми ли он и по ди на ра (што у 
нов цу, што у на мир ни ца ма, 
ле ко ви ма, сред стви ма за хи-
ги је ну...). Та по моћ је на ме-
ње на ви шеч ла ним и по ро ди-
ца ма ко је има ју те шко бо ле-
сну или ин ва лид ну де цу, као 
и оним фа ми ли ја ма у ко ји ма 
ро ди те љи не ра де а де ца им 
сту ди ра ју из ван Ужи ца, у ве-
ли ким уни вер зи тет ским цен-
три ма. Пла ни ра мо да из ове 
ак ци је у на ред ној го ди ни из-
ник не фонд за бор бу про тив 
си ро ма штва. 

За јед но крат ну по моћ нај-
у гро же ни ји ма ове го ди не 
смо утро ши ли осам и по ми-
ли о на ди на ра, док у 2010. 
на ме ра ва мо да за ове на ме-
не из дво ји мо око де вет ми-
ли о на. То сва ка ко ни је до-
вољ но, али гра до на чел ник, 
пре ма од лу ци о пра ви ма у 
обла сти со ци јал не за шти те, 
мо же да одо бри ван ред ну 
нов ча ну по моћ. Осим то га, 
ста ра мо се да де ци с ин ва-
ли ди те том оси гу ра мо днев-
ни бо ра вак, да обез бе ди мо 
по моћ у ку ћи ста рим и ин-
ва лид ним ли ци ма, да збри-
не мо оста ре ле у до мо ви ма и 
за оне, ко ји ма је то по треб-
но, да обез бе ди мо при хва-
ти ли шта. 

СМЕ ДЕ РЕ ВО: 
Ви ше од тре ћи не  
за нај у гро же ни је

Др Ве сна Је ре мић-Дра го-
је вић, пред сед ник Са ве та 
за со ци јал ну по ли ти ку Сме-
де ре ва:

– Из бу џе та гра да за ре сор 
со ци јал не по ли ти ке у 2010. 
го ди ни пла ни ра но је 84 ми-
ли о на ди на ра, од ко јих је око 
30 ми ли о на на ме ње но нај у-
гро же ни јим ка те го ри ја ма ста-
нов ни штва. Део сред ста ва би-
ће упо тре бљен за збри ња ва-
ње ин тер но ра се ље них ли ца, 
од но сно за из град њу ста но ва 
у со ци јал но за шти ће ним усло-

ви ма. Фи нан си ра ће се, та ко-
ђе, и на род не ку хи ње за 900 
ко ри сни ка. За љу де ко ји ни-
су у ста њу да до ђу по оброк 
у на род ну ку хи њу ор га ни зо ва-
на је та ко зва на хра на на точ-
ко ви ма, док ће се се о ском ста-
нов ни штву у фи нан сиј ској не-
во љи пре ко ме сних за јед ни-
ца ис по ру чи ва ти ланч-па ке ти. 
Од по ме ну тих 30 ми ли о на ди-
на ра од ре ђе на сред ства на ме-
ње на су и за спро во ђе ње про-
гра ма со ци јал не по мо ћи и по-
бољ ша ње жи во та Ро ма. Пла-
ни ран је и но вац за пет ге рон-
то до ма ћи ца ко је оп слу жу ју 
36 ко ри сни ка а и за при хват-
не ста ни це за љу де без кро ва 
над гла вом. Же ле ла бих да на-
гла сим да се у Сме де ре ву на-
ла зи нај ве ћи ко лек тив ни цен-
тар за сме штај из бе глих и ин-
тер но ра се ље них ли ца на Бал-
ка ну, што пред ста вља ве ли ко 
оп те ре ће ње за град ски бу џет 
па ће, из ве сно, због то га би ти 
нео п ход но и до дат но из два ја-
ње сред ста ва из град ске ка се.

НИШ: 
Јед но крат на по моћ 
пен зи о не ри ма

Град ским бу џе том Ни ша 
за 2010. пр ви пут су пла ни-
ра на сред ства за јед но крат-
ну нов ча ну по моћ пен зи о не-

анкета

ШТА ЗА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈЕ У 2010. ПЛА НИ РА ЈУ ЛО КАЛ НЕ ВЛА СТИ 

Со ци јал ни ди нар сву да  не до во љан
У мно гим оп шти на ма не ма ју шта да ка жу о 
по мо ћи су гра ђа ни ма, у дру ги ма ра чу на ју и на 
до бро ту и пле ме ни тост до на то ра

На ја вље но за мр за ва ње за ра да и пен зи ја у на ред ној 
го ди ни по себ но је за бри ну ло за по сле не и пен зи о не-
ре ко ји ма је и у овој „од ла зе ћој го ди ни” је два по ла-

зи ло за ру ком да с рас по ло жи вим нов цем са ста ве по че так 
и крај ме се ца. Обра ти ли смо се сто га ло кал ним вла сти ма 
у Ср би ји да са зна мо да ли су у бу џе ти ма за 2010. пред ви-
де ли од ре ђе не ме ре и но вац да би су гра ђа ни ма ко ји се на-
ла зе на ру бу ег зи стен ци је омо гу ћи ли да ка ко-та ко пре жи-
ве ра зно ра зна на ја вље на по ску пље ња. О си ту а ци ји „на те-
ре ну” до вољ но, на жа лост, све до чи и чи ње ни ца да нам у 
мно гим оп шти на ма ни су ни од го во ри ли...

Го ди на ма без по сла и за ра да
Су за на Стан ко вић, со ци о лог Цен тра за со ци јал ни  
рад, ка же да је све ви ше ма те ри јал но угро же них 
по ро ди ца и да су по треб не од луч не ме ре за њи хо во 
збри ња ва ње. 
Пре ма по да ци ма Са ве за са мо стал них син ди ка та Ја-
бла нич ког окру га (не са свим пре ци зним), ве о ма је 
угро же но нај ма ње де се так хи ља да Ле сков ча на. Од 
по чет ка тран зи ци је, 2002. го ди не, без по сла је оста ло 
око 17.000 рад ни ка, и то угла вом у тек стил ној ин ду-
стри ји. 
– На жа лост, због по гре шне при ва ти за ци је, мно ги рад-
ни ци су се не сво јом кри ви цом на шли на ули ци а не ма-
ли број за по сле них већ ме се ци ма не при ма за ра де. Има 
и оних ко ји ма се го ди на ма не ис пла ћу ју ни ми ни мал не 
при на дле жно сти – ис ти че Јо ви ца Не дељ ко вић, се кре тар 
Са ве за са мо стал них син ди ка та. Д. К.
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ри ма с ни ским при на дле жно-
сти ма. Нов ча ну по моћ, за ко-
ју је из град ске ка се из дво је-
но 40 ми ли о на ди на ра, до би-
ће око 14.000 нај ста ри јих Ни-
шли ја чи је пен зи је ни су ви ше 
од 12.000 ди на ра.  

ЛЕ СКО ВАЦ: 
На ста вља се бри га  
о си ро ма шни ма

Сло бо дан Ко цић, гра до-
на чел ник Ле сков ца:

– Ма да ће пр ви ме се ци 2010. 
го ди не про те ћи „у зна ку” при-
вре ме ног фи нан си ра ња ло кал-
не са мо у пра ве и ње них ко ри-
сни ка, бри га о нај у гро же ни ји ма 
не ће из о ста ти. Иако је у на ред-
ној го ди ни не ми нов но ре ду ко-

ва ње та ко зва них сит них ко ри-
сни ка бу џет ских сред ста ва са 65 
на са мо 25, нај у гро же ни ји Ле-
сков ча ни ни у том слу ча ју не ће 
би ти оште ће ни. Си ро ма штво, 
сва ка ко, нај ви ше по га ђа не за-
по сле не. У Ја бла нич ком окру гу 
без по сла је ви ше од 35.000 љу-
ди. Ло кал на са мо у пра ва се тру-
ди да обез бе ди но вац за пру жа-
ње јед но крат не по мо ћи ко ја из-
но си од хи ља ду до пет хи ља да 
ди на ра и до де љу је се нај си ро-
ма шни јем ста нов ни штву за ку-
по ви ну ле ко ва, огре ва, пут не 
тро шко ве... О то ме ко ће и ко-
ли ко нов ца до би ти од лу чу је се 
на осно ву кри те ри ју ма и пред-
ло га со ци јал них рад ни ка ко ји 
пра те и ана ли зи ра ју сва ки кон-
кре тан слу чај. Од не дав но На-
род на ку хи ња ис по ру чу је днев-
но 500 обро ка уме сто 350. Про-
це на је да ни ова ко ли чи на не-
ће би ти до вољ на. За њен нор-
мал ни рад по треб но је ме сеч но 
из дво ји ти око 700.000 ди на ра. 
Ло кал на са мо у пра ва обез бе ђу-
је 230.000 ди на ра, а оста ло је 
по моћ „љу ди до бре во ље и до-
на то ра”. Ме ђу ко ри сни ци ма На-
род не ку хи ње и Цен тра за со-
ци јал ни рад нај ви ше је при пад-
ни ка ром ске за јед ни це, од ко јих 
је 90 од сто на ру бу ег зи стен ци-
је и чи је по ро ди це има ју обо-
ле ле чла но ве што им до дат но 
оте жа ва жи вот. 

Д. Коцић

СУ БО ТИ ЦА: 
Олакшице за 
пензионере

Ја не Ма глаи, пред сед-
ник Скуп шти не оп шти не 
Су бо ти ца:

– Бу џет за 2010. још ни је 
усво јен па ће ло кал на са мо-
у пра ва у пр ва три ме се ца ра-
ди ти по прин ци пу „при нуд ног 
фи нан си ра ња”. Оно што је из-
ве сно је сте да не ће би ти сма-
ње на сред ства на ме ње на за 
нај у гро же ни је ка те го ри је ста-
нов ни штва. У ту свр ху је, као 
и ове го ди не, пред ви ђе но 95 
ми ли о на ди на ра а до го вор је 
да се пу тем до на ци ја обез бе-
ди до дат на по моћ нај ста ри јим 
су гра ђа ни ма. То зна чи да ће 
и у 2010. го ди ни нај у гро же ни-
ји Су бо ти ча ни до би ја ти јед но-
днев ни оброк у На род ној ку хи-
њи, би ће им обез бе ђе на јед но-
крат на ма те ри јал на по моћ, као 
и огрев. Ло кал на са мо у пра ва 
ће, пре ко Цен тра за со ци јал-
ни рад, ма те ри јал но угро же ни-
ма омо гу ћи ти да, као и у 2009, 
до би ју па ке те с нео п ход ним 
на мир ни ца ма, на ко је не ма ју 

пра во ко ри сни ци На род не ку-
хи ње. У Су бо ти ци, ина че, има 
нај ви ше си ро ма шних пен зи о-
не ра ко је нај ви ше по га ђа еко-
ном ска кри за па се на сто ји да 
се упра во њи ма олак ша не за-
ви дан по ло жај, пу тем ра зно ра-
зних олак ши ца, као што су, ре-
ци мо, по вла сти це у ко ри шће-
њу град ског пре во за.

 В. Иво ше вић

СЈЕ НИ ЦА:
Је ди ни оброк  
с „на род ног ка за на”

Му риз Ха сић, на чел ник оп-
штин ске упра ве у Сје ни ци:

– Жи ви мо у те шком вре ме-
ну са све ви ше љу ди ко ји ма 
је нео п ход на по моћ, за ра де 
и пен зи је су за мр зну те, мно ги 
оста ју без по сла... Ове го ди не 
је На род на ку хи ња Цр ве ног 
кр ста, ко ја мно ги ма на жа лост 
пред ста вља је ди ну мо гућ ност 
да пре жи ве, по че ла да ра-
ди у но вом објек ту. Ње на из-
град ња је ко шта ла око 43.000 
евра а фи нан си рао је Цр ве-
ни крст Лук сем бур га, док тро-
шко ве одр жа ва ња и рад за по-
сле них ку ва ра сно си оп шти на 
Сје ни ца. На да мо се да ће мо 
као и ове, и у 2010. го ди ни ус-
пе ти да до на ци ја ма обез бе ди-
мо на мир ни це за 500 ко ри сни-
ка. Узда мо се у Ми ни стар ство 
ра да и со ци јал не по ли ти ке ко-
је већ спро во ди ши ру ак ци ју 
по мо ћи на род ним ку хи ња ма с 
мо гућ но шћу отва ра ња но вих, 
уко ли ко се ука же по тре ба за 
њи ма. Јед но днев ни бес плат ни 
оброк је оно на шта нај у гро-
же ни ји Сје ни ча ни мо гу да ра-
чу на ју и у 2010. го ди ни, а на-
сто ја ће мо да им и на дру ге на-
чи не олак ша мо жи вот. 

При ре ди ла: Т. Кр шић

ШТА ЗА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈЕ У 2010. ПЛА НИ РА ЈУ ЛО КАЛ НЕ ВЛА СТИ 

Со ци јал ни ди нар сву да  не до во љан



25. децембар 2009. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

наша тема

При ва ти за ци ја, удру же на с ве ли-
ком еко ном ском кри зом, оста ви ла 
је мно ге рад ни ке без за по сле ња и 

при хо да. Љу ди, не моћ ни да се би и по-
ро ди ци обез бе де и оно нај ми ни мал ни је 
да би пре жи ве ли, обра ћа ју се ло кал ним 
ин сти ту ци ја ма тра же ћи раз не вр сте по-
мо ћи. По не ком не пи са ном пра ви лу, ве-
ћи на увек пр во за ку ца на вра та цен тра 
за со ци јал ни рад.

Хра ни тељ ство, као об лик збри ња ва ња 
де це ко ја не ма ју по ро ди цу или је има ју 

али као да је и не ма ју, код нас има ду гу и 
ле пу тра ди ци ју. Ме ђу тим, хра ни тељ ство 
од ра слих и ста рих љу ди се тек по след-
њих го ди на сти дљи во раз ви ја. Свр ха 
ова квог сме шта ја од ра слих је да им се, 
у дру гој по ро ди ци (што бли же њи хо вој 
аутен тич ној со ци јал ној сре ди ни), обез-
бе ди без бри жни ји и ква ли тет ни ји жи вот. 
А да би јед на по ро ди ца мо гла да пре у зме 
уло гу хра ни тељ ске, по треб но је да у њој 
по сто ји хар мо ни ја и да се сви уку ћа ни 
са гла се да при хва та ју но вог чла на.  

Ка ко по ро дич ни сме штај од ра слих из 
сфе ре пра ва мо же би ти пре то чен у кон-
крет ну ак тив ност ко ја да је ре зул та те, 
по ка за ло се на при ме ру Цен тра за со-
ци јал ни рад у Кру шев цу. Њи хов про је-
кат „По ро дич ни сме штај оста ре лих ли-
ца – ЗА ЈЕД НО” фи нан сиј ски су по др жа ли 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти-
ке и ло кал на са мо у пра ва. Овај про је кат 
је у де ло спро ве ла Еки па за за шти ту од-
ра слих и оста ре лих ли ца по ме ну тог цен-
тра, ко јом ру ко во ди Ми ле на Пе тро ни је-
вић, со ци јал ни рад ник.

– Овај вид за шти те ста рих, као ху ма-
ни ји и јеф ти ни ји у од но су на ин сти ту ци о-
нал ни, про мо ви са ли смо пу тем ло кал них 
ме ди ја. Од зив по тен ци јал них хра ни те ља 
био је ве ли ки на шта је, сва ка ко, ути ца-
ла и ин фор ма ци ја да им сле ду је од ре ђе-
на нов ча на на кна да, а мно ги Кру ше вља-
ни су без по сла па су у хра ни тељ ству ви-
де ли на чин да по пра ве ма те ри јал ни ста-
тус – ка же Ми ле на Пе тро ни је вић. 

Пре ма ње ним ре чи ма, за го ди ну да на, 
ко ли ко је тра јао про је кат, об у чи ли су 23 
хра ни те ља (у то ку је об у ча ва ње још 13), 
удо ми ли су 11 ко ри сни ка, а још пе то ро 
се при пре ма за ула зак у хра ни тељ ску 
по ро ди цу. Та ко до бри ре зул та ти афир-
ми са ли су ова кав на чин збри ња ва ња у 
ло кал ној за јед ни ци, ани ми ра ли мо гу ће 
хра ни те ље, а по го то ву оста ре ле осо бе 
ко је до сад ни су зна ле да, осим сме шта ја 
у до мо ви ма за ста ре, пре ма ко ји ма мно-
ги има ју от пор, по сто ји и дру ги на чин да 
им се по мог не да се не осе ћа ју уса мље-
ни и на пу ште ни. 

И су бо тич ки Цен тар за со ци јал ни рад 
већ го ди на ма под сти че овај вид бри ге о 
ста ри ма. За хва љу ју ћи де жур стви ма со ци-
јал них рад ни ка у свим ме сним за јед ни ца-
ма и до број са рад њи с њи хо вим са ве ти-
ма, лак ше до ла зе до по тен ци јал них ко ри-
сни ка. Тре нут но их је на по ро дич ном сме-
шта ју 62 (бес кућ ни ка, од ра слих са здрав-
стве ним смет ња ма, те ле сним оште ће-
њем, оме те них у мен тал ном раз во ју или 
оста ре лих ко ји, на про сто, не ма ју срод ни-
ке ко ји мо гу да их при хва те). Дра ги ца Ра-
ду ло вић, со ци јал ни рад ник ко ји ру ко во-

ди за шти том од ра слих и ста рих ли ца, ис-
ти че да за по ро ди це ко је же ле да по ста-
ну хра ни тељ ске по сто је од ре ђе ни кри те-
ри ју ми, тач ни је усло ви ко је мо ра ју да ис-
пу ња ва ју. 

– Осим фор мал них, бу ду ћи хра ни те љи 
тре ба да ис пу ња ва ју и хи ги јен ско-стам-
бе не усло ве. Јед на по ро ди ца, исто вре ме-
но, мо же да при ми три или че ти ри ко ри-
сни ка са мо уко ли ко их је дво је у род бин-
ским од но си ма. У со би, ко ја не сме би-
ти ма ња од 12 ква дра та, мо гу би ти сме-
ште на нај ви ше два „но ва уку ћа на”, док 
је за јед ног до вољ на упо ла ма ња со ба. 
Про стор у ко ме бо ра ве мо ра да бу де уре-
дан, до вољ но за гре ван у зим ском пе ри-
о ду, са са ни тар ним чво ром и то плом во-
дом за одр жа ва ње лич не хи ги је не. Ва-
жно је да на ме штај бу де при ла го ђен по-
тре ба ма ко ри сни ка, ко ји у со бу мо же да 
уне се лич не ства ри (ње му дра ге сли ке, 
фо то гра фи је, сит ни це...) – ка же Дра ги-
ца Ра ду ло вић. 

ИАКО ВИ ШЕ СТРУ КО КО РИ СНО, ХРА НИ ТЕЉ СТВО ЗА ОД РА СЛЕ СПО РО СЕ РАЗ ВИ ЈА У СР БИ ЈИ 

Но ве по ро ди це и за ста ре
Сви уку ћа ни тре ба да се  
са гла се да при хва та ју но вог 
чла на, а у фа ми ли ји мо ра  
да вла да хар мо ни ја

По ро дич ни сме штај од ра слих  
и ста рих у Ср би ји по го ди на ма

2005. 233 ко ри сни ка

2006. 264 ко ри сни ка

2007. 370 ко ри сни ка

2008. 481 ко ри сник

2009, за кључ но  
с но вем бром 464 ко ри сни ка

Ми ле на Пе тро ни је вић Дра ги ца Ра ду ло вић

Ме сеч на на кна да за  
из др жа ва ње ко ри сни ка 12.580
Не то из нос на кна де  
за рад хра ни те ља 6.264
До при но си за ПИО ако се 
пла ћа ју оба до при но са 2.097,54
До при нос за здрав стве но 
оси гу ра ње хра ни те ља 1.172,71

Услу ге по ро дич ног сме шта ја  
–  на кна де за но вем бар 2009.  

по ко ри сни ку (у динарима)
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Су бо ти ца је, на по ми ње Ра ду ло вић, 
град са из у зет но раз ви је ном со ци јал ном 
за шти том. Од 20 ми ли о на ди на ра, ко ли-
ко ме сеч но сти же у Цен тар за со ци јал ни 
рад, је дан од сто да је град, док Ре пу бли-
ка ове по тре бе фи нан си ра са 99 од сто. 
Из ових сред ста ва се пла ћа ју и из да ци 
ко ји се ти чу хра ни тељ ства. 

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по-
ли ти ке упла ћу је цен три ма за со ци јал ни 
рад сред ства за из др жа ва ње ко ри сни ка 
– на кна ду за рад хра ни те ља, до при но-
се за пен зиј ско-ин ва лид ско и здрав стве-
но оси гу ра ње и џе па рац за ко ри сни ке. 
Уко ли ко је хра ни тељ пен зи о нер, он на 
осно ву до при но са за ПИО од 2003. го ди-
не оства ру је уве ћа ни пен зиј ски основ; 
не за по сле ни хра ни тељ, ко ји има три ко-
ри сни ка на по ро дич ном сме шта ју, за хва-
љу ју ћи свом ра ду и упла ће ним до при но-
си ма за ПИО при хо ду је ви ше од ми ни-
мал не за ра де и оства ру је ре до ван стаж 
оси гу ра ња, као и сва ки дру ги за по сле-
ни.

Ако љу ди сме ште ни у хра ни тељ ској по-
ро ди ци не ма ју ни ка кве при хо де, до би ја-
ју џе па рац (у но вем бру је из но сио 1.526 
ди на ра), док не што ве ћи џе па рац сле ду је 
они ма ко ји има ју би ло ка кве при хо де или 
пен зи ју (2.398 ди на ра). Овим нов цем ис-
кљу чи во рас по ло жу ко ри сни ци јер је он 
њи ма и на ме њен, од но сно не при па да хра-
ни те љу. 

По след њих го ди на је по ро дич ни сме-
штај ста рих и од ра слих у хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма у бла гом по ра сту. Због ве ће 
на док на де ко ја се до би ја за хра ни тељ-
ство де це, али и због пред ра су да и не до-

вољ не оба ве ште но сти, ви ше по ро ди ца је 
за ин те ре со ва но за бри гу о де ци. 

До са да шње ис ку ство је по ка за ло да 
хра ни тељ ство од ра слих и ста рих бо ље 
„успе ва” у ру рал ним под руч ји ма, јер је 
та мо ма ла или ни ка ква дру штве на за шти-
та ове ка те го ри је ста нов ни штва (не до ста-
ју ин сти ту ци је за њи хов сме штај, клу бо-
ви, не га и по моћ у ку ћи, па тро на жна слу-
жба...). Ку ћа с окућ ни цом, за ни ма ци је у 
ба шти, воћ ња ку или са до ма ћим жи во ти-
ња ма, сва ка ко ви ше при ја ју ста ри ма ко-
ји тра же сме штај у хра ни тељ ским по ро-
ди ца ма.  Ика Ми тро вић

За сад ви ше мла дих

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства  
ра да и со ци јал не по ли ти ке,  
у ок то бру 2009. у хра ни тељ ским 
по ро ди ца ма у Ср би ји би ло је  
сме ште но 4.693 шти ће ни ка до 26 
го ди на, а ста ри јих од то га тек 463.  
За ко ри сни ке ста ри је од 26 го ди на  
хра ни те љи ма је у ок то бру ис пла-
ће на на кна да од 10.359.539,76 
ди на ра, од че га је из бу џе та да то 
9.415.000 ди на ра.

По стер  
Центра за  
социјални рад 
Кру ше вац
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у посети

У Пе ћин ци ма, јед ној од се-
дам оп шти на на под руч-
ју Сре ма, на 483,65 ква-

драт них ки ло ме та ра жи ви ви-
ше од 21.500 ста нов ни ка у 15 
ме ста. Оп шти на је раз у ђе на, 
та ко да по ди ја го на ли, из ме ђу 
два нај у да ље ни ја се ла, има ви-
ше од 40 ки ло ме та ра. Рад ни ци 
из пе ћи нач ке оп шти не и да ље 
од ла зе у су сед на ме ста на по-
сао, за ви сно од то га ко јом се 
де лат но шћу ба ве, али је по-
след њих го ди на и мно го оних 
ко ји су за по сле ње про на шли у 
том де лу Сре ма. У ову оп шти-
ну, уда ље ну 15 ки ло ме та ра од 
сур чин ског аеро дро ма и 25 од 
Бе о гра да, сти гле су по зна те 
свет ске ком па ни је, ко је су до-
не ле ми ли о не евра и за по сли ле 
ве ли ки број рад ни ка. На при-
мед бе „ла ко је Пе ћин ча ни ма 
ка да су на европ ском Ко ри до-
ру 10”, у тој срем ској оп шти ни 
ка жу да је ге о граф ски по ло жај 
би тан, али да је по треб но још 
мно го тру да да би се при ву кли 
ин ве сти то ри. 

Ло кал но ру ко вод ство је ја-
сно де фи ни са ло раз вој ни 
пра вац и та ко при ву кло 280 
ми ли о на евра ди рект них ин-
ве сти ци ја. Број не за по сле них 
сма њен је за не ко ли ко го ди на 
са 2.900 на ис под 1.000. Ши-
ма нов ци су нај а трак тив ни ји 
за ин ве сти то ре, али су ком па-
ни је по че ле да сти жу и у уну-
тра шњост оп шти не.

У усло ви ма кри зе, ова срем-
ска оп шти на де лу је по ма ло не-
ствар но. 

Пре не ко ли ко да на усво јен 
је оп штин ски бу џет за 2010. 
од 15 ми ли о на евра, а 2000. 
го ди не био је 530.000 не мач-
ких ма ра ка. 

Ин тен зи ван раз вој оп шти не 
по чео је 2002. го ди не. До да-
нас је за вр ше но ви ше од 35 по-
слов но-про из вод них обје ка та 
из 14 зе ма ља Евро пе и Изра-
е ла, а у пе ћи нач ку оп шти ну је 
сти гао и аме рич ки ка пи тал. У 
Ши ма нов ци ма се на ла зе, по-
ред оста лих, JUB, ITM Gro up, 
Три мо ин же ње ринг, Age na tec-
hno logy, Дон ка фе, PFI stu di os, 
La ger max AED, Kle e mann лиф-
то ви, For net ti, Pol li no и дру ге 
ком па ни је. 

– На ше по чет но опре де ље-
ње је би ло да пред ста ви мо оп-
шти ну, јер има мо по во љан ге-
о граф ски и са о бра ћај ни по ло-
жај, ра зно ли ке при род не ре-
сур се, а уз све то и ефи ка сан 
ме наџ мент – ка же Си ни ша Ву-
ков, пред сед ник оп шти не Пе-
ћин ци. – Од мах смо осно ва ли 
Кан це ла ри ју за ло кал ни еко-
ном ски раз вој, ко ја је ка сни-
је пре ра сла у Аген ци ју, што 
се по ка за ло као до бар по тез. 
Усво ји ли смо од мах и два до-
ку мен та – Про стор ни план оп-
шти не Пе ћин ци и Стра те ги-
ју ло кал ног еко ном ског раз во-
ја, ко је све вре ме до гра ђу је мо 
јер стал но ослу шку је мо ин ве-
сти то ре. Ин ве сти то ри ма је све 
под ре ђе но, а млад, обра зо-
ван и ефи ка сан тим струч ња-
ка спре ман је у сва ко до ба да-
на да се оку пи да би раз го ва-

ра ли са пред став ни ци ма ком-
па ни ја ко је су за ин те ре со ва не 
да ула жу. 

Стра те ги јом раз во ја де фи-
ни са но је пет кључ них обла-
сти – раз вој ма лих и сред њих 
пред у зе ћа и пред у зет ни штва, 
по љо при вре де и се ла, раз вој 
ту ри зма, при вла че ње ди рект-
них ин ве сти ци ја и по ди за ње 
ква ли те та жи во та. 

Зна ли су да ће, ула жу ћи у 
при вред ни раз вој, по ди ћи ква-
ли тет жи во та. Ус пе ло им је, о 
че му све до чи по да так да ће у 
на ред ној го ди ни ви ше од де-
сет ми ли о на евра би ти утро-
ше но на по бољ ша ње ин фра-
струк ту ре у се ли ма.

У Пе ћин ци ма, се ди шту оп-
шти не, жи ви око 3.000 ста-
нов ни ка. Има ју све. По ред 
ефи ка сне оп штин ске упра ве и 
јав них пред у зе ћа, ту су и суд, 
шко ле, дом здра вља, бан ке, 
пи ја ца, про дав ни це... Кул тур-
ни цен тар, би бли о те ка и Му-
зеј хле ба, је дин ствен у Ср-

би ји, са око 2.000 екс по на та. 
Уре ђен цен тар са пе шач ком 
зо ном и ка фи ћи за мла де. Га-
сна и ка на ли за ци о на мре жа, 
као и пре чи стач от пад них во-
да за Пе ћин це, Си бач и Су бо-
ти ште. До би је на тех нич ка во-
да ис пу шта се у ка нал Га ло-
ви ца у ко јем је због то га све 
ви ше ри бе, а ху мус на пре чи-
ста чу иде а лан је за трав ња ке 
и цве ће.

У Пе ћин ци ма од ско ра по-
сто ји и спорт ска ба лон са ла 
са пра те ћим са др жа ји ма. По-
ред фуд бал ских клу бо ва, по-
сто је још ка ра те и те квон до, 
а у по је ди ним се ли ма ме шта-
ни се ба ве спорт ским ри бо ло-
вом, бо ћа њем, па чак игра ју и 
кри кет.

У пе ћи нач кој оп шти ни на-
ла зи се и Спе ци јал ни ре зер-
ват при ро де Обед ска ба ра. 
Овај је дин стве ни ре зер ват у 

СРЕМ СКОЈ ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ

Уско ро још 5.000 рад них   ме ста
Ло кал но ру ко вод ство 
при ву кло 280  
ми ли о на евра  
ди рект них  
ин ве сти ци ја, а број 
не за по сле них за  
не ко ли ко го ди на  
сма њен са 2.900 на 
ис под 1.000

Пешачка зона у центру

Си ни ша Ву ков
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Евро пи сва ке го ди не по се ћу-
ју мла ди ис тра жи ва чи са свих 
кон ти не на та. Ба ра, ар хе о ло-
шки ло ка ли те ти и Ку пи но во, 
не ка да кра љев ски град де спо-
та Ла за ре ви ћа и Ђур ђа Бран-
ко ви ћа, пред ста вља ју ве ли ки 
по тен ци јал за раз вој ту ри зма 
у том де лу Сре ма, па су ула га-
ња уве ли ко за по че ла. 

– Та ко је да нас, а до пре не-
ко ли ко го ди на би ли смо у кру-
гу не раз ви је них оп шти на, ка-
да смо има ли са мо ше ће ра ну, 
пред у зе ћа у сте ча ју и зе мљо-
рад нич ке за дру ге са усит ње-
ним пар це ла ма – ка же Си ни-
ша Ву ков, пред сед ник оп шти-
не Пе ћин ци. – Но ви из глед оп-
шти на је до би ла за хва љу ју ћи 
упор но сти ти ма мла дих љу ди 
и по др шци По кра ји не и Ре пу-
бли ке.

И по ред свих сум њи ко ји-
ма су би ли из ло же ни, оп штин-
ско ру ко вод ство је на по чет ку 
сред ства ула га ло у раз вој рад-
них зо на, ве ру ју ћи да ће се но-
вац јед но га да на вра ти ти. То 
се и до го ди ло, па са да има ју 
до вољ но да ас фал ти ра ју ули-
це и улеп ша ва ју се ла. 

Свет ска еко ном ска кри за од-
ло жи ла је по че так нај ве ће ин-
ве сти ци је у пе ћи нач кој оп шти-
ни. Ита ли јан ска гру па ци ја Бер-
нар ди гра ди ће на 100 хек та ра 
по слов но-ко мер ци јал ни цен-
тар у ко јем ће, по ред оста лог, 
би ти хо те ли, аква парк и дру ги 
са др жа ји.

– Сле де ћег мар та или апри-
ла тре ба ло би да поч не ре а ли-
за ци ја ин ве сти ци је вред не 350 
ми ли о на евра, а оче ку је се да 
ће упо сли ти око 5.000 рад ни-
ка – са за до вољ ством на по ми-
ње Си ни ша Ву ков. – По окон-
ча њу из град ње, оп шти на ће 
по ста ти ре ги о нал ни цен тар за-
по шља ва ња. 

До ла зак ин ве сти то ра „за вр-
тео” је це ну зе мљи шта, па је 
до сти за ла и 260.000 евра по 
хек та ру у Ши ма нов ци ма. Мно-
ги љу ди су та ко ре ши ли ег зи-
стен ци јал не про бле ме, а они 
ко ји су про да ли зе мљу пре по-
зна ју се по но вим ку ћа ма, огра-
да ма и ме тал ним ка пи ја ма.

До ма ћин Сло бо дан Ђур ђе-
вић из Пе ћи на ца ни је про да-
вао зе мљу, али ње го ва по ро-
ди ца и по ред то га ле по жи ви. 
По се ду ју 12 хек та ра и још то-
ли ко узи ма ју у за куп. Про из-
во де основ не ра тар ске кул-
ту ре ко је ко ри сте за ис хра ну 
сто ке. У но вим објек ти ма има-
ју сто ти нак сви ња, 16 тов них 
ју на ди и две кра ве. Је ле на 
Ђур ђе вић сва ко днев но руч но 
по му зе 30-40 ли та ра мле ка, 
ко је им до но си ме сеч ну „пла-
ту” од 40.000 ди на ра. Ви ше од 
15 го ди на про из во ди ли су по-
вр ће и про да ва ли га на бе о-
град ској кван та шкој пи ја ци, 
али су за др жа ли са мо бо стан. 
У 2009. уло жи ли су у ње го ву 
про из вод њу ви ше не го икад, 
али је дан, два пред по че так 
про да је лу бе ни ца град све по-
ту као. 

– У по љо при вре ди по сто-
је ци клу си и за то по не кад из-
гу би мо, али се мо ја по ро ди ца 
ни ка да не пре да је – ка же Сло-
бо дан Ђур ђе вић. 

У про сто ри ја ма Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра у Пе-
ћин ци ма та ко ђе вла да ју оп ти-
ми зам и до бро рас по ло же ње: 

– Оп штин ско ру ко вод ство 
бри не о све му, па и о пен зи о-
не ри ма, та ко да смо у овој го-
ди ни до би ли ви ше од 600.000 

ди на ра – ис ти че Сло бо дан 
Плав шић, пред сед ник пе ћи-
нач ког Удру же ња. 

Од 2.550 пен зи о не ра у оп-
шти ни, 950 су чла но ви Удру-
же ња. Од пет на ест се ла у се-
дам има ју сре ђе не про сто-
ри је, а оста ли оче ку ју да ће 
их до би ти у 2010. Удру же ње 
шест пу та го ди шње на ба вља 
на мир ни це и огрев по по вољ-
ним це на ма. Ове го ди не пен-
зи о не ри су ку пи ли око 3.500 
па ке та су хо ме сна тих про из во-
да и ли сна тог те ста, се дам то-
на кром пи ра, лу ка и па су ља и 
1.600 куб них ме та ра огрев ног 
др ве та. Они са пен зи ја ма ни-
жим од 11.000 ди на ра до би ли 
су и 15 то на ху ма ни тар не по-
мо ћи од Из вр шног ве ћа Вој-
во ди не и По кра јин ских роб-
них ре зер ви. Осам на ест пен-
зи о не ра о тро шку Фон да ко-
ри сти ло је бањ ско ле че ње.

– У са рад њи са Цен тром за 
со ци јал ни рад сва ке сре де у 
на шим про сто ри ја ма ор га ни-
зу је мо ме ре ње крв ног при ти-
ска и ше ће ра у кр ви – до да-
је Со фи ја Ђур ђе вић, се кре тар 
Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра. 

Ина че, пе ћи нач ко Удру же-
ње ра ди сва ко га да на од 7 до 
13 ча со ва, за хва љу ју ћи Сло бо-
да ну Плав ши ћу, ко ји је та мо и 
ви кен дом.

Ути сак је да у Пе ћин ци ма 
сви ра де ви кен дом. Про дав ни-
це су отво ре не, цен тар је пун 
пар ки ра них ауто мо би ла, а так-
си во зи ла су спрем на да пре-
ве зу пут ни ке до Бе о гра да и 
дру гих ме ста по це ни ауто бу-
ске кар те. Са еко ном ским раз-
во јем оп шти не по чео је да ни-
че и сек тор услу га, та ко да је 
број рад њи по рас тао са 70 на 
бли зу 400.

– Мо ра те мно го да ра ди те да 
би сте по сти гли успех, а пла-
но ви ко је пра ви те мо ра ју би-
ти ре ал ни да би сте их оства-
ри ли – за кљу чу је пред сед ник 
оп шти не Пе ћин ци Си ни ша Ву-
ков, по же лев ши да 2010. го ди-
на бу де ста бил на.

Гор да на Ву ка ши но вић

СРЕМ СКОЈ ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ

Уско ро још 5.000 рад них   ме ста

Слободан Плавшић, секретар Софија Ђурђевић  
и пензионер Марко Ристивојевић

Обедска бара

Слободан Ђурђевић са супругом Јеленом и унуком Марком
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П Е Н З И Ј Е ПОМОЋ И НЕГА
ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ СТРУКТУРА КОРИСНИКА СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 

ПРЕМА ГОДИНАМА СТАЖА 
У ДЕЦЕМБРУ 2008. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА СТАРОСТ И ПРОСЕЧАН СТАЖ 
КОРИСНИКА СТАРОСНЕ И ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 

У ГОДИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ 
ПОРОДИЧНИХ ПЕНЗИЈАПовреда  на раду

 и  проф.обољење
Остале повреде

 и болести

2009.
Укупан

 број 
корисника

Просечан 
износ 

пензије

%
 у 

заради

Број 
корис-

ника

Просечан 
износ 

Број 
корис-
ника

Просечан 
износ 

Број 
корис-
ника

Просечан 
износ 

Прос. 
износ 
пенз.

%
Године 
стажа

%

Прос. 
износ 
пенз. З А П О С Л Е Н И З А П О С Л Е Н И

З
 А

 П
 О

 С
 Л

 Е
 Н

 И

I 1.307.921 21.709 75 53.378 12.362 7.610 2.535 90.332 1.105

38.070 6,49 Преко  4 0,96 33.112
НОВИ МУШКАРЦИ У години 

оств. права
ЖЕНЕ

Децембар
После смрти:

II 1.309.316 21.708 70 58.636 12.371 7.616 2.535 89.908 1.105

31.017 30,40 40 1,95 32.067

Старост Стаж Стаж Старост Осигу-
раника

стар. 
пенз.III 1.310.388 21.709 72 59.034 12.382 7.631 2.533 89.502 1.105

33.246 5,23 39 1,31 31.654

СТ
АР

О
СН

Е

60 33 1994. 31 56
IV 1.310.463 21.710 67 58.683 12.459 7.637 2.532 88.057 1.083

31.861 5,85 38 1,70 31.013

60 33 1995. 32 56 2003. 27,88 28,75 43,37
V 1.310.984 21.714 70 58.959 12.464 7.644 2.532 87.718 1.083

29.698 6,36 37 3,25 28.337

58 34 1996. 33 54 2004. 26,84 29,72 43,89
VI 1.312.406 21.710 68 59.151 12.470 7.637 2.532 87.333 1.083

28.009 6,88 36 4,21 28.002

60 34 1997. 32 57 2005. 26,04 29,75 44,21
VII 1.313.575 21.711 67 59.381 12.477 7.647 2.530 86.973 1.083

24.717 14,80 35 31,01 25.217

60 34 1998. 30 57 2006. 25,85 30,19 43,96
VIII 1.315.092 21.708 69 59.533 12.482 7.637 2.532 86.653 1.083

26.053 2,87 34 3,65 27.940

60 34 1999. 30 57 2007. 25,86 30,68 43,64
IX 1.315.854 21.721 69 59.684 12.484 7.628 2.534 86.294 1.083

24.783 2,59 33 4,60 26.375

61 34 2000. 30 56 2008. 25,63 31,21 43,16
X 1.318.947 21.722 68 60.190 12.499 7.327 2.534 85.919 1.083

23.799 2,25 32 5,23 24.591

60 35 2001. 30 56
XI

22.673 1,99 31 5,40 23.155

61 38 2002. 35 58
БРОЈ КОРИСНИКА СТАРОСНЕ

 ПЕНЗИЈЕ КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЗА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

XII

21.618 1,85 31 9,02 21.297

60 38 2003. 33 57

С
А

М
О

С
ТА

Л
Н

Е 
Д

ЕЛ
А

ТН
О

С
ТИ

I 51.304 21.259 74 2.347 12.953 193 2.999 1.888 1.324

18.382 6,04 25-29 11,71 18.539

60 38 2004. 32 56
II 51.619 21.266 68 2.329 12.950 209 2.981 1.897 1.319

13.260 4,93 20-24 12,20 13.368

61 37 2005. 31 57
Децембар Жене Мушк. УкупноIII 51.948 21.277 70 2.367 12.971 214 2.966 1.903 1.319

11.836 1,47 15-19 3,80 13.096

60 36 2006. 31 57
2005. 7.506 267 7.773IV 52.190 21.282 65 2.381 12.985 213 2.959 1.889 1.271 60 37 2007. 31 56
2006. 8.653 205 8.858V 52.441 21.279 68 2.384 13.003 214 2.966 1.881 1.271 60 37 2008. 31 57
2007. 10.379 247 10.626VI 52.734 21.278 67 2.400 13.010 216 2.954 1.876 1.270

И
Н

ВА
Л

И
Д

СК
Е

54 30 1994. 28 50
2008. 12.048 275 12.323VII 53.035 21.271 65 2.407 13.020 217 2.953 1.879 1.272 53 30 1995. 28 49

VIII 53.250 21.269 68 2.422 13.031 217 2.956 1.873 1.271
 

 
 

 
52 27 1996. 25 48

БРОЈ КОРИСНИКА ИНВАЛИДСКЕ 
ПЕНЗИЈЕ КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 

ЗА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

IX 53.197 21.313 68 2.447 13.035 219 2.944 1.873 1.269 51 27 1997. 25 47
X 53.340 21.323 67 2.466 13.038 219 2.944 1.860 1.269 51 27 1998. 23 49
XI 51 27 1999. 22 49

Децембар Жене Мушк. УкупноXII 52 27 2000. 23 49

2005. 4.783 283 5.066

П
О

Љ
О

П
Р

И
В

Р
ЕД

Н
И

Ц
И

I 223.181 8.129 28 9.226 2.337 520 3.113 1.082 1.492 51 27 2001. 23 49

2006. 5.497 255 5.752II 223.274 8.131 26 9.210 2.339 517 3.107 1.074 1.494 52 28 2002. 24 50

2007. 6.424 289 6.713III 223.623 8.133 27 9.229 2.370 516 3.113 1.068 1.495 50 26 2003. 23 49

2008. 7.273 312 7.585IV 223.773 8.135 25 9.371 2.358 516 3.107 1.063 1.361 51 26 2004. 22 49
V 223.988 8.138 26 9.452 2.358 515 3.110 1.062 1.362 53 27 2005. 23 50

СТРУКТУРА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА 
ПО ВРСТИ ПЕНЗИЈЕ 
ОД 1960. ГОДИНЕ

VI 224.090 8.139 26 9.572 2.358 514 3.115 1.058 1.361 53 26 2006. 22 50
VII 224.193 8.140 25 9.634 2.368 513 3.113 1.053 1.363 53 26 2007. 21 49
VIII 224.206 8.141 26 9.678 2.368 512 3.113 1.051 1.363 55 26 2008. 21 51

Децембар Старосне Инвал. Пород.
IX 224.277 8.143 26 9.752 2.368 511 3.114 1.049 1.364

1960. 28,66 40,14 31,20
X 224.611 8.144 26 9.844 2.400 508 3.110 1.042 1.367 САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1965. 34,65 40,21 25,14
XI СТАР. 62 35 2008. 31 57

1970. 36,89 38,54 24,57
XII ИНВАЛ. 55 24 2008. 19 49

1975. 37,09 35,59 27,32

У
 К

 У
 П

 Н
 О

I 1.582.406 19.779 68

1980 35,96 37,63 26,41II 1.584.209 19.780 64

САМОСТАЛНЕ

 

ДЕЛАТНОСТИ

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

1985. 33,99 40,11 25,90III 1.585.959 19.781 65
25.147 32

Просек 
свих (стаж
 и пензија)

29 23.740
СТАР. 64 21 2008. 20 60

1990. 34,83 40,72 24,45IV 1.586.426 19.781 61 ИНВАЛ. 55 18 2008. 17 53

1995. 40,41 35,74 23,85V 1.587.413 19.784 64

2000. 43,11 31,94 24,95VI 1.589.230 19.782 62

 
 

 
 

 
ПЕНЗИЈЕ ПО ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

2005. 46,31 28,98 24,71VII 1.590.803 19.783 61 Окт.  09. Број % Прос. пенз. КАТЕГОРИЈA

2008. 50,54 25,59 23,87VIII 1.592.548 19.783 63

16.825 0,01 Преко  4 0,002 8.384
 

1.212.744 91,95 21.365

ЗАПОСЛЕНИ

IX 1.593.328 19.796 63

21.796 0,22 40 0,001 8.384

Уч. НОР - а 77.454 5,87 21.994

ИЗВОД 
ИЗ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

ЗА 2008. ГОДИНУ 
(структура прихода и расхода)

X 1.596.898 19.799 62

14.552 0,02 39 0,002 8.210

МУП 24.529 1,86 37.878

XI

17.730 0,02 38 0,002 8.372

Рудари 2.528 0,19 21.835

XII

14.582 0,02 37 0,01 19.341

Администр. 1.132 0,09 28.785

ПРИХОДИ РАСХОДИ

21.511 0,02 36 0,01 10.043

Изузетне 315 0,02 29.197

Допринос 60,48 83,68

12.020 0,04 35 0,17 16.687

МИП 212 0,02 41.925

35,46 10,45

14.455 0,05 34 0,01 9.813

Академици 33 0,003 57.280

4,06 3,71

13.519 0,05 33 0,01 6.188

1,54

11.156 0,05 32 0,01 11.433

Општи 
прописи

51.111 95,82 21.439 САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

0,62

10.686 0,08 31 0,01 11.293
9.506 0,1 31 0,02 8.599

2.229 4,18 18.655

ПРОСЕЧНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕНЗИЈЕ

8.929 1,24 25-29 0,23 8.397
8.353 13,17 20-24 7,46 8.291

Општи 
прописи

217.703 96,92 8.144 ПОЉОПРИ-
ВРЕДНИЦИ

2008. година Мушк. Жене

8.280 84,91 15-19 92,06 8.340

Стар.
пенз.

16 18

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

6.908 3,08 8.142

11 12

8.352 16
Просек 

свих (стаж
и пензија)

 16 8.353

12 13

Инв.
пенз.

. 18 21
11 9
9 8

м
уш

к.

ж
ен

е

3
6

,8

44
,3

9

034.479 8,48 Преко 4 0,86 31.864
33.060 17,76 40 0,43 25.941
33.257 3,67 39 0,69 31.664
32.342 4,04 38 0,87 32.161
30.588 5,12 37 2,98 28.538
28.186 5,45 36 3,93 28.137
27.313 7,90 35 26,95 27.000
26.796 4,12 34 2,42 31.284
25.348 3,04 33 3,75 30.130
23.556 3,03 32 4,33 29.894
21.685 3,05 31 4,39 27.474
21.879 2,89 31 5,69 26.287
17.801 12,48 25-29 15,61 22.163
14.133 13,47 20-24 17,44 16.722

12.083 5,49 15-19 9,66 13.730

26
,2

36
,7

1

0,
23

0
,2

0

  
  

  
    

  

УЗРОК 
ИНВАЛИДНОСТИ

Запос-
лени

Сам.
дел.

I Заразне  и  
параз. болести 0,90 1,42

II Тумори 19,53 20,74

III Бол крви
крв. орг. 0,28 0,81

IV Болести  
жлезда... 4,42 6,71

V Душевни
порем. 15,45 12,80

VI
Бол. нервн.

система 5,94 5,89

VII Болести  
ока  и ... 2,30 0,20

VIII Болести  
ува  и... 0,23 0,00

IX Болести  система
крвотока 27,99

 
30,50

X Бол. сист. за  дис. 2,00 1,42
XI Бол. сист. за  вар. 1,08 1,22
XII Бол коже  и... 0,13 0,20
XIII Бол. миш. кош. с. 10,94 7,32
XIV Бол. мокр. пол. п. 1,66 3,05
XV Трудноћа, рађ... 0,01 0,00
XVI 0,00 0,00
XVII Урођ. наказ ... 0,28 0,00
XVIII Симпт . знаци ... 0,06 0,00
XIX Повреде ... 3,44 3,05
XX Спољ. узр. об. 0,09 2,44
XXI  1,98 1,42

Остало 1,29 0,81

Пољо-
привр.

0,40

13,83

2,37

6,72

13,44

6,72

3,95

0,40

23,72

1,19
0,79
0,00

14,23
3,56
0,00
0,00
1,58
0,00
4,74
0,40
1,56
0,40

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 

ПРЕМА УЗРОКУ ИНВАЛИДНОСТИ 
КОЈИ СУ ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ
ОСТВАРИЛИ У 2008. ГОДИНИ

Кор.

Oпшти

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
ПЕНЗИЈА

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
НАКНАДЕ 

(ЗА ПОМОЋ И НЕГУ)

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
НАКНАДЕ 

ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ
(повреде на раду и проф. 

обољења)

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
НАКНАДЕ 

ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ
(остале повреде и болести)

83%

14%
3%

83%

14%

3% 6%

91%

1%
2%

97%

прописи

Ст. у поођ. пер.

Буџет
Остало

Пензије
Допр. здр.
Ост. права
Ост. расх.
Издаци

Запосл.
Сам. дел.
Пољопр.
Запосл.
Сам. дел.
Пољопр.

Од јануара 2009. 
године Републички 
завод за статистику, 
поред зарада 
исплаћених 
запосленимa код 
правних лица, при 
израчунавању 
просечних зарада 
узима у обзир и 
зараде исплаћене 
запосленима код 
предузетника.

САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

3%

ПОЉОПР.

ЗАПОСЛЕНИ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЉОПР.
САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЉОПР.
САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЉОПР.САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

Уч. НОР -а

Уч. НОР-а

Кор.
инв.
пенз.

Факт. који утичу...

      

27.655 36
Просек 

свих (стаж
и пензија)

31 22.784

П Р О С Е К

З АП О С Л Е Н И

П Р О С Е К

П Р О С Е К
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П Е Н З И Ј Е ПОМОЋ И НЕГА
ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ СТРУКТУРА КОРИСНИКА СТАРОСНЕ ПЕНЗИЈЕ 

ПРЕМА ГОДИНАМА СТАЖА 
У ДЕЦЕМБРУ 2008. ГОДИНЕ

ПРОСЕЧНА СТАРОСТ И ПРОСЕЧАН СТАЖ 
КОРИСНИКА СТАРОСНЕ И ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 

У ГОДИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ 
ПОРОДИЧНИХ ПЕНЗИЈАПовреда  на раду

 и  проф.обољење
Остале повреде

 и болести

2009.
Укупан

 број 
корисника

Просечан 
износ 

пензије

%
 у 

заради

Број 
корис-

ника

Просечан 
износ 

Број 
корис-
ника

Просечан 
износ 

Број 
корис-
ника

Просечан 
износ 

Прос. 
износ 
пенз.

%
Године 
стажа

%

Прос. 
износ 
пенз. З А П О С Л Е Н И З А П О С Л Е Н И

З
 А

 П
 О

 С
 Л

 Е
 Н

 И

I 1.307.921 21.709 75 53.378 12.362 7.610 2.535 90.332 1.105

38.070 6,49 Преко  4 0,96 33.112
НОВИ МУШКАРЦИ У години 

оств. права
ЖЕНЕ

Децембар
После смрти:

II 1.309.316 21.708 70 58.636 12.371 7.616 2.535 89.908 1.105

31.017 30,40 40 1,95 32.067

Старост Стаж Стаж Старост Осигу-
раника

стар. 
пенз.III 1.310.388 21.709 72 59.034 12.382 7.631 2.533 89.502 1.105

33.246 5,23 39 1,31 31.654

СТ
АР

О
СН

Е

60 33 1994. 31 56
IV 1.310.463 21.710 67 58.683 12.459 7.637 2.532 88.057 1.083

31.861 5,85 38 1,70 31.013

60 33 1995. 32 56 2003. 27,88 28,75 43,37
V 1.310.984 21.714 70 58.959 12.464 7.644 2.532 87.718 1.083

29.698 6,36 37 3,25 28.337

58 34 1996. 33 54 2004. 26,84 29,72 43,89
VI 1.312.406 21.710 68 59.151 12.470 7.637 2.532 87.333 1.083

28.009 6,88 36 4,21 28.002

60 34 1997. 32 57 2005. 26,04 29,75 44,21
VII 1.313.575 21.711 67 59.381 12.477 7.647 2.530 86.973 1.083

24.717 14,80 35 31,01 25.217

60 34 1998. 30 57 2006. 25,85 30,19 43,96
VIII 1.315.092 21.708 69 59.533 12.482 7.637 2.532 86.653 1.083

26.053 2,87 34 3,65 27.940

60 34 1999. 30 57 2007. 25,86 30,68 43,64
IX 1.315.854 21.721 69 59.684 12.484 7.628 2.534 86.294 1.083

24.783 2,59 33 4,60 26.375

61 34 2000. 30 56 2008. 25,63 31,21 43,16
X 1.318.947 21.722 68 60.190 12.499 7.327 2.534 85.919 1.083

23.799 2,25 32 5,23 24.591

60 35 2001. 30 56
XI

22.673 1,99 31 5,40 23.155

61 38 2002. 35 58
БРОЈ КОРИСНИКА СТАРОСНЕ

 ПЕНЗИЈЕ КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЗА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

XII

21.618 1,85 31 9,02 21.297

60 38 2003. 33 57

С
А

М
О

С
ТА

Л
Н

Е 
Д

ЕЛ
А

ТН
О

С
ТИ

I 51.304 21.259 74 2.347 12.953 193 2.999 1.888 1.324

18.382 6,04 25-29 11,71 18.539

60 38 2004. 32 56
II 51.619 21.266 68 2.329 12.950 209 2.981 1.897 1.319

13.260 4,93 20-24 12,20 13.368

61 37 2005. 31 57
Децембар Жене Мушк. УкупноIII 51.948 21.277 70 2.367 12.971 214 2.966 1.903 1.319

11.836 1,47 15-19 3,80 13.096

60 36 2006. 31 57
2005. 7.506 267 7.773IV 52.190 21.282 65 2.381 12.985 213 2.959 1.889 1.271 60 37 2007. 31 56
2006. 8.653 205 8.858V 52.441 21.279 68 2.384 13.003 214 2.966 1.881 1.271 60 37 2008. 31 57
2007. 10.379 247 10.626VI 52.734 21.278 67 2.400 13.010 216 2.954 1.876 1.270

И
Н

ВА
Л

И
Д

СК
Е

54 30 1994. 28 50
2008. 12.048 275 12.323VII 53.035 21.271 65 2.407 13.020 217 2.953 1.879 1.272 53 30 1995. 28 49

VIII 53.250 21.269 68 2.422 13.031 217 2.956 1.873 1.271
 

 
 

 
52 27 1996. 25 48

БРОЈ КОРИСНИКА ИНВАЛИДСКЕ 
ПЕНЗИЈЕ КОЈИ СУ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 

ЗА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

IX 53.197 21.313 68 2.447 13.035 219 2.944 1.873 1.269 51 27 1997. 25 47
X 53.340 21.323 67 2.466 13.038 219 2.944 1.860 1.269 51 27 1998. 23 49
XI 51 27 1999. 22 49

Децембар Жене Мушк. УкупноXII 52 27 2000. 23 49

2005. 4.783 283 5.066

П
О

Љ
О

П
Р

И
В

Р
ЕД

Н
И

Ц
И

I 223.181 8.129 28 9.226 2.337 520 3.113 1.082 1.492 51 27 2001. 23 49

2006. 5.497 255 5.752II 223.274 8.131 26 9.210 2.339 517 3.107 1.074 1.494 52 28 2002. 24 50

2007. 6.424 289 6.713III 223.623 8.133 27 9.229 2.370 516 3.113 1.068 1.495 50 26 2003. 23 49

2008. 7.273 312 7.585IV 223.773 8.135 25 9.371 2.358 516 3.107 1.063 1.361 51 26 2004. 22 49
V 223.988 8.138 26 9.452 2.358 515 3.110 1.062 1.362 53 27 2005. 23 50

СТРУКТУРА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА 
ПО ВРСТИ ПЕНЗИЈЕ 
ОД 1960. ГОДИНЕ

VI 224.090 8.139 26 9.572 2.358 514 3.115 1.058 1.361 53 26 2006. 22 50
VII 224.193 8.140 25 9.634 2.368 513 3.113 1.053 1.363 53 26 2007. 21 49
VIII 224.206 8.141 26 9.678 2.368 512 3.113 1.051 1.363 55 26 2008. 21 51

Децембар Старосне Инвал. Пород.
IX 224.277 8.143 26 9.752 2.368 511 3.114 1.049 1.364

1960. 28,66 40,14 31,20
X 224.611 8.144 26 9.844 2.400 508 3.110 1.042 1.367 САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1965. 34,65 40,21 25,14
XI СТАР. 62 35 2008. 31 57

1970. 36,89 38,54 24,57
XII ИНВАЛ. 55 24 2008. 19 49

1975. 37,09 35,59 27,32

У
 К

 У
 П

 Н
 О

I 1.582.406 19.779 68

1980 35,96 37,63 26,41II 1.584.209 19.780 64

САМОСТАЛНЕ

 

ДЕЛАТНОСТИ

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

1985. 33,99 40,11 25,90III 1.585.959 19.781 65
25.147 32

Просек 
свих (стаж
 и пензија)

29 23.740
СТАР. 64 21 2008. 20 60

1990. 34,83 40,72 24,45IV 1.586.426 19.781 61 ИНВАЛ. 55 18 2008. 17 53

1995. 40,41 35,74 23,85V 1.587.413 19.784 64

2000. 43,11 31,94 24,95VI 1.589.230 19.782 62

 
 

 
 

 
ПЕНЗИЈЕ ПО ОПШТИМ И ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА

2005. 46,31 28,98 24,71VII 1.590.803 19.783 61 Окт.  09. Број % Прос. пенз. КАТЕГОРИЈA

2008. 50,54 25,59 23,87VIII 1.592.548 19.783 63

16.825 0,01 Преко  4 0,002 8.384
 

1.212.744 91,95 21.365

ЗАПОСЛЕНИ

IX 1.593.328 19.796 63

21.796 0,22 40 0,001 8.384

Уч. НОР - а 77.454 5,87 21.994

ИЗВОД 
ИЗ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

ЗА 2008. ГОДИНУ 
(структура прихода и расхода)

X 1.596.898 19.799 62

14.552 0,02 39 0,002 8.210

МУП 24.529 1,86 37.878

XI

17.730 0,02 38 0,002 8.372

Рудари 2.528 0,19 21.835

XII

14.582 0,02 37 0,01 19.341

Администр. 1.132 0,09 28.785

ПРИХОДИ РАСХОДИ

21.511 0,02 36 0,01 10.043

Изузетне 315 0,02 29.197

Допринос 60,48 83,68

12.020 0,04 35 0,17 16.687

МИП 212 0,02 41.925

35,46 10,45

14.455 0,05 34 0,01 9.813

Академици 33 0,003 57.280

4,06 3,71

13.519 0,05 33 0,01 6.188

1,54

11.156 0,05 32 0,01 11.433

Општи 
прописи

51.111 95,82 21.439 САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

0,62

10.686 0,08 31 0,01 11.293
9.506 0,1 31 0,02 8.599

2.229 4,18 18.655

ПРОСЕЧНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕНЗИЈЕ

8.929 1,24 25-29 0,23 8.397
8.353 13,17 20-24 7,46 8.291

Општи 
прописи

217.703 96,92 8.144 ПОЉОПРИ-
ВРЕДНИЦИ

2008. година Мушк. Жене

8.280 84,91 15-19 92,06 8.340

Стар.
пенз.

16 18

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

6.908 3,08 8.142

11 12

8.352 16
Просек 

свих (стаж
и пензија)

 16 8.353

12 13

Инв.
пенз.

. 18 21
11 9
9 8

м
уш

к.

ж
ен

е

3
6

,8

44
,3

9

034.479 8,48 Преко 4 0,86 31.864
33.060 17,76 40 0,43 25.941
33.257 3,67 39 0,69 31.664
32.342 4,04 38 0,87 32.161
30.588 5,12 37 2,98 28.538
28.186 5,45 36 3,93 28.137
27.313 7,90 35 26,95 27.000
26.796 4,12 34 2,42 31.284
25.348 3,04 33 3,75 30.130
23.556 3,03 32 4,33 29.894
21.685 3,05 31 4,39 27.474
21.879 2,89 31 5,69 26.287
17.801 12,48 25-29 15,61 22.163
14.133 13,47 20-24 17,44 16.722

12.083 5,49 15-19 9,66 13.730

26
,2

36
,7

1

0,
23

0
,2

0

  
  

  
    

  

УЗРОК 
ИНВАЛИДНОСТИ

Запос-
лени

Сам.
дел.

I Заразне  и  
параз. болести 0,90 1,42

II Тумори 19,53 20,74

III Бол крви
крв. орг. 0,28 0,81

IV Болести  
жлезда... 4,42 6,71

V Душевни
порем. 15,45 12,80

VI
Бол. нервн.

система 5,94 5,89

VII Болести  
ока  и ... 2,30 0,20

VIII Болести  
ува  и... 0,23 0,00

IX Болести  система
крвотока 27,99

 
30,50

X Бол. сист. за  дис. 2,00 1,42
XI Бол. сист. за  вар. 1,08 1,22
XII Бол коже  и... 0,13 0,20
XIII Бол. миш. кош. с. 10,94 7,32
XIV Бол. мокр. пол. п. 1,66 3,05
XV Трудноћа, рађ... 0,01 0,00
XVI 0,00 0,00
XVII Урођ. наказ ... 0,28 0,00
XVIII Симпт . знаци ... 0,06 0,00
XIX Повреде ... 3,44 3,05
XX Спољ. узр. об. 0,09 2,44
XXI  1,98 1,42

Остало 1,29 0,81

Пољо-
привр.

0,40

13,83

2,37

6,72

13,44

6,72

3,95

0,40

23,72

1,19
0,79
0,00

14,23
3,56
0,00
0,00
1,58
0,00
4,74
0,40
1,56
0,40

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ 

ПРЕМА УЗРОКУ ИНВАЛИДНОСТИ 
КОЈИ СУ ПРАВО НА ПЕНЗИЈУ
ОСТВАРИЛИ У 2008. ГОДИНИ

Кор.

Oпшти

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
ПЕНЗИЈА

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
НАКНАДЕ 

(ЗА ПОМОЋ И НЕГУ)

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
НАКНАДЕ 

ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ
(повреде на раду и проф. 

обољења)

СТРУКТУРА КОРИСНИКА 
НАКНАДЕ 

ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ
(остале повреде и болести)

83%

14%
3%

83%

14%

3% 6%

91%

1%
2%

97%

прописи

Ст. у поођ. пер.

Буџет
Остало

Пензије
Допр. здр.
Ост. права
Ост. расх.
Издаци

Запосл.
Сам. дел.
Пољопр.
Запосл.
Сам. дел.
Пољопр.

Од јануара 2009. 
године Републички 
завод за статистику, 
поред зарада 
исплаћених 
запосленимa код 
правних лица, при 
израчунавању 
просечних зарада 
узима у обзир и 
зараде исплаћене 
запосленима код 
предузетника.

САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

3%

ПОЉОПР.

ЗАПОСЛЕНИ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЉОПР.
САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЉОПР.
САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИ

ПОЉОПР.САМОСТАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

Уч. НОР -а

Уч. НОР-а

Кор.
инв.
пенз.

Факт. који утичу...

      

27.655 36
Просек 

свих (стаж
и пензија)

31 22.784

П Р О С Е К

З АП О С Л Е Н И

П Р О С Е К

П Р О С Е К

П
ри

пр
ем

ио
: 

Ра
до

м
ир

 Г
ој

ко
ви

ћ
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здрав живот

Тор та са во дом

Те сто се пе че у окру глој мо-
дли за тор те, али по што је из-
да шно, мо же се пе ћи и у теп-
си ји ве ли чи не око 34x24 цм, с 
тим што се ста ви па пир за пе-
че ње, пре ма же ма сно ћом и 
по спе пре зла ма или бра шном. 
Пе че се на 180-200 сте пе ни 30-
45 ми ну та, за ви сно од де бљи-
не те ста и са ста ва. За вре ме 
пе че ња не отва ра ти рер ну да 
те сто не спла сне. Кад је пе че-
но ис кљу чи ти, вра та рер не од-
шкри ну ти и тек на кон не ко ли-
ко ми ну та из ва ди ти. Охла ђе но 
те сто пре се ћи на два или три 
де ла, за ви сно од де бљи не, па 
по пр ска ти сва ки део са 2-3 ка-
ши ке со ка од по мо ран џе, ли-
му на или не ким воћ ним си ру-
пом. Мо же се тан ко пре ма за-
ти пек ме зом и тек он да фи ло-
ва ти. Да би ко лач омек шао и 
упио со ко ве, по жељ но је да се 
при пре ми дан пре упо тре бе.

Те сто са вру ћом во дом: 
му ти ти пет жу ма на ца с 200 г 

ше ће ра па кад је на по ла уму-
ће но до да ва ти, јед ну по јед-
ну, пет ка ши ка вру ће во де; 
кад се ше ћер рас то пи до да ти 
250 г бра шна по ме ша ног са 
по ла ке си це пра шка за пе ци-
во и снег од пет бе ла на ца.

Ли мун или по мо ран џу др-
жа ти око 15 ми ну та у вру ћој 
во ди, па ис пра ти под мла зом 
во де и, по мо гућ ству, из ри ба-
ти, а он да у те сто на рен да ти 
по ла ко ри це.

Те сто са хлад ном во дом: 
му ти ти че ти ри жу ман ца с 300 
г ше ће ра, кад је на по ла уму-
ће но до да ти јед ну по јед ну 
10 ка ши ка во де, за тим 100 г 
мле ве них ора ха, ке си цу ва-
нил ше ће ра, мо же ка ши ка ру-
ма, 200 г бра шна са по ла ке-
си це пра шка за пе ци во и, на 
кра ју, снег од че ти ри бе лан-
ца. Ко ри цу ли му на или по мо-
ран џе ко ри сти ти као у прет-
ход ном ре цеп ту.

Тор ту пре ма за ти кре мом 
по же љи, на при мер: 

– пр ви крем: ску ва ти пу-
динг уз до да так две ка ши ке 
бра шна, кад се охла ди уме-
ша ти 50-100 г бу те ра или 
мар га ри на па ти ме пре ма за-
ти до њу ко ру; пре ко кре ма 
гу сто по ре ђа ти ко лу ти ће ба-
на не или коц ки це по мо ран-
џе, ана на са или ки ви ја, ста-
ви ти гор њу ко ру, пре ма за ти 
је кре мом и укра си ти стру га-
ном чо ко ла дом или шла гом. 
Ако се те сто се че на три де-
ла, мо гу се ко ри сти ти и две 
вр сте во ћа;

– дру ги крем: пе на сто 
уму ти ти че ти ри жу ман ца са 
150 г ше ће ра па до да ти 75 г 
бра шна и пет дл мле ка прет-
ход но про ку ва ног са шип-
ком ва ни ле или ва нил ше ће-
ром и ма ло охла ђе ног, и ку-
ва ти на па ри док се не згу-
сне (то је основ ни по сла сти-
чар ски крем); до да ти 150-200 
г уму ће ног бу те ра или мар га-
ри на и 100 г омек ша ле чо ко-
ла де или 100 г про пр же них и 

сец ка них или мле ве них ба де-
ма, ора ха, итд;

– гри ли јаж: ото пи ти док 
не до би је све тло бра он бо-
ју 250 г ше ће ра па уме ша ти 
250 г про пр же них и мле ве-
них ора ха, ле шни ка или ба-
де ма, ма су ис тре сти на по у-
ље ну рад ну пло чу или та њир, 
кад се охла ди и стег не, одво-
ји ти пар че ко је ће се исец ка-
но ко ри сти ти за по си па ње, а 
оста ло са мле ти и уме ша ти у 
основ ни по сла сти чар ски крем 
са бу те ром или мар га ри ном и 
фи ло ва ти тор ту, а ма ло оста-
ви ти за пре ма зи ва ње гор ње 
по вр ши не и по су ти сец ка ним 
пло дом.

Об лан да
Ве ћу облан ду ста ви ти на вла-
жну кр пу да омек ша па је 
пре ма за ти на де вом: уму ти ти 
по 120 г бу те ра и прах ше ће-
ра па до да ти по 120 г мле ве-
них ора ха и сит но из дро бље-
ног кек са; уро ла ти и ста ви-
ти у фри жи дер да се стег не. 
Мо же се пре ли ти гла зу ром од 
чо ко ла де. Се ћи на ко лу то ве. 

Ја бу ке
Дно пра во у га о не зде ле пре-
кри ти пи шко та ма или че твр-
та стим кек сом на вла же ним 
у воћ ном си ру пу или слат кој 
ка фи, па ста ви ти на дев: око 
ки ло грам ољу ште них и на ко-
лу ти ће исе че них ја бу ка пир-
ја ни ти у ма ло во де са ка ши-
ком ли му на и 2-3 ка ши ке ше-

ће ра или ме да, мо же и су вог 
гро жђа, па кад омек ша ју, из-
гње чи ти их ви љу шком, уме-
ша ти два воћ на пу дин га раз-
му ће на са ма ло во де и ме ша-
ти док се ма са не стег не; пре-
ко опет по ре ђа ти на вла же ни 
кекс. Кад се охла ди, ста ви ти у 
фри жи дер да пре но ћи и пре-
ма за ти шла гом.

Ме де ња ци
За ме си ти 500 г бра шна (с по-
ла ке си це пра шка за пе ци во ), 
250 г ме да, 100 г ше ће ра, два 
ја је та, 80 г бу те ра или мар-
га ри на, ка ши чи цу ци ме та и 
шест усит ње них ка ран фи ли-
ћа, раз ви ти ко ру де бљи не око 
0,5 сан ти ме тра и ва ди ти по га-
чи це у ко је се мо же ути сну ти 
по ко ма дић ора ха. Ко ла чи су 
ме ки док су то пли и тек по сле 
не ко ли ко да на. Др жа ти их у 
па пир на тој ке си или те гли.

Ки фли це
У 300 г бра шна уме ша ти по-
ла ке си це пра шка за пе ци во 
и на врх но жа со ли, до да ти 
200 г омек ша лог бу те ра или 
мар га ри на, ја је, 100 г ше ће-
ра и 100 г мле ве них ле шни-
ка, од те ста пра ви ти ки фли це 

СА ВЕ ТИ ИС КУ СНЕ ДО МА ЋИ ЦЕ 

Бр зо до слат ке  
тр пе зе
За све ча не при ли ке 
мо гу ће је при пре ма ти 
тор те или ко ла че ко ји 
не зах те ва ју пу но  
вре ме на, ис ку ства  
ни нов ца.  
Ево не ких иде ја
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и пе ћи на 200 сте пе ни. Вр хо-
ве пе че них ки фли ца умо чи ти 
у ото пље ну чо ко ла ду (50 г са 
ка ши чи цом бу те ра и пет ка пи 
уља) и по су ти их ле шни ком.

Ку гли це

Ку гли це ве ли чи не ора ха, ко-
је се по сле ува ља ју у кри стал 
ше ћер, стру га ну чо ко ла ду 
или ко ко со во бра шно, мо гу ће 
је пра ви ти од ра зних сме са:

– смо кве: уме си ти 250 г 
мле ве них смо ка ва са по 100 г 
прах ше ће ра и мле ве них ора-
ха, бе лан це том и ка ши ком ру-
ма или ли му на; 

– ке стен: ото пи ти 100 г ше-
ће ра у 0,5 дл мле ка и из ме ша-
ти са 300 г ке стен пи реа, 100 
г ољу ште них и мле ве них ба-
де ма, 70 г омек ша лог бу те ра, 
мо же и ка ши чи цом ру ма; ку-

гли це ува ља ти у чо ко ла ду у 
пра ху; 

– ду ње: ољу ште не и исец-
ка не ду ње ску ва ти у ма ло во-
де и оце ди ти, у во ди у ко јој су 
ку ва не ску ва ти густ си руп од 
ше ће ра (на ки ло грам пи реа од 
ду ња по треб но је 800 г ше ће-
ра), до да ти ду ње и, уз ме ша-
ње, ку ва ти док ма са не поч-
не да се одва ја од дна по су-
де; мо же се до да ти ма ло про-
пр же ног и сец ка ног ора ха или 
ба де ма; ку гли це ува ља ти у 
кри стал ше ћер; на исти на чин 
пра ве се и ку гли це од ја бу ка 
с тим што на ки ло грам пи реа 
тре ба 400-500 г ше ће ра; 

– мед и су сам: из ме ша ти 
шо љу мле ка у пра ху, 1,5 шо-
љу ме да и 1,5 шо љу про пр же-
ног су са ма, пра ви ти ку гли це и 
ува ља ти их у про пр жен су сам.

Пу сли це
При пре мље на ма са се шпри-
цем, по себ ном ке сом са до-
њим отво ром или ка ши чи цом 
на но си на под ма за ну и бра-
шном по су ту теп си ју; пу сли-
це се су ше у рер ни на око 150 
сте пе ни:

– ко кос: у улу пан снег од 
че ти ри бе лан ца до да ти две 
ка ши ке со ка од ли му на и по-

сте пе но 250 г ше ће ра па кад 
снег бу де густ, уме ша ти 250 г 
ко ко са и пра ви ти пу сли це;

– ур ме: из ме ша ти 250 г 
исец ка них ур ми, 250 г мле ве-
них ора ха, 250 г ше ће ра и ја-
је; кад се пу сли це про су ше у 
рер ни, мо гу се укра си ти теч-
ном чо ко ла дом; 

– ли мун: на па ри уму ти ти 
густ снег од три бе лан ца, 300 
г ше ће ра у пра ху и со ком јед-
ног ли му на; па зи ти да пу сли-
це у рер ни не по жу те.

Пе че ни  
ко ла чи ћи
Те сто се нај че шће раз ви је у 
ко ру де бљи не око по ла сан ти-
ме тра и мо дли цом (мо же и ра-
киј ском ча ши цом) ва де ра зни 
об ли ци; ша пе се пе ку у по себ-
ним мо дла ма. Пе че се на 180-
200 сте пе ни око 15 ми ну та. 
Још то пли, ко ла чи ћи се ува-
ља ју у прах ше ћер или се кра-
је ви умо че у гла зу ру од чо ко-
ла де:

– ба дем: пе на сто уму ти ти 
200 г бу те ра или мар га ри на, 
до да ти два жу ман це та, 100 г 
ше ће ра, ке си цу ва нил ше ће-
ра, 100 г ољу ште них и мле-
ве них ба де ма и 350 г оштрог 
бра шна па за ме си ти те сто, 
раз ви ти ко ру и ва ди ти ко ла-
чи ће;

– чо ко ла да: пе на сто уму-
ти ти шест ја ја са 350 г ше ће-
ра, до да ти 120 г ољу ште них и 
мле ве них ба де ма, 180 г стру-
га не млеч не чо ко ла де и 600 г 
бра шна с по ла ке си це пра шка 
за пе ци во; 

– лин це ри: пе на сто уму ти-
ти 220 г бу те ра или мар га ри-
на са 80 г ше ће ра у пра ху, до-
да ти јед но ја је, 50 г ка каа и 
200 г бра шна; пра ви ти ма ле 
по га чи це и пе ћи на 180 сте-
пе ни, па пе че не две по две 

спо ји ти не ким же ле ом или гу-
стим кре мом и до по ла умо чи-
ти у гла зу ру од чо ко ла де; 

– ша пе: из ме ша ти 300 г 
бра шна са по ла ке си це пра-
шка за пе ци во, 300 г мле ве-
них ора ха, 100 г ше ће ра, 250 
г бу те ра, мар га ри на или ма-
сти и јед ним ја је том, си па ти 
у под ма за не ка лу пе за ша пе и 
ис пе ћи;

– ов се не па ху љи це: за ме-
си ти 200 г бра шна са по ла ке-
си це пра шка за пе ци во, 200 г 
ов се них па ху љи ца (прет ход-
но пре ли ве них са три ка ши-
ке то плог мле ка и оста вље-
них да упи ју), 100 г сец ка них 
смо ка ва, 50 г сец ка них ур-
ми, 50 г про пр же ног и мле ве-
ног ле шни ка, 100 г су вог гро-
жђа (прет ход но пре ли ве ног 
с три ка ши ке ли му но вог со-
ка да упи је), 75 г ото пље ног 
ме да, 50 г ото пље ног бу те-
ра или мар га ри на и три ја је та 
уму ће на са 100 г ше ће ра; пра-
ви ти лоп ти це, дла ном их ма-
ло спљо шти ти и пе ћи, или ма-
су ис тре сти у под ма за ну теп-
си ју и, кад је пе че но, се ћи у 
коц ки це.

Ро лат
За ме си ти јед но бе лан це, 100 г 
мле ве них ора ха, 100 г ше ће-
ра у пра ху и три ре бра стру-
га не чо ко ла де. Алу-фо ли ју по-
су ти ше ће ром или мле ве ним 
ора си ма и на то ме раз ви ти ко-
ру де бљи не око 0,5 цм у об ли-
ку пра во у га о ни ка и пре ма за-
ти на де вом: пе на сто уму ти ти 
50 г бу те ра са 100 г ше ће ра у 
пра ху, до да ти ка ши чи цу ли му-

но вог со ка и па си ра но твр до 
ба ре но жу ман це; ко ру уро ла-
ти та ко да ро лат бу де око два 
сан ти ме тра у про ме ру, за ви ти 
у фо ли ју и ста ви ти у фри жи-
дер; се ћи на ко лу ти ће.

Пен зи о нер ка Ко ва
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погледи са стране

НО ВЕ НЕ ВО ЉЕ  
НА ПЕ ЛО ПО НЕ ЗУ:  
ДУ ЖНИЧ КА КРИ ЗА У ГРЧ КОЈ

 Пен зи је 
још са мо  
го ди ну 
да на
Нео че ки ва но су о ча ва ње са 
ду гом од 300 ми ли јар ди евра 
и оче ки ва на на ја ва но ве  
пен зиј ске ре фор ме, пре не го 
што је спро ве де на ста ра

Ако је то што се ком ши ји раз бо ле-
ла кра ва не ка уте ха (а у ци ви ли-
зо ва ном све ту то не би тре ба ло да 

бу де), он да да се те ши мо ти ме да су се 
Гр ци на шли у не во ља ма ко је озбиљ но 
пре те не са мо да им по ква ре имиџ, не го 
и ути сак сте чен по след њих де це ни ја да 
су ста ра чла ни ца Европ ске уни је ко ја мо-
же да слу жи као узор но вим, или они ма 
ко ји има ју же љу да то по ста ну.

Отре жње ње је до нео де цем бар ски по-
да так да је дуг зе мље до сти гао вр то гла-
вих 300 ми ли јар ди евра, да је бу џет ски 
де фи цит на ра стао на астро ном ских 12,7 
од сто бру то на ци о нал ног про из во да, 
над ма шив ши чак че ти ри пу та ли мит до-
зво љен чла ни ца ма ЕУ ко је, у „евро зо ни”, 
ко ри сте за јед нич ку ва лу ту, што је нај-
им пре сив ни ји при мер фи нан сиј ске ин те-
гра ци је у Уни ји.

Си ту а ци ја је оце ње на као нај ве ћа ду-
жнич ка кри за у но ви јој исто ри ји Грч ке, 
ко ја, ка ко је са оп ште но у Ати ни, не ће 
од мах зва ти хит ну по моћ у ли ку Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да, већ ће вла да 
по ку ша ти да хит ним ре фор ма ма про ме-
ни ста ње (и на ви ку) да се у зе мљи ви ше 
тро ши не го што се при вре ђу је.

Да спро ве де та ко те жак за да так за-
па ло је но вој вла ди Јор го са Па пан дре-
уа ко ја је, по сле при вре ме ног опо зи ци о-
ног ста жа, на ван ред ним из бо ри ма у ок-
то бру по но во пре у зе ла на ци о нал но кор-
ми ло. Со ци ја ли сти (ПА СОК) ово га пу та 
ће, ме ђу тим, би ти на ве ћим ис ку ше њи-

ма не го ра ни је. Мо ра ће пр во да пред у-
зи ма ју не по пу лар не ме ре, у окол но сти-
ма ка да је у зе мљи већ за ца ри ла кул ту-
ра ни ске то ле ран ци је на про ме не, а ве-
ли ке на про те сте.

На рав но, ме ђу ре зо ви ма ко ји се већ 
на ја вљу ју је сте и по ли тич ки нај не по пу-
лар ни ји: про ме на пен зиј ског си сте ма.

Гле да но са стра не, то је на не ки на чин 
из не на ђе ње јер је прет ход на ре фор ма у 
пар ла мен ту усво је на тек не дав но, у мар-
ту 2008, и, по ме ра ма ко је је пред ви де-
ла, би ла је при лич но све о бу хват на. Сто-
ти нак пен зиј ских фон до ва та да је ре ор-
га ни зо ва но и све де но на са мо 13, што је 
под ра зу ме ва ло сма ње ње тро шко ва њи-
хо вог ад ми ни стри ра ња, уки ну те су мно-
ге ше ме за при вре ме но пен зи о ни са ње, 
го ди не за од ла зак у пен зи ју утвр ђе не на 
65 за му шкар це и 60 за же не... 

Ва ља се под се ти ти (мо гу се пре ли ста-
ти и ста ри ком пле ти овог ча со пи са) да је 

та да шња ре фор ма усво је на те сном пар-
ла мен тар ном ве ћи ном, у окол но сти ма 
же сто ких про те ста син ди ка та, и про ти-
вље ња ПА СОК-а. Па пан дреу је та да, као 
ли дер опо зи ци је, гр мео ка ко „вла да кра-
де па ре на ро ду”, на ро ду ко ји је „му ко-
трп но ра дио за сво ја пен зи о нер ска пра-
ва, а сад му се то под му кло узи ма”.

Па пан дреу је са да у дру гој уло зи и мо-
ра дру га чи је да раз ми шља, јер је при ну-
да да се ства ри и у пен зиј ском си сте му 
по но во про ме не ве ћа не го пре ско ро две 
го ди не. И та да се твр ди ло да је си стем 
нео др жив на ду ги рок и да ће, не про-
ме ни ли се, бан кро ти ра ти. Са да је то још 
из глед ни је: ако не сма њи сво је оба ве зе 
пре ма ко ри сни ци ма с јед не, и не по ве ћа 
при лив нов ца с дру ге стра не, си стем ће 
ко ла би ра ти већ за 15 го ди на.

Тих 15 го ди на мо гло би се по сма тра ти 
и као да ле ка бу дућ ност, да ни је јед не из-
ја ве ко ја се чу ла по сле от кри ћа да је зе-
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мља до гр ла у ду го ви ма – из ја ве да зе-
мља има тек то ли ко да пен зи је ис пла ћу-
је са мо још го ди ну да на.

Па пан дреу је на ја вио да ће но ви си-
стем би ти уоб ли чен и пу штен у про це ду-
ру за усва ја ње већ сре ди ном иду ће го ди-
не, да кле за шест ме се ци. Не зна се шта 
ће све под ра зу ме ва ти, али се на го ве шта-
ва да би ме ђу но вим ме ра ма мо гло да бу-
де да ље сма њи ва ње бро ја фон до ва, ово-
га пу та са 13 на са мо три, ујед на ча ва ње 
ста ро сне гра ни це за пре ста нак ак тив ног 
ра да и за му шкар це и за же не (65 го ди-
на) и слич но.

У пен зиј ском сек то ру у Грч кој је ина-
че нај ве ћа не рав но те жа из ме ђу по тре-
ба и мо гућ но сти: за пен зи је се тре нут-
но тро ши чак 12 од сто бру то на ци о нал-
ног про из во да.

Вла да има со лид ну ве ћи ну да но ве ме-
ре, ка кве год би ле, спро ве де, али оста-
је да се ви ди ка кве ће при ли ке до тле би-
ти у Грч кој, ко јој пре те со ци јал ни не ми ри 
мно го ве ћи од по бу не мла дог све та ко ја 
је бе сне ла тач но пре го ди ну да на на ули-
ца ма Ати не и дру гих гра до ва, ка да је по-
вод био уби ство јед ног мла ди ћа од стра-
не по ли ци је, а су штин ски раз ло зи мно-
го ду бљи.

И Грч ка је, на и ме, на Бал ка ну, где се 
су о ча ва са на ма и те ка ко по зна тим „бал-
кан ским син дро мом”: да су це не европ-
ске, а пла те ло кал не.

Оста је да се ви ди ко јим ће ма гич ним 
шта пом и ка квим по ли тич ким акро ба-
ци ја ма Па пан дреу ус пе ти да сма њи број 
за по сле них у др жав ном сек то ру, у ко ме 
да нас ра ди сва ки че твр ти за по сле ни. До 
то га се сти гло због прак се по след њих 
де це ни ја да се со ци јал ни не ми ри пред у-
пре ђу ју – ве ћом да ре жљи во шћу др жа ве 
као по сло дав ца.

Већ је на ја вље но да ће јед на од глав-
них ме ра би ти да се на сва ких пет др-
жав них чи нов ни ка ко ји од ла зе у пен зи-
ју, за по шља ва са мо је дан но ви. То ће на 
пр ви по глед ре ши ти је дан про блем, али 
ство ри ти дру ги: ма ње за по сле них из др-
жа ва ће ве ћи број пен зи о не ра.

Ка ко год би ло, Грч ка не мо же да ље по 
ста ром, ма да јој је јед но вре ме ишло ве-
о ма до бро. По сле Олим пи ја де 2004, за 
ко ју је по тро ше но мно го нов ца, олим-
пиј ски дух као да је си шао и у еко но-
ми ју: раст је до из би ја ња свет ске еко-
ном ске кри зе био ме ђу нај ви ши ма у ЕУ 
– из ме ђу че ти ри и пет од сто го ди шње. 
Али то је из гле да при кри ва ло си стем ске 
мањ ка во сти, по пут си ве еко но ми је ко-
ја и да нас из но си 30 од сто БНП-а, што 
под ра зу ме ва по ре ске ута је и си стем ску 
ко руп ци ју. 

Не ће до го ди не би ти ла ко ни Па пан дре-
уу, ни Гр ци ма, а по го то во грч ким пен зи-
о не ри ма, са да шњим и бу ду ћим.

Ми лан Бе кин

Хрватска: узбуђење због божићница
У хрватским јавним и државним 

службама, а понегде и на улицама, 
ових дана влада велико узбуђење, не 
због Божића већ – због божићница! 
Традиција се, наиме, показала јачом 
(и бржом) од кризе: иако је хрватска 
влада одлучила да се божићнице 
ове године преполове на свега 625 
куна (близу 90 евра), у шездесетак 
здравствених и високошколских 
установа запослени су већ добили 
по (прошлогодишњих) 1.250 куна. У 
већини губиташких јавних предузећа 
такође су поделили бар по 1.000-
2.000 куна, у неким мегафирмама 
чији послови пропадају раднике су 
обрадовали с близу 3.000 куна... 
Они још празних руку, као пулски 

комуналци и ватрогасци, кренули су у 
штрајк, а синдикати масовно тврде да 
ће празничне додатке добити – макар 
на суду. 

Истовремено, радници којима се 
утврди професионално обољење 
узроковано азбестом, од 1. јануара 
могу да рачунају на старосну пензију 
– без обзира на то колико су стари и 
колико имају радног стажа. Наиме, 
посланици Хрватског сабора допунили 
су средином овог месеца закон којим 
им је то омогућено и најављено 
да ће им обрачунате пензије бити 
увећане 26 одсто. Ово повећање 
следује и раније пензионисанима 
са професионалним обољењима 
узрокованим азбестом.

Црна Гора: заштита у „швајцарцу”
И поред пада прихода од доприноса, 

пензије у Црној Гори наставиће да се 
исплаћују редовно и наредне године, 
најавио је први човек тамошњег 
Фонда ПИО мр Радоје Жугић. 

Подсећајући да су примања 
црногорских пензионера, за разлику 
од замрзнутих пензија њихових 
исписника у региону, ове године 
три пута повећавана (децембарске 
пензије су ванредно порасле 
10 одсто у јануару, а редовно 
усклађивање било је 4,9 одсто за 
јануар и 2,45 одсто за јул), Жугић 
је нагласио да се показало да 
„дуго оспоравана и критикована 

швајцарска формула” (усклађивање 
пензија по пола с растом зарада и 
с растом цена) садржи својеврсну 
„брану” која штити пензионере од 
пуног утицаја кризе.

Ипак, зарад штедње, из владе 
су саопштили да су поштански 
трошкови доставе пензија на кућну 
адресу превисоки, па је у току 
акција усмеравања пензионера 
на (бесплатан) пријем пензија 
преко текућих рачуна у пословним 
банкама. Онима који због болести или 
немоћи не могу до банке, Фонд ПИО 
партиципираће део трошкова доставе 
пензија. 

Пензионисање подмлађује
Већина особа се након одласка у пензију осећа 

помлађено и здравије, тврде шведски и британски 
стручњаци. 

Истраживачи са универзитета у Стокхолму и 
њихове колеге с лондонског колеџа пратили 
су здравље 15.000 испитаника у периоду од 
скоро 10 година и утврдили да је код пензионисаних 
забележено „субјективно помлађивање” већ у року од 
неколико месеци, посебно код оних који су радили у 
тешким условима. 

С обзиром на то да је овакво дејство 
пензионисања било у најмањој мери изражено 
код особа које су биле веома задовољне својим 
радним местима, стручњаци закључују да би 
побољшање услова за запослене довело до 
знатног увећања њиховог субјективног осећаја 
здравља. 

То ће постати још значајније у будућности 
када се додатно повећа број особа старије 
животне доби које ће бити присиљене да одлажу 
пензионисање, додају истраживачи.
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погледи са стране

ИАКО ИМАMO СAMO ПЕТ ПРАЗНИКА, ТЕШКО ДА CMO ПРЕВИШЕ ПОСВЕЋЕНИ РАДУ 

Бугарски корак уназад
Јапан има 15 
празника, индијски 
чиновници празнују 
38 дана, док у Европи 
предњаче Естонија, 
са 24, и Белгија са 18 
обележених датума  
у календару

По глед на ка лен дар ово га 
пу та је раз о ча ра ва ју ћи. 
Пр ви ја ну ар 2010. па да у 

пе так, та ко да ће но во го ди шње 
пра зно ва ње да се све де на три 
да на, за кључ но са не де љом. А 
ка да се до че ки ва ла ова, 2009. 
го ди на, ко ја је сти гла у че твр-
так, тај је дан дан раз ли ке омо-
гу ћио је не са мо про ду же но ви-
кенд сла вље, не го по ве зи ва ње 
са Бо жи ћем, 7. ја ну а ром. За не-
ма ру ју ћи рад ни по не де љак и 
уто рак, мно ги су та ко ску пи ли 
це лу не де љу не ра да, а они нај-
спрет ни ји, уз два-три да на го-
ди шњег од мо ра, узе та за пре-
мо шћа ва ње, по ја ви ли су се на 
по слу тек 12. ја ну а ра.

Са да се број ком би на ци ја су-
жа ва, али опет, ка ко је Бо жић у 
че твр так, тре ба за бо ра ви ти на 
пе так као озби љан рад ни дан. 
У том сми слу, Но ва го ди на ће 
за пра во по че ти тек у дру ги по-
не де љак. И не са мо у Ср би ји.

Док су у не ка да шњој СФРЈ 
по сто ја ла три не при ко сно ве на 
и ка лен дар ски до бро рас по ре-
ђе на др жав на пра зни ка, Но ва 
го ди на, Пр ви мај и Дан Ре пу-
бли ке (29. но вем бра) – а из ме-
ђу њих и не рад ни уста нич ки и 
по бед нич ки да ни – у да на шњој 
Ср би ји са да про сла вља мо Сре-
тењ ски устав, 15. фе бру а ра, а 
по вра так тра ди ци ји озна чио је 
по нов но сла вље ње Бо жи ћа и 
Ус кр са.

Ако би се са мо број ке ра чу-
на ле, Ср би ја би са пет зва нич-
них пра зни ка, од но сно осам 
не рад них да на (плус по дан за 
сла ву) мо гла да се свр ста у зе-
мље нај ви ше по све ће но сти ра-

ду и ди сци пли ни, што сва ка ко 
ни је. С дру ге стра не, је дан Ја-
пан, ко ји је по јам све га што 
Ср би ја ни је, има 15 на ци о нал-
них пра зни ка ко ји са ми за се-
бе го во ре о мен та ли те ту и кул-
ту ри на ци је. То ком ка лен дар-
ске го ди не, осим под ра зу ме-
ва ју ћих при год них да ту ма, та-
мо се, из ме ђу оста лог, обе ле-
жа ва ју про лећ на и је се ња рав-
но дне ви ца, Дан пу но лет ства, 
Дан по што ва ња ста рих, па чак 
и Дан за хвал но сти при ро ди. 

Као што Ср би ни су нај вред-
ни ји, ма да не ма ју мно го пра-
зни ка, та ко ли сте зе ма ља са 
од го ва ра ју ћим „цр ве ним сло-
вом” ну де дру га от кри ћа и от-
кла ња ју увре же на ми шље-
ња. Ко у Евро пи сла ви нај ви-
ше? Ово би мо гло да бу де пи-
та ње у кви зу „Ка ко да по ста не-
те ми ли о нер”, јер те шко да би 
не ко ме на па мет па ла Есто ни ја 
са 24 пра зни ка или Бел ги ја са 
18, без об зи ра на то што ни су 
сви пра знич ни да ни и не рад-
ни, већ от при ли ке по две тре-

ћи не. Сле ди за тим Шпа ни ја са 
16, Ки пар са 15, па Фран цу ска 
са 13 пра зну ју ћих да ту ма. При-
лич но ни ско на спи ску, са осам 
пра зни ка, на ла зи се Бри та ни-
ја а за ову чи ње ни цу ве за на је 
и за ни мљи ва епи зо да од пре 
две го ди не. Ин сти тут за ис тра-
жи ва ње јав но сти та да је по-
кре нуо ини ци ја ти ву за уво ђе-
ње но вог пра зни ка, да на хе ро-
ја ло кал не за јед ни це, у пр вој 
не де љи но вем бра, ка да би се 
са мо пре гор ним гра ђа ни ма до-
де љи ва ла при зна ња. Пред лог 
је до дат но обра зло жен окол-
но шћу да је пе ри од без пра-
знич ног пре да ха, из ме ђу ле-
та и Бо жи ћа, пре дуг. Ма да по-
здра вље на као до бро до шла, 
иде ја ни је при хва ће на. Кон фе-
де ра ци ја рад ни ка у бри тан ској 
ин ду стри ји иза шла је са ја ким 
про тив ар гу мен том, тај је дан 
дан ко штао би бри тан ску еко-
но ми ју шест ми ли јар ди фун ти. 
То чак ни та ко моћ на при вре-
да, по пут бри тан ске, се би не 
мо же ола ко да при у шти.

Ни шта ни је бес плат но, па ни 
пра зно ва ње, али и тра ди ци ја се 
мо ра по што ва ти. Ки не зи по ку-
ша ва ју да бу ду прак тич ни. Вла-
да је сре ди ном де цем бра, пр ви 
пут, из да ла ка лен дар пра зни ка 
у пред сто је ћој 2010. го ди ни са 
пре ци зно на ве де ним не рад ним 
да ни ма али и су бо та ма и не де-
ља ма за де ли мич но од ра ђи ва-
ње. Пра зник про ле ћа, на при-
мер, тра ја ће од 13. до 19. фе-
бру а ра, али ће се по том ра ди ти 
за ви кенд 20. и 21. Исти је по-
сту пак и у слу ча ју оста лих ви-
ше днев них пра зни ка. 

Ка да су др жав ни пра зни ци у 
пи та њу, нај бо ље про ла зе, увек 
и сву да, др жав ни слу жбе ни ци. 
У Ин ди ји, „за хва љу ју ћи ње ној 
мул ти кул ту рал ној и мул ти ре-
ли гиј ској де мо граф ској сли ци” 
(мо гло се про чи та ти на јед ном 
бло гу), број но ми нал них пра-
зни ка нај ве ћи је на све ту. Пре-
ма тврд њи еко но ми сте Пра су-
на Ма џум да ра, 2009. би ло их је 
чак 38. Кад се то ме до да ју дру-
га од су ства, ви кен ди и го ди-

Дан, два или десет: празници су право време за пландовање
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Слободни 
дани за 
сломљена 
срца

Јед на ки не ска ком па ни-
ја за по сле ни ма омо гу ћа ва 
нео бич ну по год ност: да је им 
сло бод не да не по сле пре ки-
да љу бав не ве зе или раз во-
да бра ка. На и ме, сви ма за-
по сле ни ма га ран ту је се да 
по сле пре ки да љу бав не ве зе 
мо гу да узму два, а у слу ча-
ју раз во да бра ка – три сло-
бод на да на.

Рад ни ци не мо ра ју по сло-
дав цу мно го да об ја шња ва ју 
раз ло ге, до вољ но је да ка жу 
да ни су има ли сре ће у љу-
ба ви. Је ди на не во ља је што 
ову по год ност мо гу да ис ко-
ри сте са мо је дан пут у две 
го ди не. 

Иако је ја сно да та ко бр-
зо не мо гу да се са вла да ју 
не рас по ло же ње и ту га због 
раз ла за са во ље ним би ћем, 
про фе сор Гу Јун са шан гај-

ског уни вер зи те та сма тра да 
ће овај про грам по др шке да 
се по ка же ис пла ти вим и по-
сло дав цу јер до при но си из-
град њи осе ћај ни је рад не 
око ли не и ве ћем раз у ме ва-
њу ме ђу за по сле ни ма. 

Ова кву по год ност за по-
сле ни ма, ме ђу ко ји ма су са-
мо же не, пр ва је, про шле 
го ди не, по ну ди ла ја пан ска 

мар ке тин шка фир ма Hi me 
&Com pany. У тој ком па ни ји, 
ме ђу тим, ду жи на од су ства 
за ви си од ста ро сти за по сле-
не. На и ме, због сло мље ног 
ср ца же не до 29 го ди на има-
ју пра во на нај ви ше два да-
на од су ства с по сла, док њи-
хо ве ста ри је ко ле ги ни це мо-
гу да до би ју – три сло бод на 
да на. С. М.

шњи од мо ри, на во ди овај аутор 
у кри тич ком освр ту, ис па да да 
чи нов ни ци у Ин ди ји ра де ма ње 
од 200 да на го ди шње. 

За вла ди не слу жбе ни ке у 
Кир ги зи ји не ма ова квих по да-
та ка, али се за то зна да це ла 
зе мља не ће ра ди ти од 1. до 10. 
ја ну а ра. Вла да у Би шке ку зва-
нич но је про гла си ла не рад ним 
пе ри од од пет ка 1. ја ну а ра до 
не де ље 10. ја ну а ра, а исто је 
по сту пи ла и Јер ме ни ја.

Ко зна, мо жда је то ра ци о-
нал ни је од спа ја ња да ту ма и 
иле гал ног пра зно ва ња. Ова ко 
се бар зна с чи ме мо же и не мо-
же да се ра чу на. Ина че, док цео 
свет, го то во без из у зет ка, сла-
ви Но ву го ди ну, ма хом 1. ја ну а-
ра, а по не где као код нас још и 
дру гог, Бу га ри су на чи ни ли ко-
рак уна зад. Уз 1. ја ну ар, они су 
ове го ди не огла си ли не рад ним 
и 31. де цем бар. И то ни је без 
ло ги ке. За све што сти же у Но-
вој го ди ни и са њом, тре ба се 
што бо ље при пре ми ти.

 Дан ка Дра гић

Стидљиви 
сироти 
милионери

Пре ко сај та отво ре ног у 
САД за ми ли о не ре ко ји же ле 
да, у дис кре ци ји, про да ју на-
кит, јах те и оста ле вред но-
сти да би у вре ме ре це си је 
до шли до по треб ног нов ца, 
у пр вих де сет ме се ци оства-
ре на је про да ја од 180 ми ли-
о на до ла ра.

Мно ги љу ди би ли су при-
мо ра ни да про да ју или раз-
ме не лук су зне ства ри ко је 
по се ду ју, али на дис кре тан 
на чин да би из бе гли осе ћај 
сти да или не ла год но сти то-
ком тран сак ци је, об ја шња-
ва ју осни ва чи сај та.

При ли ком при ја вљи ва ња 
на сајт ко ри сни ци мо ра ју 
да до ста ве до каз да су њи-
хо ви при хо ди ви ши од два 
ми ли о на до ла ра, на аук-
ци ја ма је мо гу ће по ну ди ти 
све, од ауто мо би ла и умет-
нич ких пред ме та до на ки та, 
а осни ва чи сај та за др жа ва-
ју пет од сто од це не про да-
тог пред ме та.  М. И.

Ко каже да су  
Шкотланђани шкрти

За Шко тлан ђа не ва жи уве ре ње да су шкр ти. Да то, ипак, 
ни је пра ви ло све до чи и не сва ки да шњи гест јед ног жи те ља 
Шкот ске: Ерик Гор дон Да глас је те ста мен том оста вио ви ше од 
200.000 фун ти гра до ви ма ши ром све та ко ји су му име ња ци. 

За ње го ву нео бич ну опо ру ку са зна ло се ка да је у ен гле-
ски град Да глас Бо ро сти гао чек на око 10.000 фун ти. Град-
ско ве ће је по кре ну ло ис тра гу о упла ти и са зна ло ко је да-
ро да вац, али и да ће исти из но си сти ћи у још 20 гра до ва 
ши ром све та. 

Пред став ник за штам пу гра да Да глас Бо ро, пр вог у ко ји 
је при спе ла не сва ки да шња нов ча на по шиљ ка, ни је крио чу-
ђе ње што се не ко не по знат од лу чио да уште ђе ви ну оста ви 
гра до ви ма у ко ји ма ни ка да ни је бо ра вио, али је ис та као да 
је Да гла сов гест ве ли ко ду шан и – ори ги на лан. С. М.
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Два до бра раз ло га од ве ла су нас 
у по се ту на шем су гра ђа ни ну, Пи-
ро ћан цу Кр сти Спа си ћу Кр ци, ка-

ко га још на зи ва ју ње го ви при ја те љи: 
тог да на је про сла вљао 90. ро ђен дан 
и 65 го ди на ак тив ног ба вље ња ло вом. 
За те кли смо га у дво ри шту ку ће Спа си-

ће вих ка ко чи та днев ну штам пу, и то 
без на о ча ра. Они жи, плав, без бо ра на 
ли цу, по би јао је за пи са ни да тум и го-
ди ну ро ђе ња у лич ној кар ти.

На сме јан и ве дар, при се ћао се де-
да Кр ста мно гих до га ђа ја. Сва ку при чу 
је, углав ном, по чи њао о ло ву, не слу-
чај но. Ло вом се ба ви ско ро цео жи вот. 
Од ра стао је и ста сао уз оца Сто ја на, та-
ко ђе стра стве ног лов ца. Тра ди ци ја је у 

по ро ди ци Спа сић да му шка гла ва бу-
де ло вац. И син Ду шан се ба ви ло вом 
два де сет го ди на, од не дав но им се при-
кљу чио и унук Де јан. Кр ста је нај ста-
ри ји ло вац у пи рот ском кра ју. На де ве-
де се ти ро ђен дан над ле жни из Ло вач-
ког удру же ња „По ни ша вље” у Пи ро ту 

до де ли ли су му ти ту лу по ча сног 
чла на.

– Био је но вем бар 1983, ју тро 
све тло и хлад но. У лов на зе че-
ве кре ну ли смо нас пе то ри ца дру-
га ра. Искре но, ни смо уло ви ли ни-
јед ног зе ца. У не ком тре нут ку, по-
што смо би ли до бро из глад не ли, 
се ли смо да ру ча мо. Тек што је за-
пуц ке та ла ва тра, до тр ча од не куд 
огро ман зец и ско чи пре ко на ше 
ва тре. Из не на ђе ни, са мо смо га 
ис пра ти ли по гле дом. Је дан ко ле-
га ре че: „Ето, ка жем вам, до шао 
је да про ве ри да ли смо буд ни” – 
при се ћа се ра до овог до га ђа ја де-
да Кр ста.

Не зна се број ки ло ме та ра ко-
је је свих ових го ди на пре шао ло-
ве ћи по Ста рој, Су вој и Вла шкој 
пла ни ни. Зна сва ку ја ру гу, сва-
ки про пла нак, све из во ре на пла-
ни на ма. Де да Кр сту ина че жи вот 
ни је ма зио. Још као 13-го ди шњи 
де чак мо рао је на из у ча ва ње ко-
жар ског за на та. До бро га је ис пе-
као за хва љу ју ћи вр сном мај сто ру 
Бо жи да ру Ђор ђе ви ћу из Пи ро та, 
али по чео је Дру ги свет ски рат... 
По за вр шет ку ра та, вој нич ку пу-

шку за ме нио је ло вач ком, и за по слио 
се у Ком би на ту ву не и ко же „Дра гош” 
где је ра дио 38 го ди на, све до од ла ска 
у пен зи ју. 

Био је и члан КУД „Абра ше вић” у Пи-
ро ту, сви рао ви о ли ну... Му зи ка му је, 
ве ли де да Кр ста, ишла до бро, али су му 
глав ни би ли пу шка у ру ци и вер ни друг 
– пас Жо ги уз ње га.

Сте во Па на ки јев ски

ПИ РО ЋА НАЦ КР СТА СПА СИЋ С ПУ ШКОМ И У 90 ГО ДИ НА

Кад зе че ви  
про ве ра ва ју  
лов це
Не зна се број ки ло ме та ра ко је је пре шао за 65 го ди на  
ло ве ћи по Ста рој, Су вој и Вла шкој пла ни ни 

ЦР ВЕ НИ КРСТ КРА ГУ ЈЕВ ЦА

Хра на „на  
точ ко ви ма”
До кра ја овог ме се ца, 400 Кра гу јев ча на 
из 160 по ро ди ца тре ба да до би је па ке те 
из ак ци је ко ју Град ска ор га ни за ци ја Цр-
ве ног кр ста спро во ди под на зи вом „Хра-
на на точ ко ви ма”. На и ме, ова по моћ на-
ме ње на је гра ђа ни ма ста ри јим од 65 го-
ди на, ко ји не ма ју не ко га да се бри не о 
њи ма ни ти су у мо гућ но сти да иду у на-
род ну ку хи њу да пре у зму то пли оброк. 
У па ке ти ма ће би ти основ не на мир ни це 
и сред ства за хи ги је ну.

У на род ној ку хи њи кра гу је вач ког Цр-
ве ног кр ста то пли оброк при ма 600 гра-
ђа на из 260 по ро ди ца, али је, ка ко ис-
ти чу у овој ор га ни за ци ји, ве ли ки број 
ста рих у уда ље ним се ли ма ко ји ма је та-
ко ђе по треб на по моћ дру гих, за тим са-
мо хра них ро ди те ља ин ва лид не де це ко-
ји ни су у мо гућ но сти да на не ком од 
шест пунк то ва на род них ку хи ња пре-
у зи ма ју хра ну. За то је пла ни ра но да 
се до ста вом па ке та хра не ди рект но на 
адре се оних ко ји ма је по моћ нај по треб-
ни ја, убла же со ци јал ни про бле ми и да 
то по ста не стал на услу га на ме ње на ста-
ри ма, бо ле сни ма и си ро ма шни ма. П. П.

ЛО ЗНИЧ КИ ДОМ ЗДРА ВЉА  
БРИ НЕ О СТА РИ МА

Пен зи о не ри ма 
„на но ге” 
Дом здра вља у Ло зни ци, ко ји по слу је у 
са ста ву Здрав стве ног цен тра „Др Ми лен-
ко Ма рин”, за хва љу ју ћи нов цу из др жав-
не ка се на ме ње ном про јек ту јав них ра-
до ва, за по слио је не дав но де сет су гра ђа-
на, и то два ле ка ра, че ти ри ме ди цин ске 
се стре, два во за ча и две спре ма чи це, па 
се та ко окре нуо кућ ној не зи пен зи о не ра 
и ста рих и не моћ них Ло зни ча на.

Здрав стве ни рад ни ци па ци јен ти ма до-
ла зе „на но ге” од 7 до 21 час а у хит ним 
слу ча је ви ма оста ју уз њих и по два са-
та, све док се не уве ре да им је бо ље. 

– Сва ка част овим мла дим и вред ним 
ху ма ни сти ма и струч ња ци ма. На овај на-
чин ло знич ко здрав ство по ка зу је да бри-
не о на ма ста ри ма, ко ји ни смо у мо гућ-
но сти да увек оде мо до бол ни це – ка же 
Ми ли сав Алим пић (80), из се ла Бра дић.

Ова кав вид бри ге о ста ри ма ће, већ 
од на ред не го ди не, би ти за кон ска оба-
ве за до мо ва здра вља у Ср би ји.

З. Ђу рић
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У Сме де рев ској Па лан ци го то во 
да не ма до ма ћин ства у чи јем се 
по ро дич ном ал бу му не на ла зи 

бар јед на фо то гра фи ја Дра га на Ла зи-
ћа. Овај пен зи о ни са ни ви ши ре фе рент 
при ис по ста ви Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње у гра ду на Ја се-
ни ци већ 35 го ди на пред но во го ди шње 
пра зни ке обла чи ко стим Де да-Мра за, а 
и ово го ди шњи лич ни ју би леј обе ле жи-
ће „рад но”.

– Ја сам Де да Мраз са нај ду жим „рад-
ним” ста жом у овом де лу Шу ма ди је – 
из но си Ла зић. – Уло гу де ке са Се вер-
ног по ла пре у зео сам пре три и по де-

це ни је, са свим слу чај но. С об зи ром на 
то да се ба вим глу мом, ко ле ге с по сла 
сма тра ле су да сам нај по год ни ји за та-
кву но во го ди шњу уло гу. При стао сам, 
и од та да ал бу ме пу не мо јим и деч јим 
фо то гра фи ја ма.

Ла зић, ето, го ди на ма жи ви за но во го-
ди шње су сре те, а ма ли ша ни, ко је је не-
ка да др жао на кри лу и са ми су по ста-
ли ро ди те љи. „Де да-Мра зе, ви сте би ли 
мој Де да Мраз, а са да сте то и мом де те-
ту”, че сто му ка жу у град ском вр ти ћу.

Из три и по де це ни је „ста жа” Ла зић 
из два ја епи зо ду са но ви нар ком ко ја га 
је убе ђи ва ла да ма ли ша ни ви ше не ве-
ру ју у ње га као пра вог Де да-Мра за:

– По звао сам је да кре не мо за јед но у 
је дан град ски вр тић. До жи ве ла је не-
што због че га је про ме ни ла ми шље ње 
– де ца су ме до че ка ла ова ци ја ма. Сад 
ви диш да је Де да Мраз ин сти ту ци ја, ка-
зао сам јој.

Ла зић је пр вих го ди на но сио ве штач-
ку бра ду – по себ но му је би ла дра га она 
ко ју је до био на дар од глум ца Ми ла-
на Ђур ђе ви ћа – а са да је и она аутен-
тич на:

– Бра ду већ од Кр стов да на пу штам 
да ра сте да би та ман сти гла за дру гу 
по ло ви ну де цем бра. За ову се зо ну мо-
ра ћу са мо ма ло на бр ко ве да до дам бе-
ле, по зо ри шне бо је – сме је се наш са-
го вор ник ко ји је због на ра слог ин те-
ре со ва ња у „по сао” увео ста ри јег си на 
Ђор ђа. Јер, од Све тог Ни ко ле до Но ве 
го ди не ра ди без пре да ха.

Дра го љуб Ја ној лић

НЕСВАКИДАШЊИ ЈУ БИ ЛЕЈ ДРА ГА НА ЛА ЗИ ЋА  
ИЗ СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

По лар ни де ка  
већ 35 го ди на
Бра ду још од Кр стов да на 
пу шта да ра сте, а по сла је 
то ли ко да је мо рао  
у по моћ да по зо ве  
и ста ри јег си на

Дра га успо ме на 
Ла зић је 2004. до шао до но вог ко-
сти ма, а ста ри чу ва као дра гу успо-
ме ну. Ових да на тра же га на све 
стра не – зо ву из вр ти ћа, фир ми, 
шко ла, а мно ги да ро дав ци мо ле га 
и да по де ли по кло не ма ли ша ни ма 
у бол ни ци.
– Кад ви дим да су де ца срећ на и ја 
сам за до во љан и ис пу њен до кра-
ја – по ру чу је Ла зић. – Су сре ти с 
де цом су не по но вљи ви. По при ро-
ди ра до зна ла, по не кад ме по ву ку 
за бра ду, али не ма рим. За уз врат 
ми ис при ча ју не ку при чи цу или од-
ре ци ту ју пе сми цу...

У КИКИНДИ ЧЕСТИТКА  
ЗА ПРАЗНИК 

Слушни 
апарати  
на дар

У Кикинди је Светски дан особа са 
инвалидитетом обележен пријемом за 
представнике свих 18 инвалидских ор-
ганизација ове општине. 

Сусрет са челницима локалне самоу-
праве протекао је у указивању на оно 
што тишти, али и охрабрују лица са 
хендикепом.

Одржано је још неколико пригодних 
манифестација поводом овог празни-
ка, од којих ваља истаћи ону у седишту 
Међуопштинске организације глувих и 
глувонемих северног Баната. Њихових 90 
чланова, социјално најугроженијих и оних 
којима су дотрајали слушни апарати из 
општина Кикинда, Чока и Нови Кнежевац 
добили су бесплатно нова помагала. Ову, 
најконкретнију честитку упутио им је 
Савез глувих и наглувих Војводине, а пре 
годину дана већ је на исти начин обрадо-
вано педесетак лица оштећеног слуха у 
северном Банату. С. З.

Подешавање поклоњеног апарата

Стрпљиво чекање на помагало
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ПЕН ЗИ О НЕР РА ДО МИР СТЕ ВА НО ВИЋ ИЗ ВЛА ШКОГ ДО ЛА             ДНЕВ НО РА ДИ ПО 16 СА ТИ

Се ља ку је 
нај те же

Дра го мир Цо кић Цо ле, пен зи о нер 
из За је ча ра, иако је цео рад ни 
век про вео у овом гра ду (у „Фа-

бри ци пор це ла на” и „Ју го пе тро лу”), 
остао је ве зан за род не Вра жо грн це 
у ко ји ма углав ном про во ди пен зи о-
нер ске да не, бди ју ћи над пче ла ма и 
ста ра ју ћи се о плод ном воћ ња ку. Већ 
три де це ни је Дра го мир уче ству је у ор-
га ни зо ва њу Са бо ра на род них оби ча ја 
„Вра жо гр нач ки то чак”, ко ји се пр во 
одр жа вао у вре ме Све те тро ји це (за ве-
ти на се ла), а са да дру гог ав гу стов ског 
ви кен да. За по тре бе „Точ ка” усту пио 
је пре у ре ђе ну ет но ку ћу ко ја по сто ји 
од пре два ве ка.

– Мо ја ку ћа има срп ско ог њи ште у ко-
јем се, ево, већ две де це ни је спра вља-
ју ста ра срп ска је ла и хле бо ви за вре ме 
„Вра жо гр нач ког точ ка”, а у дво ри шту 
при ре ђу ју из ло жбе точ ка ша и пе снич-
ки су сре ти – ка же наш до ма ћин.

Док је био за по слен Дра го мир је, она ко 
„за ду шу”, у сло бод ном вре ме ну са ку пљао 
знач ке (има их ви ше од хи ља ду), узор-
ке про из во да сво је фа бри ке (пе пе ља ре 
и знач ке) и ста ри но вац. По ред то га, већ 
пет на е стак го ди на Цо ле се ба ви про на ла-
же њем и ис тра жи ва њем ста ри на, бе ле-
же њем ле ген ди и пи са њем афо ри за ма. 

– Же лим да љу бав пре ма тра ди ци ји 
мо јих род них Вра жо гр на ца пре не сем 

Пен зи о нер Ра до мир – Рај ко Сте-
ва но вић, из се ла Вла шки До у 
оп шти ни Сме де рев ска Па лан ка, 

иако је не што ви ше од 18 го ди на ра дио 
са су пру гом Ми ли цом у Ослу у Нор ве-
шкој и има при стој ну пен зи ју, по љо-
при вре де се још ни је од ре као. Ви тал ни 
пен зи о нер, ко ји је пре шао се дам де се ту, 
на свом има њу од се дам хек та ра днев но 
ра ди по 16 са ти. Чу ва Рај ко две кра ве, 
сви ње, ко ко шке, има воћ њак са шљи ва-
ма и ја бу ка ма, ви но град где од до брог 
гро жђа пра ви ра ки ју и ви но. Ка же нам, 
све то ра ди за ку ћу, за кћер ке и уну ке 
ко ји жи ве у Бе о гра ду, по ма ло раз де ли и 
при ја те љи ма, а то што про из ве де не ће 
да про да.

– Мо ја мла дост, не по вра ти ла се. Би-
ло је бе де и си ро ти ње, се ћам се ка да ба-
ка на пра ви ги ба ни цу, по што нас је би ло 
мно го у ку ћи, ка да до ђе ред на ме не ја 
до би јем то ли ко да имам за два за ло га-

ја. По стру ци сам гра ђе ви нац, али знам 
да ра дим ке ра ми ку, да по ста вљам лам-
пе ри ју, ла ми нат, ба вим се бра ва ри јом – 
ве ли Рај ко.

Ро ђак, ко ји је у Нор ве шкој био у кон-
цен тра ци о ном ло го ру па по сле остао 
да жи ви та мо, 1976. го ди не од вео је 
Рај ка и Ми ли цу у Осло да оби ђу зна ме-
ни то сти. Ме ђу тим, њи ма се та мо до па-
ло па су у Ослу про ве ли не што ви ше од 
18 го ди на. Рај ко је ра дио у при ват ној 
гра ђе вин ској фир ми, а Ми ли ца је одр-
жа ва ла би рое и кан це ла ри је.

– У Нор ве шкој се мно го да је љу ди-
ма ко ји су со ци јал ну угро же ни. Они 
од ла зе сва ко ју тро да, пре ко ка се со-
ци јал не ко му не, по диг ну ре ци мо 1.000 
ди на ра за днев не тро шко ве. Мно го се 
по ма же и по љо при вре ди, а не као код 
нас. Се ља ку у на шој зе мљи је нај те-
же, мо раш да ра диш и по 16 са ти днев-
но. Мно ги ће ре ћи, па ла ко је се ља-

ДРА ГО МИР ЦО КИЋ ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ ДА НЕ ПРО ВО ДИ  
У РОД НИМ ВРА ЖО ГРН ЦИ МА

Ог њи ште за „То чак” 

У овој зе мљи, он би, по сле 
док то ра и ме ди цин ских  
се ста ра, тре ба ло да бу де 
нај ви ше пла ћен

У АЛЕК СИ НАЧ КОМ  
ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ 

Пру жам  
ти ру ку
У окви ру про гра ма јав них ра до ва, у Ге-
рон то ло шком цен тру „Је ле нац” у Алек-
син цу, јед ној од нај ста ри јих уста но ва 
со ци јал не за шти не у Ср би ји, уве ли ко се 
оства ру је про је кат „Пру жам ти ру ку”.

– Про јек том је об у хва ће но три де се так 
со ци јал но угро же них љу ди за ко је при-
пре ма мо и у на шем клу бу ис по ру чу је мо 
по је дан бес пла тан оброк днев но. Исто-
вре ме но, ови љу ди, та ко ђе без на док-
на де, у на шем објек ту мо гу да до би ју и 
основ не здрав стве не услу ге – ка же Дра-
ган Ве се ли но вић, ди рек тор Ге рон то ло-
шког цен тра „Је ле нац”.

На овим по сло ви ма ан га жо ва но је 
ше сто ро ли ца – пет не ква ли фи ко ва-
них рад ни ка и јед на ме ди цин ска се стра. 
Про је кат је стар то вао 15. ју ла, а за вр-
ша ва се 14. ја ну а ра.

– Има по тре бе да се са ова квим про-
јек том на ста ви. Ме ђу тим, ми не ма мо нов-
ца за то, па ће мо се обра ти ти оп шти ни 
да нам по мог не и, уз од ре ђе ну пар ти ци-
па ци ју ко ри сни ка услу га, ве ру јем да ће-
мо на ста ви ти са оства ри ва њем про јек та 
– на гла ша ва Ве се ли но вић. 

Вред ност про јек та је 1,316 ми ли о на ди-
на ра, за шта је из бу џе та Ср би је обез бе-
ђе но 1,106 ми ли о на, оп шти на Алек си нац 
да ла је 120.000, а Ге рон то ло шки цен тар 
90.000 ди на ра. Ср ђан Илић

Са супругом Милицом у винограду

Дра ган Ве се ли но вић

Хоће ли кувати и идуће године
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ПЕН ЗИ О НЕР РА ДО МИР СТЕ ВА НО ВИЋ ИЗ ВЛА ШКОГ ДО ЛА             ДНЕВ НО РА ДИ ПО 16 СА ТИ

Се ља ку је 
нај те же

на се дам на е сто го ди шњег уну ка Бо ја на, 
у че му до не кле и успе вам. На Бо ја но-
ву ини ци ја ти ву ове го ди не је ор га ни зо-
ва на ли ков на ко ло ни ја „Вра жо гр нач ки 
то чак” – ка же нам овај за љу бље ник у 
тра ди ци о нал не вред но сти свог кра ја.

Мир ко Слав ко вић

При ја тан је се њи дан у се лу Ма ло 
Крч ма ре, у оп шти ни Ра ча, до нео 
је ра дост у дом Пет ко ви ћа – Ду-

шан ке (82) и Да ни ла (77). Ка ко и не би 
кад је њи хов син Жар ко све при пре мио 
да ро ди те љи са нај бли жи ма обе ле же 
шест де це ни ја склад ног и пло до но сног 
бра ка иако им, на рав но, ни су баш увек 
те кли мед и мле ко.

– Има мо си на Жар ка, ћер ку Бо жур-
ку, сна ју Ми ло ран ку, зе та Ми ро сла-
ва, три уну ке, уну ка и сед мо ро пра у ну-
ка. Ипак, де ца су оти шла за сво јом сре-
ћом, а ми оста до смо са ми. 
Али, ни смо пре пу ште ни се-
би. Жар ко ре дов но до ла зи 
и бри не о на ма – по чи ње 
при чу ста ри на Да ни ло, по-
љо при вред ни пен зи о нер.

Ње го ви и ба ба-Ду шан-
ки ни ро ђа ци по твр ђу ју и 
да су они за слу жи ли та-
кву бри гу. Ка да је Жар ко 
зи дао ку ћу, у Ра чи, ба ба 
Ца ле, ка ко је сви зо ву, пе-
ши це је, а то уоп ште ни је 
бли зу, на об ра ми ци но си ла 
ру чак за рад ни ке. Са да им 
се то, ето, вра ћа, иако ни 
Жар ку ни је ла ко. Ра дио је 
у „За ста ви елек тро”, остао 
без по сла, са да оба вља те-
шке по сло ве на при ват ној 
фар ми, али све стиг не, на рав но и да 
бри не о ро ди те љи ма.

А они су нај ра до сни ји кад им до ђу 
уну ци и пра у ну ци, као на ову, ви ше не-
го злат ну свад бу. Он да за бо ра ве те шке 
го ди не ка да су за по чи ња ли за јед нич-
ки жи вот, без оче ва ко је је од нео ви-
хор ра та, а Ду шан ка и без мај ке ко ју је 
из гу би ла још као бе ба. За бо ра ве се и 

те шке го ди не над ни че ња, а при се ти, уз 
ша лу, ка ко су се за во ле ли чу ва ју ћи ов-
це, не ус пев ши увек да их баш нај бо-
ље са чу ва ју док су се за гле да ва ли јед-
но у дру го и сла ди ли гро жђем и за јед-
нич ким тре ну ци ма у ви но гра ду, по ред 
ли ва де за ис па шу.

Али, скла дан брак су ус пе ли да са чу-
ва ју. Бу де ле по, ле по, али се и по сва ђа-
ју, па до го во ре... При сут ни их за дир ку-
ју: до го вор бу де ка ко ба ба ка же, јер је 
она би ла ве ли ки бо рац и че сто во ди ла 
глав ну реч.

До ду ше, са да де да Да ни ло во ди глав ну 
реч јер ба ба Ца ле сла бо чу је, па се и не 
укљу чу је у раз го вор. Има ла је и не ко ли ко 
те шких опе ра ци ја, али се, за сво је го ди-
не, при лич но ла ко кре ће и креп ко из гле-
да. Ни је ни чу до, ве ле да су у ње ном ро ду 
ду го веч ни – 90 па и 100 го ди на. Ето на де 
за још мно го за јед нич ких ви ђе ња и ле пих 
се ћа ња. Пре драг Па ре за но вић

ДУ ШАН КИ И ДА НИ ЛУ ПЕТ КО ВИ ЋУ ИЗ МА ЛОГ КРЧ МА РА  
ПО ТОМ ЦИ ПРИ РЕ ДИ ЛИ СЛА ВЉЕ

Чу ва ли ов це  
– са чу ва ли сре ћу

Сла вље ни ци са по том ством

ку, он има бра шно, ја ја, сир, ме со, во-
ће, ра ки ју, ви но... А шта ја ту да ље да 
вам ка жем кад мле ко, пше ни цу, шљи-
ве, ви шње... да је мо по ба га тел ним це-
на ма. Не љу тим се на се ло и по љо при-
вре ду, али се љу тим што нас „пот кра-
да ју”. Јер, ево, већ ви ше од два ме се-
ца ни су нам ис пла ти ли пре ми ју за мле-
ко. У овој зе мљи по сле док то ра и ме-
ди цин ских се ста ра се љак тре ба да бу-
де нај ви ше пла ћен – ис ти че по љо при-
вред ник из Вла шког До ла.

Ина че, у два ман да та Ра до мир – Рај-
ко Сте ва но вић био је де ле гат у СО Сме-
де рев ска Па лан ка и пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Вла шки До. По ред по-
љо при вред них по сло ва, Рај ко има вре-
ме на да про чи та сву штам пу, а на ро чи-
то „Глас оси гу ра ни ка”. На ђе вре ме на и 
да по мог не у се лу око из град ње но вог 
до ма ме сне за јед ни це, би бли о те ке... 

Сла во љуб Ко стан ти но вић

ЗА 130 МАЛИШАНА ИЗ СРБИЈЕ

Празници у Грчкој
У суботу, 19. децембра, пут Грчке се упутило 130 деце без родитеља, расељених с 

Косова и Метохије, избеглица и из социјално угрожених породица у Србији, старости 
од осам до 16 година. Они ће и ове зиме, у организацији Црвеног крста Србије 
и Црвеног крста Грчке, у грчким породицама провести божићне и новогодишње 
празнике. У групи се налази 30 деце која су први пут обухваћена овим програмом. 
На позив грчких домаћина, с њима је отпутовало и петоро малишана из Републике 
Српске.

Од 1993. године, откад се овај програм спроводи, у грчким породицама се 
опорављало више од 17.000 деце. Г. О.
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Упр кос ве ја ви ци и „за 
инат” они ма ко ји че сто ка-
жу за пен зи о не ре да „не ма ју 
па мет ни ја по сла но да игра-
ју шах”, одр жан је дру ги ша-
хов ски ме мо ри јал ни тур нир у 
ор га ни за ци ји Днев ног цен тра 

и клу ба за ста ри је „Чу ка ри-
ца”. Су срет игра ча бе о град-
ских ге рон то ло шких клу бо ва 
по кре нут је у знак се ћа ња на 
ду го го ди шњег вред ног ко ри-
сни ка чу ка рич ког клу ба Ду-
ша на Ре сав ца, но ви на ра, ша-
хи сту, ини ци ја то ра, уте ши-
те ља, из ми ри те ља... ко ји је 
знао тај ну над тај на ма – ка-
ко из ма ми ти осмех и кад нам 
ни је ни до че га. 

Овај бр зо по те зни тур нир 
оку пио је ше сна ест уче сни ка, 
су ди ја Ми ли сав Пе та ко вић из 
ша хов ског клу ба „Чу ка рич-
ки” во дио је тур нир бес пре-
кор но. По бе ди ли су То ми слав 
По по вић, Зо ран Пав ко вић и 

То дор Бо ро вић – сви из клу-
ба до ма ћи на. Тур нир је улеп-
ша ла Ми ли јан ка Јан ко вић, је-
ди на да ма ко ја се усу ди ла да 
укр сти фи гу ре са број ни јим 
ко ле га ма у овој ко ри сној мо-
жда ној гим на сти ци. Глав ну 
на гра ду, ша хов ску гар ни ту-
ру, уру чио је пред сед ник Ко-
ми си је за од мор и ре кре а ци ју 
ор га ни за то ра Ми ло мир Ан то-
ни је вић.  В. Ви те зо вић

По во дом Ме ђу на род ног да на 
осо ба с ин ва ли ди те том, у Су-
бо ти ци је ор га ни зо ва на из ло-
жба руч них ра до ва и об ред них 
хле бо ва којe су уме си ле ак ти-
вист ки ње та мо шње Оп штин-
ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра-
да. Осим пред став ни ка ор га-

ни за ци ја ин ва ли да ра да Бач ке, 
Срем ских Кар ло ва ца и План-
ди шта, Ре пу блич ког и По кра-
јин ског са ве за, овом до га ђа-
ју су при су ство ва ли чел ни љу-
ди ло кал не вла сти, ин сти ту ци-
ја, дру штве них и ху ма ни тар-
них ор га ни за ци ја, са рад ни ци и 
при ја те љи. 

Обе ле жа ва њу ва жног да ту ма 
ин ва лид них ли ца при су ство ва-
ли су и ди рек тор По кра јин ског 
фон да ПИО, као и ди рек то ри 
но во сад ске и су бо тич ке фи ли-
ја ле пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. У име успе шне са-
рад ње, Стан ко Ним че вић, пре-
сед ник ОO ин ва ли да ра да Су-
бо ти це, до де лио је злат не пла-
ке те и за хвал ни це по је дин ци ма 
и ор га ни за ци ја ма.  И. М.

пензионерски кутак

БО СИ ЛЕ ГРАД

Но во го ди шњи па ке ти 
Удру же ње пен зи о не ра Бо си ле град обез бе ди ло је из свог фон-

да со ли дар но сти но во го ди шње по кло не за 150 нај у гро же ни-
јих пен зи о не ра – са нај ни жим при ма њи ма, бо ле сне и не по крет-
не. Па ке ти су по де ље ни овим чла но ви ма у њи хо вим до мо ви ма, 
што их је об ра до ва ло чак и ви ше због по се те и осе ћа ња да ни-
су за бо ра вље ни. Но вац за па ке те обез бе ђен је та ко што је пе-
ти на чла на ри не упла ћи ва на у Фонд со ли дар но сти у ко ме се та-
ко ску пи ло 60.000 ди на ра. Ина че, од бли зу 10.000 ста нов ни ка 
оп шти не Бо си ле град, ма ло ви ше од пе ти не (2.315) чи не пен зи-
о не ри. Ак ци ја ће би ти на ста вље на до де лом па ке та и за бо жић-
не пра зни ке. Вла ди мир М. Стој ме нов

Пен зи о не ри из Ве ли ког Гра-
ди шта би ли су на из ле ту у Вр-
њач кој Ба њи, у ор га ни за ци-
ји Ме сне за јед ни це вој них пен-
зи о не ра. Об и шли су при род не 
из во ре ми не рал них и ле ко ви-
тих во да, бањ ска ле чи ли шта, 
а има ли су и до ста вре ме на за 

шет њу и раз гле да ње ове на ше 
по зна те ба ње. 

Гра ди штан ски пен зи о не ри 
су ус пут по се ти ли и две срп-
ске све ти ње – цр кву По кај ни-
цу и ма на стир Ко по рин, у ко-
ји ма су их до ма ћи ни ср дач но 
до че ка ли. С. Пу па зић

СУ БО ТИ ЦА

Ра до ви и хле бо ви

Оп штин ско удру же ње ин-
ва ли да ра да из Ши да ор га-
ни зо ва ло је не дав но за сво је 
чла но ве јед но днев ни из лет у 
Ба њу Вруј ци. 

Пре ма ре чи ма Ве се лин ке 
Иги ћ, пред сед ни ка овог удру-
же ња, том при ли ком су се под-
се ти ли свих ак тив но сти ко ји ма 
су олак ша ли и улеп ша ли жи вот 
чла но ва и њи хо вих по ро ди ца. 

Ме ђу Ши ђа ни ма су, ина че, 
нај о ми ље ни ја дру же ња (би ло 
да они не ком иду у го сте или 
да су до ма ћи ни), обич но „за-
чи ње на” анег до та ма о ко ји ма 
се при ча све до на ред них су-
сре та и пу то ва ња.  И. М.

Ве се лин ка Игић:  
Во ли мо пу то ва ња

Ми ли јан ка Јан ко вић и То ми слав По по вић

ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ

Из лет у Вр њач ку Ба њу

БЕ О ГРАД

Шах као се ћа ње

ШИД

Дру же ња у анег до та ма
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Не ко ве че смо ти се, че до мо је, си ти из ди ва ни ли код ку ма 
Сте ве. Вра тио се из Не мач ке по сле ме сец да на. Го во ри ли 
смо му да са че ка још ма ло на тај „шен ген”, па да иде код 

си на без ви зе по сле Све тог Ни ко ле. Али, во ле он да пре да све 
па пи ре што тра жи ам ба са да, па ако му због не чег не да ју, да и 
не па ку је ко фер. А не да се опре ми и ку пи кар ту, па да га на 
гра ни ци вра те јер не ма фо то ко пи ју па со ша оног ко ме се за пу-
тио, или да ни је спре мио оно ли ко па ра ко ли ко ће оце ни ти да му 
тре ба за бо ра вак та мо, или, не дао бог, да му кум бу де сум њив 
као осо ба ко ја пред ста вља прет њу јав ном ре ду и ми ру, здра вљу 
или уну тра шњој без бед но сти.

И та ко се он већ вра тио из бе лог све та кад се ве ћи на оних ко-
ји има ју с чим спре ма да пу ту је.

Баш је сти гао да ви ди на те ле ви зи ји ка ко наш ми ни стар од 
здра вља при ма вак ци ну про тив гри па. И та ман да га при у пи-
там је ли и ње га за па ла не ка од пе де сет ми ли о на ко ма да ко-
ли ко је Не мач ка ку пи ла, кад он гру ну да онај на род та мо не-
ће да се вак ци ни ше. И њи хов ми ни стар здра вља не ски да се са 
ТВ екра на, пре ти дру гим та ла сом епи де ми је... Сад вла сти њи-
хо вих по кра ји на хо ће да про да ју бар не што од за ли ха или ма-
кар да сма ње уго во ре не ко ли чи не. Ја бих им пре по ру чи ла да 
ома поч ну да уго ва ра ју вак ци не про тив ко зјег гри па ко ји се, 
про чи та ла сам у но ви на ма, по ја вио у Хо лан ди ји. По што већ 
има ви ше од две хи ља де обо ле лих, мо жда ће про гла си ти но-
ву пан де ми ју!

А што се нас ти че, све се не што на дам да ће, кад су већ за-
мр зну те и пен зи је, и про зо ри, и пу те ви – и тај ви рус да се смр-
зне. А мо жда би нам би ло нај бо ље да се сад о Бо жи ћу нај е де-
мо, ма кар по тро ши ли и це лу пен зи ју, умо та мо у пе ри не и уто-
не мо у зим ски сан, као меч ке. Али знам, љу би те ба ба, да то не 
мо же. Ни ти смо под го је ни, ни ти има мо до бре ло ге, а ни је чо ве-
ку ни да то да пре спа ва те шко вре ме.

И док ми рас пре да мо шта ће мо и ка ко да пре жи ви мо 2010. го-
ди ну, Ми ле са по че да нас те ши ка ко је чи та ла да је Бо жа из ја-
вио да ће Ср би ја, чим уђе у Уни ју, до би ја ти из европ ског бу џе-
та две-три ми ли јар де евра го ди шње за ре ги о нал ни раз вој, људ-
ске ре сур се и по љо при вре ду. Ни је нас уте ши ла, али на сме ја ла 
је сте. Ко ја цр на Уни ја кад је пред сед ник тек пре дао на шу кан-
ди да ту ру! Кад сви ти њи ни из ве шта ји го во ре да смо по све му на 
ре пу у све ту. Са мо смо по ко руп ци ји и мо но по лу ме ђу пр ви ма. 
И по том осно ву др жа ва сва ке го ди не ште ту је сил не па ре. Љу-
ди за ду же ни за тран спа рент ност и ови из Са ве та за бор бу про-
тив ко руп ци је стал но опо ми њу да су нај ве ће ште те у јав ним на-
бав ка ма и свим ве ли ким про јек ти ма ко ји се фи нан си ра ју из др-
жав ног бу џе та, по пут гра ђе вин ских, здрав стве них и дру гих, кад 
се но вац пре ли ва из јав ног у при ват ни сек тор. На гла ша ва ју да 
но вац од ко руп ци је за вр ша ва у при ват ним џе по ви ма, у џе по ви-

ма по вла шће них и оних ко ји ма по зи ци ја омо гу ћа ва да спро во де 
ко руп ци ју, а та квих је нај ви ше у вр ху др жа ве.

С отим се сло жио и кум Сте ва, по што је слу шао и пред сед ни-
ка Та ди ћа ка ко го во ри о спре зи по ли ти ке, кри ми на ла, при вре де 
и пра во су ђа, због ко је се све вр ти укруг, и ко ја је за ро би ла зе-
мљу па јој не да на пред.

Да бар не ко од по ли ти ча ра, де те мо је, лу пи ша ком о сто и на-
те ра га зде да рад ни ци ма да ју пла те и под ми ре до при но се. А кад 
пре ми јер ка же „да је вла да спрем на да вр ло озбиљ но пре гле-
да по сло ва ње по сло да ва ца”, он да то и да ура ди. Због оних ко ји 
гла ду ју, ко ји се са ка те, са мо спа љу ју и ле же по ши на ма. 

Чи та ла сам, че до мо је, ка ко је грч ки пре ми јер од био зах те ве 
из Бри се ла – да се сма ње јав на по тро шња и со ци јал на да ва ња, 
да се за мр зну пла те и да се ма ње из два ја за пен зи је, а пред ло-
жио еко ном ске ре фор ме за сни жа ва ње бу џет ског де фи ци та. Ни-
је он уда рио на си ро ти њу, не го на оне ко ји не пла ћа ју по рез, ко-
ји раз ви ја ју ко руп ци ју бо га те ћи се бе и сво је, а на ште ту оси ро-
ма ше ног на ро да.

Знам ја, љу би те ба ба, да ни је ла ко вла да ти др жа вом, по го то-
во кад тре ба удо во љи ти ин те ре си ма мно го број них парт не ра из 
ко а ли ци је. Па ко ли ко су се са мо тру ди ли да се усво ји бу џет за 
сле де ћу го ди ну. Да не би оног јед ног гла са ко ји је ваг нуо, „ће-
ра ли би се они још”. 

Не го се не што ми слим, че до мо је, ка ко би би ло ле по да ми 
ста ри не ма мо ово бре ме го ди на на ле ђи ма и те шке ми сли у гла-
ва ма. Па да се ра ду је мо пра зни ци ма и оном ма то ром Ла пон цу 
што са сан ка ма и упрег ну тим ир ва си ма до но си по кло не и ис пу-
ња ва же ље сви ма. Али, дру го је вре ме, де те мо је. Мо жда ће, 
ипак, бар онај по ли ти чар са мо тор ним сан ка ма про во за ти ко ји 
круг и по на шем шо ру. Уну ка Ика

лековита казивања

ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Зим ски 
сан
Има ли на чи на да се раз би је спре га  
по ли ти ке, кри ми на ла, при вре де  
и пра во су ђа, ко ја је за ро би ла зе мљу,  
па да кре не мо на пред
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писма

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

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

Адреса је Булевар умет-
ности 10, 11070 Бео г рад, или 
електронском пош том, на 
glasosiguranika@pio.rs

Инспекторат за рад (2)

Срем ски округ
Срем ска Ми тро ви ца, 
Све тог Ди ми три ја 8, II спрат
Тел.: 022/554-799  
sr. mitro vi ca.ir@minrzs.sr.gov.rs

Мачвански округ
Шабац, Цара Душана 1/3,  
III спрат
Тел.: 015/ 342-245
sabac .i r@m in rzs.sr.gov.rs

Колубарски округ
Ваљево, Карађорђева 31,  
I спрат
Тел.: 014/227-955
 va ljevo.ir@m in rzs .sr.gov.rs

Подунавски округ
Смедерево, Трг  Реп ублике  5,
 I, II и III спрат
Тел.: 026/611-251,
Паланка, централа:  
026/317-904
 sm ederevo.i r@minrzs.sr.gov.rs

Браничевски округ
Пожаревац, Дринска 2, I спрат
Тел.: 012/225-741,  
012/213-761
p oz arevac. ir@mi nr zs .s r.gov.rs   

Шумадијски округ
Крагујевац, Саве Ковачевића 7,
сутерен, I и II спрат
Тел.: 034/336-245
k ragujev ac .ir@m in rzs.sr.gov.rs

Поморавски округ
Јагодина,  
Кнегиње Милице 80а, II спрат
Тел.: 035/234-481
jag od ina.ir@minrzs.sr.gov.rs

Борски округ
Бор, Моше Пијаде 19, II спрат
Тел.: 019/544-041
bor.ir @m in rzs.sr .g ov.rs

Зајечарски округ
Зајечар, Генерала Гамбете 44,
III спрат
Тел.: 030/458-065
zajec ar .ir @minr zs .s r.gov.rs

Мо рам да се ја вим овим пи смом и из не сем 
сво је раз ми шља ње, а ве ро ват но и ми шље ње 
ве ћи не обич них љу ди, о та ко зва ним на ци о-
нал ним пен зи ја ма за слу жних гра ђа на. 

Ко су ти за слу жни по је дин ци и ко је се би 
дао пра во да их од ре ђу је и име ну је и да је 
им не ве ро ват но ви со ке „на ци о нал не пен зи-
је”, на рав но од на шег нов ца, док по ло ви на 
на ших гра ђа на је два са ста вља крај с кра-
јем, а да и не го во ри мо о на ма пен зи о не ри-
ма? Зар ру да ри ни су ис так ну ти по је дин ци 
ко ји да ју ве ли ки до при нос раз во ју дру штва, 
па стру га ри, сто ла ри, лив ци, док то ри, на-
став ни ци и сви рад ни ци, а опет ни су увр-
шће ни у гру пу „на ци о нал них пен зи о не ра”.

У ову ка те го ри ју, ко ју не по зна ју ни мно го бо-
га ти је др жа ве, ма хом су ста вље ни љу ди ко ји су 
у то ку рад ног ве ка мо гли „де бе ло” да за ра ђу-
ју, а не ки мо гу то и као пен зи о не ри, па се ове 
„де бе ле” на ци о нал не пен зи је у нај ве ћем бро ју 

слу ча је ва да ју они ма ко ји ма су објек тив но нај-
ма ње по треб не. А оним „за слу жним по је дин ци-
ма” ко ји су као „ис так ну ти” за ра ђи ва ли ми ли о-
не и про ћер да ли их не раз ми шља ју ћи о ста ро-
сти, не тре ба да ти на ци о нал неw већ со ци јал не 
пен зи је ко је би им омо гу ћи ле да пре жи ве. За-
што би смо ми гра ђа ни пла ћа ли ту ђе гре шке?!

За то бих пред ло жио уки да ње на ци о нал них 
пен зи ја и уво ђе ње ка те го ри је со ци јал них пен-
зи ја ко је би при ма ли сви гра ђа ни ста ри ји од 
65 го ди на ко ји не ма ју ни ка квих при хо да, па 
са да на род тре ба да их из др жа ва. На овај на-
чин би би ла за до во ље на прав да па би сви ста-
ри и за рад не спо соб ни би ли збри ну ти уме сто 
са мо до са да шњa пен зи о нер скa ели тa „за слу-
жних гра ђа на” ко ју је ство ри ла власт у ци љу 
обез бе ђи ва ња по год но сти за се бе у не ким бу-
ду ћим вре ме ни ма.

С по што ва њем, 
пен зи о нер жи во рад Пе тро вић, Кру ше вац 

Дру же ње  
уз му зи ку

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да Алек си нац обе ле-
жи ла је Ме ђу на род ни дан осо-
ба са ин ва ли ди те том. 

Дру же ње уз му зи ку при ја ло 
је свим чла но ви ма и под се ти-
ло их да ни су са ми и за бо ра-
вље ни.

Дра ган По по вић, 
пред сед ник ООИР, 

Алек си нац

За хвал ност и че стит ка
По што ва ни го спо ди не ди рек то ре  

Бран ко Јак ши ћу,
Нај ср дач ни је за хва љу јем на бр зом из да ва њу ре ше ња о 

мом пен зи о ни са њу.
Основ на же ља мог ја вља ња је сте у су шти ни да Ва ма, ди-

рек то ру Фи ли ја ле Пи рот, лич но, г. Ми ло шу Та та ло ви ћу, као 
и свим Ва шим са рад ни ци ма ко ји су уче ство ва ли у при ку-
пља њу по да та ка и об ра ди ре ше ња, по себ но за хва лим, јер 
сте ре ше ње ура ди ли у ре корд но крат ком ро ку. Ти ме сте 
опо вр гли све при мед бе по је ди на ца ко ји да ју зах те ве без 
пот пу них по да та ка, а тра же да ре ше ње до би ју вр ло бр зо.

Као ди рек тор „Ти гро ве” рад не ор га ни за ци је у Ди ми тров-
гра ду имао сам ја ко до бру са рад њу са Ва шом фи ли ја лом, 
као и са Фон дом у Бе о гра ду и увек сам о Фон ду, као це ли ни, 
и по себ но Ва шој фи ли ја ли, имао до бро ми шље ње.

Же ља ми је да ме као пен зи о не ра ду го, ду го слу жи те и да 
нас увек ве зу ју до бар рад и до бре успо ме не.

Ко ри стим при ли ку да Ва ма, Ва шим са рад ни ци ма, Фи ли-
ја ли и Фон ду по же лим срећ ну Но ву 2010, пу но здра вља и 
успе шног ра да у њој!

С по што ва њем и ува жа ва њем, 
пен зи о нер Ми ха ил Ива нов,

Ди ми тров град

Уки ну ти на ци о нал не пен зи је
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Републички фонд за пензијско  
и инвалидско осигурање

ОД ГО ВОР: Ви као са мо стал-
ни об ве зник упла те до при но са 
има те мо гућ ност да, по Од лу-
ци о на чи ну об ра чу на до при-
но са за ПИО у по ступ ку утвр-
ђи ва ња свој ства оси гу ра ни ка, 
упла ти те до при нос за пе ри о-
де ка да сте би ли при ја вље ни 
на оси гу ра ње, а ни сте из ми ри-
ли оба ве зе. Обра ти те се фи-
ли ја ли ПИО пре ма ме сту пре-

би ва ли шта. До при нос се упла-
ћу је на нај ни жу осно ви цу ко ја 
ва жи у мо мен ту упла те. У ма-
тич ну еви ден ци ју се уно си 35 
од сто про сеч не за ра де у Ср би-
ји ко ја је ва жи ла за го ди ну за 
ко ју се до при нос пла ћа.

Тре нут но, го ди шња оба ве-
за по осно ву упла те до при но-
са из но си 40.872,48 ди на ра и 
ва жи до 1. 2. 2010. го ди не.

На кнад на упла та до при но са

? АЛЕК САН ДАР МИ ТИЋ – До њи Ми ла но вац: Ба вио сам се 
при ват ном де лат но шћу од 1990, имам пре кид пла ћа-
ња, а на ста вио сам да пла ћам до при но се до 2002. го-

ди не ка да сам пре стао да ра дим. Да ли мо гу са да да под не-
сем зах тев да упла тим за три го ди не не пла ћа ња да бих по-
ве зао рад ни стаж и ко ли ко би то из но си ло го ди шње.

Пу на ин ва лид ска пен зи ја

? ГО РАН ЗЛА ТА НО ВИЋ – Вра ње: Мо лим вас за ту ма че-
ње ко ја су мо ја пра ва и по сту пак за оства ри ва ње пу-
не ин ва лид ске пен зи је. У при ло гу до пи са вам до ста-

вљам ре ше ње Фи ли ја ле Вра ње са пра те ћом ле кар ском 
до ку мен та ци јом.

ОД ГО ВОР: Ви сте ко ри сник 
на кна де у ви си ни по ло ви не ин-
ва лид ске пен зи је као ин ва лид 
ра да ко ме је без ње го ве са гла-
сно сти пре стао рад ни од нос. 
Ово пра во мо же те ко ри сти ти 
до оства ри ва ња пра ва на ста-
ро сну или ин ва лид ску пен зи ју. 
За ста ро сну пен зи ју, мо ра ли би-
сте да че ка те 65 го ди не жи во-
та. До та да, ако Вам се  здрав-
стве но ста ње по гор ша, мо же те 

под не ти зах тев за ин ва лид ску 
пен зи ју. То сва ка ко под ра зу ме-
ва и но ву ме ди цин ску до ку мен-
та ци ју ко ја то по твр ђу је (ова 
ко ју сте нам по сла ли да ти ра из 
1997. го ди не и ве ро ват но Вам 
је по слу жи ла ка да сте по ста-
ли ин ва лид ра да), а за оства-
ри ва ње овог пра ва по треб но је 
да ор ган ве шта че ња утвр ди да 
код Вас по сто ји пот пун гу би так 
рад не спо соб но сти. 

Че ка ње ис пла те из Хр ват ске

? НЕ НАД СПА СИЋ – Бе ла Па лан ка: Оти шао сам у ста ро-
сну пен зи ју 1995. са 20 го ди на и де вет ме се ци рад ног 
ста жа од че га је 19 го ди на оства ре но у Хр ват ској. Из 

Фи ли ја ле Пи рот сам 29. 7. 2009. го ди не до био ре ше ње по 
ко ме ми се од 11.000 ди на ра пен зи је од би ја 7.000, а исто ре-
ше ње је, ка жу, по сла то и у Хр ват ску. Отво рио сам де ви зни 
ра чун и по слао тра же ни до каз да сам жив 7. 9. 2009, али од 
тог да на не мам ни ка кво оба ве ште ње или ис пла ту. Не знам 
ко ме да се обра тим.

ОД ГО ВОР: У овом слу ча ју 
мо же те про ве ри ти са мо да ли 
је Фи ли ја ла ПИО у Пи ро ту до-
ста ви ла тзв. од штет ни зах тев 
у Хр ват ску, у шта не сум ња-
мо, јер је прет ход но нео п ход-
но раш чи сти ти од но се из ме ђу 
два фон да ПИО, за пе ри од од 
ка да Вам је при зна то пра во 
на пен зи ју из две др жа ве до 

да нас. За тим се утвр ђу је да 
ли Ва ма евен ту ал но при па да 
раз ли ка у пен зи ји за то вре-
ме из Хр ват ске, као и ко ји из-
нос пен зи је Вам при па да убу-
ду ће из јед не и из дру ге др-
жа ве. У на ди да ће те до овог 
од го во ра већ до би ти пен зи-
ју, мо ра те по ка за ти још ма ло 
стр пље ња.

Не ма от ку па ста жа

ОД ГО ВОР: На ла зи те се у не-
за вид ном по ло жа ју, јер ако 
оста не те без по сла ни по го ди-
на ма жи во та ни по рад ном ста-
жу не ис пу ња ва те усло ве за 
од ла зак у пен зи ју. Је ди но ће-
те мо ћи да оства ри те пра во на 
на кна ду код На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње, сра змер-
но ду жи ни оства ре ног ста жа.

Што се ти че от ку па ста жа до 
35 го ди на ко ји на во ди те, мо-
ра мо да Вас оба ве сти мо да та-
кав от куп ста жа не по сто ји, тј. 
ни је пред ви ђен про пи си ма из 

ПИО. За са да по сто ји је ди но 
мо гућ ност укљу чи ва ња у оба-
ве зно оси гу ра ње по чла ну 15 
За ко на о ПИО по ко ме мо же те 
по иза бра ној осно ви ци да пла-
ћа те до при нос сук це сив но, ме-
сец за ме се цом, за пе ри од ко-
ји Вам не до ста је до ис пу ње-
ња усло ва за пен зи ју. У Ва шем 
слу ча ју то ни је нео п ход но, јер 
ће те сва ка ко, пре не го што би-
сте на овај на чин на вр ши ли 
стаж од 35 го ди на, на вр ши ти 
по треб не го ди не жи во та за од-
ла зак у ста ро сну пен зи ју.

? МА РИ ЦА ЂОР ЂЕ ВИЋ – Кња же вац: По сло да вац на ме ра-
ва да пре ки не рад огран ка фир ме у Кња жев цу и ја ћу у 
том слу ча ју до би ти от каз као тех но ло шки ви шак. Имам 

55 го ди на ста ро сти и 26 го ди на и де вет ме се ци рад ног ста-
жа. У два на вра та сам има ла пре кид у рад ном ста жу, па ме за-
ни ма да ли би по сло да вац мо гао да ми упла ти до при но се за 
тај пе ри од ка да сам има ла пре кид рад ног ста жа, за не до ста ју-
ћи пен зиј ски стаж до 35 го ди на, као ком пен за ци ју за оба ве зну 
от прем ни ну?

Без пра ва и у бу дућ но сти

ОД ГО ВОР: На жа лост, Ви не-
ће те мо ћи ви ше да оства ри те 
пра во на по ро дич ну пен зи ју. 
Ово не за то што ове го ди не 
не ма те 49 го ди на жи во та, већ 
пре све га за то што сте у мо-
мен ту пре стан ка пра ва де те та 
на по ро дич ну пен зи ју (пре-
стан ком пра ва на шко ло ва ње 
31. 8. 2002. го ди не) има ли 40 
го ди на жи во та. Ове, 2009. го-

ди не, нео п ход но је да сте у 
том мо мен ту има ли 44 го ди не 
жи во та. Иду ће ће се тра жи ти 
да у мо мен ту пре стан ка пра-
ва де те та има те 44 го ди не и 
шест ме се ци жи во та, итд. Из 
ових раз ло га Ви не ис пу ња ва-
те услов за при зна ва ње пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју ни-
ти ће те то пра во у бу дућ но-
сти ис пу ни ти.

?  ВЕ РИ ЦА ШО БИЋ – Бо га тић: Ро ђе на сам 1962. Муж ми 
је умро 1996, а де ца и ја смо ко ри сти ли по ро дич-
ну пен зи ју до 31. 7. 1998. го ди не, ка да је ме ни, због 

за сни ва ња рад ног од но са, пре ста ло ово пра во, а за де-
цу је утвр ђен нов из нос. Ка ко ви ше ни сам у рад ном од но-
су, под не ла сам зах тев за при зна ва ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју, али сам од би је на јер не мам 49 го ди на жи во та. 
Да ли ћу, ка да на вр шим 49 го ди на, има ти пра во на по ро-
дич ну пен зи ју?
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Да ле ко смо до гу ра ли
Не ма нам дру ге, мо ра ће мо и у 2010. по ла ко да се пре-

о ри јен ти ше мо на – бр зе пру ге.

С об зи ром на то ко ли ко смо ду го ове го ди не тап ка ли у 
ме сту, да ле ко смо до гу ра ли. 

Но во го ди шња тре зве њач ка: с бу да лом је увек ла ко пи-
ти, али је при лич но те шко тре зни ти се с њим.

Ни ко ла Стан ко вић

Но во го ди шњи зве ки ри
Не ба цај те пе тар де у кон теј не ре. Ни су за је ло.

У Но вој го ди ни пе вам по ку ћа ма. На ри цаљ ке – гра тис.

Пла че мој Сне шко Бе лић. Рас ту жио га наш пра зан 
ло нац на гла ви.

И јел ка у На род ној скуп шти ни би ће оки ће на. Пра-
зним па ке ти ћи ма. Зо ран Бог да но вић

Цр но нам се пи ше
И зи ми чо век мо же да обе ре бо стан.

Што је власт сла ђа, то ли ко је ра ста нак гор чи.

Цр но нам се пи ше од оних ко ји нас гле да ју „бе ло”.

Јед ном је опе као пр сте, па је он да по ту рао ту ђе.

Зо ран Чу кић
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Кон фе те
У Но вој го ди ни ме пра те 

ле пе же ље. На жа лост, ни 
јед на да ме стиг не.

Не ки по ли ти ча ри се и 
да ље не по си па ју кон фе та-
ма већ са мо – пе пе лом!

Не ћу мо ћи, уз ову кри-
зу, да до че кам Но ву го ди-
ну. За кр пи ћу ста ру.

Хај де што не мам јел ку. 
Али, из гле да да ће ми по-
бе ћи и пра се.

Но ва го ди на је као кре-
дит. Јед ном је сла ви мо, 
а це ле го ди не от пла ћу-
је мо.

Од др жав ног ко ла ча не-
ко до би је фил, не ко ко лач, 
а не ко ме оста не са мо под-
ме тач за тор ту.

Сти гли су нам па ке ти за 
Но ву. У њи ма са мо па пир 
на ко ме пи ше: ШТЕД ЊА.

наш уД  ћив еч ратС

(Х)умор не ми сли

Ко не ма за до чек Но ве 
го ди не, не ка че ка ста ру. 
Би ће мла ђи и леп ши, а се-
ћа ње је још бес плат но.

До бро је што ће по ску-
пље ња сти ћи у но во го ди-
шњем сла вљу. Чи ста ра-
дост опа сна је за здра вље.

По што снег ни је од пу та-
ра до че кан ка ко до ли ку је, 
сам се по ву као са те ре на. 

Што нам свет уки да ви-
зе кад смо већ пре шли све 
гра ни це.

Дру штве ни на пре дак је 
кад за сед нем на по ло жај, 
а на за дак је кад се вра тим 
на зад у на род.

Же не ко је ни су спре ми-
ле зим ни цу кре ћу на зи-
мо ва ње. Не ка ис па шта ју 
кад се ни су по тру ди ле на 
вре ме! 

рим от иВ  ћив ол иф о еТ

Здра ви ца 2010.
Две хи ља де де се та из сно ва, Срећ на Но ва, срећ на Но ва.

Да нам по сла ни ци бу ду фи ни и да ко руп ци ја бу де ми ни.

Да се у Скуп шти ни ма ње ру же, да ци пе ле за хо да ње слу же.

Да штрајк не бу де по ја ва че ста, да се ство ре но ва рад на ме ста.

Да ми ни стар с на ро дом бу де друг и да сма њу је мо све ве ћи дуг.

нај еД  ћив ок ат аП  
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