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Иако акут на, са да шња еко ном ска кри за, 
код нас до дат но оп те ре ће на про бле ми-
ма тран зи ци је, јед ном ће се за вр ши ти, 

али из ве сност зва на „по сао за цео жи вот”, 
од но сно по сао код ко га је са мим чи ном за по-
шља ва ња нај че шће био обез бе ђен спо ко јан 
рад ни век, не ће се ви ше вра ти ти. Гло бал ни 
еко ном ски од но си сти гли су и код нас, вред-
ност рад ног ме ста ра сте упо ре до са по ја ча ном 
кон ку рен ци јом, а ко то ме не мо же да се при-
ла го ди ри зи ку је да се при дру жи ка те го ри ји 
оних ко ји ће те шко до би ти дру гу шан су.
Схва та ју ћи да је, услед ре ду ко ва ња ка дров-

ских струк ту ра, по сао по стао дра го це ни ре-
сурс, ве ћи део рад не по пу ла ци је жи ви у пер-
ма нент ном стра ху да га не из гу би. Тај страх је 
оправ дан, али ни је пло до тво ран јер, уме сто да 
мо ти ви ше, он че сто ко чи на ше спо соб но сти. 
Исто вре ме но, ко ли чи на но вог зна ња се по ве-
ћа ва ве ли ком бр зи ном, док по сто је ће све бр же 
за ста ре ва. У та квим усло ви ма ве ће из гле де да 
не по то ну у мо ру ма сов них от пу шта ња има ју 
при ла го дљи ви рад ни ци „на о ру жа ни” раз ли чи-
тим про фи та бил ним зна њи ма и ве шти на ма.
Про фе си о нал ни раз вој за по сле них је, да кле, 

по стао им пе ра тив, а за ве ћи ну по сло да ва ца и 

кључ успе ха њи хо вих ком па ни ја, што зна чи да 
про ме на за ни ма ња или сти ца ње ви ших ква ли-
фи ка ци ја сва ко ме знат но по ве ћа ва шан се за 
по сао. Ме ђу тим, по ред стра ха да се не на ђу 
на ве тро ме ти ни не за по сле но сти, рад ни љу-
ди и они ко ји то тек тре ба да по ста ну, мо ра ју 
има ти још јед ну, мо жда и ва жни ју мо ти ва ци ју 
– бри гу о се би и соп стве ном раз во ју. 
Са вре ме ни кон цепт обра зо ва ња по сма тра 

уче ње као про цес ко ји тра је це лог жи во та, 
те ни ка да ни је ка сно за уса вр ша ва ње ка-
квим год по слом да се не ко ба ви. Кон ти ну-
и ра но ино ви ра ти зна ње зна чи са гле да ти и 
дру ге мо гућ но сти и мо жда про ме ни ти пра-
вац сво је ка ри је ре, те ти ме до ћи и до но ве 
шан се за по сао. Др жав ни про гра ми пре ква-
ли фи ка ци ја и суб вен ци ја за вла сти ти би знис 
су до бри по те зи, али ни су до вољ ни ако са ми 
не схва ти мо ко ји је наш циљ. А то је стал-
но уса вр ша ва ње, фор мал но и не фор мал но, 
сти ца њем но вих зна ња и ве шти на, и не пре-
ки дан рад на се би.
Осим прак тич не ко ри сти и лич не са тис фак-

ци је, то ће да ти још је дан ре зул тат – пре ста-
ће мо да се пла ши мо.   

М. Јо ва но вић

Реч уред ни ка

Редакција Гласа 
осигураника позива 
све читаоце да својим 
прилозима, идејама, 
сведочењима о људима и 
догађајима, једном речју, 
својом креативношћу 
учине наш лист 
садржајнијим и бољим.



актуелно

Гла си не по ко ји ма би и же не као и му-
шкар ци мо ра ле да че ка ју да на пу не 
65 го ди на жи во та да би пре ста ле да 

ра де по ка за ле су се пре у ра ње ним и, на 
сре ћу по жен ски род, не тач ним. Пре ма 
ре чи ма Ра ди не То до вић, ше фа Рад не гру-
пе за из ме ну За ко на о ПИО и др жав ног 
се кре та ра у Ми ни стар ству ра да и со ци-
јал не по ли ти ке, усло ви за пен зи о ни са ње 
ће би ти по о штре ни, али на дру ги на чин:

– Же не ће ра ди ти три го ди не ду же не го 
до са да јер ће им за пен зи о ни са ње би ти 
по треб но нај ма ње 38 го ди на ста жа оси гу-
ра ња. То ће се сук це сив но про ду жа ва ти, 
од сле де ће па до 2023. го ди не та ко што 
ће им сва ке го ди не би ти по треб но по че-
ти ри ме се ца ста жа ви ше, док се 2023. не 
до ђе до пу них 38 го ди на ста жа. Ме ња се 
и до ња ста ро сна гра ни ца и за му шкар це 
и за же не. То зна чи да ни ко, без об зи ра 
на пу не го ди не рад ног ста жа, не ће мо ћи 
у пен зи ју пре на вр ше них 58 го ди на жи во-
та, а до са да се у пен зи ју мо гло са пу ним 
ста жом ка да се на пу не 53 го ди не – об ја-
шња ва Ра ди на То до вић.
У пред ло гу из ме ње ног за ко на пред-

ви ђа се и по о штра ва ње кри те ри ју ма за 
оства ри ва ње пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју. Пен зи ју пре ми ну лог су пру га удо ви ца 
не ће мо ћи да до би је са 50 го ди на жи во та 
као до са да, већ тек са на вр ше не 53 го ди-
не. Удов ци ће уме сто са до са да шњих 55, 
пен зи ју пре ми ну ле су пру ге мо ћи да до-
би ју тек ка да на пу не 58 го ди на жи во та. И 
ове про ме не ће ићи по сте пе но, та ко што 
ће се ста ро сна гра ни ца за оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју по ме ра ти за 
по шест ме се ци по чев од 2011. да би за-
цр та ни ни во до сти гла 2017. го ди не. Је-
ди на по вољ ност од но си се на де цу ко ја 
при ма ју по ро дич ну пен зи ју, и то на 
сту ден те: сви ви со ко школ ци 
ће мо ћи да је до би ја ју 
до 26. го ди не жи-
во та. 

Бе не-
фи  ци  ра  ни 

рад ни стаж био 
је на са стан ци ма Рад-

не гру пе те ма око ко је су се 
нај ви ше „ло ми ла ко пља”. Ипак се 

и код бе не фи ци ра ног ста жа гра ни це 
по ме ра ју на ви ше, па ће, уме сто до са да-
шње 53 го ди не жи во та и 20 го ди на ста-
жа са уве ћа ним тра ја њем уз ми ни мум 10 
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По о штре ни усло ви за 
пен зи о ни са ње

ва ри ва ње пра
Пен зи ју пре ми ну лог су пру га удо ви ца 
ће мо ћи да до би је са 50 го ди на жи во та 
о до са да, већ тек са на вр ше не 53 го ди-
. Удов ци ће уме сто са до са да шњих 55, 
н зи ју пре ми ну ле су пру ге мо ћи да до-
ју тек ка да на пу не 58 го ди на жи во та. И 
е про ме не ће ићи по сте пе но, та ко што 
е се ста ро сна гра ни ца за оства ри ва ње 
ра ва на по ро дич ну пен зи ју по ме ра ти за 
о шест ме се ци по чев од 2011. да би за-
р та ни ни во до сти гла 2017. го ди не. Је-
и на по вољ ност од но си се на де цу ко ја 
ри ма ју по ро дич ну пен зи ју, и то на 
ту ден те: сви ви со ко школ ци 
е мо ћи да је до би ја ју 
до 26. го ди не жи-
во та. 

Бе не-
фи  ци  ра  ни 

рад ни стаж био 
је на са стан ци ма Рад-

не гру пе те ма око ко је су се 
нај ви ше „ло ми ла ко пља”. Ипак се 

границе

Ста ро сна гра ни ца
се не ће

ме ња ти, али
ће же не
мо ра ти да

има ју 38 го ди на
рад ног ста жа

уме сто
до са да шњих 35, 
а сви нај ма ње

58 го ди на жи во та
да би мо гли
у пен зи ју

го ди на ефек тив ног ра да на овим по сло-
ви ма, за пен зи о ни са ње би ти по треб но 
нај ма ње 25 го ди на рад ног ста жа, од че га 
ми ни мум 15 го ди на ефек тив ног ра да на 
ова квим по сло ви ма, и 55 го ди на жи во та, 
та ко ђе по сте пе но од сле де ће па до 2021. 
го ди не.

– Због но вих тех но ло ги ја и по бољ ша-
ња усло ва ра да на мно гим рад ним ме-
сти ма, она гу бе ста тус ме ста са бе не фи-
ци ра ним ста жом. За ру да ре, ба ле ри не, 
ке со ни сте и слич на те шка за ни ма ња 
до ња гра ни ца за од ла зак у пен зи ју ипак 
оста је 50 го ди на жи во та. На ми ни стар-
стви ма је да сва ко у свом ре со ру пре и-
спи та ко ја рад на ме ста оста ју са по вла-
шће ним ста ту сом, али нај ви ше бе не фи-
ци ја ће из гу би ти за по сле ни у МУП-у где 
ће, пре ма про це на ма, би ти уки ну то око 
10.000 рад них ме ста са бе не фи ци ра ним 
ста жом – по ја шња ва шеф Рад не гру пе 
Ра ди на То до вић.
Рад ном вер зи јом пред ло же не су од ре-

ђе не из ме не и ка да је реч о ускла ђи ва-
њу пен зи ја, уво ђе њем мо гућ но сти да се, 
по ред ускла ђи ва ња пен зи ја са кре та њем 
тро шко ва жи во та, од 2011. го ди не пен-
зи ја ускла ђу је и пре ма оче ки ва ном при-
вред ном ра сту, та ко да се, уко ли ко бру то 
дру штве ни про из вод по ра сте из над че-
ти ри од сто, ускла ђи ва ње вр ши на осно-
ву про цен та кре та ња тро шко ва жи во та и 
про цен та ко ји пред ста вља раз ли ку из ме-
ђу оства ре не сто пе ра ста БДП-а у прет-
ход ној го ди ни и сто пе од че ти ри од сто.

– По ред то га, пред ло же но је и ван-
ред но ускла ђи ва ње нај ни жих пен зи ја у 
оси гу ра њу за по сле них и оси гу ра њу са-
мо стал них де лат но сти од 1. ја ну а ра 2011. 
го ди не и утвр ђи ва ње нај ни жег из но са 
ста ро сне пен зи је за оси гу ра ни ке по љо-
при вред ни ке у из но су од 9.000 ди на ра на 
дан 1. ја ну а ра 2011. го ди не, а ко ји се да-
ље ускла ђу је на на чин на ко ји се ускла-
ђу ју пен зи је – ка же за наш лист Ра ди-
на То до вић, шеф Рад не гру пе.
Пред ло же ним из ме на ма пред ви-

ђе но је да од 1. ја ну а ра сле де ће го-
ди не и вој ни оси гу ра ни ци бу ду об у-
хва ће ни по сто је ћим си стемом ПИО, 
да кле сви ће би ти „под јед ним кро-

вом”. Тре ба ипак има ти на уму да су ово 
пред ло зи Рад не гру пе, ко ји до ко нач не 
вер зи је пред ло га за кон ских про ме на мо-
гу да пре тр пе и не ке из ме не.

В. Ана ста си је вић
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Још пен зи о не ра
у ба ња ма
Као што је по зна то, у апри лу про шле 

го ди не рас пи сан је кон курс за опо ра вак 
у ба ња ма о тро шку Фон да ПИО, на ко-
ји су мо гли да се при ја ве сви ко ри сни ци 
чи је пен зи је ни су пре ла зи ле 19.780 ди-
на ра. По ред то га, усло ви су би ли да не-
ма ју дру га при ма ња и да у по след ње три 
го ди не ни су бес плат но бо ра ви ли у РХ 
цен три ма, по што је кон курс рас пи си ван 
и ра ни је. За по љо при вред не пен зи о не ре 
је ва жио и кри те ри јум да има ју нај ма ње 
де сет го ди на зе мљо рад нич ког ста жа. 

До кра ја 2009. го ди не из Бе о гра да је 
упу ће но 2.860 ко ри сни ка у 18 ба ња, али 
је 544 од у ста ло. За бе о град ске пен зи о-
не ре из ка те го ри је за по сле них утро ше но 
је не што ви ше од 49 ми ли о на ди на ра, за 
ко ри сни ке из ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти го то во 960.000, а за по љо при-
вред не пен зи о не ре око 46.000 ди на ра. 
У пр вом квар та лу ове го ди не на бес-

плат ну ре ха би ли та ци ју у ба ње ће оти ћи 
још 989 ко ри сни ка из бе о град ских оп-
шти на.

За по сли ло се ви ше од 5.000 љу ди

Ових да на ко нач но је сту пио на сна гу 
но ви За кон о сте ча јном поступку чи ји је 
глав ни ци љ да за ду же ним при вред ним 
дру штви ма пру жи ефи ка сне ме ха ни зме 
за из ла зак из кри зе ли квид но сти.
Пре ма но вом за ко ну, сте чај ће мо ра-

ти да тра је ма ње од 18 ме се ци, уки да се 
сте чај но ве ће а уво де од бо ри сте чај них 
управ ни ка са пре ци зним над ле жно сти ма. 
Сва пред у зе ћа ко ја су у бло ка ди ду же од 
три го ди не би ће ауто мат ски из бри са на из 
При вред ног ре ги стра, а ка сни је ће се то 
ра ди ти јед ном ме сеч но. Ли ста бри са них 
пред у зе ћа би ће об ја вљи ва на у ме ди ји ма. 
Ова од ред ба За ко на при ме њи ва ће се од 
мар та, чи ме је др жа ва хте ла да пру жи још 
јед ну при ли ку да фир ме са ве ли ком имо-
ви ном са чу ва ју пред у зе ћа од не ста ја ња. 
Но ви на има и ка да су у пи та њу тро-

шко ви по ступ ка сте ча ја – до са да је би ло 
нео п ход но да по ве ри лац по ло жи и до ми-
ли он ди на ра да би по кре нуо сте чај у не-

кој фир ми. Но ви за кон знат но сма њу је те 
тро шко ве јер са да су ди ја мо же да утвр ди 
са мо на док на ду за по кри ће ини ци јал не 
на кна де сте чај ном управ ни ку и обез бе ђи-
ва ње имо ви не. По ред то га, сред ства ко ја 
је по ве ри лац упо тре био за упла ту пред-
уј ма, вра ти ће се чим се на ра чу ну фир ме 
ко ја је у сте ча ју по ја ви пр ви но вац. 
Ду го ви за по сле ни ма и бив шим рад ни ци-

ма и да ље су у вр ху по тра жи ва ња – у пр-
вом ис плат ном ре ду су не ис пла ће не за ра-
де, али са мо у износу минималних зарада 
за по след њих го ди ну да на са припадајућом 
каматом, а не ис пла ће ни до при но си за 
ПИО би ће под ми ре ни за по след ње две 
го ди не пре отва ра ња сте чај ног по ступ-
ка. Основицу за њихов обрачун чиниће 
најнижа месечна основица доприноса.
Пре ма про це на ма, тре нут но око 7.200 

пред у зе ћа мо же да оче ку је да бу де бри са-
но из ре ги стра, што зна чи да ће око 30.000 
љу ди та да и фор мал но оста ти без по сла.

У окви ру ак тив них ме ра за очу ва ње 
рад них ме ста у Вој во ди ни, пре ма по да-
ци ма из де цем бра 2009, за по сле но је 
5.412 ли ца са еви ден ци је НСЗ у Ју жно-
бач ком окру гу. За ту на ме ну по тро ше но 
је око 1,3 ми ли јар де ди на ра. Ме ра ма је 
об у хва ће но 2.995 при прав ни ка кроз про-
грам „Пр ва шан са”, 935 ли ца про гра мом 
са мо за по шља ва ња, 828 у окви ру но вог 
за по шља ва ња и 240 оних ко ји су ре ги-
стро ва ли по љо при вред но га здин ство. 

Кроз про гра ме јав них ра до ва за по сле но 
је 414 љу ди..
На еви ден ци ји Фи ли ја ле НСЗ у Но-

вом Са ду на кра ју 2009. го ди не би ло је 
28.805 не за по сле них. У укуп ном бро ју, 
же не су уче ство ва ле са 56 про це на та, 
а струч них рад ни ка би ло је 71,8 по сто. 
Нај ви ше је при ја вље но рад ни ка са сред-
њом струч ном спре мом (8.709), за тим са 
пр вим сте пе ном струч не спре ме (6.431) 
и КВ рад ни ка (6.211). 

Усвојен но ви за кон о сте ча ју

између два броја

Жен ске пла те
ни же
Му шкар ци у Ср би ји за ра ђу ју 8,5 од сто 

ви ше нов ца од же на, ма да су за по сле ни 
на истим по сло ви ма. То на шу зе мљу ста-
вља на бо ље ме сто у по ре ђе њу са, на при-
мер, Че шком, где је раз ли ка у пла та ма чак 
16 од сто, Сло вач ком, где је раз ли ка 15 од-
сто и Ма ђар ском (12 од сто), ре зул та ти су 
ис тра жи ва ња ко је је кра јем 2009. го ди не 
спро вео сајт Ин фо студ на узор ку од 9.256 
ли ца, пре те жно му шка ра ца. На и ме, сва ки 
пе ти ис пи та ник је ре као да у фир ми у ко-
јој је за по слен му шкар ци ви ше за ра ђу ју од 
же на на истим по зи ци ја ма. 

Фир ма ма бло ки ра ни ра чу ни
У Ср би ји има 66.438 пред у зе ћа и пред у зет нич ких рад њи чи ји ду го ви из но се 261 

ми ли јар ду, са оп шти ла је На род на бан ка Ср би је. Од укуп но 425.000 ре ги стро ва них 
прав них ли ца и пред у зет ни ка, 15 од сто фир ми има бло ки ра не ра чу не, а у бло ка ди 
су по не ко ли ко ме се ци па и до ви ше го ди на.
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И Но во са ђа ни бес плат но
Гра до на чел ник Но вог Са да Игор Па вли чић пре по ру чио је Јав ном град ском са о-

бра ћај ном пред у зе ћу да се и у 2010. го ди ни из да ју бес плат не ауто бу ске кар те свим 
но во сад ским пен зи о не ри ма ста ри јим од 65 го ди на. Ове кар те ће као и прет ход них 
го ди на ва жи ти на свим ли ни ја ма на ко ји ма са о бра ћа ју ауто бу си овог пред у зе ћа. 
Про шле го ди не ову по вољ ност је у Но вом Са ду ко ри сти ло 28.000 пен зи о не ра.
По вла сти ца мо же да се из ва ди на шал те ри ма Ме ђу ме сне ауто бу ске ста ни це (Бу-

ле вар Ја ше То ми ћа 6, Но ви Сад) до 28. фе бру а ра ове го ди не, а це на из ра де је 750 
ди на ра.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та ду гог де ла де цем бар ског че ка 

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 23. ја ну а ра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги 

део де цем бар ских при на дле жно сти ис-
пла ћу је се од 20. ја ну а ра, а пен зи о ни са-
ним вој ним ли ци ма од 21. ја ну а ра.

Ср би ја све
ду жни ја
Јав ни дуг Ср би је кра јем но вем бра про-

шле го ди не из но сио је 9,67 ми ли јар ди 
евра, што је 30,7 од сто бру то до ма ћег про-
из во да, об ја ви ло је Ми ни стар ство фи нан-
си ја. Про шло го ди шњи јав ни дуг ве ћи је за 
884 ми ли о на евра не го кра јем 2008. го ди-
не кад је из но сио 8,78 ми ли јар ди евра. 

По моћ по ро ди ља ма
Не за по сле не Бе о гра ђан ке ко је се по ро-

де у овој го ди ни до би ће јед но крат ну по-
моћ од по 50.000 ди на ра. У од но су на про-
шлу го ди ну, из нос је уве ћан за 25 од сто, 
а пред ви ђа се да ће ово пра во оства ри ти 
око 5.000 же на. За те на ме не у град ском 
бу џе ту из дво је но је 250 ми ли о на ди на ра. 
Да би оства ри ле ово пра во, по ро ди ље 

тре ба да под не су зах тев Се кре та ри ја ту за 
со ци јал ну за шти ту у ро ку од три ме се ца 
од по ро ђа ја. Уз зах тев се при ла же и фо-
то ко пи ја из во да из ма тич не књи ге ро ђе-
них за де те за ко је се тра жи на кна да и 
из вод из ма тич не еви ден ци је Фон да ПИО 
ко јим се, на осно ву еви ден ци је при ја ва и 
од ја ва на оси гу ра ње (обра сци М-1 и М-2), 
до ка зу је да је по ро ди ља не за по сле на. 
По ро ди ља ма ко је ни ка да ни су би ле за-
по сле не Фонд из да је пи сме ну по твр ду да 
не по сто ји еви ден ци ја о од ја ви, од но сно 
при ја ви на оси гу ра ње. У Се кре та ри ја ту за 
со ци јал ну за шти ту ка жу да су за до вољ ни 
до са да шњом са рад њом са РФ ПИО и да 
је у прет ход ној го ди ни ову по моћ до би ло 
4.110 мај ки.

Ви ше за ра де
у децембру
Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у 

де цем бру 2009. го ди не из но си 51.115 
ди на ра, са оп штио је Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку. 
Не то за ра да без по ре за и до при но са 

у де цем бру је из но си ла 36.789 ди на ра, 
што је но ми нал но 16,5, а ре ал но 16,6 од-
сто ви ше од но вем бар ске не то пла те.
Про сеч на бруто за ра да у Ре пу бли ци Ср-

би ји ис пла ће на у де цем бру 2009. го ди не, 
у од но су на де цем бар 2008, но ми нал но је 
ви ша за 7,1, а ре ал но за 0,5 од сто.

У бе о град ској га ле ри ји „Ха ос” у то ку је ре тро спек тив на из ло жба ра до ва Или је Ба-
ши че ви ћа Бо си ља, нео бич ног ауто ра у на шој са вре ме ној ли ков ној умет но сти, јер 
не ма ни прет ход ни ка ни след бе ни ка. Бо сиљ је ро ђен у Ши ду 1895. го ди не, ба вио се 
зе мљо рад њом, ме ђу тим, ка да му је др жа ва од у зе ла зе мљу окре нуо се сли кар ству. 
Пр ве гва ше ве и цр те же ура дио је 1957. го ди не, а го ди ну да на ка сни је по чи ње да 
сли ка и уља ним бо ја ма. 
Или ја Бо сиљ је по стао при знат у Евро пи и све ту већ ше зде се тих и се дам де се тих 

го ди на про шлог ве ка. Сли као је све до смр ти и оста вио опус од 2.000 де ла. За жи-
во та је имао око сто ти ну из ло жби ши ром све та. Ра до ви Или је Бо си ља пр ви пут су 
при ка за ни у Аме ри ци 2006. го ди не, а за тим је ви ше пу та из ла ган са ве ли ка ни ма по-
пут Пи ка са, Клеа, Кан дин ског и Ши леа. Ње го ве сли ке део су по зна тих му зеј ских и 
при ват них ко лек ци ја. Из ло жба ће тра ја ти до 12. фе бру а ра 2010.

Из ло жбаИз ло жба
Или је Бо си љаИли је Бо си ља
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актуелно

Сви по да ци о по сло дав ци ма
и оси гу ра ни ци ма по треб ни 
Пен зиј ском фон ду, За во ду
за здрав ство, По ре ској 
упра ви и На ци о нал ној
слу жби за за по шља ва ње
би ће ажу ри ра ни и до ступ ни
у сва ком тре нут ку

За кон о Цен трал ном ре ги стру оба-
ве зног со ци јал ног оси гу ра ња је ко-
нач но за вр шен и са да се на ла зи у 

ре сор ном ми ни стар ству, а за тим тре ба 
да уђе у скуп штин ску про це ду ру. То је 
кон кре тан ко рак ка по чет ку функ ци о ни-
са ња Цен трал ног ре ги стра, ин сти ту ци је 
за ко ју је пре пет го ди на одо брен кре дит 
Свет ске бан ке по про јек ту ПА РИП (кон со-
ли да ци ја и ре фор ма пен зиј ског си сте ма) 
око чи је су се адре се до про шле го ди не 
„ло ми ла ко пља”. (Да под се ти мо, лу та ло 
се из ме ђу ра зних уста но ва ко је би тре-
ба ло да офор ме Цен трал ни ре ги стар до 
ко нач ног ре ше ња да то ипак бу де са мо-
стал на ин сти ту ци ја.)

– Ин сти ту ци је оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња има ју соп стве не еви ден ци је, 
али ме ђу њи ма не ма по ве за но сти ни ти 
ме ђу соб но раз ме њу ју по дат ке. Та ко РФ 
ПИО има сво ју еви ден ци ју, РЗ ЗО сво ју, 
По ре ска упра ва и На ци о нал на слу жба за 
за по шља ва ње соп стве не. Ра ди се углав-
ном о истим љу ди ма, ко ји се за по сле, или 
осну ју сво је пред у зе ће, па до би ја ју здрав-
стве ну књи жи цу, пла ћа ју по рез, а сва ка 
уста но ва о њи ма во ди сво ју еви ден ци ју 
и не ма ве зе са оста ли ма. По го то во је то 
про блем од 2003. го ди не ка да је По ре ска 
упра ва пре у зе ла кон тро лу на пла те до-
при но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње. Све је то про из ве ло пот пу ни ха ос 
где сва ко ба ра та сво јим по да ци ма, а на 
кра ју др жа ва пла ћа и по ве зу је стаж рад-
ни ци ма да би мо гли да оду у за слу же ну 
пен зи ју или да оства ре не ко дру го пра во, 
јер не са ве сни по сло дав ци го ди на ма, без 
ика квих санк ци ја, не пла ћа ју до при но се 
за по сле ни ма – об ја шња ва Ми ли ца Да-
ни ло вић, ди рек тор Цен трал ног ре ги стра 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња. 

По ред не е фи ка сне кон тро ле на пла-
те до при но са, про блем је и мно го не-
по треб ног ад ми ни стри ра ња ка да је, на 
при мер, реч о при ја ви рад ни ка. 

– По сло да вац са да мо ра да оби ђе три 
шал те ра да би за вр шио по сао око при-
ја ве јед ног рад ни ка. За то се и до шло на 
иде ју да то бу де је дин стве ни шал тер на 
ко ме ће љу ди пре да ти сву по тре бу до-
ку мен та ци ју, а по да ци би ода тле би ли 
про сле ђе ни на све адре се, свим ин сти-
ту ци ја ма ко је тре ба да их има ју. Иде ја 
је, да кле, да уста но ве ме ђу соб но са ра-
ђу ју и раз ме њу ју по дат ке, а не да гра-
ђа ни „оби ја ју” пра го ве да би од ра ди ли 
оно што тре ба и што им про пи си на ла жу 
– ја сна је Ми ли ца Да ни ло вић.
Фор ми ра њем Цен трал ног ре ги стра сви 

по да ци из Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, По ре ске 
упра ве и На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње на ла зи ће се на јед ном ме сту, 
би ће ре дов но ажу ри ра ни и сва кој од 
ових ин сти ту ци ја до ступ ни у сва ком тре-
нут ку.

– По сто ја ће, прак тич но, је дин стве на 
ба за по да та ка о они ма ко ји пла ћа ју до-
при но се – по сло дав ци ма, и они ма за ко-
је се до при но си пла ћа ју – за по сле ни ма. 
Та ко ће се тач но зна ти ко ко ме и шта 
упла ћу је и не би сме ло ви ше да се до-
га ђа да рад ник тек ка да тре ба да оде 
у пен зи ју са зна да му го ди не и го ди не 
ни су пла ће не и да не мо же да оства ри 
сво је пра во. Јед ном фор ми ран Цен трал-
ни ре ги стар не ће би ти „за вр ше на при ча” 
већ ће стал но би ти отво рен за до пу ну и 
по ве зи ва ње са ста ти сти ком, ло кал ном 
са мо у пра вом, тре зо ром, има ће ве зу са 
МУП-ом, та ко да ће, с вре ме ном на рав-
но, по сто ја ти мо гућ ност да се фор ми ра 
ре ци мо ре ги стар за по сле них ли ца, ре ги-

стар уго во ра о ра ду..., што ће умно го ме 
по јед но ста ви ти по сао сви ма ко ји ма ти 
по да ци бу ду по треб ни, а, с дру ге стра не, 
би ло ка кве ма ни пу ла ци је ће би ти оне-
мо гу ће не ка да се сви по треб ни и ре ле-
вант ни по да ци бу ду на ла зи ли на јед ном 
ме сту и ре дов но ажу ри ра ли – сма тра Ми-
ли ца Да ни ло вић.
Ја сно је да је то ком плек сан и огро ман 

по сао ко ји не мо же да бу де пре ко но ћи 
за вр шен, али се са да кре ну ло у прав цу 
ње го ве ре а ли за ци је. Још јед но ве ли ко 
пи та ње ко је тре ба ре ши ти пре не го што 
Цен трал ни ре ги стар „про ра ди” је сте и 
на чин еви ден ти ра ња по сло да ва ца и оси-
гу ра ни ка у ње му.

– У све ту сву да по сто ји је дин ствен 
број со ци јал ног оси гу ра ња ко ји има сва-
ки гра ђа нин и ко ји би тре ба ло и ми да 
уве де мо фор ми ра њем Цен трал ног ре ги-
стра. Са да сва ко од нас има свој ма тич ни 
број, па број под ко јим га во ди По ре ска 
упра ва, не ки са свим тре ћи за здрав стве-
ну еви ден ци ју. По што би био огро ман 
по сао да се са да сви ма од јед ном ме ња-
ју ма тич ни бро је ви, они ће за по че так и 
оста ти. То ком ра да Цен трал ни ре ги стар 
ће на осно ву ових је дин стве них ма тич-
них бро је ва гра ђа на пра ви ти сво ју еви-
ден ци ју, а он да их по сте пе но за ме њи ва-
ти и уво ди ти је дин стве ни број со ци јал-
ног оси гу ра ња ко ји ће сва ком гра ђа ни ну 
ове зе мље омо гу ћи ти да са мо са њим у 
би ло ко јој од ових ин сти ту ци ја до ђе до 
по да та ка ко ји су му по треб ни, за вр ши 
по сао или про ве ри да ли су му све од ра-
ђе не го ди не за и ста и упла ће не, као што 
је сву да у све ту нор мал но – за вр ша ва 
раз го вор за „Глас оси гу ра ни ка” Ми ли ца 
Да ни ло вић, ди рек тор Цен трал ног ре ги-
стра оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња.

Ве сна Ана ста си је вић

УСКО РО ЗА КОН О ЦЕН ТРАЛ НОМ РЕ ГИ СТРУ ОБА ВЕ ЗНОГ СО ЦИ ЈАЛ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

На јед ној
адре си

Милица Даниловић
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О по тре би про ме не За ко-на о со ци јал ној за шти-
ти, до не тог још 1991. 

го ди не, ко ји је у ме ђу вре ме-
ну пре тр пео број не из ме не и 
до пу не, го во ри се већ ду же. 
Ко нач но је ура ђен но ви текст 
и по че ла је јав на рас пра ва 
по во дом на цр та за ко на (рад-
не вер зи је), ко ји је иза зи вао 
ве ли ко ин те ре со ва ње. 
Не дав но одр жа ни окру гли 

сто у Цр ве ном кр сту Ср би је, 
ко ји је ор га ни зо ва ла со ци јал-
но-ху ма ни тар на ор га ни за ци ја 
„Ами ти – сна га при ја тељ ства”, 
био је по све ћен тој те ми.

За кон су ви ше оби ман
Но вим за ко ном ре гу ли шу се 

услу ге и ко ри сни ци со ци јал не 
за шти те, ма те ри јал на по др шка 
си ро ма шни ма, фи нан си ра ње 
со ци јал не за шти те, ли цен ци-
ра ње за пру жа ње услу га, а за 
по је ди не обла сти ко ри сти се и 
но ва тер ми но ло ги ја.
Оп ште је ми шље ње да је 

пред ло же на вер зи ја за ко на, 
са 233 чла на, обим на, по го то-
ву у по ре ђе њу са прет ход ним 
За ко ном о со ци јал ној за шти ти 
ко ји је, кад је усво јен, имао 
131 члан. 

– До би ли смо ве ли ки и „ма-
си ван” за кон и не знам да ли 
је по треб но да бу де то ли ко 
оп ши ран – за пи та ла се мр 
На да Са та рић из „Ами ти ја”, а 
са том при мед бом се сло жи-
ла ве ћи на уче сни ка у јав ној 
рас пра ви. Со ци јал на за шти та 
је, пре ма на цр ту за ко на, де-
фи ни са на као „ор га ни зо ва на 
дру штве на де лат ност од јав-
ног ин те ре са, ко ја се оба вља 
у ци љу осна жи ва ња гра ђа на 
за са мо ста лан и про дук ти-
ван жи вот у за јед ни ци, као и 
спре ча ва ња на ста ја ња и от-
кла ња ња по сле ди ца со ци јал-
не ис кљу че но сти”.  
Ако је нај ва жни ја но ви на 

у си сте му со ци јал не за шти те 

тре ба ло да бу де де цен тра ли-
за ци ја, од ред бе за ко на на во-
де на за кљу чак да пред ла гач 
ни је био до сле дан у то ме и да 
је и да ље за др жа на цен тра-
ли за ци ја, и то, ка ко је оце ње-
но, вр ло ви со ка. То ком рас-
пра ве чу ле су се и при мед бе 
да је не ло гич но да се на ста ви 
са прак сом да ло кал не са мо-
у пра ве осни ва ју цен тре за 
со ци јал ни рад, да за њи хов 
рад из два ја ју сред ства, пра ве 
про гра ме ра да и да за то сно-
се од го вор ност, а да ди рек то-
ре, управ не и над зор не од бо-
ре тих цен та ра би ра др жа ва. 
Или дру ги, ни шта ма ње зна-
ча јан при мер: у оп штин ском 
цен тру за со ци јал ни рад не 
мо гу са мо стал но да ку пе ни 
мар ке за пи сма ко ја ша љу ко-

ри сни ци ма јер не ма ју нов ца, 
бу ду ћи да за ви се од сред ста-
ва ко ја рас по ре ђу је град ски 
цен тар за со ци јал ни рад. 

Стан дар ди и ли цен це 
У на цр ту за ко на ре а ли зо ва-

на је и иде ја ко ја ду го ег зи-
сти ра, о из јед на ча ва њу при-
ват них уста но ва са др жав ним 
у си сте му со ци јал не за шти те, 
осим што при ват ним ли ци-

ма ни је омо гу ће но да бу ду 
осни ва чи цен та ра за со ци-
јал ни рад, ко мо ра со ци јал не 
за шти те, за во да за со ци јал ну 
за шти ту и уста но ва за вас пи-
та ње де це и омла ди не. 
Зна чај на но ви на је и то што 

се утвр ђу је ус по ста вља ње 
стан дар да услу га и ли цен ци-
ра ње уста но ва и струч ња ка 
ко ји се ба ве со ци јал ном за-
шти том. Сви ко ји од лу че да 
се ба ве пру жа њем услу га у 
овој обла сти, мо ра ће да ра-
де по од ре ђе ним кри те ри ју-
ми ма. До са да су утвр ђе ни 
стан дар ди за осам од три де-
се так услу га ко је се оба вља-
ју за ко ри сни ке, али, пре ма 
ре чи ма Ма ри је Ву јо ше вић, 
са вет ни це у Ми ни стар ству 
за рад и со ци јал ну по ли ти-

ку, број услу га се не ће огра-
ни ча ва ти јер би то зна чи ло 
спре ча ва ње уво ђе ња не ких 
но вих услу га за ко ји ма мо же 
да се ука же по тре ба.
Ли цен ци ра ње је уве де но у 

ци љу што бо ље за шти те ко-
ри сни ка, ис та кла је проф. 
др Не вен ка Же га рац, ко ја је, 
као члан рад не гру пе, ра ди-
ла на из ра ди за ко на и одр-
жа ла увод но из ла га ње по во-

дом пред ло же ног за кон ског 
тек ста. При ват не и др жав не 
уста но ве, на при мер оне ко је 
пру жа ју дом ски сме штај, мо-
ћи ће да ра де са мо на осно ву 
до би је не ли цен це ко ја ће ва-
жи ти шест го ди на. Са истим 
ро ком ва же ња из да ва ће се 
и ли цен це струч ном рад ни ку 
на услу га ма со ци јал ног ра-
да у уста но ва ма ко је пру жа-
ју услу ге со ци јал не за шти те. 
Они ма ко ји не ис пу ња ва ју 
стан дар де или су тек на по-
чет ку ра да, да ва ће се услов-
не ли цен це, што под ра зу ме ва 
да су те уста но ве у оба ве зи 
да у од ре ђе ном ро ку ис пу не 
тра же не усло ве или ће оста ти 
без по треб ног сер ти фи ка та 
за рад.
По ред нов ча не со ци јал не 

по мо ћи (но ви за кон пред ви-
ђа ње но уве ћа ње за 20 од-
сто), за др жа но је и пра во на 
нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу 
и по моћ, а услу ге со ци јал не 
за шти те, као што су днев не 
услу ге у за јед ни ци или услу ге 
сме шта ја у до мо ви ма ко ји су 
у др жав ној сво ји ни обез бе ђи-
ва ће се ис кљу чи во пу тем јав-
не на бав ке.

Ми лан ка Иван ча јић

ПРЕД ЛО ЖЕ НА РАД НА ВЕР ЗИ ЈА НА ЦР ТА ЗА КО НА О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

Из ме ђу по тре ба, прак се 
и про пи са Про шло је го то во две де це ни је од до но ше ња

по след њег (још ва же ћег) За ко на о со ци јал ној
за шти ти, ко ји је мно го путa ме њан и до пу ња ван

Нај ви ше хек тар 
зе мље  
Ор га ни за ци је ко је се ба ве 
ста ри ма са мо су де лом 
за до вољ не на цр том но-
вог за ко на, јер је њи хов 
пред лог о од ре ђи ва њу 
имо вин ског цен зу са зе-
мљо рад ни ци ма за со ци-
јал ну нов ча ну по моћ са мо 
де ли мич но при хва ћен. 
Уме сто по ла хек та ра, ка-
ко је би ло до са да, пред-
ла гач за ко на је утвр дио 
да мак си мум бу де је дан 
хек тар, ма да је зах тев ор-
га ни за ци ја био да гра ни-
ца бу де два хек та ра.
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поводи

При ме на За ко на о од ре ђи ва њу 
мак си мал ног бро ја за по сле них у 
ре пу блич кој ад ми ни стра ци ји и 

за кон ских од ред би о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу ко ји ма се ста ро сна 
гра ни ца за од ла зак у пен зи ју од 1. ја ну-
а ра по ме ра за шест ме се ци (же не мо гу 
да се пен зи о ни-
шу са 59 и по, а 
му шкар ци са 64 
и по го ди не жи-
во та), ство ри ла 
је по след њих 
де цем бар ских, 
али и пр вих ја-
ну ар ских да на 
ве ли ку гу жву 
пред шал те ри-
ма Бе о град ске 
фи ли ја ле Фон-
да ПИО, ка же за 
наш лист Ве сна 
Сто ја но вић, ди-
рек тор Фи ли ја ле 
Бе о град:

– Од 20. де-
цем бра про шле 
до 20. ја ну а ра 
ове го ди не пре-
дат је ре кор дан 
број зах те ва за 
о с т в а  р и  в а  ње 
раз ли чи тих пра-
ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. При мљен је и ве ли ки број 
при ја ва и од ја ва по ра зним уго во ри ма за 
оба вља ње по сло ва. Шал те ре и у Не ма-
њи ној и Бу ле ва ру умет но сти про сеч но је 
днев но по се ћи ва ло из ме ђу две хи ља де 
и че ти ри хи ља де оси гу ра ни ка и ко ри-
сни ка. Гу жве су би ле и у по по днев ним 
са ти ма, по не дељ ком ка да се ра ди до 18 
ча со ва, али су на ши шал те ри и 31. де-
цем бра ра ди ли до овог вре ме на. Мно гим 
су гра ђа ни ма је тај дан био рок за пре-
да ју зах те ва за оства ри ва ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју по што су још мо гли да 
се пен зи о ни шу са шест ме се ци жи во та 
ма ње (же не са 59, а му шкар ци са 64 го-

ди не жи во та), док им је већ 1. ја ну а ра 
тре ба ло по ла го ди не ви ше, па смо им 
иза шли у су срет да би сви на вре ме сти-
гли да пре да ју до ку мен та ци ју. При ме ра 
ра ди, за по след ња че ти ри да на у де цем-
бру пре да то је око 4.200 зах те ва – об ја-
шња ва Ве сна Сто ја но вић.

И на шал те ри ма у ис по ста ва ма Бе о-
град ске фи ли ја ле у Мла де нов цу, Ла за-
рев цу и Обре нов цу ових ме сец да на би-
ло је ве ли ких гу жви:

– Од 20. де цем бра до 20. ја ну а ра у 
ис по ста ва ма је при мље но ви ше од 750 
ра зних зах те ва за оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. 
Са мо у Ла за рев цу је кра јем де цем бра 
при мље но око 400 зах те ва, од ко јих је 
300 за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју. 
То је и ра зу мљи во с об зи ром на то да 
се на њи хо вој те ри то ри ји на ла зе руд ни-
ци Ко лу ба ра (по вр шин ски ко по ви Бад-
ње вац, пре ра да угља Вре о ци) у ко ји ма 

оси гу ра ни ци има ју бе не фи ци ра ни рад ни 
стаж. По што се на го ве шта ва ју про ме не у 
про пи си ма ве за ним за стаж са уве ћа ним 
тра ја њем (бе не фи ци ра ни стаж), сви они 
ко ји су кра јем про шле го ди не ис пу ни ли 
не ки од усло ва по ва же ћем за ко ну за 
пен зи о ни са ње пре да ли су и зах тев за од-

ла зак у пен зи-
ју. Ка да већ го-
во ри мо о овом 
ста жу, тре ба 
на по ме ну ти да 
за  по  сле  ни  ма 
у ис по ста ва-
ма, по го то во 
у ла за ре вач-
кој, пред сто ји 
оби ман по сао 
око при пре ме, 
про ве ре и уно-
са по да та ка за 
бе не фи ци ра ни 
стаж. То се од-
но си не са мо на 
са да шњи већ и 
на прет ход ни 
пе ри од, а реч 
је о око 15.000 
о си  г у  ра  ни  к а 
ко ји има ју стаж 
оси гу ра ња са 
уве ћа ним тра-
ја њем. Тре ба 
све то пре гле-
да ти и про-

ве ри ти јер су не ка рад на ме ста сте кла 
ста тус рад них ме ста са бе не фи ци ра ним 
ста жом. Уз све то, мо рам да ка жем да 
чи тав по сао тре ба оба ви ти са 72 за по-
сле на ма ње, јер је и број рад ни ка у Фон-
ду пре ма сло ву За ко на о ре пу блич кој 
ад ми ни стра ци ји мо рао да бу де сма њен 
већ по чет ком ове го ди не – ка же на ша 
са го вор ни ца.
Укуп но, за два де се так рад них да на, 

ко ли ко их је би ло у овом пе ри о ду, у Бе о-
град ској фи ли ја ли при мље но је ви ше од 
12.500 раз ли чи тих зах те ва: 4.094 зах те-
ва је за од ла зак у ста ро сну пен зи ју, док 
се оста ли од но се на оства ри ва ње дру гих 

БЕ О ГРАД СКА ФИ ЛИ ЈА ЛА КРА ЈЕМ ПРО ШЛЕ И ПО ЧЕТ КОМ ОВЕ ГО ДИ НЕ

Ре кор дан број зах те ва
Од 20. де цем бра про шле до 20. ја ну а ра ове го ди не на шал те ри ма Фи ли ја ле Бе о град
при мље но око 12.500 зах те ва за оства ри ва ње раз ли чи тих пра ва из обла сти
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња

Весна Стојановић
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пра ва из ове обла сти (ту ђа по моћ и не га, 
оси гу ра ње по осно ву чла на 15... итд.). 
Исто вре ме но, пре да то је и око 50.000 
при ја ва по осно ву уго во ре них на кна да 
за од ре ђе не по сло ве (МУН обра сци) ко-
је оси гу ра ни ци и ко ри сни ци оба вља ју за 
по сло дав це. 

– Де се так ве ћих пред у зе ћа пре да ло 
је об ра ђе не по дат ке за МУН обра сце на 
ди ске та ма што за по сле ни ма у фи ли ја ли 
знат но олак ша ва по сао про ве ре и пре-
но са у на шу елек трон ску ба зу по да та ка. 
Та ко је, на при мер, Фи ло зоф ски фа кул-
тет пре дао на ди ске та ма по дат ке за ско-
ро хи ља ду ова ко ан га жо ва них рад ни ка, 
Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за вод 
за ви ше од 500 оси гу ра ни ка по уго во ру – 
на гла ша ва ди рек тор Фи ли ја ле Бе о град.
За ових ме сец да на у Бе о град ској фи-

ли ја ли је при мље но и око 60.000 при ја ва 
и од ја ва на оси гу ра ње, од че га око 33.000 
на шал те ри ма, а оста ло на ди ске та ма или 
у па ке ти ма ко је ша љу ве ће фир ме.

– При ме ном за ко на о мак си мал ном 
бро ју за по сле них ве ћи број оси гу ра ни-
ка је рас ки нуо рад ни од нос, па је уоче но 
да су ве ли ки си сте ми (су до ви, Пе ка бе-
та...) пре да ли око 20.000 зах те ва. Ове 
при ја ве и од ја ве се, ина че, под но се или 
ин ди ви ду ал но на шал те ри ма, или се у 
па ке ту до но се из јед не фир ме за ве ћи 
број оси гу ра ни ка. Ме сеч но се при ми и 
око 800 при ја ва и од ја ва по чла ну 15 и 
бли зу 1.800 за вла сни ке и за по сле не у 
са мо стал ним тр го вин ским и за нат ским 
рад ња ма. Тре ба по себ но на гла си ти да 
је На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
у овом пе ри о ду про сле ди ла око 7.000 
при ја ва и од ја ва на оси гу ра ње, зна чи, 
око хи ља ду не дељ но, и то све „на па-
пи ру”, не у елек трон ском об ли ку, а од 
2006. го ди не до са да. Они пе ри о дич но 

Гра ђа ни ко ји са ми пла ћа ју до при но се за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње (по чла ну 15) од 1. фе бру а ра ће упла ћи ва ти по осно ви ца-
ма ви шим 4,95 од сто од до са да шњих због ускла ђи ва ња са кре та њем 
за ра да у прет ход ном квар та лу. Они ко ји са ми бри ну о сво јој пен зи ји 
мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца по ко јој ће упла ћи ва ти 
до при нос, не за ви сно од сво је струч не спре ме. 
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Осно ви це % Од про сеч не за ра де 22%

1 35 16.219 3.568,18

2 40 18.536 4.077,92

3 54 25.024 5.505,28

4 65 30.122 6.626,84

5 80 37.073 7.771,28

6 87 40.317 8.869,74

7 115 53.292 11.724,24

8 127 58.853 12.947,66

9 155 71.829 15.802,38

10 200 92.682 20.390,04

11 300 139.023 30.585,06

12 400 185.364 40.780,08

13 500 231.705 50.975,10

Но ве осно ви це
оси гу ра ња

Нај ни жа осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де из 
прет ход ног тро ме сеч ја, што је за фе бру ар, март и април ове го ди не 
16.219, а нај ви ша пет про сеч них пла та, од но сно 231.705 ди на ра. То зна-

чи да ће ме сеч ни из да так по сто пи 
до при но са од 22 од сто из но си ти од 
3.568,18 – за оне ко ји се опре де ле 
да стаж упла ћу ју по нај ни жој осно-
ви ци, до 50.975,10 ди на ра, ко ли ко 
ће ме сеч но упла ћи ва ти они ко ји се 
опре де ле за нај ви шу осно ви цу.

оба вља ју ове по сло ве са не ко ли ко го ди-
на за ка шње ња што за ди рект ну по сле-
ди цу има то да стаж са еви ден ци је НСЗ 
не мо же бла го вре ме но да се уне се у ба-
зу по да та ка, што ре зул ти ра до но ше њем 
при вре ме них ре ше ња ко ри сни ци ма ко ја 
се ка сни је, ка да стиг ну и по да ци из НСЗ, 
по но во до но се – по ја шња ва Ве сна Сто-
ја но вић.
Над ле жни у Фон ду ПИО су по кре ну ли 

ини ци ја ти ву да се у са рад њи са На ци о-
нал ном слу жбом за за по шља ва ње про-
на ђе за јед нич ко и од го ва ра ју ће ре ше ње 
за пре ва зи ла же ње овог про бле ма.

Ве сна Ана ста си је вић
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Са вре ме не тех но ло ги је
и стал но уса вр ша ва ње основ 
су за успех и кон ку рент ност 
на свет ском тр жи шту 
зна ња и ка пи та ла

На тек за вр ше ном Свет ском еко-
ном ском фо ру му у Да во су Ме ђу-
на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) 

са оп шти ла је да је са мо у 2009. го ди ни 
27 ми ли о на љу ди оста ло без по сла. Број 
не за по сле них до сти гао је та ко ре корд од 
212 ми ли о на. По себ но је алар мант но да 
је мла дих ко ји су без за по сле ња ви ше од 
10 ми ли о на. По да ци, ка же МОР, ука зу ју 

на по-
тре бу „свет-

ског пак та о за по шља ва њу”, ко ји би под-
ста као отва ра ње рад них ме ста ши ром 
све та.
У Ср би ји је кра јем де цем бра 2009. го-

ди не ре ги стро ва но 730.372 осо бе на 
еви ден ци ји НСЗ. Пре ма по да ци ма Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку, сто па 
не за по сле но сти у на шој зе мљи је 16,6 
од сто. Ме ђу не за по сле ни ма је нај ви ше 
мла дих од 25 до 29 го ди на, укуп но 12,86 

од сто, а сле де они од 30 до 34 го ди не 
(12,49 од сто).
По зна то је да је свет ска еко ном ска 

кри за нај ви ше уз др ма ла ве ли ке ин ду-
стри је, па је нај ве ћи про це нат от пу-
шта ња упра во и узро ко ван њи хо вим 
про бле ми ма. Тра же ћи не ки ду го роч ни-
ји на чин пре ва зи ла же ња овог про бле-
ма, већ је ра ни је уоче но да се те жи ште 
раз во ја по сте пе но пре ба цу је на ма ла и 
сред ња пред у зе ћа ко ја по ста ју но си о ци 
еко ном ског про спе ри те та, а у окви ру 
њих по се бан на гла сак је на раз во ју кре-
а тив них ин ду стри ја. У са вре ме ном све ту 
кре а тив на ин ду стри ја се сма тра нај про-
фи та бил ни јим сек то ром, па чак и усло-
вом оп стан ка и до ми на ци је на тр жи шту. 
У раз ви је ним европ ским дру штви ма ви-
ше се не по ста вља пи та ње да ли тре-
ба раз ви ја ти кре а тив не ин ду стри је већ 

се на гла ша ва по тре ба по себ ног 
фо ку си ра ња на оне ко је пру жа-
ју нај бо ље мо гућ но сти за од-
ре ђе ну ло кал ну за јед ни цу и за 
по ве зи ва ње са ме ђу на род ним 
еко ном ским то ко ви ма.
Европ ски пар ла мент је још 

2003. го ди не дао пре по ру ку 
Европ ској ко ми си ји и по звао др-
жа ве чла ни це да у са рад њи са 
про фе си о нал ци ма пре по зна ју 
при о ри те те у раз во ју и про мо ци-
ји кре а тив них ин ду стри ја. Пар-
ла мент се обра тио и Европ ској 
ин ве сти ци о ној бан ци тра же ћи 
да про гра ме ја сни је усме ри ка 

овом сек то ру. 
У 2002. го ди ни у 
кре а тив ном сек-

то ру Ве ли-
ке Бри-
т а  н и  ј е 
би ло је 

1,9 ми-
ли о на за по-

сле них: 1,1 ми ли он 
љу ди ра ди ло је у том сек то ру 

и још 800.000 је ра ди ло кре а тив не по-
сло ве у дру гим обла сти ма (на при мер, 
ар хи тек те у из град њи или ди зај не ри у 
ин ду стри ји про из вод ње). У кре а тив ним 
ин ду стри ја ма, из ме ђу 1997. и 2002. го-
ди не, за по сле ност је ра сла три од сто го-
ди шње, на су прот ра сту од је дан од сто у 
це ло куп ној еко но ми ји. У ју лу 2004. го ди-
не „Фај неншл тајмс” је об ја вио да је у 
Лон до ну овај сек тор по стао ва жни ји од 
сек то ра фи нан сиј ских услу га. 
Ова кво ин те ре со ва ње и раст кре а тив-

не ин ду стри је ни је са мо осо бе ност Лон-

до на и Ве ли ке Бри та ни је – ло кал не са-
мо у пра ве у во де ћим европ ским зе мља ма 
по ка зу ју из у зет но ин те ре со ва ње за раз-
вој овог сек то ра и пре по зна ју ње гов зна-
чај за еко ном ски раз вој за јед ни це. Овај 
сек тор има ве ли ку од го вор ност у јед ном 
дру штву. Он афир ми ше људ ски ка пи тал, 
ре ша ва про бле ме и ства ра но во зна ње. 
Кре а тив ност као при род ни ре сурс има ју 
све зе мље под јед на ко. Зна ње је оно што 
их су штин ски раз ли ку је. А за раз вој зна-
ња нео п ход ни су углав ном ви со ко тех но-
ло шки раз ви је ни усло ви ко је има са мо 
од ре ђе ни број зе ма ља у ко ји ма се зна ње 
и кон цен три ше. Оне дру ге зе мље по ста ју 
из во зни ци кре а тив но сти, од но сно људ-
ског ка пи та ла. 
Ср би ја у ова квом тр жи шту има раз вој-

ну шан су јер у од но су на ве ћи ну зе ма ља 
ре ги о на има на пред ни ју кул тур ну про-
дук ци ју у мно гим обла сти ма (филм, фе-
сти ва ли, дис ко гра фи ја...). Кул тур на про-
дук ци ја Ср би је је за пра во на ша ком па-
ра тив на пред ност и за то нам пред сто ји 
озби љан по сао де фи ни са ња ја сне и одр-
жи ве кул тур не по ли ти ке. На овом по слу 
тре ба ло би да бу ду ан га жо ва ни екс пер ти 
ко ји зна ју да еко ном ске ин стру мен те и 
так ти ке ко ри сте у кул тур ној про дук ци ји.
У скла ду са европ ским трен до ви ма, 

иде ја је да мла да обра зо ва на, а не за-
по сле на ге не ра ци ја бу де адут Ср би је у 
бор би про тив ре це си је. Ма ла и сред ња 
пред у зе ћа би та ко учи ни ла ква ли те тан 
скок, са ми ни мал ном ин ве сти ци јом, и 
оса вре ме ни ла сво је по сло ва ње. Ва жно 
ме сто ов де за у зи ма ју На ци о нал на слу-
жба за за по шља ва ње и уста но ве ко је се 
ба ве еду ка ци јом, јер је бу дућ ност упра-
во у кре а тив но сти и са вре ме ним тех но-
ло ги ја ма.
А на ши мла ди љу ди осва ја ју ме ђу на-

род на при зна ња и на свет ском тр жи шту 
до ка зу ју свој та ле нат, што по твр ђу је да 
је кре а тив ност за и ста бу дућ ност Ср би је. 

Алек сан дра Стан ков-Ми ја то вић

предузетништво

МА ЛА И СРЕД ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА – НО СИ О ЦИ ЕКО НОМ СКОГ РАЗ ВО ЈА

Кре а тив ност је бу дућ ност
Ве шти не и та лен ти
Кре а тив не ин ду стри је су оне ко је 
по ти чу од ин ди ви ду ал не кре а тив но-
сти, ве шти не и та лен та и ко је има ју 
по тен ци јал за ства ра ње бо гат ства 
и рад них ме ста: то су огла ша ва ње, 
ар хи тек ту ра, за на ти, умет нич ко тр-
жи ште ан ти кви те та, ди зајн, мо да, 
филм и ви део, ин тер ак тив ни софт-
вер, му зи ка, из во ђач ке умет но сти, 
из да ва штво, софт вер ске и ком пју-
тер ске услу ге, те ле ви зи ја и ра дио... 
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иза шалтера

Кла у зу ла
при вре ме но сти не 
зна чи да је ис пла та 
пен зи је вре мен ски 
огра ни че на, већ да ће 
се о ко нач ном из но су 
од лу чи ти тек по
ком пле ти ра њу
по да та ка ко ји
не до ста ју

Мно ги но во пе че ни пен-
зи о не ри ко ји су има-
ли ло ше ис ку ство са 

по сло дав ци ма че сто се оне-
спо ко је ка да на ре ше њу о 
пен зи ји про чи та ју кла у зу лу 
„при вре ме но”. Глав ни узрок 
овог не спо кој ства је сте ра ши-
ре на за блу да да при вре ме но 
ре ше ње има огра ни че но вре-
мен ско деј ство, да не ко мо же 
да им уки не при ма ња ако се 
по да ци не при ба ве у од ре ђе-
ном ро ку. Због то га се ве ли ки 
број пен зи о не ра сва ко днев но 
рас пи ту је да ли тре ба са ми 
да тра га ју за тим по да ци ма 
или их при ба вља Фонд ПИО 
по слу жбе ној ду жно сти. Ин-
те ре су је их, та ко ђе, и ко ли ко 
вре ме на мо ра ју да че ка ју на 
ко нач но ре ше ње и ко ли ко ће 
им пен зи ја та да би ти ви ша. 
На рав но, прог но зе о бу ду-

ћем из но су пен зи је ни је мо-
гу ће да ти док се не спро ве де 
по сту пак за до но ше ње ко нач-
ног ре ше ња, би ло да је по-
кре нут по слу жбе ној ду жно-
сти или на по се бан зах тев за-
ин те ре со ва не стран ке. Пр во 
што тре ба има ти на уму је сте 
да над ле жна фи ли ја ла ко ја је 
до не ла ре ше ње и огла си ла га 
при вре ме ним са ма, по слу-
жбе ној ду жно сти, при ба вља 
по дат ке о ста жу, ча со ви ма 
ра да, за ра да ма и до при но си-
ма. Иако се ти по да ци на ла зе 
че сто у дру гим гра до ви ма у 
Ср би ји или у Вој во ди ни, Фонд 
пу тем за мол ни ца, пре ко сво-
јих фи ли ја ла, спро во ди по сту-

пак при ба вља ња свих до ка за, 
та ко да ко ри сни ци не мо ра ју 
да се из ла жу тро шко ви ма пу-
то ва ња, ни ти да молe бив ше 
по сло дав це да им пре да ју 
тра же ну до ку мен та ци ју. Они 
ко ји то ипак са ми из деј ству-
ју, мо гу сло бод но да под не су 
сво јој фи ли ја ли зах тев за до-
но ше ње ко нач ног ре ше ња и 
уз ње га при ло же по дат ке ко је 
су до би ли од по сло дав ца.
Ина че, по сту пак ком пле ти-

ра ња по да та ка за ко нач но ре-
ше ње ни је ве зан за од ре ђе ни 
рок, али Фонд, сва ка ко, при 
из ра ди при вре ме ног ре ше ња 
од мах, без ика квог од ла га ња, 
ша ље за мол ни це фир ма ма, 
над ле жним фи ли ја ла ма или 
Исто риј ском ар хи ву. Про-
цес ком пле ти ра ња по да та ка 
је сло жен због чи ње ни це да 
су мно га пред у зе ћа у зе мљи 
при ва ти зо ва на, ли кви ди ра-
на или је у то ку сте чај ни по-
сту пак, па ни је мо гу ће ла ко и 
бр зо до ћи до тра же не до ку-
мен та ци је. Не ких пред у зе ћа 
ко ја ни су ре дов но упла ћи ва-
ла до при но се ви ше не ма, те 
то об ја шња ва због че га мно-
га ре ше ња ни су мо гла да се 
уко на че, али то су објек тив-
не окол но сти на ко је Фонд не 
мо же да ути че.
У сва ком слу ча ју, ако је про-

шло ви ше ме се ци или го ди на 
од до но ше ња при вре ме ног 

ре ше ња, ко ри сник мо же да 
под не се зах тев за од ре ђи ва-
ње ко нач ног из но са пен зи је, 
с об зи ром на то да из у зет но 
ве ли ки број пред ме та у пен-
зиј ском фон ду че ка на уко на-
че ње. Ка ко при сти жу по да ци, 
та ко се ак ти ви ра ју и пред ме-
ти и до ста вља ју ре фе рен ти ма 
на до ра ду. На кон под но ше ња 
зах те ва пред мет ће од мах би-
ти до ста вљен пен зиј ском оде-
ље њу и, уко ли ко се утвр ди 
да има усло ва за окон ча ње, 
Фонд ће, у скла ду са но вим 
по да ци ма, до не ти но во ре ше-
ње. Ако но вих по да та ка не ма, 
над ле жна фи ли ја ла ду жна је 
да оба ве сти ко ри сни ка да се 
ни су сте кли усло ви за до но-
ше ње ко нач ног ре ше ња, што 
зна чи да ће ко ри шће ње пра ва 
и на да ље те ћи по при вре ме-
ном ре ше њу. Ипак, у слу ча ју 
да над ле жна фи ли ја ла при ба-
ви по дат ке са мо за од ре ђе ни 
пе ри од оси гу ра ња, он да је 
то до во љан услов за из ра ду 
но вог ре ше ња, ко је ће би ти 
и на да ље при вре ме но, али 
са мо до ком пле ти ра ња по да-
та ка за пре о ста ле пе ри о де за 
ко је још не ма ва ља них по да-
та ка. То зна чи да ће и из нос 
пен зи је би ти од ре ђен у скла-
ду са при сти глим по да ци ма.
Рет ко се де ша ва да ко нач-

но ре ше ње про из ве де нижу 
пен зи ју од оне ко ја је утвр-

ђе на при вре ме ним ре ше њем. 
Та кав слу чај је ипак мо гућ, 
по себ но ако је ре ше ње би ло 
при вре ме но до об ја вљи ва ња 
(сла бих) про сеч них за ра да у 
Ре пу бли ци (за, ре ци мо, 2006, 
2007. или 2008. го ди ну). Ре-
ше ња ко ја су при вре ме на због 
2009. го ди не би ће уко на че на 
тек по што Ре пу блич ки за вод 
за ста ти сти ку об ја ви про сеч-
не за ра де за ту го ди ну (ве ро-
ват но не пре про ле ћа).
Зна тан број ре ше ња че-

ка на уко на че ње због спо рог 
про це са до ста вља ња по твр-
де о ста жу из јед не или ви ше 
бив ших ре пу бли ка СФРЈ. Ко-
ри сни ци ма ко ји су оства ри ли 
део ста жа у дру гој ре пу бли-
ци, а ко ји су ис пу ни ли услов 
за са мо стал ну до ма ћу пен зи-
ју, пен зиј ски фонд је до нео 
при вре ме но ре ше ње да би 
што пре по че ла ис пла та сра-
змер ног де ла пен зи је за стаж 
у Ср би ји. На рав но, ко нач но 
ре ше ње до не ће се тек по што 
ино-фонд по твр ди стаж оси-
гу ра ња, али ски да ње кла у зу-
ле при вре ме но сти не зна чи 
да ће се из нос до ма ће пен-
зи је про ме ни ти, осим ако је 
ре ше ње би ло при вре ме но до 
до ста вља ња до ка за о упла-
ти до при но са или по да та ка о 
за ра да ма за пе ри о де до ма ћег 
оси гу ра ња.

Сло бо дан Мар се нић

ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ КО НАЧ НОГ РЕ ШЕ ЊА – СЛО ЖЕН ПО СТУ ПАК

При вре ме но ре ше ње



12 31. јануар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

треће доба

Об је ди ње на слу жба
за по моћ у ку ћи у 14
бе о град ских оп шти на
и 20 цен та ра
и клу бо ва
за ста ре у 13
оп шти на
с ци љем да
пен зи о не ри 
има ју за ни мљив
дру штве ни жи вот
и во љу да ис по ље
та лен те, али 
и по треб ну по моћ

Ста нов ни штво Ср би је је, 
као што је већ ви ше 
пу та упо зо ра ва но, све 

ста ри је, а на ша зе мља је по 
бро ју ста нов ни ка ста ри јих од 
65 го ди на че твр та на све ту. 
Пре ма не зва нич ним по да ци-
ма, Ср би ја из би ја на тре ће 
ме сто јер гу би 30.000 жи те ља 
го ди шње.
Пред ви ђа се да ће го то во 

све зе мље до жи ве ти ста ре ње 
ста нов ни штва. Удео ста ри јих 
од 65 го ди на у ста нов ни штву 
Аустра ли је ће до 2030. го ди-
не из но си ти 33 од сто а у Не-
мач кој чак 50 од сто. Сма тра 
се и да ће се у на ред них 50 
го ди на по ве ћа ти број љу ди 
ста ри јих од 85 го ди на. Ге-
рон то лог Пи тер Пи тер сон 
овај фе но мен на зи ва се до 
сви та ње.

Услед про це са „ста ре ња 
ста рих” ра сте и по тре ба за 
со ци јал ном, здрав стве ном, 
пси хо ло шко-емо тив ном и ху-
ма ни тар ном за шти том осо ба 
у по зним го ди на ма. 

Дру штве ни жи вот
Днев ни цен три и клу бо ви у 

са ста ву Ге рон то ло шког цен-
тра Бе о град об је ди њу ју слу-
жбу за по моћ у ку ћи у 14 бе-
о град ских оп шти на, као и 20 
цен та ра и клу бо ва за ста ре у 
13 оп шти на.
Управ ник днев них цен та ра 

и клу бо ва у Бе о гра ду Ми о-
драг Та сић го во ри о зна ча-
ју ва нин сти ту ци о нал не за-

шти те пен зи о не ра у глав ном 
гра ду.

– При ли ком збри ња ва ња 
ста рих пр вен стве но се ми сли 
на њи хо ве фи зич ке по тре бе, 
али је нео п ход но са гле да ти и 
пси хо ло шке аспек те ста ре ња. 
Тре ће до ба је и вре ме иза-
зо ва и но вих шан си за раз-
вој уло ге у дру штву. Днев ни 
цен три и клу бо ви на ме ње ни 
су пр вен стве но по бољ ша-
њу ква ли те та по зног пе ри о-
да жи во та, по ма жу ус по ста-
вља ње при ја тељ ских од но са, 
омо гу ћу ју сва ко днев на дру-
же ња уз ка фу и со ко ве и ба-
вље ње дру штве но-за бав ним 
игра ма. У клу бо ви ма се, у 
за ви сно сти од ин те ре со ва ња 
ко ри сни ка, ор га ни зу ју груп-
не по се те по зо ри шти ма, га-
ле ри ја ма, те мат ске три би не, 
пре да ва ња и књи жев не ве-
че ри. На ни воу свих клу бо ва 
ра ди и пен зи о нер ско ама тер-
ско кул тур но-умет нич ко дру-
штво ко је се ба ви пе ва њем, 
глу мом, сли кар ством, књи-
жев ним ства ра ла штвом, а 
об ја вљу је и ча со пис „Злат но 
до ба”. Циљ је да пен зи о не ри 
има ју за ни мљив дру штве ни 

жи вот и во љу да ис по ље та-
лен те, кре а тив ност и да над-
гра де зна ња и ис ку ства – ка-
же управ ник.
По зна то је да се ста ри ји 

љу ди те же при ла го ђа ва ју но-
вим окол но сти ма. Клу бо ви, 
ме ђу тим, пред ста вља ју но ву 
сре ди ну у ко јој пен зи о не ри 
мо гу да пре но се раз ли чи та 
ис ку ства сте че на у рад ном 
окру же њу, те чла но ви би ра-
ју про грам ске од бо ре, сход но 
ан га жма ну пре у зи ма ју од го-
вор ност, из ра ђу ју го ди шњи 
план. Же љу за оку пља њем, 
дру же њем и ра дом у сек ци ја-
ма по ка зу ју при пад ни ци оба 
по ла. До ка за но је да же не 
жи ве ду же од му шка ра ца у 
про се ку за пет го ди на. Та сић 
об ја шња ва и овај по да так, на 
осно ву свог ис ку ства.

– Мо рам да ка жем да у клу-
бо ви ма има мо ви ше же на. 
Оне рад ни век по све ћу ју по-
слу а тру де се и да бу ду до-
бре до ма ћи це. Чи ни ми се да 
су же не ор га ни зо ва ни је, због 
оба ве за ко је им на ме ће сва-
ко дне ви ца. Ка да се пен зи о ни-
шу, оне и да ље има ју по тре бу 
да по твр ђу ју сво ју лич ност. 

ДНЕВ НИ ЦЕН ТРИ И КЛУ БО ВИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА БЕ О ГРАД

Осми на ци о нал ни ге рон то ло шки 
кон грес
У ор га ни за ци ји Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, од 21. до 
23. ма ја ове го ди не одр жа ће се Осми на ци о нал ни ге рон-
то ло шки кон грес. Пред ви ђе но је да се, увод ним и струч-
ним са оп ште њи ма на Кон гре су, по се бан ак це нат ста ви 
на пред ла га ње ме ра и ре ше ња ко ја ће до ма ћу прак су и 
до стиг ну ћа при бли жи ти стан дар ди ма ЕУ. Ови стан дар ди 
под ра зу ме ва ју со ци јал ну си гур ност и ква ли тет жи во та 
у ста ро сти, уна пре ђе ње фи зич ког и мен тал ног здра вља 
оста ре лих осо ба и њи хо вог по ло жа ја у си сте му од лу чи-
ва ња у ло кал ној и гло бал ној дру штве ној за јед ни ци.

Миодраг Тасић

Се  до  сви  та  њеСе  до  сви  та  ње
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погледи

Же не су ини ци ја то ри по ро-
дич них оку пља ња, па и кад 
оста ре же ле да на ста ве да 
се дру же, да бу ду део гру пе. 
Дру же љу би ве су и нај че шће 
се у ком ши лу ку рас пи ту ју и 
оба ве шта ва ју о клу бо ви ма. 
Јед на на ша ко ри сни ца ка же 
да је код ку ће све бо ли, али 
да жив не кад до ђе у клуб јер 
јој тад сви бо ло ви пре ста-
ју. По ред дру гих ак тив но сти, 
чла ни це клу бо ва се ба ве и 
руч ним ра до ви ма а ор га ни зу-
је мо и из ло жбе њи хо вих ру ко-
тво ри на – об ја шња ва Та сић.

Струч на по моћ
Слу жба за по моћ у ку ћи је 

вид со ци јал не за шти те ко ји 
омо гу ћа ва бо ле сни ма и оне-
мо ћа ли ма да на ста ве жи вот 
у сво јим до мо ви ма. Ге рон то-
до ма ћи це пру жа ју раз ли чи те 
услу ге у за ви сно сти од по-
тре ба оних ко ри сни ка о ко-
ји ма срод ни ци не мо гу да се 

ста ра ју. За до во ље ње основ-
них жи вот них по тре ба, ипак, 
ни је је ди но о че му тре ба да 
во де ра чу на осо бе ко је бри ну 
о ста ри ма. 

– Ге рон то до ма ћи це за по-
шља ва мо пре ма акре ди то ва-
ном про гра му. По треб но је да 
су ис ку сне у ра ду с љу ди ма, 
да по зи тив но гле да ју на ста-
рост, да су сна ла жљи ве у кућ-
ним по сло ви ма и у про сто ру 
ко ји ни је њи хов. Оне мо ра ју 
и да су ем па тич не (да са о се-
ћа ју са дру ги ма), да су сми-
ре не у ду хов ном сми слу, али 
и енер гич не осо бе. Ове же не 
по ха ђа ју и обу ку пре не го што 
поч ну сва ко днев но да до ла-
зе код ста рих љу ди и по ста ну 
са став ни део њи хо вог жи во-
та. Зах тев за „по моћ у ку ћи” 
днев ним цен три ма за ин те ре-
со ва ни под но се у цен тру за 
со ци јал ни рад на оп шти ни у 
ко јој жи ве. Це не ових услу га 
су ре гре си ра не, што зна чи вр-
ло по вољ не. Струч ни са рад ни-
ци су при сут ни и у клу бо ви ма: 
со ци јал ни рад ни ци пра те рад 
од бо ра, увек су при сут не по 
две до ма ћи це, а рад ни те ра-

пе у ти и тех нич ка ли ца до ла зе 
пре ма по тре ба ма и омо гу ћу ју 
да се за ми сли оства ре – на во-
ди управ ник Ми о драг Та сић.

Је ле на Оцић

Ди пло ма у 94. го ди ни
Адри ја на Ја ни ли, ба ки ца од 94 ле-

та, ди пло ми ра ла је пра во на Уни-
вер зи те ту у Ур би ну, гра ду у цен-
трал ном де лу Ита ли је, и на ја ви ла 
на не ма на ме ру да пре ста не да 
сту ди ра, са оп штио је „Франс пре-
су” рек тор Уни вер зи те та.
Ста ри ца је од бра ни ла ди плом-

ски рад на те му на си ља над же на-
ма и до би ла нај ви шу оце ну. 

Леп ше и срећ ни је де тињ ство

Јед но од ис тра жи ва ња Уни вер зи те та у Окс фор ду по твр ђу-
је да од ра ста ње уз ба ку и де ку чи ни де цу срећ ни јом. Ан ке та 
у ко јој је ис пи та но ви ше од 1.500 де це по ка за ла је да ста ри ји 
љу ди бла го твор но ути чу на уну ке јер мо гу да им по све те до-
вољ но па жње. Дру же ње са ста ри ји ма је на ро чи то по зи тив но 
ути ца ло на де цу чи ји ро ди те љи про ла зе кроз раз вод, јер ба-
ке и де ке мо гу да са чу ва ју њи хов уну тра шњи мир. 
Ста ти стич ки по да ци овог ис тра жи ва ња ука зу ју на то да 

јед на од три ба ке сва ко днев но па зи сво је уну ке, а 40 од сто 
њих по вре ме но по ма же у чу ва њу нај мла ђих. Ути цај ба ка и 
де ка на од ра ста ње тре ће ге не ра ци је при су тан је и у адо ле-
сцент ском пе ри о ду и зна чај ни ји је не го у по ро ди ца ма ко је 
са мо не гу ју до бре ме ђу ге не ра циј ске од но се, али где нај ста-
ри ји не уче ству ју ак тив но у по ди за њу уну ка.

Кри ти ча ри без пен зи ја
Пре ми јер др жа ве Фи џи Френк Беј ни ма ра ма до нео је од-

лу ку ко јом се уки да ју при на дле жно сти свим пен зи о не ри ма 
ко ји кри ти ку ју вла ду ове острв ске зе мље.
Он је, у из ја ви за ра дио Фи џи, об ја снио да је но ва ме-

ра уве де на да би се про мо ви са ла ста бил ност зе мље. Овој 
од лу ци, ко ја је на сна зи од 19. ја ну а ра, су прот ста вио се 
Гра ђан ски устав ни фо рум и по звао је вла ду на по што ва ње 
људ ских пра ва и на по вла че ње дис кри ми на ци о ног за ко на.
Ми ни стар ин фор ми са ња Фи џи ја из ја вио је да пен зи је још 

ни ком ни су уки ну те а да ће, уко ли ко до то га до ђе, за ин те-
ре со ва не стра не би ти уна пред оба ве ште не да би мо гле да 
уло же жал бу.
Под се ћа мо да је Беј ни ма ра ма до шао на власт др жав ним 

уда ром 2006. го ди не, ка да је ре као да ће оста ти на че лу 
вла де до пот пу не ста би ли за ци је у зе мљи.
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Ути цај кри зе нај и зра зи ти је се од ра зио 
на при но се оних пен зиј ских фон до ва чи-
ја је имо ви на би ла у знат ном про цен ту 
ин ве сти ра на у ак ци је. То ком 2008. го ди-
не ак ци је су чи ни ле 59,1 по сто ак ти ве 
аустра лиј ских фон до ва, 52,3 од сто ир-
ских, 46,1 аме рич ких, 45,8 бри тан ских и 
32,8 про це на та бел гиј ских. 
На оси гу ра ни ке ко ји су укљу че ни у 

пен зиј ске пла но ве са де фи ни са ним 
до при но си ма кри за је ути ца ла раз ли-
чи то. Осим ало ка ци је ка пи та ла пен-
зиј ских фон до ва за ви си ну пен зиј ских 
на док на да, од ве ли ког зна ча ја је и жи-
вот на ста рост оси гу ра ни ка. Код ова кве 
вр сте оси гу ра ња пен зиј ске на док на де 
ди рект но за ви се од тр жи шне вред но-
сти ак ти ве ко ја од ре ђу је ви си ну аку-
му ли ра них сред ста ва на ин ди ви ду ал-
ним ра чу ни ма оси гу ра ни ка. За ста ри је 
рад ни ке пад вред но сти ак ти ве мо же 
да пред ста вља трај ни гу би так при хо-
да уко ли ко се аку му ли ра на сред ства 
на ин ди ви ду ал ним ра чу ни ма ко ри сте 
за ку по ви ну ану и те та. Та кав слу чај за-
бе ле жен је у мно гим др жа ва ма Ла тин-
ске Аме ри ке и ис точ не Евро пе где је 
пен зиј ско оси гу ра ње са де фи ни са ним 
до при но си ма оба ве зно. 

Ка пи та ли за ци ја
Код пен зиј ског оси гу ра ња ба зи ра ног на 

пла но ви ма са де фи ни са ним на док на да ма, 
ви си на пен зиј ских на док на да по ве за на је 
са при ма њи ма оси гу ра ни ка то ком рад-
ног ве ка, та ко да се као кључ ни про блем 
отва ра пи та ње ка пи та ли за ци је фон до ва. 
Основ ни ри зик са ко јим се су о ча ва ју оси-
гу ра ни ци укљу че ни у пла но ве са де фи-
ни са ним на док на да ма је сте сни жа ва ње 
пен зиј ских на док на да, на ро чи то уко ли ко 
ком па ни ја – спон зор пла на бан кро ти ра. 
Осим то га, у ова квим си ту а ци ја ма ком па-
ни је су че сто при ну ђе не да по диг ну из-
но се до при но са да би оси гу ра ле до во љан 
сте пен ка пи та ли за ци је. Др жа ве са ве ли-
ким пла но ви ма ба зи ра ним на де фи ни са-
ним на док на да ма по пут Ка на де, Ир ске, 
Хо лан ди је, Швај цар ске, Ве ли ке Бри та ни-
је и САД ука за ле су на не до вољ ну ка пи та-
ли за ци ју пен зиј ских фон до ва, од но сно на 
не сра зме ран по раст оба ве за за пен зиј ска 
да ва ња у од но су на вред ност ак ти ве. 

Дис конт на сто па
Са да шња вред ност оба ве за пен зиј ских 

фон до ва, пре ма ва же ћој за кон ској ре-
гу ла ти ви, од ре ђу је се пре те жно при ме-
ном дис конт не сто пе ко ја се од ре ђу је из 

кри ве при но са 
кор  по  ра  тив-
них об ве зни-
ца. Код кор-
по  ра  тив  них 
о б  в е  з н и  ц а 
по сто ји пре-
ми ја за ри зик 
у од но су на 
др жав не об-
ве зни це, и у 
по  зи  тив  ним 
еко  ном  ским 
ц и  к л у  с и  м а 
она ни је ви-
со ка. Из но си 
пре ми ја су се 
то ком 2008. 
по ви си ли јер 

су об ве зни це сма тра не ри зич ни јим. Та ко 
ко ри шће на дис конт на сто па је ра чу но-
вод стве но убла жи ла не га тив не ефек те 
па да бер зан ских ин дек са сни жа ва њем 
са да шње вред но сти оба ве за за пен зиј-
ске на док на де. Ре ал ни ја сли ка о ка пи та-
ли зо ва но сти пен зиј ских фон до ва до би ја 
се ана ли зом из ве шта ја аген ци ја за над-
зор ко је за дис кон то ва ње оба ве за ко ри-
сте кри ве при но са др жав них об ве зни ца.

Опо ра вак у 2009.
Пер фор ман се по сло ва ња пен зиј ских 

фон до ва по бољ ша не су то ком 2009. го-
ди не. У пр вој по ло ви ни 2009. пен зиј ски 
фон до ви су по вра ти ли део из гу бље не 
имо ви не – 30. ју на 2009. имо ви на је би-
ла 14 од сто ни жа у од но су на де цем бар 
2007. Опо ра вак се на ста вио и у сеп тем-
бру услед сна жног опо рав ка тр жи шта 
ак ци ја. У про се ку, фон до ви са нај бо љим 
пер фор ман са ма би ли су нор ве шки и тур-
ски са но ми нал ним при но си ма од пре ко 
10 од сто. Аме рич ки фон до ви има ли су 
про сеч ни при нос од че ти ри про цен та, 
а аустра лиј ски је дан про це нат. При нос 
хонг кон шких пен зиј ских фон до ва из но-

СВЕТ СКА КРИ ЗА И ПЕН ЗИЈ СКИ ФОН ДО ВИ

Тр го ва ње ак ци ја ма  
Фи нан сиј ска кри за ко ја је по че ла сре ди ном 2007. го ди не у Сје ди ње ним Аме-

рич ким Др жа ва ма знат но је уз др ма ла свет ску при вре ду и осет но се од-
ра зи ла на имо ви ну фон до ва пен зиј ског оси гу ра ња. Крах свет ских бер зи 

по тре сао је пен зиј ске фон до ве и до вео до ве ли ких ин ве сти ци о них гу би та ка и 
не до вољ не ка пи та ли за ци је ових фон до ва.
То ком 2008. го ди не укуп на ак ти ва пен зиј ских фон до ва у др жа ва ма ОЕЦД сма-

њи ла се за око 20 од сто у од но су на прет ход ну го ди ну. Нај ве ће не га тив не при но-
се за бе ле жи ли су пен зиј ски фон до ви у Ир ској, САД, Аустра ли ји и Бел ги ји. 
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сио је 12 од сто, док је нај зна чај ни ји по-
раст ак ти ве на свет ском ни воу оства рен у 
Пе руу и он из но си 18 по сто. Чи ле и Па ки-
стан су знат ним де лом по вра ти ли имо ви-
ну из гу бље ну то ком 2008, док је Изра ел 
на док на дио укуп на из гу бље на сред ства.
Као ре зул тат кри зе, ин ве сти ра ње у ак-

ци је је знат но опа ло. У де цем бру 2007. 
ОЕЦД пен зиј ски фон до ви има ли су 50 
по сто ак ти ве у ак ци ја ма, док је у де цем-
бру 2009. тај про це нат сни жен на 41. Ве-
ли ка Бри та ни ја и Хо лан ди ја нај ви ше су 
ре ду ко ва ле из ло же ност ак ци ја ма ко је се 
ко ти ра ју на бер за ма.

Бан кар ски де по зи ти
Фон до ви су знат ним де лом ре ло ци ра-

ли ак ти ву у бан кар ске де по зи те и дру-
ге ин стру мен те са га ран ци јом др жа ве. 
Ова ква по ја ва је за бе ле же на ка ко у 
пен зиј ским фон до ви ма за сно ва ним на 
пла но ви ма са де фи ни са ним до при но-
си ма, где пар ти ци пан ти има ју пра во да 
би ра ју ри зич ност порт фо ли ја, та ко, ма-
да у не што ма њој ме ри, и у пен зиј ским 
фон до ви ма за сно ва ним на пла но ви ма 
са де фи ни са ним на док на да ма. Је дан од 

узро ка та квог по ме ра ња је и оба ве зу ју ћа 
за кон ска ре гу ла ти ва ко ја на ла же пен зиј-
ским фон до ви ма ба зи ра ним на пла но-
ви ма са де фи ни са ним на док на да ма да 
очу ва ју сте пен ка пи та ли за ци је. Уко ли ко 
је вред ност ак ти ве ни ска да за до во љи 
оба ве зе, фон до ви су при ну ђе ни да про-
да ју ак ци је. То је учи ни ла Дан ска то ком 
кри зе 2000. го ди не ко ја, за раз ли ку од 
нај но ви је, ни је би ла пра ће на кре дит ном 
кри зом и ду бо ком ре це си јом, као и то ком 
2008. го ди не. Слич но то ме, и хо ланд ски 
фон до ви, уко ли ко се сте пен сол вент-
но сти сни зи ис под за кон ски про пи са не 
вред но сти од 105 по сто, има ју оба ве зу 
да сни зе уче шће ак циј ског де ла порт фо-
ли ја. Швај цар ска вла да сни зи ла је сто пе 
при но са ко је пен зиј ски фон до ви мо ра ју 
да га ран ту ју оси гу ра ни ци ма са 2,75 на 
два од сто. Вре ди на по ме ну ти да је та ква 
стра те ги ја до бра за оства ри ва ње крат-
ко роч них ци ље ва али, ду го роч но по-
сма тра но, мо же да до во де до ре дук ци је 
при но са пен зиј ских фон до ва и сма ње ња 
пен зиј ских на док на да. Кри за је, та ко ђе, 
на гна ла фон до ве да раз мо тре ин ве сти-
ра ње у хеџ фон до ве, при ват не фон до ве 
и др. и по ја ча ју кон тро лу ри зи ка.

Ва жност вред но ва ња
Пен зиј ски фон до ви, по сво јој при ро ди, 

има ју дуг вре мен ски хо ри зонт ин ве сти ра-
ња и та ко их тре ба вред но ва ти. Ак ту ар ски 
до бро ева лу и ра ни фон до ви не ће до ћи у 
си ту а ци ју да про-
да ју имо ви ну по 
би ло ко јим це на ма 
да би под ми ри ли 
те ку ће пен зиј ске 
на док на де и оста-
ле тро шко ве.
По сма тра но на 

де се то го ди шњем 
или пет на е сто го-
ди шњем ни воу, 
до би ја се знат но 
здра ви ја сли ка 
пер фор ман си пен-
зиј ских фон до ва. 
Та ко по сма тра ни 
пен зиј ски фон до ви 
у Швед ској има ју 
но ми нал ну сто пу 
при но са од 11,8 од сто (од но сно, ре ал ну 
сто пу 8,5 по сто), у САД 10,6 но ми нал ну 
(6,1 ре ал ну) и у Ве ли кој Бри та ни ји 9,2 
но ми нал ну, од но сно 6,1 по сто ре ал ну 
сто пу при но са. Фо ку си ра њем на при но се 

нај ри зич ни је
оства ре не у то ку јед не по је ди нач не го-
ди не мо же да се ство ри сум ња у спо соб-
ност пен зиј ских фон до ва да ге не ри шу 
од го ва ра ју ће пен зиј ске на док на де. 

Кри за и за јав не фон до ве
Слич но при ват ним пен зиј ским фон до-

ви ма, кри за је оста ви ла по сле ди це раз-
ли чи тог ин тен зи те та и на јав не ре зер вне 
пен зиј ске фон до ве, за ви сно од струк ту-
ре порт фо ли ја. Јав ни фон до ви ко ји су 
ве ли ким де лом пла си ра ли сред ства у ак-
ци је пре тр пе ли су знат ни је гу бит ке. По 
за сту пље но сти ак ци ја у струк ту ри порт-
фо ли ја то ком 2008. пред ња чи ли су Ир ска 
(59,8 од сто), Но ви Зе ланд (53,8), Нор ве-
шка (50,8) и Фран цу ска (49,3), ко ји су и 
пре тр пе ли нај ве ће гу бит ке у прет ход ној 
го ди ни. На су прот то ме, јав ни пен зиј ски 
фон до ви САД и Шпа ни је, за хва љу ју ћи 
кон зер ва тив ној по ли ти ци ин ве сти ра ња, 
оства ри ли су то ком 2008. го ди не при но-
се од 5,1 и 4,7 од сто.
Ин ве сти ци о на по ли ти ка јав них ре-

зер вних пен зиј ских фон до ва, слич но 
фон до ви ма при ват ног пен зиј ског оси гу-
ра ња, од ви ја се у сме ру по ве ћа ња пон-
де ра ду жнич ких хар ти ја од вред но сти и 
сма ње ња уче шћа вла снич ких хар ти ја од 
вред но сти у порт фо ли ју, као и ка ве ћој 
ме ђу на род ној ди вер си фи ка ци ји. 
Ак ти ва фон до ва јав них ре зер вних 

пен зиј ских фон до ва, на су прот не га тив-
ним ин ве сти ци о ним ре зул та ти ма ве ћи-
не њих, за бе ле жи ла је раст у од но су на 
прет ход ну го ди ну. Нај ве ћи јав ни фонд 
има ју САД (2,4 три ли о на до ла ра, тј. 17 
по сто бру то на ци о нал ног про из во да), 
за тим Ја пан (1,2 три ли о на до ла ра, од-
но сно 23,6 од сто БНП), Швед ска (0,112 
три ли о на до ла ра или 23,5 по сто БНП), 
итд. Оче ку је се у бу дућ но сти да љи по-

раст ак ти ве јав них пен зиј ских ре зер вних 
фон до ва ко ји, по гор ша њем де мо граф-
ских ка рак те ри сти ка, не ми нов но до би ја-
ју све ви ше на зна ча ју.

Ма ја Мар ти но вић
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актуелно

Вла да Ср би је упла ти ла је 
6. ја ну а ра ове го ди не на 
ра чу не око пет ми ли о на 

сво јих гра ђа на по 1.700 ди на-
ра ко је им, по За ко ну о пра ву 
на бес плат не ак ци је, при па-
да ју на осно ву до сад про да-
тих ак ци ја из При ва ти за ци о-
ног ре ги стра. Та ко ђе, на по-
се бан не нов ча ни – вла снич ки 
ра чун пре не то им је и по пет 
ак ци ја Нафт не ин ду стри је Ср-
би је (НИС) укуп не но ми нал не 
вред но сти 2.500 ди на ра (500 
ди на ра по ак ци ји). 
Ма да не по сто ји про пи са ни 

рок за по ди за ње по твр де о 
вла сни штву бес плат них ак ци-
ја ни ти за го то вин ску ис пла ту 
са те ку ћих ра чу на, за ма ње 
од не де љу да на но вац је по-
ди гло око ми ли он гра ђа на, 

док је тре ћи на њих узе ла и 
по твр ду о вла сни штву пет ак-
ци ја НИС-а. Нај рев но сни ји су, 
пре ма из ја ва ма из По штан ске 
ште ди о ни це, би ли на ши нај-
ста ри ји су гра ђа ни ко ји ма је 
тај но вац сва ка ко по пу нио већ 
„ис та ње не” бу ђе ла ре пред на-
сту па ју ће пра зни ке и сла ве. 
Ме ђу тим, ак ци је НИС-а не 

мо гу од мах да се унов че на 
бер зи, по што је НИС за тво-
ре но ак ци о нар ско дру штво. 
Оче ку је се да ће нај ка сни је 
до кра ја го ди не ова ком па ни-
ја „иза ћи” на бер зу, јер за кон 
та ко на ла же. Про це не су да 
се то мо же де си ти већ у ју лу.
Ве ћи на струч ња ка пре по ру-

чу је гра ђа ни ма да са че ка ју с 
про да јом ак ци ја, јер осим што 
је тр го ва ње на бер зи ор га ни-

зо ва но, оно је, пре ма за ко ну, 
за њих и бес плат но. На рав но, 
они то мо гу да учи не већ са-
да ку по про дај ним уго во ри ма, 
али то из и ску је тро шко ве, а 
по сто ји и мо гућ ност ма ни пу-
ла ци ја и зло у по тре ба.
С ти ме се сла же и Ми лен ко 

Не дић, пред сед ник Је дин стве-
не син ди кал не ор га ни за ци је 
(ЈСО) НИС Наф та гас и члан 
Управ ног од бо ра ма њин ских 
ак ци о на ра НИС-а:

– Гра ђа ни би тре ба ло да се 
стр пе и са че ка ју да НИС по ста-
не отво ре но ак ци о нар ско дру-
штво, и та да ће ви де ти ка ко 
се НИС ко ти ра на бер зи. Та ко 
ћу и ја да по сту пим, јер знам 
да ће у раз вој на ше ком па ни је 
до 2014. го ди не ру ска стра на 
уло жи ти, пре ма пот пи са ном 
уго во ру о ку по ви ни НИС-а, 
500 ми ли о на евра, а уло жи ће 
и још око 500 ми ли о на евра из 
до би ти, та ко да ће мо за три-
че ти ри го ди не си гур но би ти 
нај бо ља нафт на ком па ни ја 
у ју го и сточ ној Евро пи, па ће 
и на ше ак ци је та да вре де ти 
мно го ви ше од са да шњих 500 
ди на ра – обра зло жио је свој 
став Ми лен ко Не дић. 
По што су од 6. ја ну а ра и за-

по сле ни и пен зи о не ри НИС-а 
до би ли ак ци је сра змер но го-
ди на ма ста жа про ве де ним у 
овој фир ми, у по ступ ку ко-
ји је спро во ди ла Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју, Удру же ње 
ма лих ак ци о на ра НИС-а и 
ре пре зен та тив ни син ди ка ти 
пла ни ра ју да ује ди ње ни, на 
осно ву ве ли ког бро ја ак ци ја 

и ак ци о на ра, за тра же ме сто 
у упра вљач кој струк ту ри – 
Скуп шти ни ком па ни је. Та ко 
би би ли бо ље оба ве ште ни о 
по сло ва њу НИС-а, а има ли 
би и пра во гла са при ли ком 
до но ше ња од лу ка. На рав но, 
и оста ли гра ђа ни мо гу да се 

укљу че у рад Удру же ња ма-
лих ак ци о на ра, или да им се 
обра те за са вет.
Да ли ста бил но и по зи тив но 

по сло ва ње НИС-а мо же до-
вољ но да ути че на по ве ћа ње 
но ми нал не вред но сти ак ци ја 
ове ком па ни је ка да се по ја ве 
на бер зи, од лу чи ће тр жи ште, 
али гра ђа ни Ср би је и за по сле-
ни и пен зи о не ри НИС-а – вла-
сни ци ак ци ја, ипак ће мо ра ти 
са мо стал но да до не су од лу ку 
ка ко ће са њи ма да по сту пе.      

М. Мек те ро вић

НИС НАФ ТА ГАС ПО ЗИ ТИВ НО ПО СЛО ВАО

Са че ка ти с про да јом ак ци ја

Па мет но
уло жен но вац 
Ја сми на Ко сић Ока но вић, 
рад ник Ди рек ци је Ре пу-
блич ког фон да ПИО, и не-
ко ли ци на ње них при ја те-
ља од лу чи ли су да сво јих 
1.700 ди на ра од про да тих 
бес плат них ак ци ја уло же 
у Ис тра жи вач ку ста ни цу 
Пет ни ца да би по мо гли 
рад ове не за ви сне ор-
га ни за ци је ко ја се ба ви 
ак тив но сти ма усме ре ним 
на уче ни ке и сту ден те и 
обу ком на став ни ка у но-
вим тех ни ка ма, ме то да ма 
и са др жа ји ма. 

По ред за по сле них и пен зи о не ра НИС-а, 
и око пет ми ли о на гра ђа на Ср би је
по ста ли ак ци о на ри ове ком па ни је

Бри га за пен зи о не ре
Ђу ро Вје шти ца, се кре тар Удру же ња пен зи о ни са них 
рад ни ка, и Пе тар Зу бан, ко ор ди на тор за здрав стве ну 
за шти ту и бањ ски опо ра вак, по твр ди ли су „ак ци о нар-
ско са ве зни штво” са Син ди ка том. Зу бан је на по ме нуо и 
да пен зи о не ри о тро шку ком па ни је од ла зе бес плат но у 
ба ње – про шле го ди не 300-400 чла но ва је ис ко ри сти ло 
ову по год ност.
Син ди кат ЈСО НИС Наф та гас по мо гао је пен зи о ни са ним 
ко ле га ма и та ко што се из бо рио да мо гу да ко ри сте, 
под истим усло ви ма као и оста ли за по сле ни, со ли дар-
ну по моћ за тро шко ва ле че ња, опе ра тив них за хва та, 
на бав ке ле ко ва...
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у посети

Риб њак „Еч ка” је ли дер у 
обла сти ри бар ства у Ср би ји
и на Бал ка ну, али и је дан
од нај ве ћих у Евро пи

Пре ма по след њим по да ци ма, Ср би-
ја је, на жа лост, у европ ском вр ху 
по бро ју обо ле лих од кар ди о ва ску-

лар них бо ле сти, а и у свет ским раз ме ра-
ма се ви со ко „ко ти ра”. Од укуп ног бро ја 
умр лих у Ср би ји лањ ске го ди не нај ви ше 
их је би ло од по сле ди ца ових бо ле сти 
– око 60 по сто. Осим стре са, ге нет ског 
на сле ђа и дру гих фак то ра, и не пра вил-
на ис хра на је код нас је дан од глав них 
узроч ни ка ова квог здрав стве ног ста ња. 
По зна то је да ри ба спа да у нај ко ри-

сни је на мир ни це за кар ди о ва ску лар ни 
си стем јер је бо га та оме га-3 ма сним ки-
се ли на ма, а она се на овим про сто ри ма 
ма ло и не до вољ но ко ри сти. Пре ма ста ти-
стич ким по да ци ма, у Ср би ји се го ди шње 
по тро ши из ме ђу пет и де вет ки ло гра ма 
ри бе по ста нов ни ку, и то нај ви ше то ком 
вер ских пра зни ка и по ста. То зна чи да 
су по по тро шњи ри бљег ме са ста нов ни-
ци Ср би је на по след њем ме сту у Евро пи, 
јер чак и Ал ба ни ја има по тро шњу од 20 
ки ло гра ма ри бе по ста нов ни ку. С дру ге 
стра не, сва ки ста нов ник Мал ди ва у про-
се ку по је де 205 ки ло гра ма ри бе го ди-
шње. Још не по вољ ни је је то што се код 
нас у ис хра ни ко ри сти углав ном јеф ти-
ни ја, уво зна ри ба ло шег ква ли те та, ко ја 
ни је при хва ће на на тр жи шти ма и тр пе-
за ма зе ма ља Европ ске уни је.
За то вре ме про из во ђа чи ри бе у Ср би-

ји сна ла зи ли су се без фи нан сиј ске по-
мо ћи и по др шке др жа ве. У Вој во ди ни, 

ко ја има при род не по год но сти за из град-
њу риб ња ка (до ста сла ти на стог зе мљи-
шта), они су из гра ђе ни на све га 12.500 
хек та ра, а од то га 1.700 хек та ра при па да 
нај ве ћем ри бар ском га здин ству „Еч ка”. 
Сто га је про шле го ди не По кра јин ски се-
кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при-
вре ду и шу мар ство бес по врат но уло жио 
106,6 ми ли о на ди на ра у про гра ме про-
ши ре ња и мо дер ни за ци је про из вод ње 15 
вој во ђан ских риб ња ка, а „Еч ки” је од тог 
из но са при па ло 25 ми ли о на ди на ра за 
ре кон струк ци ју риб ња ка у Чен ти. 
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, Ср би ја го ди шње по тро ши око 90 ми-
ли о на до ла ра на увоз ри бе. Да би се тај 
де фи цит сма њио, По кра ји на ће ове го-
ди не уло жи ти још нај ма ње 110 ми ли о на 
ди на ра у уна пре ђе ње уз го ја ри бе, али и 
у пре ра ду ри бљег ме са и про гра ме ру-
рал ног раз во ја ве за не за ри бар ство. То 

ће до при не ти и но вом за по шља ва њу у 
тим сре ди на ма.  
Не над Ра ду ло вић, ди рек тор РГ „Еч-

ка”, ка же да ће до би је ни но вац уло жи-
ти у при пре му и про ши ре ње ка па ци те та 
овог нај ве ћег риб ња ка са по лу ин тен зив-
ним на чи ном про из вод ње у Евро пи, јер 
оче ку ју да ће ове го ди не би ти до зво љен 
из воз реч не ри бе у зе мље Европ ске уни-
је. „Еч ка” је не ка да већ из во зи ла ри бу у 
Грч ку, Фран цу ску, Ита ли ју и Изра ел, а у 
Не мач кој, у Мин хе ну, чак по сто ји и спо-
ме ник ечан ском ша ра ну. 
Ечан ски риб њак и да нас има шта да 

по ну ди европ ском тр жи шту – свој бренд, 
нај ква ли тет ни је ме со ша ра на у свет ским 
раз ме ра ма. Ово по твр ђу ју и ре зул та ти 
ис пи ти ва ња штет них ма те ри ја на ме су 
њи хо вог ша ра на, ко је ра ди Ин сти тут за 
хи ги је ну и тех но ло ги ју ме са у Бе о гра ду, 
под по кро ви тељ ством ЕУ, што је и услов 
за из воз на ово тр жи ште. Утвр ђе но је да 
ме со ечан ског ша ра на са др жи од 1.000 
до 10.000 штет них ма те ри ја ма ње не го 
што то стан дар ди ЕУ до зво ља ва ју. Риб-
њак „Еч ка” се пу ни во дом из Ти се, а 
ква ли тет ме са је до стиг нут за хва љу ју ћи 
ис хра ни ри бе екс тру ди ра ним це ре а ли ја-
ма: ку ку ру зом, со јом и ри бљим бра шном 
– без хор мо на и ан ти би о ти ка.
Про из вод ња од око 1.000 то на кон зум-

не ри бе по хек та ру у овом ри бар ском га-
здин ству, ко ли ка је би ла пре при ва ти за-
ци је, у ро ку од две го ди не по диг ну та је 
на при нос од око 3.500 то на го ди шње по 
хек та ру, и то уз по моћ 190 стал но за по-
сле них и 50 се зон ских рад ни ка.

М. Мек те ро вић

ПРО ИЗ ВОД ЊА РИ БЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Најбољи ечански шаран

Данијел Петровић и Ненад Радуловић
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Па ци јент од мах на кон 
ин тер вен ци је мо же
да уста не и да се
вра ти сва ко днев ним 
ак тив но сти ма

Гра ђа ни Ср би је од не дав-
но има ју мо гућ ност да, 
осим кла сич не хи рур шке 

опе ра ци је про ши ре них ве на, 
ову ин тер вен ци ју оба ве и са-
вре ме ни јим, ско ро без бол ним 
ла сер ским трет ма ном – у ам-
бу лант ним усло ви ма, под ло-
кал ном ане сте зи јом, у тра ја њу 
до 45 ми ну та, на кон че га су 
спо соб ни, без ко ри шће ња бо-
ло ва ња, да се вра те ре дов ним 
оба ве за ма и ак тив но сти ма.
Про ши ре не ве не су све че-

шћа бо лест са вре ме ног чо-
ве ка. Пре ма ста ти сти ка ма, 
из ме ђу јед не тре ћи не и јед не 
че твр ти не свет ског ста нов ни-
штва има не ки вид про бле-
ма са про ши ре ним ве на ма, 
од тог бро ја чак 45 од сто су 
љу ди из ме ђу 35 и 65 го ди на 
жи во та, а две тре ћи не су же-
не. У Ср би ји ви ше од 300.000 
ста нов ни ка бо лу је од не ких 
ви до ва ове бо ле сти.
Бла же ма ни фе ста ци је и те-

го бе са ве на ма су оти ца ње, 
бо ло ви и ноћ ни гр че ви у но-
га ма. Оп те ре ћу ју ћи је (че шће 
код леп шег по ла) и не е стет ски 
мо ме нат ове бо ле сти. У ред 
те жих про бле ма спа да ју отво-
ре не и бол не ра не на но га ма 
ко је те шко за ра ста ју. Нај ра ди-
кал ни ја и нај о па сни ја по сле-
ди ца ове бо ле сти је тром бо за, 
ко ја мо же еска ли ра ти у плућ-
ну тромб ну ем бо ли ју. 
Пре ма ре чи ма др Пе тра 

Дра ги ћа, хи рур га и суп спе ци-
ја ли сте ул тра зву ка из Цен тра 
за са вре ме ну вен ску те ра пи ју 
ла се ром у Но вом Са ду (ор ди-

ни ра и у Бе о гра ду), про блем 
са про ши ре ним ве на ма на ста-
је услед сла бо сти ела стич ног 
тки ва вен ских за ли ста ка, што 
је нај че шће усло вље но ге нет-
ским на сле ђем.
По зна то је да су ар те ри-

је крв ни су до ви ко ји до во де 
крв из ср ца у ће ли је, а ве не 
од во де крв из ће ли ја до ср-
ца. За ли сци у ве на ма по ма жу 
да се крв сте пе на сто „пе ње” 
пре ма ср цу, са вла ђу ју ћи си-
лу Зе мљи не те же та ко што се 
за тва ра ју по про то ку кр ви, да 
се она не би вра ти ла на до-
ле. На овај на чин омо гу ћен је 
ак тив ни тран спорт кр ви пре-
ма ср цу. Ка да за ли сци осла-
бе (што је че сто на след но) и 
не функ ци о ни шу ка ко тре ба, 
но га се пра вил но „не пра зни” 
од вен ске кр ви, и та да се, 
услед вра ћа ња де ла кр ви, по-
ве ћа ва при ти сак у по вр шном 
вен ском си сте му и на ста ју 
„квр ге”, ко је па ци јен ти че сто 
уоча ва ју на но га ма. Те квр-
жи це – чво ри ћи су про ши ре-
не ве не. Ова про ши ре ња мо-
гу да про у зро ку ју упа ле ве на 
на кон ко јих се ства ра ви шак 
тромб не ма се. На и ме, глат ки 
слој слу зо ко же, ко ји об ла же 
ве ну из ну тра, услед про ши-
ре ња ве на пу ца на по је ди ним 
ме сти ма и ор га ни зам та да 
ауто мат ски, у од брам бе ној 
ре ак ци ји, ле пи на та ме ста 
тромб ну ма су. Тром бо за на-

ста је ка да до ђе до пре ко мер-
ног та ло же ња тром ба на тим 
ме сти ма, а то ме до при но си и 
спор про ток кр ви у том де лу 
ве не. Па ци јен ти то осе ћа ју 
кроз по ја ча не бо ло ве, а по ја-
вљу је се и цр ве ни ло ко же и 
ото ци на обо ле лим ме сти ма, 
као и по ви ше на тем пе ра ту ра 
тки ва. Ка да до ђе до „ки да-
ња” тром ба (угру шка), и „от-
пло вља ва ња” – пу тем вен ске 
цир ку ла ци је до плу ћа, и ка да 
се тромб „за гла ви” у плу ћи ма, 
та да на ста је плућ на тромб на 
ем бо ли ја ко ја угро жа ва жи-
вот па ци јен та. 

– Не по сто ји лек или кре-

ма, ни ти би ло шта што мо же 
да по пра ви обо ле лу ве ну. По-
сто је са мо од ре ђе не те ра пиј-
ске ме ре, ко је мо гу да убла же 
те го бе ко је су про у зро ко ва не 
про ши ре ним ве на ма – ка же др 
Пе тар Дра гић. – Оне под ра зу-
ме ва ју но ше ње ела стич не ком-
пре си је на но га ма (ела стич них 
ча ра па и за во ја), ко је сте за-
њем но ге на ве штач ки на чин 
„гу ра ју” цир ку ла ци ју кр ви пут 
ср ца. По сто је и не ки ле ко ви 
ко ји раз бла жу ју крв и сма њу-
ју мо гућ ност ства ра ња крв ног 
угру шка (аспи рин...). Та ко ђе, 
на тр жи шту по сто је од ре ђе ни 
пре па ра ти ко ји ја ча ју зи до ве 
ве не. Ме ђу тим, све су то при-
вре ме не, пар ци јал не ме ре, јер 
ка да бо лест до сег не од ре ђе ни 
ни во, и ка да се ве на про ши ри 
у тој ме ри да не функ ци о ни ше 
ка ко тре ба, а још пред ста вља 
не ки ка пи тал за па ци јен та, он-
да тре ба ура ди ти опе ра ци ју. 
За то тре ба бла го вре ме но оти-
ћи код ле ка ра и кон сул то ва ти 
се са њим, јер ако се обо ље ње 
за не ма ри или иг но ри ше, по сто-
ји опа сност да за хва ти окол не 
ве не и да се про ши ри, по што 
је ова бо лест про гре сив на. 

НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈА МЕ ТО ДА У ЛЕ ЧЕ ЊУ ПРО ШИ РЕ НИХ ВЕ НА

Без бол на опе ра ци ја
у ам бу лант ним усло ви ма

Др Пе тар Дра ги ћ
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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, 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 не мо же мо увек да 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 ускоро ће би ти за кон ска оба ве-

за до мо ва здра вља у Ср би ји.   З. Ђ.

ЦЕН ТАР ЗА ОН КО ЛО ГИ ЈУ И РА ДИ О ЛО ГИ ЈУ КРАГУЈЕВАЦ

Но ви апа рат за
ма лиг на обо ље ња
Ми ни стар здра вља у Вла ди Ср би је То ми ца Ми ло са вље вић, у 

Цен тру за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Кли нич ког цен тра у Кра-
гу јев цу пу стио је у рад са вре ме ни апа рат за бра хи те ра пи ју, 
вре дан 80 ми ли о на ди на ра.
Апа рат за бра хи те ра пи ју на ме њен је бо ле сни ца ма са ги не-

ко ло шким ма лиг ни те том и знат но ће до при не ти ква ли те ту и 
пра во вре ме но сти ле че ња. До са да су па ци јент ки ње обо ле ле 
од кар ци но ма ге ни тал них ор га на мо ра ле да пу ту ју на ле че ње у 
Бе о град, на ли сти че ка ња би ло је 180 же на, а са да ће че ка ње 
са три ме се ца би ти сма ње но за 60 да на. П. П.

Та ко ђе, мо же до ћи и до фа зе 
ка да је ри зик од ком пли ка ци ја 
по ве ћан, а мо гућ ност ле че ња 
огра ни че на – по ја шња ва др 
Дра гић. 
По што има рад но ис ку ство 

са обе опе ра тив не ме то де – и 
кла сич ном хи рур шком и ла-
сер ском ин тер вен ци јом (опе-
ри сао је је да на ест го ди на у 
Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар-
не бо ле сти у Срем ској Ка ме-
ни ци), др Дра гић ка же да им 
је циљ исти – обе ин тер вен-
ци је има ју за да так да, ели ми-
ни са њем обо ле лих ве на из по-
вр шин ског си сте ма, рас те ре-
те кр во ток, олак ша ју те го бе, 

за у ста ве ши ре ње бо ле сти на 
дру ге ве не и оне мо гу ће да ље 
ком пли ка ци је у ор га ни зму.
Кла сич на опе ра ци ја се ра-

ди у оп штој ане сте зи ји. Зах-
те ва не ко ли ко да на при пре ме 
и бо ра вак у бол ни ци. Са ма 
ин тер вен ци ја под ра зу ме ва 
хи рур шке ре зо ве на не ко ли ко 
ме ста, кроз ко је се пла си ра 
ме тал на сон да и пу тем ме-
тал не сај ле обо ле ле ве ни це 
се од стра њу ју из ор га ни зма. 
На кон опе ра ци је па ци јент ле-
жи у бол ни ци од је дан до се-

дам да на, а ка сни је оста је на 
кућ ном ле че њу ра ди по сто пе-
ра тив ног опо рав ка око ме сец 
да на. На рав но, хи рур шки ре-
зо ви узро ку ју код па ци јен та и 
ја че бо ло ве и ото ке на но зи.
Са вре ме на ал тер на ти ва по-

ме ну том хи рур шком за хва ту је 
ла сер ска те ра пи ја, ко ја се на 
европ ским кли ни ка ма из во ди 
већ де се так го ди на. Она се 
оба вља у ам бу лан ти, тер мич-
ком об ра дом ве не, под кон-
тро лом ул тра зву ка. Убо дом 
игле у ве ну (као при ли ком ва-
ђе ња кр ви) пла си ра се ла сер-
ска сон да, а исто вре ме но се 
уба цу је и ло кал ни ане сте тик 

ко ји се на ла зи око ве не, да би 
се ели ми ни сао бол и шти ти-
ла окол на тки ва. Та да се ве на 
из ну тра тер мич ки об ра ђу је и 
до ла зи до ње ног за тва ра ња и 
по сте пе ног пре тва ра ња у ве-
зив но тки во. Ка сни је се сон да 
не ви ди ул тра зву ком јер је ор-
га ни зам ре сор бу је. На кон ин-
тер вен ци је па ци јен ти су све-
сни, од мах на но га ма и на ста-
вља ју са ак тив но сти ма ко је су 
за по че ли пре ин тер вен ци је. 
Са му ин тер вен ци ју опи су ју као 
без бол ну. На рав но, од ре ђе но 
вре ме је по треб но но си ти ела-
стич ну ча ра пу и ко ри сти ти ме-
ди ка мен те на ба зи хе па ри на, 
да би се пред у пре ди ле евен-
ту ал не ком пли ка ци је, ко јих у 
до са да шњем ра ду др Дра ги-
ћа ни је би ло, што по твр ђу ју и 
при зна ња ино стра них ин сти-
ту та. Др Пе тар Дра гић за са да 
је ди ни ра ди ову вр сту ин тер-
вен ци ја у Ср би ји и пре ци зни ја 
оба ве ште ња о овој ме то ди мо-
гу се по тра жи ти на сај ту www.
kar di o cen tar.rs.
Тре ба на ве сти и да је ла-

сер ска ин тер вен ци ја еко но-
мич ни ја, јер не зах те ва тим-
ски рад хи рур га, при ме ну 
оп ште ане сте зи је, ле жа ње у 
бол ни ци, опо ра вак је кра ћи и 
ком фор ни ји за па ци јен та...

Ми ро слав Мек те ро вић

Ла сер ска опе ра ци ја нај чешћа
у Аме ри ци
У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма го ди шње се ла се-
ром оба ви око ми ли он опе ра тив них за хва та на про ши-
ре ним ве на ма, а у Ве ли кој Бри та ни ји ви ше од 40.000.
Аме рич ка струч на удру же ња ко ја се ба ве овом про бле-
ма ти ком и ко ја дик ти ра ју про то ко ле у овој обла сти, 
пред ло жи ла су ову опе ра ци ју као пр ви из бор.

УРЕ ЂЕ ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ЦЕН ТРА У ЛО ЗНИ ЦИ

Но ва опре ма
По след њих ме се ци про шле го ди не за на бав ку но ве опре ме и 

уре ђе ње бол нич ког зда ња у ло знич ком Здрав стве ном цен тру 
„Др Ми лен ко Ма рин” уло же но је око де сет ми ли о на ди на ра. 
Бол ни ца је на ба ви ла нај са вре ме ни ји хи рур шки сто, по пра вље-
ни су кро во ви, а Европ ска уни ја је Хит ној по мо ћи да ро ва ла 
мо дер но са ни тет ско во зи ло. Са да је бол ни ца као пре по ро ђе-
на и пру жа све здрав стве не услу ге жи те љи ма ма ло звор нич ке, 
љу бо виј ске и кру пањ ске оп шти не. З. Ђ.
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здрав живот

Ри бљи фи ле ти
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 600 г фи ле та со ма, ка ши-

ка сен фа, 500 г шам пи њо на, три ка ши ке 
ма сли но вог уља, килограм бли тве, 250 
г ше ри па ра дај за, два че на бе лог лу ка, 
три ка ши ке рен да ног пар ме за на, ка ши ка 
сец ка ног пер шу но вог ли ста, со, би бер, 
300 г цр ног хле ба.
При пре ма: Ри бу по со ли ти и пре ма за-

ти сен фом, па је пе ћи у рер ни 20 ми ну та 
на 200 сте пе ни. У ти га њу на ма сли но вом 
уљу про дин ста ти пет ми ну та шам пи њо-
не исе че не на ли сти ће. Бе ли лук сит но 
исец ка ти, а бли тву исе ћи на тра ке. Шам-
пи њо ни ма до да ти бе ли лук и бли тву, 
по со ли ти и по би бе ри ти, те ку ва ти још 
пет ми ну та. На та њи ру сер ви ра ти шам-
пи њо не, по су ти их пар ме за ном па пре ко 
ста ви ти ри бу. Ри бу по су ти сец ка ним пер-
шу но вим ли стом, де ко ри са ти ше ри па ра-
дај зом и по слу жи ти уз цр ни хлеб.
На по ме на: Да се фи ле ти ри бе не би 

рас па ли, пре при пре ме оба ве зно по њи-
ма ис це ди те сок од ли му на и оста ви те да 
од сто је бар по ла са та.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Ви та мин ски и ми-

не рал ни са став бли тве је фан та сти чан! 
Бли тва је од ли чан из вор ви та ми на Ка, 
А и Це, маг не зи ју ма, ка ли ју ма, гво жђа, 
фо ла та и кал ци ју ма. Осим то га, бо га та 
је влак ни ма, па знат но до при но си здра-
вљу, по себ но ор га на за ва ре ње.

Пи ле ти на са сен фом
и су са мом
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 600 г пи ле ћег фи леа, два 

че на бе лог лу ка, по три ка ши ка сен фа, 
ки се ле па вла ке и су са ма, 0,3 дл ма сли-
но вог уља, ка ши ка со ја со са, 300 г све-
жих шам пи њо на, со, би бер.

При пре ма: Про пе ри те, про су ши те и 
исец кај те пи ле ти ну на ко ма ди ће. Ко ма-
ди ће пи ле ти не пре ма жи те сен фом. Шам-
пи њо не исец кај те на тан ке ли сти ће. Си-
пај те уље у ти гањ и за греј те.

Рав но мер но рас по ре ди те ко ма ди ће 
ме са у ти гањ и пр жи те их док не до би ју 
злат но жу ту бо ју. До дај те со ја сос. До лиј-
те у ти гањ 0,5 дл во де и оста ви те да се 
дин ста још 10-15 ми ну та. На кон то га ме-
со из ва ди те у по себ ну по су ду.
За греј те по но во ти гањ и про пр жи те 

су сам три де се так се кун ди. Од мах за тим 
до дај те шам пи њо не, си пај те ма ло во де, 
по со ли те и оста ви те да се дин ста 10 ми-
ну та. Шам пи њо ни ма до дај те две ка ши ке 
ки се ле па вла ке, про ме шај те и вра ти те 
ме со на зад у ти гањ. На са мом кра ју, до-
дај те бе ли лук.
На по ме на: Ко ма ди ће пи ле ти не мо-

же те је дан по је дан пре ма зи ва ти чет ки-
цом, или си па ти сенф у чи ни ју са ме сом 
и про ме ша ти.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Пи ле ће ме со је бла-

го твор но за здра вље јер са др жи оби ље 
ми не ра ла, пре све га цинк, ко ји је за ду-
жен за ја ча ње иму но ло шког си сте ма ор-
га ни зма. Су сам, као и оста ле се мен ке, 
чи сти ор га ни зам и по ма же ње гов рад. 
По жељ но га је прет ход но тер мич ки об-
ра ди ти. Се ме су са ма је бо га то про те и ни-
ма и ма сним оме га-6 ки се ли на ма.

Таљателе са шун ком
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: јед на шар га ре па, две ка ши-

ке уља, ка ши ка ки се ле па вла ке, со, би бер, 
100 г сти шње не шун ке, 400 г таљателе, 
шест гран чи ца на не, 50 г гра шка.
При пре ма: Ста ви те гра шак да се ку-

ва. Очи сти те шар га ре пу и исе ци те на 
тра ке. Исе ци те ку ва ну шун ку на тра ке 
ши ри не те сте ни не. Одво ј те ли сти ће на-
не од гран чи це, па их сит но исец кај те. 
За греј те у ти га њу јед ну ка ши ку уља. До-
дај те у ти гањ на се че ну шун ку и крат ко 
је про пр жи те. По што је про пр же на, из-
ва ди те је из ти га ња. Пр жи те шар га ре пу 
нај ви ше пет ми ну та. Скло ни те је са шпо-
ре та, па до дај те на сец ка ну на ну.

У ме ђу вре ме ну ста ви те те сте ни ну да 
се ку ва.
По што сте ску ва ли гра шак, до дај те ка-

ши ку па вла ке и 2-3 ка ши ке во де. Про-
ме шај те и ста ви те да се за гре је. До дај те 
про пр же ну шун ку, па све по со ли те и по-
би бе ри те по уку су.
Сер ви рај те те сте ни ну са при пре мље-

ном ме ша ви ном шун ке и шар га ре пе, а 
мо же те је укра си ти ли сти ћи ма на не. 

На по ме на: Та ља те ле су ши ри рав ни 
ре зан ци. Вре ме ку ва ња те сте ни не обич-
но је на зна че но на па ко ва њу, око 10 ми-
ну та. За ва ре ње је бо ље да се те сте ни на 
не пре ку ва, па је по жељ но да оста не ма-
ло твр ђа.
ЗДРАВ ЖИ ВОТ: Те сте ни на је је дан 

од глав них из во ра про те и на и угље них 
хи дра та, па пред ста вља основ ства ра ња 
енер ги је у ор га ни зму. Уко ли ко je те сте-
ни на од ин те грал ног, а не бе лог бра шна, 
он да је то под јед на ко здрав оброк као 
и кад се ра ди о дру гим об ли ци ма ин те-
грал них жи та ри ца. Ако не пре те ра те са 
ко ли чи ном, чак ни при ли ком ди је те не 
мо ра те се од ре ћи те сте ни не.

При ре ди ла С. С.

(Из вор: www.zen ski ka fe.com;
www.be co ok.com)

Брзо и једноставноБрзо и једноставно
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ПРИ ЧА ЛА МИ МО ЈА БА КА

Позивање 
на имунитет
Зна се ко има пра во на ову при ви ле ги ју, 
ма да се не ки пра ве као да не зна ју ко
и у ко јим слу ча је ви ма баш и нема...

Има већ ви ше од по ла го ди не ка ко нас за си па ју при ча ма 
о том опа сном гри пу од ко га нас је, и да смо при ми ли 
вак ци не чим су ис по ру че не, по ла мо гло по мре ти. Сад 

већ и европ ска вла да ис тра жу је уло ге свих ко ји су до при не ли 
про гла ше њу пан де ми је – да утвр де „за слу ге” за ми ли он ску 
ку по ви ну вак ци на. Ја сам још од пр вог да на, де те мо је, го-
во ри ла да не ћу да се вак ци ни шем. Из ја ви ла сам то на клу-
пи ци у на шем шо ру, по зи ва ју ћи се на иму ни тет. Ови мо ји 
ис ко ла чи ли очи у ме – ко је ба би дао пра во да се по зи ва на 
иму ни тет!
Ја мо гу док сам ис пред сво је ку ће, и док не ре ме тим ни чи је, 

па ни на род но, да се по зо вем на шта год ’оћу, па и на иму-
ни тет. Ре дов но је дем бе ла и цр на лу ка и сла ни не, чва ра ка и 
ки се лог ку пу са, кром пи ра на сто на чи на; би рам те гли це из 
шпај за – што ки се ле, што слат ке, пи јем ча ја од ши пу ра ка са 
ме дом, а по не кад и ра ки ји цу, јер се то све тра жи за иму ни-
тет.
Ни сам ја, љу би те ба ба, ко не ки ва жни по ли ти ча ри да за-

бр љам ди не тре ба, па да се по зи вам на иму ни тет. Зна се 
за ко га је та при ви ле ги ја, ма да се не ки, кан да, пра ве да не 
зна ју за ко га баш и ни је. Ето, на при мер, пред сед ни чи не се-
кре та ри це во зач што је пре ши шао ко ло ну у за сто ју због са о-
бра ћај ке ми слио је да има иму ни тет јер је слу жбе ним ко ли ма 
во зио до тич ну се кре та ри цу, да л’ на ис пит, ил’ са ис пи та. Џа-
ба што по пре сто ни ци има то ли ко шко ла и фа кул те та, она се 
шко лу је у уну тра шњо сти. И све би на том њи ном слу жбе ном 
пу ту би ло до бро да не би те не сре ће у ко јој је по ги нуо мла-
дић. Шо фер је, ка жу, во зио „кроз уви ђај” без за у ста вља ња, 
а се кре та ри ца кроз про зор по ка за ла „скуп штин ске па пи ре” о 
пра ву ја чег! Си гур но ни је ма ха ла по ли ци ји ин дек сом.
Би ло је ту, кан да, још ко је че га што баш ни сам ни за пам ти-

ла, че до мо је, али овај до га ђај је у но ви на ма по кре нуо те ме 
ко је ви ше под се ћа ју на сплет ка ре ње по двор ским ку ло а ри ма, 
не го на рад у на шој На род ној скуп шти ни.
Да ти ка жем и за што – као што је на дво ро ви ма би ло мно го 

двор ских да ма, ба што ва на, ко њу ша ра, ло ва ца, двор ских лу да 
и дру гих не ва жних уло га без ко јих двор не би ни мо гао би ти 
двор, та ко у на шој На род ној скуп шти ни има мно го се кре та ри-
ца, ку ри ра, пор ти ра, ме ха ни ча ра, до ма ра, шо фе ра са, углав-
ном, сред њом спре мом, ко ји оба вља ју број не по сло ве за по-
сла ни ке и стра нач ке функ ци о не ре, за На род ну скуп шти ну у 
це ло сти. Шта им је тач но у опи су по сла ме не и не за ни ма, 
че до мо је, јер је то ваљ да пред ви ђе но прав ним ак ти ма о њи-
хо вом за по шља ва њу и за то при ма ју пла ту. Али кад сам чу ла 
ка ко су пре ко вре ме но баш ови рад ни ци рин та ли то ком оних 
из бо ра из 2008. го ди не, и да су би ли ваљ да и де сна и ле ва 
ру ка Ре пу блич кој из бор ној ко ми си ји, на је ди ла сам се. Зар у 
да на шњој де мо кра ти ји да бу де то ли ког из ра бљи ва ња кроз 

пре ко вре ме ни рад, и то по не ко ли ко осо ба са истим пре зи ме-
ном, ваљ да из јед не фа ми ли је? Јад на њи на де чи ца, ко ли је 
у вре ме из бо ра бри нуо о њи ма?!
Јер, знам, љу би те ба ба, ка ко је око тих из бо ра те шко ра-

ди ти. Кад се у ону на шу ме сну за јед ни цу на тр па ју они што 
ра де, и они што пра те и кон тро ли шу рад ових ко ји ра де, па 
гла сач ке ку ти је, и док про ђе свих пет сто ду ша из на шег се ла, 
на му ку уда ре. А и Ми ци ка по сле њих, кад све то про ђе, док 
по чи сти и по спре ми. Ни она не ра ди џа ба, већ јој РИК пла ти 
хи ља ду ди на ра за то. Пла ти се и ови ма што де жу ра ју, са мо 
ма ло ви ше, мо жда и по две хи ља де за тај дан. Не се ћам се 
сад баш тач но, а и пра вил но је да до би ју ви ше не го Ми ци-
ка – бе че се по цео дан у спи ско ве, лич не кар те, па пи лар не 
ли ни је... Тај је по сао од го вор ни ји од Ми ци ки ног.
А за ми сли, љу би те ба ба, ко ли ка је тек раз ли ка од тог до 

оног ра да у РИК-у и око РИК-а! О ка квим све укла па њи ма они 
мо ра ју да во де ра чу на, да им шта не про мак не, да не про ђе 
оно што ни ка ко не сме, да се све сло жи, уба ци у ко ло не, раз-
де ли, пот пи ше, при хва ти, об ја ви...
Ве лик је то и од го во ран по сао, а чу ла сам и да су ови рад-

ни ци за то до би ли укуп но око ми ли он и три ста хи ља да евра 
на кна де за пре ко вре ме ни рад. Се кре та ри ци јед ног ја ког по-
сла нич ког клу ба ис пла ће но је око 20.000 евра, у ди на ри ма 
на рав но.
И, ни шта. Не ћу ваљ да ко кум Сте ва да се је дим, па да из гу-

бим иму ни тет. Јер, све и да те па ре ни су да ли ови ма – на род 
ни од то га не би ви део ни шта.

Уну ка Ика

лековита казивања
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погледи са стране

ААРП оку пља „ста ри је
гра ђа не” САД, има 40
ми ли о на чла но ва и јед на
је од нај у ти цај ни јих
ин те ре сних гру па
у Ва шинг то ну

Пен зи о не ри су у свим зе мља ма све-
та по себ на гру па ко ја има сво је 
спе ци фич не про бле ме и спе ци-

фич не ин те ре се. Сву да на све ту пен зи о-
не ри се за то удру жу ју и ор га ни зу ју, би ло 
као асо ци ја ци је гра ђа на, не вла ди не ор-
га ни за ци је, а по че сто и као, ма ње или 
ви ше успе шне, по ли тич ке пар ти је.
У САД глав на ор га ни за ци ја ко ја за-

сту па пен зи о не ре је ААРП. То је скра ће-
ни ца од не ка да пу ног име на Аме ри кен 
асо си јешн ов ри та јрд пер сонс, у пре во-
ду – Аме рич ко удру же ње пен зи о ни са них 
ли ца, али се пу но име од 1999. и зва-
нич но не ко ри сти већ је у упо тре би са мо 
скра ће ни ца.
ААРП је ство рен 1958. го ди не као не-

про фит на не вла ди на ор га ни за ци ја, чи-
ја је ми си ја зва нич но фор му ли са на као 
„по бољ ша ње ква ли те та жи во та у ста ро-
сти”. Ста рост при том не мо ра да бу де 
она „ду бо ка”, за члан ство у ААРП се ква-
ли фи ку ју сви ко ји на пу не 50 го ди на, без 

об зи ра на то да ли су већ пен зи о не ри 
или рад но ак тив ни. Ипак, ве ћи на од око 
40 ми ли о на чла но ва су они ко ји су за вр-
ши ли рад ни век.
Го ди шње члан ство у ААРП ко шта 16 

до ла ра (око 1.000 ди на ра) и за то се до-
би ја ју мно ге услу ге, олак ши це и по пу сти, 
по чев од до пун ског здрав стве ног оси гу-
ра ња, по вољ ни јег оси гу ра ња за ауто-
мо би ле, по мо ћи на пу ту, пут них па кет 
аран жма на, прав не по мо ћи, по пу ста за 
ста рач ку не гу, па до ку по на за јеф ти ни ју 
ку по ви ну у про дав ни ца ма.
Уз то, два пу та ме сеч но на адре се 

чла но ва сти же ААРП ма га зин ко ји је, с 
об зи ром на по ме ну ти број чла но ва, нај-
ти ра жни ја пу бли ка ци ја на све ту. То је, 
ина че, за ни мљив ча со пис са тек сто ви ма 
ко ји чи та о це по у ча ва ју ка ко да бо ље и 
про дук тив ни је жи ве у зре лом до бу, са-
ве ти ма за фи нан си је, здра вље и за ба ву, 
па до ин тер вјуа са по зна тим лич но сти ма 
(у нај но ви јем бро ју на на слов ној стра ни 
је глу мац Мајкл Да глас, са 65 го ди на већ 
ква ли фи ко ва ни члан ААРП-а).
Због све га на бро ја ног ААРП има и ре-

пу та ци ју нај моћ ни је пен зи о нер ске ор га-
ни за ци је све та. У то ни је те шко по ве ро-
ва ти кад се узме у об зир ње на фи нан сиј-
ска моћ: го ди шњи при ход од ми ли јар ду 
до ла ра.
Оту да ААРП има и ста тус јед ног од нај-

у ти цај ни јих ло би ја у Ва шинг то ну, где је 
ло би ра ње не из бе жни (и ле ги тим ни) део 
по ли тич ког си сте ма, али и уно сна ин ду-

стри ја. За за сту па ње ин те ре са „ста ри јих 
гра ђа на” ААРП го ди шње тро ши око 30 
ми ли о на до ла ра.
У глав ном по ли тич ком по ду хва ту ад-

ми ни стра ци је пред сед ни ка Оба ме – ње-
ним на сто ја њи ма да у Кон гре су оза ко ни 
ре фор му здрав стве ног оси гу ра ња, ААРП 
му пру жа по др шку, чи ме се за ме рио још 
моћ ни јем сек то ру ко ји про да је при ват но 
здрав стве но оси гу ра ње (јер др жав ног у 
Аме ри ци не ма). Али, ААРП је та ко ђе ак-
тер у овом би зни су јер је до пун ско оси-
гу ра ње је дан од глав них из во ра ње го вих 
при хо да.
При том ова ор га ни за ци ја аме рич ких 

пен зи о не ра не про да је соп стве не по ли се 
ни ти ис пла ћу је на док на де, већ са мо „про-
да је сво је име” дру гим ком па ни ја ма: до-
зво ља ва им да на сво је по ли се ста ве знак 
ААРП и за то узи ма про ви зи ју. Про ви зи ја 
из но си око три од сто, али по што у Аме ри-
ци сва ки би знис функ ци о ни ше по прин-
ци пу ве ли ког тр жи шта и ве ли ких бро је ва, 
то у овом слу ча ју под ра зу ме ва при ход од 
око 400 ми ли о на до ла ра го ди шње.
На рав но, где год су ве ли ке па ре, та-

мо су и ве ли ке кон тро вер зе, па је ААРП 
че сто на ме ти кри ти ка, ка ко због по ли-
тич ких ста во ва (на вод но је због по др шке 
Оба ми ној здрав стве ној ре фор ми из гу био 
60.000 чла но ва, а из истих раз ло га сте-
као 400.000 но вих), та ко и због по слов-
них по ду хва та.
За ме ра му се да ни је баш не при стра-

сни ак тер у за сту па њу ин те ре са члан-

НАЈ МОЋ НИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕР СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СВЕ ТА

Мо дер на по слов на им пе ри јаМо дер на по слов на им пе ри ја
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БИТ КА ПРО ТИВ БЕ ЛЕ КУ ГЕ У РУ СИ ЈИ

Успешне мере владе

Иако сим бо ли чан, број од 25.000 но вих
жи те ља у 2009. го ди ни об ра до вао
и струч ња ке и на род у овој зе мљи

Ру си ја да нас има 142 ми ли о на ста нов ни ка. То је ви ше 
не го ју че, што је са мо по се би до бра вест, по вод за 
бла ги оп ти ми зам де мо граф ских екс пе ра та пр ви пут 

по сле мно го го ди на и алар мант ног опа да ња по пу ла ци о не 
кри ву ље.
Зва нич ни по да ци за 2009. го ди ну, упо ре ђе ни са 2008, от кри-

ва ју раст од 25.000 жи те ља. Број је сим бо ли чан, али зна ча јан, 
не по де ље но је ми шље ње струч ња ка. Шта то зна чи би ће ја сно 
и не у пу ће ни ма ако се ка же да је де це ни ју уна зад Ру си ја сва ку 
го ди ну за вр ша ва ла са по 700.000 ста нов ни ка ма ње.
Ако су го ди шњи би лан си би ли су мор ни, ду го роч не прог-

но зе, при та квом ста њу ства ри, ну ди ле су за стра шу ју ћу де-
мо граф ску сли ку у не та ко да ле кој бу дућ но сти. Сре ди ном 
ми ну лог сто ле ћа Ру си ја је (ра чу на ју ћи њен део у са ста ву 
Со вјет ског Са ве за) на свет ској по пу ла ци о ној ранг ли сти би-
ла че твр та, под се ћа се у из ве шта ју Ује ди ње них на ци ја.
У тре нут ку рас па да СССР-а број ру ског ста нов ни штва до-

сти гао је вр ху нац од ви ше од 148 ми ли о на, а он да је усле-
ди ло опа да ње. У свет ским раз ме ра ма, Ру си ја је 2007. ран-
ги ра на као де ве та, уз пред ви ђа ње да ће до 2050. па сти на 
15. ме сто, са укуп ним бро јем ста нов ни ка ис под 100 ми ли о на 
или ма ње не го што, ре ци мо, има Ви јет нам.
Да ли је са да шње за у ста вља ње не га тив ног трен да при-

вре ме но или пр ви ре зул тат ви ше стру ких на по ра на по љу 
по пу ла ци о не по ли ти ке, тек тре ба да се ви ди. Пре ли ми нар не 
ана ли зе го во ре да су по вољ не про ме не за бе ле же не на свим 
по љи ма од зна ча ја за де мо граф ске про ра чу не, да кле у по-
гле ду смрт но сти, ми гра ци ја и на та ли те та.
Дру гим ре чи ма, мор та ли тет је не што опао (сто па смрт но-

сти у Ру си ји је ина че ме ђу нај ви шим у раз ви је ном све ту, а 
жи вот ни век му шка ра ца ме ђу нај ни жим и из но си 60 го ди на 
– да нак ал ко хо ли зму), а сто па ра ђа ња ма ло по ра сла.
У 2009. го ди ни на свет је до шло 2,8 од сто ви ше но во ро-

ђен ча ди не го 2008. Исто вре ме но, уоче ни су и по чет ни ре-
зул та ти вла ди не по ли ти ке на под сти ца њу ими гра ци је, стра-

те ги је усме ре не ка ја ча њу ба зе рад не сна ге (до 2025. го ди не 
зе мљи ће би ти по треб но око 15 ми ли о на ими гра на та за по-
пу ну рад них ме ста).
По вољ ни пре о крет ту ма чи се и као не по сре дан успех вла-

ди ног па ке та ме ра на ме ње ног мај ка ма, од но сно по ро ди ца ма 
са ви ше де це. По ред ме сеч них да ва ња као до дат ка по ро дич-
ним при ма њи ма, уве ден је и та ко зва ни ма те рин ски ка пи тал, 
из нос од око 250.000 ру ба ља (бли зу 10.000 до ла ра) у по себ не 
свр хе, не као го то ви на већ су ма на ра чу ну бан ке, по ло же на 
с тим да мо же да се ак ти ви ра тек по сле де те то вог тре ћег ро-
ђен да на, и то стро го на мен ски, на при мер за от пла ту стам бе-
ног кре ди та, шко ло ва ње де це или упла ту у пен зиј ски фонд.
Ка да је ову иде ју лан си рао пре три го ди не, Вла ди мир Пу-

тин је на гла сио да је то из у зет но скуп про је кат (из нео би 
от при ли ке је дан од сто бру то на ци о нал ног про из во да), али 
нео п хо дан да би се из ме нио при ступ це лог дру штва по ро ди-
ци и ње ним вред но сти ма.
У на по ри ма да се ра ђа ње схва ти као па три от ски за да так, 

уста но вље на је и на гра да мно го чла ним по ро ди ца ма. Сре-
ди ном ме се ца, за но ву го ди ну ко ју ми на зи ва мо срп ском а у 
Ру си ји ста ром, ода је Кре мља ис пу ни ла су раз дра га на де ца 
и по но сни ро ди те љи. Би ли су то по бед ни ци на све на ци о-
нал ном так ми че њу, осам по ро ди ца из свих кра је ва Ру си је 
ко ји ма је пред сед ник Ме две дев уз по клон од 50.000 ру ба ља 
уру чио и Ор ден по ро дич не ча сти, сим бо лич но при зна ње за 
до при нос до мо ви ни у ви ду мно го број ног по том ства, вас пи-
та ног у здра вом и по зи тив ном ду ху. Д. Дра гић

ства, јер на вод но ви ше бри не о сво јим 
фи нан сиј ским би лан си ма не го о њи хо вом 
бо љит ку. Ча со пис „Би знис вик” је у не-
дав ној ана ли зи по ли са са жи гом ААРП-а 
до ка зао да су оне не по вољ ни је од оних 
ко је се ну де у ре дов ној про це ду ри.
Нај ве ћи ме диј ски уда рац у ње го вој 

исто ри ји ААРП-у је за дат 1998. у по зна-
тој еми си ји те ле ви зи је Си-Би-Ес, „60 ми-
ну та” (еми си ја ис тра жи вач ког но ви нар-
ства ко ја се без пре стан ка еми ту је већ 
42 го ди не), ка да је ар гу мен то ва но по ка-
за но да је у пи та њу, пре све га, по слов на 
им пе ри ја под ма ском за ступ ни ка ин те ре-
са пен зи о не ра.

По сле те еми си је мно го то га у ор га ни-
за ци ји и по сло ва њу ААРП-а је про ме ње-
но, али моћ ни је окр ње на. Због то га сви 
по ли ти ча ри у Сједињеним Америчким 
Државама ААРП ра ди је же ле као са ве-
зни ка не го као про тив ни ка. 
Да се ААРП при ла го ђа ва мо дер ним 

трен до ви ма и да успе шно ко ри сти и ин-
фор ма тич ке тех но ло ги је, по твр ђу је и 
ње го ва и-мејл „ар ми ја” са бли зу пет ми-
ли о на чла но ва, ко ја је спрем на да кад 
год тре ба по ве сти не ку кам па њу, чла-
но ве аме рич ког Кон гре са за спе елек-
трон ским по ру ка ма ко је они не мо гу да 
иг но ри шу.

Ме ђу ак тив но сти ма ове је дин стве не 
пен зи о нер ске ор га ни за ци је су и оне ко је 
има ју ве ли ки мар ке тин шки ути цај. ААРП 
та ко ре дов но са ста вља ли сту фил мо ва по-
доб них за „оне ко ји су од ра сли”, а сва ког 
фе бру а ра у Хо ли ву ду до де љу је и сво ју ре-
дов ну филм ску на гра ду за оства ре ње ко је 
на нај бо љи на чин афир ми ше вред но сти и 
пред но сти жи во та у зре лом до бу.
ААРП има и сво ју ра дио и ТВ ста ни-

цу ко је сни ма ју спе ци јал не про гра ме за 
члан ство. Те про гра ме пре у зи ма и еми-
ту је око 500 ло кал них ра дио и ТВ ста ни-
ца у Аме ри ци.

Ми лан Бе кин

бо љит ку. Ча с
дав ној ана ли
до ка зао да с
ко је се ну де у
Нај ве ћи м

исто ри ји ААР
тој еми си ји т

Мо дер на по слов на им пе ри ја
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стари занати

По ро ди ца Бо сиљ чић од 1936. 
го ди не руч но про из во ди
слат ки ше, а код њих 
ку пу ју ге не ра ци је из истих 
бе о град ских фа ми ли ја, 
али и све то гор ски мо на си

За на ти ко ји ма пре ти из у ми ра ње чу-
ва ри су тра ди ци о нал ног бла га, али 
и у са вре ме ним тр жи шним усло ви-

ма мо гу да по ка жу ра зно ли ке мо гућ но-
сти и функ ци о нал ност сво јих про из во да 
и услу га.
Под се ћа мо да је Ми ни стар ство тр го ви-

не и услу га по кре ну ло про је кат „По др-
шка очу ва њу и уна пре ђе њу ста рих за на-
та”. Ак ци о ним пла ном овог ми ни стар ства 
пред ви ђе но је да се све про јект не ак тив-
но сти фи нан си ра ју из сред ста ва на ци о-
нал ног ин ве сти ци о ног пла на. Је дан од 
ре зул та та тог ан га жо ва ња је сте Ка та лог 
ста рих за на та у Ср би ји, ко ји је кра јем 
про шле го ди не на стао у са рад њи са Ет-
но граф ским му зе јом. 
Ка ко се чу ва на сле ђе, све до чи при мер 

је ди не бом бон џиј ске рад ње у Бе о гра ду.

Но во до ба за ста ре вред но сти
Руч на про из вод ња слат ки ша по ро ди це 

Бо сиљ чић да ти ра од 1936. го ди не. По сао 
је осно вао Бран ко, на ста вио ње гов син 

Вла ди мир, а Жи во рад и Бра ни слав су од 
оца на сле ди ли и алат и за нат.

– Не са мо да смо одр жа ли по ро дич-
ни по сао, већ код нас ку пу ју ге не ра ци-
је из истих бе о град ских фа ми ли ја. На ши 
про из во ди су тра же ни и ши ром Ср би је 
јер по сто ји мо жда још са мо јед на бом-
бон џиј ска рад ња у Вој во ди ни. Во ле нас 
и стран ци, по себ но Сло вен ци. Ра тлук је 
по стан и нај че шће га на ру чу-
ју све то гор ски мо на си, а њи-
ме ра до ча шћа ва ју и го сте. 
Ре цепт се раз ли ку је од ис точ-
њач ког, па има мо куп це и из 
тур ске ам ба са де – по но сан је 
Бра ни слав Бо сиљ чић. 
По зна то је да су у вре ме ну 

еко ном ских кри за али и му-
ње ви тих тех но ло шких про ме-
на го то во са мо пе кар ске за-
на тли је оп ста ле на тр жи шту. 
Бра ћа Бо сиљ чић, ме ђу тим, 
над гра ђу ју ста ру ре цеп ту ру 
руч не про из вод ње слат ки ша 
ко ји се и да ље тра же. Њи хо-
ва ра ди о ни ца ујед но је и му-
зеј ски ку так ко ји не гу је дух 
про шло сти.

– Куп ци ин си сти ра ју да не 
ме ња мо ни из глед про дав ни-
це, ни ам ба ла жу. Ушли смо у уџ бе ни ке 
за тре ћи раз ред основ не шко ле, па нам 
до ла зе де ца да уче о про шло сти и да се 
за сла де. Ве ли ки број пен зи о не ра су ду-
го го ди шњи по тро ша чи, нај ста ри ји има 
103 го ди не и сам на вра ћа, иако бо ле сни-
ма и оне мо ћа ли ма но си мо про из во де и 
на кућ ну адре су – об ја шња ва Жи во рад.

Ква ли тет и ори ги нал ност
Из ра да же леа, љу тих бом бо на, ли за-

ли ца, ли ци дер ских ср ца, ше ћер ле ма и 
ра зно вр сног ра тлу ка из и ску је ви ше ча-
сов ни на пор, те Жи во рад и Бра ни слав 
не ма ју вре ме на и за мар ке тинг. Нај бо-

ље их ре кла ми ра ју са ми про из во ди јер 
пра ве слат ки ше-ре кви зи те за фил мо ве и 
деч ја по зо ри шта. 

– Ма ну фак ту ра нам омо гу ћа ва не стан-
дард не ве ли чи не и об ли ке ли за ли ца. 
Пра ви ли смо слат ки ше за игра не се ри је 
„Ра ње ни орао” и „Грех ње не мај ке”, ли за-
ли цу за „Ве ли ког бра та”, про зор за ку ћу 
у пред ста ви „Иви ца и Ма ри ца”. Уче сни ци 

смо ма ни фе ста ци је „Ули ца отво ре ног ср-
ца”. Спе ци јал но из ра ђу је мо бом бо не за 
вен ча ња, у ви ду по кло на за го сте. По сао 
ће мо и да оса вре ме ни мо јер је у при пре-
ми сајт – ка же Бра ни слав.
И тре ћа ге не ра ци ја Бо сиљ чи ћа све до-

чи да су они не са мо ис трај не и вред не 
за на тли је, већ и до бри до ма ћи ни и по-
ро дич ни љу ди. Да ли ће их не ко на сле-
ди ти?
Бра ћа Бо сиљ чић ка жу да ће се тру ди-

ти да се по сао не уга си и да се на да ју да 
не ко од пе то ро де це, мо жда и сви, на-
ста ви тра ди ци ју.

Је ле на Оцић

ДР ЖА ВА ПО МА ЖЕ ДА СЕ СА ЧУ ВА НА СЛЕ ЂЕ

Слат ка по ро дич на
тра ди ци ја
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на лицу места

Про шла го ди на
је би ла ло ша за
про из во ђа че хра не,
а от куп не це не
по љо при вред них
про из во да тре ба ло
би да бу ду знат но
ви ше у 2010,
на да ју се ра та ри

Мла ди по љо при вред-
ник Жељ ко По по вић 
из Кра ље ва ца, се ла у 

рум ској оп шти ни у ко јем „ра-
ди” нај бо ља за дру га од де се-
так ко ли ко их има у це лој оп-
шти ни, об ра ђу је 40 ка та стар-
ских ју та ра зе мље, а до пре 
две го ди не са за ку пље ним 
по вр ши на ма имао је 90 ју та-
ра. По вр ши ну је сма њио због 
ску пе арен де и ни ских це на 
про из ве де них кул ту ра. 

– Арен да је у 2009. до сти-
за ла и 150 евра по ју тру, а за 
ову је јеф ти ни ја за 20-30 евра. 
Ла не сам про из вео 2.800 ки-
ло гра ма пше ни це, 1.800 кг 
со је и око 4.500 кг ку ку ру за 
по јед ном ју тру. Од ових кул-
ту ра је ди но је со ја има ла до-
бру це ну – ка же По по вић.
Имао је под пше ни цом 20 

ка та стар ских ју та ра. По се ду је 
ком бајн ко јим је, по ред сво јих 

њи ва про шлог ле та и услу жно 
ко сио. Дру гим по љо при вред-
ни ци ма ком бај ни рао је по це-
ни од 4.500 ди на ра за ју тро, 
та ко да је тај при ход до не кле 
ума њио ште ту од ни ске от-
куп не це не хлеб ног жи та. 

– По ко сио сам око сто ти ну 
ка та стар ских ју та ра пше ни це, 
а про из во ђа чи ма смо ну ди ли 
и пре воз ро да до от куп ног 
ме ста. За нас ко ји же ли мо да 
ра ди мо до бро је што је це-
на за ку па ни жа не го про шле 
го ди не, а у овој же ли мо бар 
40 од сто ви ше от куп не це не 
по љо при вред них про из во да 
– ре као је за „Глас оси гу ра ни-
ка” Жељ ко По по вић.
Кра љев ци за и ста мо гу да 

се по хва ле вред ним до ма ћи-
ни ма. И Сло бо дан Ми ло ва но-
вић по се ду је ком бајн за же тву 
пше ни це, со је и ку ку ру за у 
зр ну, ко јим, ра де ћи услу жно, 
оства ру је до дат ни при ход за 
сво је до ма ћин ство. У про шлој 

го ди ни про из вео је ди ње и лу-
бе ни це на шест ка та стар ских 
ју та ра, ку ку руз на пет, имао је 
по три ју тра ше ћер не ре пе и 
пше ни це и јед но ју тро со је. 

– Нај ви ше се ис пла ти про-
из вод ња бо ста на у ко ју смо 
нај ви ше уло жи ли, нај ви ше 
смо ра ди ли око ње га, али 
и нај ви ше за ра ди ли – ве ли 
Сло бо дан. – Има ли смо си гур-
не куп це из Ужич ке По же ге, 
Бе о гра да и Но вог Са да, ко ји 
су до ла зи ли у на ше дво ри ште 
и од но си ли бо стан. 
Сло бо да но ва су пру га Ве ри-

ца и си но ви по ма жу у ра ду на 
њи ви:

– Куп ци нас ни су „уце њи-
ва ли” це ном, та ко да смо ки-
ло грам пр вих лу бе ни ца про-
да ва ли по 12 ди на ра, а ди ња 
по 25. Пла ни ра мо да и у овој 
го ди ни за се је мо исту по вр ши-
ну бо ста ном као ла не – за до-
вољ на је Ве ри ца, али ипак 
же ли да се ове го ди не си но-

ви, бли зан ци ко ји су за вр ши-
ли ви шу шко лу, за по сле.
Ме ђу по љо при вред ни ци ма 

у рум ској оп шти ни ко ји су по-
сти гли до бар род пше ни це у 
прет ход ној го ди ни на ла зи се 
и Ми лан Ад на ђе вић, та ко ђе 
Кра љев ча нин. Он је на пар-
це ли од 1,5 хек та ра про из вео 
9.700 ки ло гра ма хлеб ног жи-
та, што је из у зе тан при нос у 
2009. го ди ни.

– Имао сам сор ту „Евро па” 
ко ју сам по се јао на њи ви на 
ко јој су прет ход не го ди не би-
ли ку ку руз и со ја – на во ди 
Ад на ђе вић. – Њи ву сам та њи-
рао, ни сам ко ри стио ме ша но 
ђу бри во, не го тек у про ле ће 
уреу, и то са мо 130 ки ло гра ма 
по хек та ру. 
Овај про из во ђач је имао 

укуп но 9,5 ка та стар ских ју-
та ра пше ни це, али на дру гим 
њи ва ма ни је та ко до бро ро-
ди ла. На јед ној је, ка ко ка же, 
то тал но под ба цио род. 

– Це на од де сет ди на ра 
по ки ло гра му у вре ме же тве 
би ла је из у зет но ло ша, а на-
ред них ме се ци ни смо мо гли 
да до би је мо ни то ли ко – до-
да је Ми лан Ад на ђе вић. – 
Део ро да од мах сам про дао 
и раз ду жио ре про ма те ри јал. 
У овој го ди ни оче ку јем бо ље 
усло ве за по љо при вред ну 
про из вод њу и ви ше от куп не 
це не.

Слич но го во ре и дру ги зе-
мљо рад ни ци у рум ској оп шти-
ни. Зим ску па у зу ко ри сте да 
се од мо ре од ра да на њи ви, а 
уско ро ће за по че ти и „Зим ска 
шко ла за по љо при вред ни ке”, 
то ком ко је ће би ти ана ли зи-
ра на про из вод ња у 2009. и 
да те пре по ру ке за на ред ну 
се тву ра тар ских и по вр тар-
ских кул ту ра. 

Г. Ву ка ши но вић

ЗЕ МЉО РАД НИ ЦИ У РУМ СКОЈ ОП ШТИ НИ

Да 2010. бу де бо ља

Милан Аднађевић

Жељ ко
По по вић

Верица и Слободан Миловановић
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Жи вот тре ба за гр ли ти
Др Цвет ко Ки тић из Ни ша, 
нај бо љи ве те ран Ср би је, 
иако већ у озбиљ ним
го ди на ма, жи ви вр ло ак тив но 
и по сти же вр хун ске атлет ске 
ре зул та те, не до сти жне
и за мно го мла ђе љу де

Ни шли је су већ одав но на ви кле на 
свог нео бич ног су гра ђа ни на Цвет-
ка Ки ти ћа, ко га, иако је већ у по-

од ма клим го ди на ма, сва ко днев но мо гу 
сре сти на Твр ђа ви или Ча и ру где не у-
мор но тр чи и тре ни ра. Овај ви тал ни се-
дам де сет тро го ди шњак, по обра зо ва њу 
док тор на у ка фи зич ке кул ту ре, атле ти ци 
се ак тив но по све тио тек пре се дам го-
ди на − ка да је оти шао у пен зи ју, али је 
ње гов ре зул тат од 14,24 се кун де, за ко-
ли ко пре тр чи 100 ме та ра, сан и за мно ге 
сту ден те ДИФ-а.

− Ба вио сам се атле ти ком не ко ли ко 
го ди на као мла дић, а он да сам то пре ки-
нуо и по све тио се стру ци. У ша ли во лим 
да ка жем − од лу чио сам се за књи гу и 
де вој ке, али сам увек био фи зич ки ак-
ти ван, и у дру гим спор то ви ма, ина че не 
бих мо гао да по стиг нем овај ре зул тат – 
об ја шња ва по пу лар ни др Цве ле свој фе-
но мен.
По мо гло му је и то што је рад ни век 

про вео као про фе сор на Ме ди цин ском 

фа кул те ту у Ни шу, али и на Фа кул те-
ту спор та и фи зич ког вас пи та ња, где је 
пре да вао те о ри ју и ме то ди ку спорт ског 
тре нин га. Ма да, ка ко сам ка же, ње го-
вој до број фор ми нај ви ше је до при не ла 
пра вил на ис хра на, по зи ти ван став пре ма 
жи во ту, оп ти ми зам и, на рав но, огром на 
мен тал на енер ги ја.
− Ка кве су ти ми сли, та кав ти је жи вот 

– ка же Ки тић. – Ја сам то схва тио још у 
мла до сти и ни кад ни сам до зво ља вао да 
ме оку пи ра не га тив на енер ги ја. Ка да сам 
се пен зи о ни сао, ни сам же лео да жи вим 
кла сич ним пен зи о нер ским жи во том, већ 
сам, зна ју ћи да са мо пси хо фи зич ка ак-
тив ност одр жа ва ви тал ност, же лео да 
сло бод но вре ме ис пу ним ле пим и здра-
вим ства ри ма.
Због то га се ак тер ове при че од мах 

учла нио у Атлет ски клуб „Ве те ран” из 
Бе о гра да, јер у Ни шу не по сто је та кви 
клу бо ви, и по чео озбиљ но да тре ни ра. 
То зна чи − сва ки дан, без об зи ра на вре-
мен ске усло ве, је дан сат оштрог тре нин-
га са ве ли ким фи зич ким оп те ре ће њем. 
Ре зул тат то га је 21 злат на и три сре бр не 
ме да ље на ме ђу на род ним так ми че њи-
ма ве те ра на, пр во ме сто на Бал ка ну на 
100 ме та ра у по след њих пет го ди на, а од 
про шле го ди не Ки тић је бал кан ски шам-
пи он и на 200 ме та ра и у ско ку удаљ.
− Че твр ти сам у Евро пи, а сед ми на 

све ту. „Ши је” ме са мо Ју се ин Болт – ка-
же у ша ли др Цвет ко. – На так ми че њи-
ма се бро је са мо ре зул та ти, па мо ра 
озбиљ но да се тре ни ра, а ја сам же лео 

да про ве рим и по твр дим се бе ме ђу ве-
те ра ни ма из це лог све та. Још имам ин-
стинкт за ак ци ју и страст за жи во том, па 
су ови ре зул та ти из раз мо јих фи зич ких 
али и ду хов них спо соб но сти. Мој лајт мо-
тив је ак тив ност у сла ву жи во та, жи вот 
има сми сао ко ји му ми да мо, а ако спор-
том не мо же мо да про ду жи мо мла дост, 
мо же мо бар да успо ри мо ста рост. За то 
хо ћу да мо ти ви шем љу де, јер чо век ни је 
стар оно ли ко ко ли ко има го ди на, већ ко-
ли ко има ви тал не енер ги је.
Сви ма нам је по зна то да кре та ње и ре-

кре а ци ја мо гу да за ме не мно ге ле ко ве, 
а да ни је дан лек не мо же да за ме ни фи-
зич ку ак тив ност, па, ипак, че сто то пре-
не бре га ва мо и за бо ра вља мо. Због то га 
су ту љу ди, као Цвет ко Ки тић, да нас 
сво јом жи вот ном ра до шћу и мен тал ном 
сна гом под се те на пра ве вред но сти − ак-
тив ност, по зи ти ван став и ве ру у се бе. 
За то наш агил ни са го вор ник ве ру је да 
ње го во вре ме тек до ла зи.
− И да ље уред но и здра во жи вим и на-

дам се да да ћу сво јом ви тал но шћу да 
по бе дим све кон ку рен те и да ћу би ти 
пр вак све та, па ма кар и у 91. го ди ни. А 
сви ма же лим да ка жем да тре ба да за гр-
ле жи вот и бу ду ак тив ни, да не тра же од 
бо га оно што мо гу са ми да учи не за се-
бе. А мо је ко ле ге, пен зи о не ри, тре ба да 
иза ђу из со ба, да про ме не сце но гра фи ју, 
да се фи зич ки ак ти ви ра ју и учи не не што 
ко ри сно за сво је здра вље, јер не ак ти ван 
чо век бр же гу би ову тр ку. 

Ми ле на Јо ва но вић
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ПО ПУ ЛАР НИ АУТО МО БИЛ ОДО ЛЕ ВА НАД МОЋ НИ ЈОЈ КОН КУ РЕН ЦИ ЈИ

Фи ћа ба ги сти гао до Мал меа

ПО ДР ШКА ИН ВА ЛИ ДИ МА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Лак ше до лич не кар те

Оми ље ни ауто мо бил 
мно гих по ро ди ца из 
вре ме на бив ше СФРЈ, 

за ста ва 750, и да нас се во зи 
дру мо ви ма ши ром Ср би је. Уз 
до бро одр жа ва ње и па жњу 
вр сних мај сто ра, вре ме шни 
фи ћа оста је у до број кон ди-
ци ји. Вла сни ци твр де да је 
не за мен љив чак и у оштрој 
кон ку рен ци ји но вих тех-
но ло шких чу да свет-
ске ауто мо бил ске 
ин ду стри је. 
Кра  гу  јев  ча  нин 

Де јан Зла та но-
вић у свом сер ви-
су че сто по пра вља 
и ове ауто мо би-
ле, али је по знат и 
по то ме што из ра ђу је 
две пот пу но но ве вер зи-
је овог во зи ла – ка бри о лет 
и ба ги ва ри јан ту. Зла та но вић 
ка же да се ра де и та ко зва ни 
му тан ти, та ко што се у фи ћу 
угра ђу је ја чи мо тор, ме ња 
фа брич ки ен те ри јер или до-
да ју де ло ви дру гих во зи ла. 
За ни мљи во је да је фи ћа ба ги 
из Де ја но ве рад ње не дав но 
про на шао куп ца у Швед ској, 
ко ји га је без ика квих про бле-
ма од ве зао до Мал меа.

Осо бе са ин ва ли ди-
те том од ско ро мо гу 
да пре да ју зах тев за 

лич на до ку мен та, во зач-
ку до зво лу и би о ме триј-
ске па со ше у про сто ри ја ма 
крагујевачког Клу ба мла дих 
осо ба са ин ва ли ди те том, у 
Ули ци кне за Ми ха и ла 37. То 
је ре зул тат до го во ра По ли-
циј ске упра ве Кра гу је вац, 
ло кал не са мо у пра ве и Удру-
же ња па ра пле ги ча ра и ква-
дри пле чи га ра „Шу ма ди ја”.
Град Кра гу је вац ула же 

на по ре да укло ни ба ри је ре и осо ба ма са ин ва ли ди те том 
учи ни до ступ ним све услу ге у град ским ин сти ту ци ја ма. То 
је и циљ об на вља ња ра да шал те ра за осо бе са ин ва ли-

ди те том, на ко јем ће мо ћи да 
при ба ве сва по треб на лич на 
до ку мен та, без од ла ска у По-
ли циј ску упра ву.
Оте жан при лаз и сте пе ни-

це у згра ди По ли циј ске упра-
ве не пре мо сти ве су пре пре ке 
за осо бе са ин ва ли ди те том, па 
у Удру же њу па ра пле ги ча ра и 
ква дри пле ги ча ра оце њу ју да је 
ово по год ност ко ју сва ка ко тре-
ба ис ко ри сти ти.
Из да ва ње лич них до ку ме-

на та, во зач ке и са о бра ћај не 
до зво ле у про сто ри ја ма Клу ба 

мла дих осо ба са ин ва ли ди те том, слу жбе ни ци По ли циј ске 
упра ве оба вља ће сре дом од 14 до 15.30 ча со ва. 

М. Сан трач

– По сто ји ви ше вер зи ја ка-
бри о ле та и ба ги ја – са вра ти-
ма, без вра та, са по крет ним 
кро вом или без ње га. Углав-
ном се ови мо де ли из ра ђу ју 
са кро вом од ју го ка бри о ле та. 
До са да смо 

за и ста има ли до ста успе ха у 
про из вод њи ових мо де ла по-
пу лар ног фи ће – ка же Де јан 
Зла та но вић.
Пре прав ке за ста ве 750 или 

ју га ра де се у Де ја но вој рад-
њи са по себ ном па жњом и уз 
за јед нич ки труд ис ку сних и 
мла ђих за на тли ја. Они чи не 
тим ко ји оба вља и све дру ге 
ра до ве на ли ма ри ји – ком-
пле тан сер вис свих мо де ла 

во зи ла. Идеј ни тво рац но вих 
мо де ла фи ће је Ве ли мир Уме-
љић:

– Мој по сао је да иде је пре-
то чим у ски це. Ка сни је Де јан 
пред ло же ну ски цу мо де ла об-

ра ди на ком пју те-

ру у од го ва ра ју ћој раз ме ри. 
На кон то га кре ће об ра да ли-
ма, ва ре ње и фар ба ње. Мо-
рам при зна ти да мо де ли на 
кра ју из гле да ју ве о ма ле по и 
атрак тив но – ка же Уме љић.
Ли мар ски за нат Де јан је пе-

као ско ро два де сет го ди на у 
кра гу је вач кој За ста ви. По сао 
је на ста вио у ра ди о ни ци свог 
оца где је уса вр шио тех ни-
ку фар ба ња во зи ла. Ду го го-

ди шње ис ку ство и по слов не 
иде је пре то чио је у би знис 
план ко ји је 2009. го ди не свр-
стан ме ђу де сет нај бо љих у 
Шу ма ди ји. Би ће на гра ђен 
кре ди том по по вољ ним усло-
ви ма. Де јан ка же да ће но вац 
уло жи ти у но ву опре му:

– Ве ли ка нам је же ља да 
ура ди мо ка би ну за фар ба ње 
во зи ла, по го то во што се да-
нас нај ви ше ко ри сте еко-
ло шке бо је на ба зи во де. 
Сред ства од кре ди та 
Би знис старт-ап цен-
тра уло жи ће мо у да љу 
адап та ци ју по сто је ће 
ка би не за фар ба ње. То 
ће се, сва ка ко, од ра зи ти 
на по што ва ње еко ло шких 

стан дар да про из вод ње, као 
и на сам ква ли тет во зи ла.
Сер вис Де ја на Зла та но ви-

ћа је збор но ме сто чла но ва 
Удру же ња љу би те ља фи ће 
ко ји ре дов но уче ству ју на фе-
сти ва ли ма овог во зи ла ши ром 
Ср би је. По сто ји иде ја да фи-
ћа ка бри о лет уско ро по ста не 
ту ри стич ка атрак ци ја Кра гу-
јев ца, та ко што ће пре во зи ти 
по се ти о це Спо мен-пар ка Шу-
ма ри це.

Ми лош Сан трач
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ПЕН ЗИ О НЕР КА ЗА ЉУ БЉЕ НИК У ШАХ

Да ма у
цр но-бе лој
игри

хроника

Од пе де сет ме та ра 
бу ко ви не за 
осам на ест да на
на пра ви се че тр де сет 
вре ћа од по пет на ест 
ки ло гра ма сит ног
ква ли тет ног угља

Не ма до брог ро шти ља 
без до брог ћу му ра, ка-
же Ка зи мир Ђор ђе вић 

(78) из Ку чај не код Ку че ва, 
је дан од по след њих ћу мур џи-
ја у Хо мо љу ко ји је овај за нат 
на у чио и на сле дио од де де 
Ан то ни ја. 

– Ћу мур од вр бе си ја као 
ста кло, али шта вре ди кад не 
пра ви по треб ну тем пе ра ту ру. 
Гло го во др во је нај бо ље за 
ћу мур и има нај ви ше ка ло ри-
ја за ро штиљ, па се тим ћу му-
ром ме со ис пе че док уда риш 
дла ном о длан – об ја шња ва 
Ђор ђе вић чи ја се ћу му ра-
на на ла зи по ред пу та Ку чај-
на–Це ре мо шња при из ла зу из 
се ла. Ту је и по ро дич на ку ћа 
у ко јој Ђор ђе ви ћи ста ну ју. 
Док се ћу мур то ком 18 да на 

пра ви, за ћу мур џи ју не ма ни 
тре нут ка од мо ра. Ка ко се из-
ра ђу је овај спе ци јал ни угаљ? 

– Нај пре се др ва од бу кве, 
гра ба или це ра сло же у ку пу 
па се по кри ју сла мом и пе пе-
лом. С вр ха се ку па на ло жи, 
а кад се ва тра раз го ри он да 
се по но во до да ју др ва и опет 
се по кри ва ју сла мом и пе пе-
лом све док се ку па не за тво-
ри. Док је ма ла ку па на њој се 
бу ше отво ри да би ки се о ник 
убр зао са го ре ва ње. Кад се 
по ја ви дим, он да је ћу мур го-
тов – при ча Ђор ђе вић. По ја ва 
ди ма знак је за све ста нов ни-
ке Ку чај не да је Ка зи мир за-
вр шио још је дан ци клус пра-

вље ња ћу му ра. Од пе де сет 
ме та ра бу ко ви не за осам на-
ест да на на пра ви се че тр де-
сет вре ћа од по пет на ест ки-
ло гра ма сит ног ква ли тет ног 
ћу му ра. 

– То је вра шки те жак по сао – 
на ста вља Ка зи мир – не ви диш 
ва тру, а бо риш се с њом. Ја 
во лим да ка жем, то је нај ве ћа 
шко ла а ни ко је не при зна је; 
го во ре ка ко мо же „сув ди нар 
да се за ра ди на зе ле ну гра ну”, 
ја од го вор но твр дим да мо же.
Не кад је у Хо мо љу би ло на 

де се ти не ћу му ра на. Да нас их 
је оста ло све га не ко ли ко. 
Крај ћу му ра не се де жу ра 

дан-ноћ јер је по треб но пе пео 

по ли ва ти во дом да се ку па не 
уси ја пре ви ше. Кад др во из го-
ри, ва тру ви ше не ви диш иако 
је тем пе ра ту ра у том мо мен ту 
ви ша од 60 сте пе ни. 

– Кад поч нем по себ ном ви-
лом да ва дим ћу мур, чи ни ми 
се као да вар ни чи, има до бар 
сјај и оста вим га да од сто ји 24 
са та. То су пе че не па ре ко је 
ми ћу мур џи је за ра ди мо – при-
ча мај стор.
Ка зи мир про из во ди ћу мур 

још од мо мач ких да на. Ка же 
да је нај бо љи онај на ко ме се 
ја сно ви ди ко ра др ве та, тај 
је пр во кла сан и вре ћа ко шта 
400 ди на ра. 

– Но сио сам за По жа ре вац, 
Сме де ре во, Бе о град и по 12 
пу них ка ми о на са по 300 вре-
ћа ћу му ра. Са да мо гу и ви ше 
да про из ве дем и да све то 
про дам. Син Но ви ца се у по-
чет ку нећ као, ни је му се сви-
де ло да ово ра ди, го во рио 
да је ма ла за ра да а за тим је 
уви део да је ипак ово уно сан 
по сао. Мно го ми по ма же и су-
пру га Рад ми ла. Да нас ми до-
ла зе ро штиљ џи је и свад ба ри 
ку ћи и ку пу ју га за се бе и за 
ком ши је – за до вољ но при ча 
Ђор ђе вић. 

Љ. На ста си је вић

КА ЗИ МИР ЂОР ЂЕ ВИЋ (78) ИЗ КУ ЧАЈ НЕ КОД КУ ЧЕ ВА ПРА ВИ ЋУ МУР СКО РО ПО ЛА ВЕ КА 

Сув ди нар на зе ле ну гра ну

Ми ле ни ја Га јић не ка да је би ла и 
уз о ран стре лац из ва зду шне и 
ма ло ка ли бар ске пу шке, ба ви ла се 
атле ти ком, а игра ла је и сто ни те нис

Пен зи о нер ка Ми ле ни ја Га јић, члан Оп штин ске ор га ни за ци је 
глу вих и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке, ве ли ки је за љу бље-
ник у шах ко ји игра од ра не мла до сти. Ми ле ни ја је на мно-

гим оп штин ским и ре ги о нал ним так ми че њи ма зна ла рав но прав но да 
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Ра де Мар ја но вић из Ви ше са ве, се-
ла на пе ри фе ри ји Ба ји не Ба ште, 
при ме ром је до ка зао да од пче ла 

и пче ли њих про из во да мо же да се жи-
ви. Пче лар ство му је је ди но за ни ма ње. 
По чео је 1985. го ди не из љу ба ви пре ма 
вред ним би ћи ма ко ја жи ве у нај ор га ни-
зо ва ни јим за јед ни ца ма. Узор су му би-
ле ком ши је из род ног Рас ти шта, се ла у 
ср цу Та ре, из над хи дро е лек тра не у Пе-
рућ цу.
Вред ни пче лар уз га ја 200 дру шта ва у 

ко шни ца ма раз ме ште ним на три ло ка-
ци је. Оне из род ног ме ста не се ли, а са 
оста ле две ло ка ци је, Пи ли це и Ви ше са-
ве, се ли у Шу ма ди ју на ба грем и у Ба нат 
на сун цо крет. Вр ца, нај че шће, три пу та 
го ди шње. По ко шни ци до би ја 40-50 ки-
ло гра ма ме да, за ви сно од го ди не. Нај ве-
ће ко ли чи не сун цо кре то вог ме да оста-
вља за зим ску ис хра ну пче ла.
Ра де је по мно го че му пче лар за при-

мер.
– Слу жим се ли те ра ту ром нај по зна ти-

јих свет ских и до ма ћих пче ла ра. Ско ро 
сва ког ме се ца од ла зим на пре да ва ња 
из пче лар ства и ве те ри нар ске за шти те 
ко ја ор га ни зу је По љо при вред ни фа кул-
тет у Зе му ну. По себ но це ним про фе со ре 
Ми ћу Мла де но ви ћа и Не бој шу Ра ле ви ћа. 
За хва љу ју ћи при ме ни на уч них до стиг ну-
ћа у овој обла сти, сем ва рое код мо јих 
пче ла дру гих обо ље ња ни је би ло. Ва роу 
су зби јам мра вљом и ок сал ним ки се ли-
ном – при ча овај вред ни пче лар.

МЕ ДА НИГ ДЕ КАО У РАС ТИ ШТУ 

Пче лар – и хо би и за ни ма њеПче лар – и хо би и за ни ма ње

мед из Рас ти шта, се ла у ре зер ва ту не-
дир ну те при ро де. Ина че, про да је ба гре-
мов, ли вад ски, шум ски и сун цо кре тов 
мед. Ту су и оста ли про из во ди на ба зи 
ме да, мед у са ћу, су ве шљи ве и орах у 
ме ду, про по лис ка пи.
У ра ду му по ма же су пру га Ве сна, а по-

др жа ва ју га и оста ли чла но ви по ро ди це, 
нај ви ше син и кћер ка, што та ко ђе до-
при но си успе ху.

Пре ко удру же ња пче ла ра „Омо ри ка” у 
Ба ји ној Ба шти, чи ји је Ра де пред сед ник, 
члан ство ове ор га ни за ци је на ба вља сву 
опре му по при сту пач ним це на ма и усло-
ви ма пла ћа ња.
Ра де је но си лац свих при зна ња ко ја 

мо гу да осво је нај у спе шни ји пче ла ри, 
укљу чу ју ћи и нај ви ше – ди пло му „Проф. 
Јо ван Жи ва но вић”.

Ђ. Ми ло ва но вић

Во сак у ме ди шту 
ме ња сва ке тре-
ће го ди не. Тач ни-
је, сва ке го ди не на 
три до че ти ри ра ма. 
Ни у ком слу ча ју не 
до зво ља ва да во-
сак по там ни, јер то 
про у зро ку је бо лест 
код пче ла. Ма ти це 
ме ња сва ке дру ге 
го ди не, а из у зет но 
плод не за др жа ва 
још јед ну го ди ну. 
Мај ке ма ти це на-
ба вља од по зна тог 
пче ла ра Зо ра на 
Сто ја но ви ћа из Кра-
ље ва. По ред под-
ми ре ња соп стве них 
по тре ба, тр жи шту 
ис по ру чу је 500 ма-
ти ца го ди шње.
Ра де ка же да је 

на ј  ква  ли  тет  ни  ј и 

се но си, игра ју ћи у му шкој кон ку рен ци ји, и са знат но ја чим 
ша хи сти ма, на при мер ве ле мај сто ри ма. На Ре пу блич ком по-
је ди нач ном ша хов ском пр вен ству Са ве за глу вих и на глу вих 
Ср би је, од 2002. до 2009. го ди не, ре дов но је осва ја ла дру га 
и тре ћа ме ста.
− Оста ло је да у мо ју Сме де рев ску Па лан ку и ор га ни за ци-

ју до не сем злат ну ме да љу и он да ћу ша ху да ка жем збо гом. 

Умо ри ла сам се, а шах је ми са о на игра и за же ну ко ја има 
ше зде сет и не ку го ди ну пред ста вља за мор. Али, иако ка жем 
да ћу оста ви ти шах, ипак не знам до кле ћу га игра ти, јер је то 
мо ја ве ли ка спорт ска љу бав – ка же нам Ми ле ни ја.
Она је би ла и успе шан стре лац, па је, на сту па ју ћи за сво-

ју оп штин ску ор га ни за ци ју, на ре пу блич ким по је ди нач ним и 
екип ним пр вен стви ма Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је у га-
ђа њу ва зду шном и ма ло ка ли бар ском пу шком би ла у са мом 
вр ху, осва ја ју ћи ре дов но не ко од пр ва три ме ста. Ми ле ни ја 
је би ла и из у зе тан атле ти чар, и то у ви ше бо ју, где је не ка да 
на ре ги о нал ним так ми че њи ма ин ва ли да По ду нав ског окру га 
бе ле жи ла са мо успе хе. За сво ју ор га ни за ци ју на сту па ла је и 
као сто но те ни сер са под јед на ким успе хом.
По ред свих ових оба ве за, Ми ле ни ја Га јић је сти за ла да бу-

де ак тив на и у ра ду Оп штин ске ор га ни за ци је глу вих и на глу-
вих Сме де рев ске Па лан ке, чи ји је би ла и пред сед ник. Кра си 
је ор га ни за тор ска спо соб ност (иако уоп ште не чу је) и же ља 
да по мог не сва ко ме ко ме је по моћ по треб на.
Све ме да ље, пе ха ри и ди пло ме, осво је ни у ра зним спор то-

ви ма, за у зи ма ју по себ но ме сто у ње ном ста ну. А све то оста-
ће за бе ле же но и у Оп штин ској ор га ни за ци ји глу вих и на глу-
вих у гра ду на Ја се ни ци. С. Ко стан ти но вић

Раде Марјановић
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пензионерски кутак

КО ВИН

На бав ке, дру же ња
и сла вља
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ко ви ну до бро је ра ди-

ла у 2009. го ди ни, за кљу чи ли су чла но ви Скуп шти не на сед ни-
ци одр жа ној кра јем про шле го ди не. Осим уоби ча је не на бав ке 
огре ва, основ них на мир ни ца и сред ста ва за хи ги је ну, за чла но ве 
је ор га ни зо ван од ла зак у ба ње на ше сто ме сеч ни кре дит. Ме ђу 
спор ти сти ма нај ак тив ни ји су би ли ша хи сти, а би ло је и мно го 
дру же ња са ко ле га ма из Сме де ре ва, Пан че ва, Тр сте ни ка, Ћу при-
је, Кра ље ва, Мла де нов ца, Вр шца, Бе ле Цр кве и Омо љи це.
По себ но је ле па све ча ност „Злат на свад ба” ко ју јед ном го ди-

шње ор га ни зу је Ак тив же на, у част оних што су са су пру жни-
ци ма про ве ли 50 брач них го ди на. 

КУР ШУ МЛИ ЈА

Пен зи о не ри не ће
на ка зан
Ме ђу они ма ко ји су сте кли пра во на по је дан бес плат ни то-

пли оброк На род не ку хи ње Цр ве ног кр ста у Кур шу мли ји на-
ла зи се и од ре ђе ни број пен зи о не ра са нај ни жим при ма њи ма. 
Ме ђу тим, то ко ри сти са мо не ко ли ци на нај ста ри јих.

– Ма ло је оних ко ји до ла зе да пре у зму хра ну. Је два де се так 
– ка же Ми о драг Илић, пред сед ник пен зи о не ра у овој то плич-
кој оп шти ни, и до да је да по је дин ци из бе га ва ју ову по год ност 
јер их је сра мо та да до ђу у про сто ри је Цр ве ног кр ста.
По ње го вим ре чи ма, број оних ко ји би мо гли да ко ри сте то-

пли оброк знат но је ве ћи. Ра ди се, под вла чи Илић, о бли зу 70 
пен зи о не ра.

Ж. Д. 

КНИЋ

Од мор на се лу
Се о ски ту ри зам већ ви ше од де сет го ди на за у зи ма зна чај но ме-

сто у по ну ди оп шти не Кнић, а све ви ше по ро ди ца се при ја вљу је 
за ка те го ри за ци ју га здин ста ва. Тре нут но се овом де лат но шћу ба-
ви ше сна ест до ма ћин ста ва ко ја рас по ла жу са 150 ле жа је ва.
Ту ри сте, по себ но ино стра не, нај ви ше при вла чи сам жи вот на 

се лу, а уз ри бо лов це све че шћи го сти су и лов ци јер гру жан ски 
крај, ка ко ка жу, оби лу је раз ли чи тим вр ста ма ди вља чи.
Про је кат из ра де ба зе по да та ка ту ри стич ког по тен ци ја ла оп-

шти не Кнић за по чет је про шле го ди не и на ла зи се у за вр шној 
фа зи. На ње го вој из ра ди пре ко јав них ра до ва ан га жо ва но је 
два де се так ли ца. Ан ке ти ра њем га здин ста ва утвр ђе но је да 
има око 150 за ин те ре со ва них за ба вље ње се о ским ту ри змом, 
а њих три де сет го то во ис пу ња ва све усло ве за оба вља ње ове 
де лат но сти.  М. Сан трач

За до вољ ни ра дом пред сед ни ка ме сних ор га ни за ци ја, као и 
пред сед ни ка ОУП Ко вин Ни ко ле Ло ви ћа, чла но ви Скуп шти не 
из гла са ли су им по ве ре ње и за сле де ћи ман дат.

И. М.

РУ МА

Обе ле же на сла ва 
Го то во да не ма сла ве и пра зни ка ко ји се не обе ле же све ча но 

у рум ском Ге рон то ло шком цен тру „Срем” па је та ко би ло и 27. 
ја ну а ра, на Светог Саву.
Ко ри сни ци су и ово га пу та при пре ми ли бо гат кул тур но-умет-

нич ки про грам, ко ји је раз га лио ста на ре ове уста но ве.
У про гра му су уче ство ва ли чла но ви ре ци та тор ске сек ци је и 

хор овог ге рон то ло шког цен тра под вођ ством ди ри ген та Дар ка 
Ђо ки ћа. До бро осми шље на при ред ба омо гу ћи ла је да се и ко ри-
сни ци из пу бли ке укљу че у про грам и го во ре о сво јим успо ме на-
ма из мла до сти при ли ком обе ле жа ва ња Све тог Са ве.  Г. В.



31ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2010.

ЗА ЈЕ ЧАР

Је ди ни и нај ста ри ји
Ми хај ло Јан ко-

вић Ми ка је ди ни је 
и нај ста ри ји члан 
Сек ци је же на пен-
зи о не ра у За је ча ру 
(не, не, ни је гре-
шка). Ма да уве ли-
ко тро ши де ве ту 
де це ни ју жи во та 
(већ је при ње ном 
кра ју), ни је из гу-
био ин те ре со ва ње 
за дру штве ни жи-
вот и кул тур не ак-
тив но сти.
Он је је ди но „му-

шко че ља де” ко је 
већ де вет го ди на 
ре дов но до ла зи на 
не дељ на дру же ња 
ове сек ци је и ак-
тив но уче ству је у 
ње ном ра ду. Жи-
вот му је ис пу њен 
ве ли ким и ма лим 
до га ђа ји ма. Ње го-
во по том ство са да 
бро ји се дам на ест 
чла но ва. По но сан 
је на њих, као и на сво је прет ке, јер су сви, као и он сам, би ли 
уче сни ци ра то ва, сва ко у свом вре ме ну. За то и да нас че сто уз 
не ки ју би леј оби ла зи зна чај на исто риј ска ме ста, а на дру же њу 
Сек ци је ка зу је по ко ју па три от ску пе сму. Го спо дин Ми ка, ка ко 
га сви зо ву на дру же њи ма, жи ви сам, јер де ца су за „сво јим 
по слом”. За хва љу ју ћи ви тал но сти и сми слу за до бре од но се 
ме ђу љу ди ма, ни је уса мљен. Ра до је ви ђен у сва ком дру штву, 
па не ка та кав и оста не.

З. Па у но вић

Пр ве за хвал ни це до де ље не су Па тро на жној слу жби До ма 
здра вља, Ком па ни ји Ду нав ПЈ Про ку пље, као и Са о бра ћај ном 
пред у зе ћу Ниш екс прес у Ни шу и ње го вој Ту ри стич кој аген ци-
ји у Про ку пљу.
Ме ђу до бит ни ци ма је и Пред у зе ће за из ра ду ме ди цин ских 

апа ра та При зма из Кра гу јев ца.  Ж. Д.

ПРО КУ ПЉЕ

Признања при ја те љи ма
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Про ку пљу уве ла је 

но ви ну у свом гра ду – до де лу при зна ња они ма ко ји са ра ђу ју 
са њи ма и по ма жу им. Реч је о ду го го ди шњим при ја те љи ма ко-
ји су увек спрем ни да по мог ну пен зи о не ри ма. Пр ва при зна ња 
уру че на су кра јем про шле го ди не.

– На овај на чин смо же ле ли да за хва ли мо они ма ко ји су нам 
пру жа ли, на да мо се да ће то чи ни ти и убу ду ће, од ре ђе ну по моћ 
– ка же пред сед ник про ку пач ких пен зи о не ра Ми ро љуб Ко цић.

ДЕ БРЦ

Па ке ти ћи од ср ца
При год ним све ча но сти ма ши ром Ср би је по во дом обе ле жа ва-

ња школ ске сла ве Све ти Са ва при дру жи ла се и Основ на ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра у Де бр цу. Ње ни чла но ви, пре те жно же-
не, не из мер но су об ра до ва ли уче ни ке Основ не шко ле „Јо ван 
Цви јић” и ма ли ша не у пред школ ској уста но ви „Сун цо кре ти” у 
овој по са во там нав ској ва ро ши ци: по сле ју тар ње Све то сав ске 
ли тур ги је и при год ног про гра ма уче ни ка у Срп ској пра во слав-
ној цр кви, из во ђа чи ма је уру че но сто па ке ти ћа од ср ца.
Слат ке да ро ве пен зи о не ри су на ба ви ли вла сти тим сред стви-

ма и сво јим ге стом за ди ви ли жи те ље овог кра ја. З. Ђу рић

БЕ О ГРАД

Бра је во пи смо и рад 
на ра чу на ру
Град ска ор га ни за ци ја Са ве за сле пих у Бе о гра ду по де се ти 

пут је одр жа ла так ми че ње у чи та њу и пи са њу на Бра је вом пи-
сму и по зна ва њу ра да на ра чу на ру. У чи та њу је уче ство ва ло 
осам так ми ча ра у ка те го ри ји од ра слих и исти број уче ни ка. 
Пр ва је би ла Ана Ћур чин из Но вог Са да, дру га Ми ли ца Илић из 
Бе о гра да, док је тре ће ме сто за у зе ла Аури ка Бир ђан из Зре ња-
ни на. Дра га ни Ду чић из Ужи ца при па ла је пр ва на гра да у пи-
са њу на Бра је вом пи сму ме ђу од ра сли ма, дру га је би ла Ке се ра 
Асла ми из Бе о гра да, а тре ћа Ана Ћур чин из Но вог Са да.
У так ми че њу по зна ва ње ра да на ра чу на ру уче ство ва ло је 

се дам уче ни ка, док ме ђу од ра сли ма ни је би ло ни јед ног уче-
сни ка.
У ор га ни за ци ја ма Са ве за сле пих Ср би је че сто се одр жа ва ју 

кур се ви опи сме ња ва ња сле пих на Бра је вом пи сму, као и ра да 
на ра чу на ру, пу тем про је ка та ко је фи нан си ра Ми ни стар ство за 
рад и со ци јал ну по ли ти ку.

А. Ба нић



32 31. јануар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

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 

уметности 10, 11070 Бео г рад, 
или електронском пош том, 
на glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад
Ви шак рад ни ка у ад ми ни стра ци ји
При го ва ра се да на ше рад нич ко оси-

гу ра ње за по слу је ве лик број ад ми ни-
стра тив них чи нов ни ка, да је тај управ-
ни апа рат гло ма зан и да узро ку је не-
раз мер но ви со ке управ не тро шко ве. 
У до каз то га се спо ми ње оси гу ра ње у 
Не мач кој и Wi en-у и ка же се да код нас 
на 300 оси гу ра ни ка до ла зи је дан чи-
нов ник, а да се ино зем не бла гај не за-
до во ља ва ју са по ло ви ном то га бро ја. У 
на шем оси гу ра њу је 1.362 чи нов ни ка 
и слу жбе ни ка на 535.917 оси гу ра них 
чла но ва, што чи ни да је је дан на ме-
ште ник на 394 чла на. Ни је, да кле, тач но да се ино стра но оси гу ра ње за до во ља ва са по ло ви цом слу жбе ни ка ко је упо слу је 
на ше оси гу ра ње, раз мер ни је 2 пре ма 1, не го 2 пре ма 1,5.

(Од го вор на прет став ку о про бле ми ма рад нич ког оси гу ра ња, За греб, 1934, стр. 9 и 10)

Исти обим по сла а ма ње за по сле них

Аро ган ци ја уме сто ле пе ре чи
Ни бо љих пен зи о не ра, 

ни леп шег пен зи о нер ског 
гра да, ни ло ши јег пен зи-
о нер ског ру ко вод ства на 
оп штин ском ни воу. Ни леп-
шег гра ди ћа од Бру са ко ји 
има осам хи ља да жи те ља и 
у ко јем су по ло ви на упра во 
пен зи о не ри.
Ве ћи на пен зи о не ра је од 

но вог оп штин ског ру ко вод-
ства оче ки ва ла раз у ме ва-
ње, ма кар то плу реч – ко 
во ли по ка зу је љу бав, а оно 
на че ло до ђе аро гант на 
осо ба, ко ја ре ал но са ра ђу је са мо са сто ти нак 
пен зи о не ра, ко ји ре ша ва ју са мо сво је про бле-
ме. Сви оста ли се осе ћа мо по ни же но. 
Ни је мо гао ве ћи удес да се до го ди пен зи о не-

ри ма на оп штин ском ни воу. У Управ ном од бо-
ру и Скуп шти ни су љу ди ко ји прак тич но спа ва-
ју де сет и ви ше го ди на и ни су за ин те ре со ва ни 

за пен зи о нер ска пи та ња, а 
не све сни су да сво јом не у-
ко шћу и не ак тив но шћу чи не 
ве ли ку ште ту Оп штин ској 
ор га ни за ци ји пен зи о не ра. 
У тим те ли ма не ма ни јед-
ног чла на са фа кул тет ским 
обра зо ва њем. Сла ли смо 
до пи се окру жној пен зи о-
нер ској ор га ни за ци ји, али 
од го во ра ни је би ло, као да 
су се со ли да ри са ли са овим 
не нор мал ним ста њем.
Због ова квог ста ва одав но 

по сто ји иде ја да се фор ми ра-
ју па ра лел на пен зи о нер ска те ла ко ја би функ-
ци о ни са ла на во лон тер ској осно ви. Од ло жи ли 
смо та ре ше ња са мо за то што ве ру је мо да ће се 
са да шње на мет ну то и не нор мал но ста ње пре-
ва зи ћи јер та ле тар ги ја тра је де це ни ја ма. 

Др Но ви ца Ра ки ће вић,
Ле пе нац

За кон о од ре ђи ва њу мак си мал ног 
бро ја за по сле них усво јен је у Скуп-
шти ни 11. де цем бра про шле го ди-
не, а сту пио је на сна гу шест да на 
ка сни је. Сви де ло ви др жав не упра-
ве на ко је се за кон од но си мо ра ли 
су да усво је акт о но вој си сте ма ти-
за ци ји до 31. де цем бра 2009. Вла да 
Ср би је је од лу чи ла да ра ци о на ли-
за ци ју ад ми ни стра ци је од ло жи за 
по че так ове го ди не. 
С об зи ром на то да се сма ње ње 

бро ја за по сле них у др жав ној ад ми-
ни стра ци ји, као део ши рег про јек та 

ра ци о на ли за ци је јав ног сек то ра, од-
но си и на Фонд ПИО, ова ин сти ту ци-
ја је, по шту ју ћи за кон ски рок, усво-
ји ла но ву си сте ма ти за ци ју за 3.133 
рад ни ка, што је за 450 ма ње не го до 
са да. Бу ду ћи да је обим по сла остао 
исти, чла но ви Управ ног од бо ра од-
лу чи ли су да за тра же обра зло же ње 
од вла де за што и пре ма ко јим кри-
те ри ју ми ма Фонд мо ра да от пу сти 
12,6 од сто за по сле них, а у ми ни-
стар стви ма је тај про це нат не што 
из над се дам од сто.

Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Од го вор: По са да ва же ћим 
про пи си ма, но ви брак ни је пре-
пре ка за на ста вак ко ри шће ња 
по ро дич не пен зи је ко ју сте 

сте кли. То зна чи да сло бод но 
мо же те за сно ва ти но ву брач ну 
за јед ни цу, без бо ја зни да ће те 
из гу би ти сте че но пра во.

Но ви брак и по ро дич на пен зи ја

?Ду шан ка Гво зде но вић, Бе о град: При мам по ро дич ну 
пен зи ју од по кој ног му жа у из но су од 9.000 ди на ра. 
На ме ра вам да се удам па Вас мо лим да ме оба ве сти-

те да ли имам пра ва да за др жим пен зи ју пр вог му жа.

Вој на пен зи ја и члан 121

?Зо ран То мић, Ки кин да: Да ли као ко ри сник вој не 
ста ро сне пен зи је (40 го ди на пен зиј ског ста жа и 54 
го ди не ста ро сти) имам пра во да под не сем зах тев 

Фон ду ПИО да ми се из вр ши до ра чун пен зиј ског ста-
жа и од ре ди но ви из нос пен зи је, јер сам у пе ри о ду од 
2005. до 2008. го ди не не пре кид но, по уго во ру о пру жа-
њу услу га, оба вљао по сао у оп шти ни за ко ји је ре дов но 
пла ћан до при нос Фон ду ПИО од 22 од сто. Да ли члан 
121 За ко на о ПИО чи ни смет њу да оства рим ово пра во 
због то га што сам пен зи о ни сан у вој сци, а не као оси гу-
ра ник Фон да ПИО. 

По љо при вред ни стаж
и ми ну ли рад

До пуног стажа две го ди не 
на кна де од НСЗ

?Ве сна Ни кић, Сви лај нац: Да ли се упла та у тра ја њу 
од 12,5 го ди на у Фонд за по љо при вред но оси гу ра-
ње ра чу на као ми ну ли рад за слу чај за по шља ва ња 

у не кој при ват ној или дру штве ној фир ми, тј. да ли се 
на тих 12,5 го ди на уве ћа ва ју при ма ња за сва ку го ди ну? 
Та ко ђе ме за ни ма да ли се при ли ком ко нач ног об ра чу-
на ва ња ста жа оси гу ра ња ра ди од ла ска у пен зи ју рав-
но прав но за ра чу на ва тих 12,5 го ди на ко је сам упла ћи-
ва ла за по љо при вред ну пен зи ју.

?Ми лу тин Гр бић, Бе о град: Имам 38 го ди на рад ног 
ста жа и по из ве шта ју ле ка ра имам сма ње ње рад не 
спо соб но сти, не мо гу да оба вљам рад не за дат ке, 

али не мо гу да оства рим ни пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју. Због го ре на ве де них чи ње ни ца по сло да вац хо ће да 
ми да от каз јер не мо же да ми обез бе ди лак ши по сао. 
Са да сам на бо ло ва њу, а не мо гу то да ву чем две го ди-
не. За по слен сам као мон тер це во во да у хи дро град њи.
Да ли мо гу за две го ди не до пу не пен зи је да оства рим 

не ку на кна ду од Фон да ПИО?

Од го вор: Пре ма зва нич ном 
ми шље њу и ту ма че њу За ко на 
о ра ду од стра не Ми ни стар ства 
за рад и со ци јал ну по ли ти ку, у 
стаж ко ји се при зна је за из ра-
чу на ва ње ми ну лог ра да ра чу на 
се са мо рад ни стаж про ве ден 
у за по сле њу, што зна чи да се 
за ми ну ли рад не ра чу на вре-
ме ба вље ња по љо при вред ном 
де лат но шћу, као ни оба вља ње 

са мо стал не де лат но сти. Што 
се ти че оства ри ва ња пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, по љо при вред ни стаж 
се рав но прав но са би ра са ста-
жом оства ре ним у за по сле њу 
и њи хо вим са би ра њем се утвр-
ђу је стаж оси гу ра ња. То, на-
рав но, ва жи и за стаж оства-
рен у оба вља њу са мо стал не 
де лат но сти.

Од го вор: Ни сте на ве ли 
ко ли ко има те го ди на, али уз 
прет по став ку да има те ви ше 
од 53 го ди не, мо гли би сте за 
слу чај пре стан ка рад ног од но-
са да оства ри те на кна ду код 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње. Ова ва ри јан та је 
за Вас са свим до вољ на, јер 
са две го ди не ста жа на би роу 
има ће те 40 го ди на рад ног ста-

жа, што је до вољ но за оства-
ри ва ње пра ва на пу ну ста ро-
сну пен зи ју. Пра во на на кна ду 
код Фон да ПИО мо гу да оства-
ре са мо ин ва ли ди ра да ко ји 
као тех но ло шки ви шак оста ну 
без по сла. На кна да се од ре-
ђу је у ви си ни 50 од сто ин ва-
лид ске пен зи је и ис пла ћу је се 
до сти ца ња пра ва на ста ро сну 
или ин ва лид ску пен зи ју.

Од го вор: На Ваш слу чај 
се не мо же при ме ни ти члан 
121 За ко на о ПИО јер ни сте 
ко ри сник пен зи је код Фон да 
ПИО већ сте ко ри сник вој не 
пен зи је. Ме ђу тим, Ви има те 
пра во да би ра те да ли ће те 
оста ти ко ри сник вој не пен зи-

је или же ли те да Вам се од ре-
ди пен зи ја по За ко ну о ПИО, 
ра чу на ју ћи стаж на вр шен у 
вој сци.

 То зна чи да мо же те да иза-
бе ре те ону пен зи ју ко ја је за 
Вас по вољ ни ја. Сло бод но под-
не си те зах тев.

Ко нач но ре ше ње или 
об на вља ње по ступ ка

Од го вор: У слу ча ју да је 
ре ше ње ко јим сте пен зи о ни-
са ни од 18. 1. 2001. го ди не 
би ло при вре ме но за то што су 
не до ста ја ли по да ци о за ра ди 
за те на кнад но при ба вље не 
пе ри о де, на кнад но до не тим 
ре ше њем по зах те ву из 2008. 
го ди не тре ба од ре ди ти нов 
из нос пен зи је од по чет ка, тј. 
са ва же њем од 18. 1. 2001. го-
ди не. Ако то пр во бит но ре ше-
ње ни је би ло при вре ме но или 
ни је би ло при вре ме но из раз-
ло га што не до ста ју на кнад но 

при ба вље ни по да ци, но во ре-
ше ње мо же би ти до не то са мо 
са ва же њем од пр вог на ред-
ног у ме се цу по под не том зах-
те ву. У пр вом слу ча ју се ра ди 
о до но ше њу ко нач ног ре ше ња 
због утвр ђи ва ња чи ње ни ца 
због ко јих је прет ход но ре ше-
ње би ло при вре ме но. У дру-
гом слу ча ју се ра ди о об на-
вља њу по ступ ка због на кнад-
но утвр ђе них чи ње ни ца, ко је 
ути чу на већ сте че но пра во из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња.

?То ми слав Ди шић, Ло зни ца: Оти шао сам у ста ро сну 
пен зи ју 18. 1. 2001. го ди не. По до би ја њу ре ше ња 
утвр дио сам да ми по сло да вац за од ре ђе ни број 

го ди на рад ног ста жа ни је упла ћи вао до при но се. То 
пра во сам оства рио пу тем су да. По из вр ше ној упла ти 
до при но са за ПИО, мар та 2008. под нео сам зах тев Пен-
зиј ском фон ду за до но ше ње но вог ре ше ња – ре ви зи ју 
ре ше ња. Ко ји се да тум у мом слу ча ју узи ма за пу шта ње 
у те чај пен зи је по но вом до не том ре ше њу: да ли 18. 1. 
2001. ка да сам оти шао у ста ро сну пен зи ју или да тум 
под но ше ња зах те ва за ре ви зи ју ре ше ња ко ји сам под-
нео мар та 2008. го ди не.
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шареница шареница

АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ЈЕДИНИЦА 
ЈАЧИНЕ 

МАГНЕТСКОГ 
ПОЉА

НАШ ПИСАЦ, 
МОМО

ПОЗА, 
ПОЛОЖАЈ

АЛКОХОЛИ-
ЧАР

РУШИТИ, 
ПРЕТУРАТИ

ОБРТАТИ, 
ОКРЕТАТИ

ЈЕДНОЦИФ-
РЕНИ БРОЈ

ИЗВОЗ РОБЕ

МУШКО ИМЕ

САСТАВЉАТИ

ТЕРЕТ (МН.)
ПОДСТРЕК, 
ПОКРЕТАЊЕ

СИМБОЛ 
ЕРБИЈУМА

ЈУЖНО
ВОЋЕ (МН.)

МАРЉИВОСТ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ДАЛМАТ. 
МУШКО ИМЕ

ВРСТА РИБЕ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ХИТНУТИ

МУКА, 
МУЧНИНА

СИТНИ
ОТПАДАК 
СЛАМЕ

ГРАД 
У ИТАЛИЈИ

ИВАН ЦАНКАР

ВРСТА 
ДРВЕТА

ЕКАВСКИ 
(СКР.)

ТЕНИСКИ
КЛУБ (СКР.)
ЛИРСКИ 
ПЕСНИЦИ

ИНТЕНЗИТЕТ
РАНИЈИ
ГЛУМАЦ, 
МИЛАН

ИТАЛИЈАН. 
ПРИРОДЊАК, 
ГАЛИЛЕО

ИМЕ 
ГЛУМИЦЕ 
МАРКОВИЋ

ПОДРУЧЈЕ 
ВЛАСТИ 
БАРОНА

АТОМСКА 
ГРУПА 
АРОМАТ. 
ЈЕДИЊЕЊА

ОЗНАКА 
КИКИНДЕ
ФЕУДАЛНИ 
ВИТЕЗ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ОТПАДАК ПРИ 
СЕЧИ ДРВЕТА

ГРИЗЛИЦА 
НА КОЖИ
ЛАПОНЦИ 
(КРАЋЕ)

ОЗНАКА ЗА 
ВОЛТ

РЕСА, РОЈТА

ЦРНА 
ШУМСКА 
КРЕДА

МЕСТО У ИСТРИ

КОЊИ У ПЕСМИ

ОБМАЊИ-
ВАТИ

СИМБОЛ 
ИНДИЈУМА

УКРАСНИ 
ПРИДЕВИ

РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ 

(СКР.)

ДРЖАВА
У АЗИЈИ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: приступ, раставе, астатин, 
Споради, капаре, о, ит, тр, Заники, ораси, а, рм, етар, Јал, њет, 
етичари, упис, с, трактат, вар, они, р, им, т, Детроит, ор, сећи.

СКАНДИНАВКА

Д
еј
ан

 П
ат
ак
ов
ић

Бр
ан
ис
ла
в 
Н
ик
ол
ић

За мр зни те и нас
И ме ни је до ла зио Де да Мраз. Пи тао ме имам ли ка кав 

по клон за ње га.
За мр зну ли су нам пла те, бар да хо ће и жи вот па 

да ка сни је жи ви мо као љу ди.
Кад ми ше ви ко ло во де, мач ке пла ћа ју му зи ку. 

Ива на Срећ ко вић

(Х)умор не ми сли
На пу ту за Евро пу че ка нас нај те жи за да так. 

Да за су че мо ру ка ве!
Жи вот пру жа ра зна за до вољ ства. Не ко во ли да се 

ис пр си, а не ки ма ви ше ле же кле ча ње, пу за ње, гми-
за ње...
И ли ли пу тан ци су на вла сти џи но ви!
Ми од мах по тро ши мо све што има мо, јер но вац нас 

од у век жу ља.
Ви то мир Те о фи ло вић

Не по треб на све тла
Ко нач но су нам без ве зни ре жим за ме ни ли без-

ви зним.
Вре ме је да поч не про из вод ња вак ци не про тив ви ру са 

не по ве ре ња H1NX.
Да су се вре мен ске (не)при ли ке знат но по гор-

ша ле до каз је и то што у Ко пен ха ге ну усред зи ме 
за ма ло да про кљу ча.
У на шим су до ви ма по цео дан го ре и не по треб на све-

тла, али се прав да и да ље сла бо ви ди. 
Ми лош Ми лић
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М
ил
ен
ко

 К
ос
ан
ов
ић

Мо лим за реч
Ле ка ри пре по ру чу ју пет 

обро ка днев но. Пен зи о не-
ри мо ле да им бар је дан 
про пи шу на ре цепт.

Про шао је Де да Мраз, 
про шао Бо жић Ба та, остао 
нам је још са мо ММФ.

Ако је вре ме но вац, у 
мом џе пу већ го ди на ма 
вла да не вре ме.

У јав ним пред у зе ћи ма је 
већ до шло ле то. Сву да за-
мр зну те пла те и пен зи је, а 
код њих се пла те уве ли ко 
од мр за ва ју.

Ни ка ко се не до га ђа при-
вред ни раст. Из гле да да је 
не ста ши ца ри бљег зеј ти-
на.

Де јан Па та ко вић

До ско ци
Злоупотребио је слободу говора. Говорио је истину.
Свим отпуштеним радницима држава жели много среће у 

наградним играма.
Нисмо џаба кречили. Молери су нас одрали!
Гладујем и ћутим. Користим своје дискреционо право.

Раде Ђерговић

H1N1

РЕ КЛИ СУ О...

ЖИВОТНИМ 
ИСТИНАМА

Ко хо ће не што да учи ни, 
на ђе на чин, ко не ће ни шта 
да учи ни, на ђе оправ да ње.

Па бло Пи ка со 

Вре ме је од ли чан учи-
тељ, али на жа лост уби ја 
све сво је уче ни ке.

Сје рен Кјер ке гор

Нај ве ћа ствар ко ју чо век 
у овом све ту мо же да ура-
ди је сте да из ву че нај ви ше 
из оно га што му је да то. 
Са мо је то успех, и ни шта 
дру го.
Ори сон Свет Мар ден

Чо век ко ји не чи та до бре 
књи ге не ма ни ка кве пред-
но сти над чо ве ком ко ји 
уоп ште не зна да их чи та. 

Марк Твен




