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озна
то је да смех поред попра
вља
ња
расположења доноси и бројне друге
здравствене предности. С обзиром на то
да је пре више од две деценије, у јануару, први
пут обележен Светски дан смеха, решили смо
да овај уводник посветимо том међународном
дану, као и да се подсетимо зашто је све смех
добар за нас.
Светски дан смеха осмислио је др Мадан Ката
риа, оснивач светског покрета Смех јогe, једин
ствене технике вежбања која комбинује групни
смех и дисање. Овај дан је први пут обележен
11. јануара 1998. године, у Мумбају, када се око

ву касету док су чекали на шок. Плацебо група
је слушала нешаљиву касету, а контролна група
ниједну. Експериментална група је саопштила да
им се анксиозност смањила током предстојећег
периода, а они који имају највиши ниво смисла
за хумор имали су најнижи степен анксиозности.
Смех, такође, делује и као природни антиде
пресив. Пацијенти у установама за дуготрајно
збрињавање често пате од депресије и лошег
сна, па је студија из 2017. објављена у корејском
часопису за негу одраслих тестирала ефекте
терапије смехом на 42 становника две болнице
за дуготрајно збрињавање. Испитаници су има

12.000 чланова локалних и међународних клу
бова смеха окупило да заједно одрже велику
сеансу смеха. Прво обележавање Светског дана
смеха ван Индије догодило се 9. јануара 2000.
године у Копенхагену, где се на главном град
ском тргу окупило и заједно смејало више од
10.000 људи, а овај догађај је ушао у Гинисову
књигу рекорда.
Попу
лар
ност Свет
ског дана сме
ха расла је
заједно са покретом Смех јоге, а овај дан се сада
обележава у више од 70 земаља. За његово обе
лежавање везују се два датума, 10. јануар и прва
недеља маја.
Када је реч о благотворним утицајима смеха,
способност одржавања смисла за хумор и спо
собност да се смејемо позитивни су механи
зми који могу помоћи у превазилажењу тешких
периода, а препоручљиво је и да се у сезонама
прехладе и грипа смејемо што више, јер студије
показују да смех јача имунитет.
О позитивном утицају смеха на анксиозност
и друге негативне емоције говори, између оста
лог, студија из 1990. године. Истраживачи су
навели 53 студента да верују да ће добити струј
ни удар након периода чекања. Испитаници у
експерименталној групи преслушали су шаљи

ли терапију смехом у трајању од осам сесија од
по 40 минута, два пута недељно, а резултати су
показали смањену депресију и опште побољша
ње расположења, као и побољшани сан у експе
рименталној групи у поређењу са контролном
групом.
Научно је доказано и да добар налет дубоког
смеха може довести до повећања откуцаја срца,
брзине дисања и потрошње кисеоника, што је
слично ономе што се дешава током вежбања. У
прилог овоме иду и резултати истраживања из
2014. објављени у Међународном часопису за
гојазност, који показују да смех може сагорети
калорије.
Смех је добар и за кардиоваскуларни систем,
подстиче смањење упале артерија и повећану
производњу ХДЛ, односно „доброг” холестеро
ла, делује на смањење високог крвног притиска,
а подстиче и више физиолошких система који
смањују ниво хормона стреса.
Једини закључак који се намеће јесте да тре
ба да се смејемо што више и што чешће, а како
је рекао ини
ци
ја
тор Свет
ског дана сме
ха, др
Мадан Катариа: „Када се смејете, мењате се, а
када се ви мењате, цео свет се мења око вас.”
В. Кадић
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Веће пензије и останак младих
М

инис тарс тво за рад,
запошљавање, борач
ка и соци
јал
на пита
ња је током претходне године
урадило много на постизању
главних циљева за остварива
ње плана „Србија 2020-2025”,
рекао је минис тар Зоран Ђор
ђевић на предс тављању резул
тата рада свог ресора у 2019.
години и планова за наредни
период.
– Најважнији задатак нам
је, као и до сада, брига о свим
грађанима и њихов бољитак –
навео је минис тар додајући да
сви заслужују иста права и да
је обавеза државе да им то и
обезбеди.
У том смислу главни прио
ритети рада Минис тарс тва у
2020. години биће брига о мла
дима, односно заус тављање
економских миграција, демо
графија, брига о пензионери
ма, израда социјалних карата.
– Задржавање младих у сво
јој земљи, привлачење стра
на
ца, бор
ба за сва
ки нови
живот и већи наталитет, бољи
стандард за наше најс тарије
грађане, унапређење положа
ја особа са инвалидитетом и
припадника рањивих катего
рија становништва, очување
традиције и борачких пра
ва, израда социјалних кара
та, смањење незапос ленос ти,
социјална заштита, даљи рад

Mинистар Зоран Ђорђевић

и јачање инспекција, само су
неки од циљева за чије оства
рење ће се Минис тарс тво
активно залагати у сарадњи са
Владом Србије и свим надле
жним институцијама – истакао
је Ђорђевић.
Говорећи о економским
миграцијама и великом одливу
становништва, он је подсетио
да је основано Координацио

но тело за праћење токова из
облас ти економских миграци
ја у Републици Србији које има
задатак да да смернице у ком
правцу би Србија требало да
иде како би била интересантна
за останак, али и повратак мла
дих и других грађана у нашу
земљу. Ускоро би требало да
буде предс тављен Нацрт стра
тегије за управљање економ

Континуит
 ет бриге 
о пензионерима
У оквиру представљања резултата рада Мини
старства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у 2019. години, директорка
Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, Драгана Калиновић, говорила је о
пословним успесима Фонда у прошлој години.
– У 2019. години исплаћене су пензије и све
накнаде на време и у целости за 1.700.000 пен
зионера. У новембру 2019. исплатили смо јед
нократну помоћ у износу од 5.000 динара. И у
2019. се наставља бољи тренд наплате допри
носа, из буџета је дотирано само 25,3 одсто,
што је у 2020. години омогућило увећање пен
зија за 5,4 одсто и усклађивање пензија „швај
царским моделом” – педесет одсто у складу са
увећањем зарада, педесет одсто у складу са

Драгана Калиновић
увећањем потрошачких цена. То значи реалан
раст пензија и финансијску одрживост Фонда –
рекла је директорка Драгана Калиновић.
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ским миграцијама за период
од 2020. до 2027. године, након
које ће бити израђен акциони
план, а потом и локални акци
они планови.
Када је реч о побољ
ша
њу
демографске слике Србије,
Ђорђевић је навео да је Мини
старс тво за рад на решавању
овог проблема радило зајед
но са минис тарком задуженом
за демографију и популацио
ну политику, Славицом Ђукић
Деја
но
вић, те да су ефек
ти
одређених решења који су
очекивани за десет година
постигнути већ након годину
и по дана од примене новог
зако
на, а Срби
ја је први пут
ушла у позитиван скор, одно
сно имала је 614 деце више.
Минис тар је посебно нагла
сио и бригу о пензионерима,
за које је рекао да су цео живот
радили за земљу и да су има
ли разумевања за мере Владе
Србије.
– Нисмо заборавили пензио
нере, донете су измене Закона
о пензијском и инвалидском
осигурању, пензије су повећа
не за 5,4 одсто, а уведена је и
швајцарска формула за њихо
во усклађивање. Али, нећемо
ту стати, наш циљ је да 2025.
године просечне пензије буду
430, 440 евра и то је нешто
на чему тре
ба зајед
нич
ки да
радимо – рекао је Ђорђевић.
Од осталих постигнућа,
мини
с тар је издво
јио добре
резултате Инспектората за
рад, који су пока
за
ли да је,
иако је оба
вљен већи број
инспекцијских надзора, мање
нерегис трованих субјеката и
мање оних који су откривени
да раде на црно. Истакао је и
добар рад Аген
ци
је за мир
но решавање радних спорова
чија је улога, како је рекао, све
већа, а најзначајнији учинак се
види у мањем броју штрајкова
и великом проценту позитив
но решених случајева.
Као најважније бројке за
2019. годину из ресора Мини
стар
ства за рад Ђор
ђе
вић је
истакао пад незапос лености
на 9,5 одсто и 64,8 милијарди
3

актуелно
динара издвојених за трудни
це и поро
ди
ље. Поред тога,
министар је издвојио израду
новог шифарника занимања,
који није ажу
ри
ран од 1991.
године, нову систематизацију
и увођење психолошког про
филисања, те најавио да ће се,
поред постојећих регистара
послодаваца који запошљава
ју раднике на црно и оних који
крше права трудница и поро
диља, на сајту Министарства
за рад ускоро наћи и списак
послодаваца који не поштују
права особа са инвалидитетом.
Мини
стар је још јед
ном
нагласио да је Министарство за
рад много тога урадило када је
у питању обезбеђивање бољих
усло
ва живо
та за осо
бе са
инвалидитетом, а као примере
је навео бољу приступачност
установама и објектима јав
не намене, могућност да Фонд
ПИО особама са оштећеним
видом штампа решења на Бра
је
вом писму, сајам Ј=ДНА
КИ,
програм
преквалификација
НСЗ за особе са инвалидитетом.
Предс тављајући
даље
резултате и планове ресора,
Ђорђевић је навео да је буџет
Минис тарс тва за рад све већи,
а да је извр
ше
ње буџе
та за
2019. годину чак 99,14 проце
ната. Он је подсетио и да су,
ради боље контроле, центри
за социјални рад прошле годи
не уведени у систем Трезора.
Поред објеката који су ком
плетно обновљени у 2019. годи
ни (Установа за децу и младе
„Сремчица”, Дом за старе Кара
бурма), у 2020. се, према речи
ма министра, очекује наставак
реновирања домова и цента
ра за социјални рад на нивоу
европских стандарда, као и
отварање спортске хале за децу
без родитељског старања.
Министар је захвалио сарад
ницима у Министарству, дру
гим институцијама, невлади
ним и међународним орга
низацијама, амбасадама, и
свима који су учествовали у
многобројним пројектима и
својим радом помогли у оства
рењу постављених задатака, и
поновио да је, у складу са про
грамом „Србија 2025”, један од
циљева да плате у нашој земљи
до 2025. године буду 900 евра,
а пензије 430, 440 евра.
М. Јовановић
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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О СОЦИЈАЛНОЈ СИГУРНОС ТИ СА КИНОМ

Једнак третман у
коришћењу права

Потписан Споразум о социјалној сигурности у Пекингу

М

инис тар за рад, запо
шљавање, борачка
и социјална пита
ња, Зоран Ђорђевић, потпи
сао је у Пекинг у Споразум о
социјалној сигурнос ти изме
ђу Владе Републике Србије
и Владе Народне Републике
Кине, којим ће се уре
ди
ти
остваривање права из пен
зијског и инвалидског осиг у
рања, као и права за случај
незапос ленос ти за државља
не обе земље.

Министар Ђорђевић је
рекао да ће се овим споразу
мом омогућити једнак третман
држављана земаља уговор
ница у коришћењу права из
социјалног осигурања како на
територији земље рада, тако и
на територији земље порекла.
– Потписивање овог спора
зума омогућено је пре свега
захваљујући добрим пријатељ
ским односима Србије и Кине,
а највише председника Алек
сандра Вучићa и Си Ђинпинга.

Кинеска и српска делегација на потписивању споразума
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Недав
на посе
та нашег пред
седника Кини додатно је уна
предила већ постојеће добре
односе наше две земље, а пот
писивање Споразума резултат
је обостране жеље за интензи
вирањем сарадње у области
социјалне сигурности. Верује
мо да ћемо њиме омогућити
остваривање свих права наших
гра
ђа
на који живе и раде у
Кини, а исто тако и њиховим
грађанима који су у Србији –
истакао је министар.
Г. О.

реч струке
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ

За чланове уже, али
и шире породице
К

ада се говори о пензији, најчешће
је тема – старосна пензија, а уз њу и
превремена старосна пензија. Овог
пута ћемо се, међутим, бавити условима на
основу којих се остварује право на поро
дичну пензију.
Породичну пензију остварују чланови
породице умрлог осигураника, односно
корисника пензије, а за остваривање овог
права потребно је да буду испуњени усло
ви који се у једном делу односе на умрлог,
а у другом на члана породице који подно
си захтев. Основни услов за остваривање
права је да је умрли навршио најмање пет
година стажа осигурања, односно да је
испунио услове за старосну, превремену
старосну или инвалидску пензију, осим у
случају када је смрт наступила као после
дица повреде на раду или професионалног
обољења, када се право на породичну пен
зију остварује без обзира на дужину стажа.
С друге стране, чланови породи
це који подносе захтев треба да
испуне услове који се односе на
навршене године живота у вре
ме подношења захтева и у вре
ме смрти умрлог; у одређеним
околностима утврђују се и чиње
нице постојања неспособности
за самосталан живот и рад, као и
издржавања од стране умрлог, а
за децу је од значаја и чињеница
школовања. Ипак, слично услови
ма за остваривање права на ста
росну пензију који су из године у
годину мењани и поступно пови
шавани, и услови у погледу навр
шених година живота потребних
за остваривање права на поро
дичну пензију су до 2017. године
повишавани, а од тада су непро
мењени.
Захтев за остваривање права на
породичну пензију најчешће под
носе брачни друг и деца умрлог,
али су у кругу чланова породице
који могу да остваре право на породичну
пензију и родитељи, браћа, сестре, као и
друга деца са једним или без оба родитеља,
које је умрли издржавао. Последњим изме
нама Закона о пензијском и инвалидском
оси
гу
ра
њу, почев од 14. децем
бра 2019.
године, право на породичну пензију може
да оствари и ванбрачни партнер умрлог,
под условом да је чињеницу ванбрачног

партнерства прет
ходно утврдио над
лежни суд у ванпар
ничном поступку.
У поступку који се
покре
ће и води по
захтеву за оствари
вање права на поро
дичну пензију утвр
ђује се да ли су испу
њени услови на стра
ни умрлог лица, као и
то да ли особа која је
поднела захтев при
пада кругу лица која
су законом одређе
на као лица која могу да остваре право на
породичну пензију, а затим и да ли та лица
испуњавају предвиђене услове. Ванбрач
ни партнер је при подношењу захтева у
обавези да приложи и правоснажну одлу
ку донету у ванпарничном поступку, којом
доказује постојање ванбрачне заједнице.
Уколико таква одлука још није донета, како
се не би пропустило благовремено подно
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шење захтева (право на пензију остварује
се најраније шест месеци пре дана под
ношења захтева), потребно је приложити
доказ да је ванпарнични поступак покренут
код надлежног суда. Чланови породице уз
захтев могу да приложе доказе о сродству
– извод из матичне књиге венчаних, одно
сно рођених, или ће се ови докази приба
вити по службеној дужности. Преживели
брачни, односно ванбрачни партнер право
на породичну пензију остварује уз услов да
је до смрти осигураника удовица навршила
53, односно удовац 58 година живота, или
право могу да користе уз дете које користи
право на породичну пензију, а према коме
обављају родитељску дужност. Удовица
која је у тренутку смрти супруга навршила
45 година живота, моћи ће право на поро
дичну пензију да оствари када наврши 53
године живота. Уколико се право користи
уз децу, по навршењу наведених година
живота право се трајно задржава. Деца пра
во на породичну пензију остварују до навр
шених 15 година живота без посебних усло
ва, а затим до 20 година у случају да поха
5

актуелно
ђају средњошколску, а до 26
година живота ако се школују
на високошколској установи, о
чему редовно достављају дока
зе у току коришћења права. У
случају да је дете неспособно
за самосталан живот и рад, ова
чињеница се утврђује вештаче
њем у поступку, а у зависности
од дана настанка неспособно
сти може да буде нео
п
ход
но
и утврђивање чињенице да је
умрли осигураник издржавао
дете до дана своје смрти.
Чињеница издржавања се
обавезно доказује и утврђује и за
чланове шире породице (роди
теље, браћу, сестре и др.) а при
доказивању се узимају у обзир и
сви месечни приходи подносио
ца захтева који не смеју да прела
зе износ најниже пензије.
Висина породичне пензије се
утврђује у проценту од пензије
која је припадала умрлом кори
снику на дан смрти, односно од
пензије која би припадала умр
лом осигуранику на дан смрти.
Уколико се породична пензија
утврди за једног члана породи
це, она износи 70 одсто пензије
умрлог, за два члана припада 80
одсто, за три 90 процената, а за
чети
ри и више чла
но
ва поро
дице припада 100 одсто пензи
је умрлог. У случају да пензију
кори
сте чла
но
ви уже и шире
породице, члановима уже поро
дице се износ одређује на прет
ходно описан начин, док члано
вима шире породице припада
износ пензије који преостаје до
пуног износа пензије умрлог
(нпр. ако три члана уже поро
дице користе пензију, њима
припада 90 одсто пензије умр
лог, док ће члан шире породице
користити преосталих 10 одсто
пензије). У случају да право на
породичну пензију имају брач
ни или ванбрачни партнер, а уз
њега и разведени брачни друг,
или ванбрачни партнер по пре
станку заједнице живота, којима
је судском пресудом одређено
издржавање, одређује се једин
ствена породична пензија која
припада једном члану породи
це, а затим се та пензија дели у
једнаким износима, па ће нпр.
брачни друг и разведени брач
ни друг умрлог који је имао пра
во на издржавање користити 70
одсто пензије умрлог, подељено
на два једнака дела.
М. Мирић
6

СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА

Реизабран директор
Покрајинског фонда ПИО

Н

а седници Управног одбора Репу
бличког фонда за пензијско и инва
лидско осигурање, одржаној 28. јану
ара 2020. године, чланови УО су, на предлог
Владе АП Војводине, усвојили одлуку о име
новању актуелног директора Покрајинског
фонда за пензијско и инвалидско осигура
ње, Славка Имрића, за директора ПФ ПИО на
период од четири године.
Славко Имрић, дипломирани економиста
– мастер из Новог Сада, на ову функцију је
први пут изабран 2008. године, а ово ће му
бити четврти мандат.
В. К.

Славко Имрић

Основице осигурања за 2020.

Од уплате за јануар 2020. важе нове осно
вице осигурања, које су за 5,79 одсто више у
односу на претходну годину. Грађани могу да
се определе за једну од 13 основица осигура
ња, независно од стручне спреме коју имају.
Према Закону о доприносима за обавезно
социјално осигурање, најнижа основица оси
гурања износи 35 одсто просечне републич
ке зараде за претходних 12 месеци, што је
25.801 динар, а највиша – пет просечних пла
та, односно 368.590 динара. Допринос за пен
зијско и инвалидско осигурање износи 25,5
одсто, што значи да ће се месечни издатак за
самосталну уплату доприноса за ПИО крета
ти у распону од 6.579,26 до 93.990,45 динара.
Износи основица осигурања и доприноса
за ПИО важе за целу 2020. годину и доступни
су грађанима на сајту Фонда ПИО и на огла
сним таблама у филијалама. Подсећамо гра
ђане који се определе за самосталну уплату
доприноса по основу члана 15 Закона о ПИО

да је рок доспелости 15. у месецу за претход
ни месец. Једном изабрана основица може се
променити, под условом да се поднесе нови
захтев. Такође, грађани који не желе више да
уплаћују самостално доприносе у обавези су
да поднесу захтев за престанак уплате.
Право на самосталну уплату доприноса
имају сва лица која су ван осигурања (неза
послени, студенти, домаћице, ђаци...) под
условом да су старија од 15 година, да има
ју пребивалиште у Србији, да нису корисни
ци пензије остварене у Србији или у држави
са којом је закључен међународни уговор о
социјалном осигурању, и да није наступио
неки од случајева по основу којих се оства
рује право (нпр. навршење година живота
прописаних за стицање права на старосну
пензију, инвалидност), односно, уколико је
наступио неки од тих случајева, својство оси
гураника се може стећи само за случај који
није наступио.
Г. О.

Нови износ накнаде погребних трошкова

У складу са Законом о изме
нама и допунама Закона о
ПИО, који је ступио на снагу
14. децембра прошле године,
накнада погребних трошкова
исплаћује се у висини износа
те накнаде у исплати на дан
сту
па
ња на сна
гу овог зако
на (39.516 динара) и тај износ
се надаље усклађује на исти
начин као и пензије.
Висина накнаде погребних
трошкова од 1. јануара 2020.
године износи 41.650 динара
за све категорије корисника
пензија.

Основ за испла
ту накна
де
погребних трошкова је ориги
нал рачуна и фискални исечак,
које Фонду доставља лице које
је сносило трошкове сахране
корисника пензије.
Износ накнаде која се испла
ћује једнак је висини накнаде
погребних трошкова у испла
ти према датуму издавања
рачуна, без обзира на износ
трошкова са рачуна. Лице које
је сносило трошкове сахране
доста
вља Фон
ду и број свог
текућег рачуна ради исплате
накнаде погребних трошкова.
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Подсећамо да оригинал рачу
на о трошковима сахране, који
изда
је прав
но лице, мора да
садржи: назив и адресу издава
оца рачуна; датум рачуна; име
и презиме лица које је сносило
трошкове сахране; име и пре
зиме умрлог корисника; врсту
и количину испоручених доба
ра или врсту и обим услуга, и
износ, односно износ основице,
пореску стопу која се примењује
и износ ПДВ-а који је обрачунат
на основицу уколико је пружа
лац услуге, односно продавац
добара обвезник ПДВ-а.
Г. О.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ РАДИОНИЦЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФОНДА ПИО

Јединство генерација
на Старој планини
Р

епу
блич
ки фонд за пен
зијско и инвалидско оси
гу
ра
ње је, од 18. до 23.
јануара 2020. године, органи
зовао међугенерацијске радио
нице за укупно 60 учесника – 30
младих и 30 пензионера из целе
Србије. Радионице су одржане
на Старој планини, а током шест
дана боравка са експертима,
учесници су били укључени у
едукативне и забавне практич
не обуке које су имале за циљ
да подстакну узајамну подршку,
пренос знања и културе између
различитих старосних група.
Током трајања радионица уче
снике су посетили министар за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Зоран Ђорђе
вић, и директорка Републичког
фонда ПИО, Драгана Калиновић.
Министар је том приликом рекао
да се лично залаже да пројекти
попут овог буду што више засту
пљени у Републици Србији.
– Спо
ји
ли смо мла
дост и
искуство на једном месту, како
бисмо помо
гли да боље раз
умеју потребе једни других
а препоруке експерата ћемо
имплементирати у даљем раз
воју овог пројекта – изјавио је
министар Ђорђевић.
О значају организовања
оваквих активности говори и
чињеница да због промена у
начину живота, промене уло
ге поро
ди
це, као и брзи
не и
начина живота у савременом
друштву, не постоји довољно
прилика за такву врсту контак
та између младих и старијих.
О ангажованости Фонда ПИО
и пружању доприноса унапре
ђењу сарадње и солидарности
међу различитим генерацијама,
више нам је рекла директорка
Сектора за односе с јавношћу
РФ ПИО, Јелица Тимотијевић.
– Фонд ПИО, као носилац пен
зиј
ског систе
ма Срби
је, који се
заснива на принципима међуге
нерацијске сарадње и солидар
ности, препознао је своје ангажо
вање у правцу унапређења поло

Једно од предавања у оквиру радионице о међугенерацијској сарадњи

жаја пензионера – својих кори
сника и повећања њихове актив
ности у заједници, уз изналажење
начина да се смање међугенера
цијске разлике и подигне ниво
свести о неопходној солидарно
сти. Сви програми и активности

уживали су у дружењу, али и у
бољем упознавању како оне
друге генерације, тако и у уче
њу о себи самима.
Дакле, активности и радиони
це биле су осмишљене тако да
омогуће међусобно упознавање

Победнички тим красила одлична сарадња

које је на тему унапређења сарад
ње и солидарности међу генера
цијама предузео Фонд ПИО и које
ће убудуће предузимати, имају
исти циљ – да међугенерацијска
солидарност постане препозна
тљив стил живота – објашњава
Јелица Тимотијевић.
У току шест јануарских дана
које су млади и старији зајед
но провели на Старој планини

и отворену комуникацију између
учесника у оквиру које би биле
доведене у питање стереотипне
представе о старима и младима,
подстакнута емпатија и повећа
но разумевање за проблеме са
којима се суочавају различите
генерације, али и упознавање
јединствених снага и капацитета
које поседују припадници млађе
и старије генерације. Кроз анга
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жовање у пажљиво осмишље
ним заједничким активностима
са дељеним циљем промовиса
на је међугенерацијска сарадња
и солидарност.
Један сегмент активности,
примера ради, односио се на
организовање
едукативнозабавне радионице, у оквиру
које су прво мла
ди ста
ри
ји
ма пока
зи
ва
ли како да кори
сте рачунар, како функциони
шу соци
јал
не мре
же, како да
онлајн пла
ћа
ју рачу
не, као и
како да користе систем е-Упра
ва, док је у другом делу органи
зовано такмичење међу група
ма, а задаци су се односили на
претходно научено.
Током свих радионица сме
њи
ва
ли су се тре
не
ри и пре
давачи, а свака група је имала
свог ментора који им је стално
био на располагању. Посебно је
значајно то што се након сваке
одржане сесије радила евалуа
ција – вредновање које ће бити
састав
ни део изве
шта
ја, али и
кључни основ за израду препо
рука, које су и биле основни циљ
радионице. Те препоруке ће бити
путоказ како да се у наредном
периоду системски унапреди
међугенерацијска сарадња.
В. Кадић
7

између два броја
Национални дан
без дувана
У Србији се 31. јануара обеле
жава Национални дан без дува
на. Активности у оквиру обеле
жавања овог датума упозоравају
на штетне ефекте употребе дува
на, као и на последице излагања
дуванском диму. Овогодишњи
сло
ган „Живот без дува
на – за
бољу будућност нових генераци
ја” посебну пажњу скреће на зна
чај заштите младих од употребе
дувана и указује на нове изазове
у вези са дуваном са којима се
млади сусрећу.

Сећање на жртве холокаус
 та
У оквиру комплекса некадашњег кон
центрационог логора на Старом сајмишту
на Новом Београду обележен је Међуна
родни дан сећања на жртве холокауста.
Централну државну церемонију пред
водио је изасланик председника Срби
је Александра Вучића, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална пита
ња, Зоран Ђор
ђе
вић, који је поло
жио
венац на споменик.
Венце и цвеће положили су и преживе
ли холокауста, потомци жртава, представ
ници Савеза јеврејских општина Србије,
Јеврејске општине Београда, представник Националног савета ромске националне мањине, градо
начелник Београда Зоран Радојичић, чланови дипломатског кора, удружења и грађани.
Ђорђевић је овом приликом послао поруку да није добро одузимати идентитет другом и дру
гачијем човеку или народу, јер можда тиме у свој сопствени идентитет уграђујете нешто што није
достојно ни човека ни народа.
– Нама су више него икад потребни мир, стабилност и јединство, како бисмо сарађивали и инте
грисали се у заједничкој европској будућности зарад општег бољитка и напредовања – закључио
је Ђорђевић.
Међународни дан сећања на жртве холокауста установљен је 2005. године, као подсећање на дан
када је ослобођен концентрациони логор Аушвиц, најозлоглашенији логор у поробљеној Европи.

Помен жртвама рације
у Новом Саду

Светска здравствена органи
зација процењује да употреба
дуванских производа годишње
у свету однесе више од осам
мили
о
на живо
та. Од тог бро
ја, око седам мили
он
а смрт
них случајева повезано је са
директном употребом дувана,
док око 1,2 мили
о
на смрт
них
случајева наступи код непу
ша
ча који су били изло
же
ни
дуванском диму.

У оквиру манифестације „Ледена тишина
– сећање на жртве Новосадске рације”, 23.
јануара одржан је помен жртвама рације,
код споменика „Породица” на Кеју жртава
рације у Новом Саду.
Присутнима се обратио Милош Вучевић,
градоначелник Новог Сада, а затим су моли
твени помен одржали епископ бачки Ири
неј и Исак Асијел, врховни рабин Србије.
Венце на споменик положили су представници Новог Сада, Покрајинске владе, Скупштине АП Вој
водине, амбасада Израела и Мађарске, Јеврејске општине Нови Сад, Савеза јеврејских општина Срби
је, Матице ромске и потомака жртава рације. Такође, венац је спуштен и са војног брода у Дунав.
У програму су учествовали и хор Саборне цркве „Свети Георгије” и хор Јеврејске општине „Хашира”.
Помен жртвама је одржан и код спомен-обележја на новосадској плажи Штранд, а инфо табле
посвећене страдању Новосађана током рације постављене су на углу Милетићеве улице и у улици
Соње Маринковић.

Краљево: и у позориште
– „гусеничаром”
После Народног музеја у Краљеву, који је још пре
две године добио специјални транспортер „гусеничар”
за превоз инвалидских колица стрмим степеништима,
ових дана је и краљевачко позориште КПК, поводом 70.
годишњице постојања, добило на поклон сличан тран
спортер. Ово „возило” ће бројним инвалидима знатно
олакшати улаз у зграду позоришта, и – редовно праће
ње позоришног репертоара.
Ову вредну донацију позоришту КПК и свим краље
вачким особама са инвалидитетом обезбедио је Центар
за едукацију и рекреацију из Београда у оквиру пројекта „Култура за све”, а транспортер је директору
КПК, Миодрагу Динуловићу, уз скромну свечаност и демонстрацију у згради позоришта, предао Ненад
Нерић (на слици десно), државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, иначе – рођени Краљевчанин.
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Кикинда: бесплатна вожња за све пензионере
До 6. јануара у кикиндској општи
ни су пензионери са примањима
до 20.000 динара имали попуст 30
одсто приликом вожње аутобуси
ма ЈП „Аутопревоз“ до насеља на
овом подручју. Однедавно сви пен
зионери на овој територији (има
их више од 14.600), без обзира на
висину пензије, могу да путују бес
платно возилима овог локалног
јавног предузећа до свих насеља у
кикиндској општини. Њима је зага
рантован неограничен број вожњи
уз пензионерску картицу или
последњи чек пензије, с приложе
ном личном картом.
Финансијска средства за овакву
погодност обезбедила је градска самоуправа Кикинде из свог буџета, као што је то чинила прили
ком ангажовања аутобуса за бесплатне екскурзије пензионера по Србији (на слици).

Обреновац – град отвореног срца
Традиционално сваког 1. јануара на Градском тргу у Обреновцу одржава се манифестација „Обре
новац – град отвореног срца”. Свечаност намењена најмлађим и старијим Обреновчанима увеличали
су глумци, плесачи, музичари,
кловнови, мађионичари и дру
ги забављачи и уметници.
У оквиру десете манифес та
ције „Обреновац – град отво
реног срца”, током двочасов
ног програма, публика је могла
да види наступе балетских гру
па, фолк лорних ансамбала, да
послуша песме дечијег хора и
одгледа предс таву обреновач
ког позоришта.
Од пратећих садржаја била
је поста
вље
на кути
ја за при
купљање средстава за помоћ
Удружењу дистрофичара Обре
новца. Организован је литерарни и ликовни конкурс за ученике основних школа са темом „Зима у мом
Обреновцу”. Своје радове приказали су ученици основних и средњих школа, чланови Београдског
центра за особе са инвалидитетом и корисници Геронтолошког центра у Обреновцу, као и многи дру
ги. На посебном штанду служио се чај, колачи и сендвичи за бројне посетиоце.

Лифт за ОСИ у згради
Покрајинске владе
Први пут, 80 година од изградње данашње зграде Покрајин
ске владе, уграђен је лифт за особе са инвалидитетом (ОСИ),
чиме им је омогућен приступ свим просторијама и спратовима.
Лифт је пуштен у рад 17. јануара ове године, а из Покрајин
ског буџета је за ову намену издвојено 8,3 милиона динара.
Радови су, поред набавке и уградње комплетног постројења,
подразумевали и претходно пробијање окна за лифт од суте
рена до трећег спрата, пробијање улаза у лифт на свакој етажи
и обимне радове на прилазима лифту.
Покрајинска влада је претходно обезбедила и шест милиона
динара за уградњу теретно-инвалидског лифта и подизне плат
форме у згради Скупштине АП Војводине који је у функцији већ
годину дана.

Сврљижани
улажу у
наталитет
У окви
ру подр
шке поро
дици и повећању наталитета,
Скупштина општине Сврљиг
изменила је одлуке и пове
ћала износ новчане помоћи
за новорођене бебе, њихо
ве родитеље и незапослене
породиље. Уместо досада
шњих 30.000 динара, једно
кратна новчана помоћ за
новорођенчад биће 60.000
динара. Незапослене поро
диље које живе на градском
подручју примаће 10.000
дина
ра месеч
но, док ће
за оне које живе у сели
ма
месечна накнада износити
15.000 динара, и то до навр
шене прве године живота
детета. Ова одлука односиће
се и на роди
те
ље који већ
остварују ово право, односно
за преостали период. Усвоје
не су и нове мере подршке
породици за децу основно
школ
ског узра
ста. Деца ће
добијати бесплатну ужину,
бесплатне уџбенике и ново
годишњи поклон. Општина
ће финансијски помоћи и
брачне парове који се одлуче
за вантелесну оплодњу са по
250.000 динара.

Пола века Радио Крагујевца
Радио Крагујевац, први
елек
трон
ски медиј у Шума
дији, обележио је пола века
постојања. У некадашњој
великој држави, радио про
грам емитовали су само
велики градови, па је отвара
ње радија у Крагујевцу имало
велики друштвени, информа
тивни и политички значај.
За пет деценија Радио Крагујевац је постао станица богате продукције,
угледа, једном речју, појам информисања Шумадије, Србије и некадашње
Југославије.
Прослави јубилеја Радио Крагујевца присуствовао је велики број званица,
а више од стотину бивших радника те медијске куће примило је захвалнице.
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поводи
МЕРЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ВЛАДЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За ову годину 650
милиона динара

П

окрајински
секретар
за социјалну полити
ку, демографију и рав
ноправност полова, Предраг
Вулетић, крајем јануара пред
ставио је мере популационе
политике које реализује Покра
јинска влада.
Вулетић је навео да је, према
подацима Републичког завода
за статистику, уочљив озбиљан
тренд смањења броја станов
ника и старења становништва
у Војводини. Број становника се
смањује константним природ
ним прираштајем од минус 5,5
промила, односно на терито
рији Покрајине годишње умре
10.000 људи више него што се
роди, a број становника стари
јих од 65 година већи је него
број млађих од 15 година.
Полазећи од мера које се реа
лизују у локалним самоуправа
ма и статистичких података, и
узимајући у обзир породице
које нису обухваћене другим
мерама, Секретаријат за соци
јалну политику је креирао три
мере популационе политике.

Обраћање Предрага Вулетића

– Циљ прве мере јесте уна
пређење услова становања за
породице које добију треће или
четврто дете. Реализује се од
септембра 2018. и до сада су 172
породице добиле средства за
куповину или адаптацију некрет
нине. У 2020. години планирано
је 300 милиона за ову намену, а
средства ће се додељивати пре
ко јавних конкурса од којих ће
први бити расписан у фебруару.
Друга мера, која подразумева
матерински додатак, реализује се

од 1. јануара 2019. и намењена је
незапосленим мајкама које роде
треће или четврто дете. У перио
ду од 24 месеца оне имају право
на новчану помоћ од 15.000 дина
ра месечно – истакао је Вулетић
и додао де је у 2019. години ово
право већ остварило 657 неза
послених мајки, а да се претпо
ставља да ће га у 2020. остварити
још око 840 њих.
– То ће укупно бити око 1.500
корисница материнског додатка
на територији АПВ, и за ту меру

у 2020. години је планирано 300
милиона динара – навео је покра
јински секретар.
Предраг Вулетић је подсе
тио и да покривање трошкова
биомедицински потпомогнутог
опло
ђе
ња посто
ји као мера од
2014. године, али да се односила
на друго, треће и свако наредно
дете. Новом одлуком, старосна
граница за жену померена је на 45
година а парови стичу ово право
и за прво дете. Парови који немају
деце, а искористили су све поку
шаје које финансира РФЗО, могу
да се обрате Покрајинском секре
таријату за ову врсту помоћи.
– Новом одлуком прате се и
светски трендови, па је омогуће
но замрзавање ембриона, као и
поступак криоембриотрансфе
ра који до сада није финансиран
средствима Секретаријата, а за
ову меру планирано је 50 мили
она динара. Укупан буџет за све
мере је 650 милиона динара, што
је више од 60 одсто буџета Секре
таријата за 2020. годину – истакао
је Предраг Вулетић.
М. Мектеровић

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Лакши и бржи пословни процеси
У оквиру пројекта Европске комисије
„Хоризонт 2020”, а у сарадњи са пољопри
вредним произвођачима, креирана је плат
форма за употребу електронски потписа
них докумената у пољопривреди, с циљем
да тај систем електронских уговора олак
ша пословање уговорним странама. Плат
форму је креирала компанија „Агромекс”
из Новог Сада, а презентација овог систе
ма електронског пословања под називом
„Електронски документ и блокчејн у пољо
привреди”, одржана је 22. јануара у просто
ријама Привредне коморе Војводине.
Према речима Ђорђа Мирковића, дирек
тора компаније „Агромекс”, такав систем
електронског пословања повећаће сигур
ност и безбедност података. Мирковић је
истакао да је дигитализација у пољопри
вреди један од стратешких циљева за ту
10

Ђорђе Мирковић представља платформу

привредну грану, те да развој тржишта и
нових технологија захтева лакше и брже
пословне процесе.

− Трговински ратови могу да утичу на
померање цена, зато је потребно заштити
ти обе стране и ово је јединствено решење.
На овој платформи се све базира на закону
о облигационим односима, што је основа и
суштина сваког уређеног односа, а када је
реч о пољопривреди, и подаци из катастра
ће ускоро бити уписани у блокчејн – рекао
је Ђорђе Мирковић.
На поменутој платформи објављиваће се
и вести из Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, као и инфор
мације са светских тржишта. Такође, зами
шљено је да то буде „прозор у свет” за буду
ће кретање цена.
Скупу у ПКВ присуствовали су пољопри
вредни произвођачи, трговци, као и пред
ставници банака и контролних група.
М. Мектеровић
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ТРЖИШТЕ РАДА У ВОЈВОДИНИ И ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ

Пад незапослености у
читавој Покрајини
Д

иректорка Покрајинске службе за
запошљавање АП Војводине, Снежа
на Седлар, и в. д. директорка Филија
ле Нови Сад НСЗ, Татјана Видовић, на кон
ференцији за медије 27. јануара представи
ле су резултате из 2019. године.
Презентовани су сви релевантни показа
тељи о стању на тржишту рада у Војводи
ни и Јужнобачком округу, као и резултати
у реализацији програма и мера активне
политике запошљавања које је Филијала
НСЗ Нови Сад, у складу са Национ
 алним
акционим планом запошљавања, спрово
дила током 2019. Татјана Видовић је иста
кла да је захваљујући подршци Владе Срби
је, Министарства за рад, повећаном обиму
страних инвестиција и добро планираним
мерама активне политике запошљавања,
незапосленост у Јужнобачком округу у про
теклих пет година смањена за 45 одсто, док
је у Новом Саду двоструко нижа. Видовић
је истакла и подршку Покрајинске владе и
града Новог Сада, који су из Покрајинског
и Локалног акционог плана запошљава
ња издвојили знатна средства за програме
запошљавања. Нови Сад је прошле године
издвојио чак 155 милиона динара, по чему
је већ годинама лидер у Србији.
– Овако удруженим средствима током
прошле године је више од 2.400 незапо

Са конференције за медије НСЗ у Новом Саду

слених са евиденције Филијале НСЗ Нови
Сад било обухваћено финансијским мера
ма активне политике запошљавања, а још
око 15.000 особа је обухваћено нефинан
сијским мерама, попут саветодавних и
едукативних услуга, менторства, обука за
активно тражење посла – рекла је Татјана
Видовић.
Снежана Седлар је истакла да регион Вој
водине има, одмах после београдског, нај
нижу стопу незапослености од 8,2 одсто, те
да све филијале НСЗ са територије Војводи
не бележе пад броја незапослених.

– Стопа запослености у Покрајини расте
и прошле године је са евиденције филијала
које покрива Покрајинска служба за запо
шљавање запослено 1.818 особа више него
2018 – истакла је Снежана Седлар.
Како је најављено, у складу са Национал
ним акционим планом запошљавања за 2020,
НСЗ ће и ове године спроводити мере актив
не политике запошљавања намењене првен
ствено лакшем доласку до посла теже запо
шљивих категорија становништва, а ускоро
се очекује и расписивање јавних позива.
М. Мектеровић

УСВОЈЕН ЕТИЧКИ КОДЕКС УИПС-а

Заједнички принципи
и одговорности
На седници Скупштине Удру
жења предузећа за професио
налну рехабилитацију и запо
шљавање особа са инвалиди
тетом Републике Србије (УИПС),
децембра прошле године,
једногласно је усвојен Етички
кодекс, којим су предузећа за
професионалну рехабилитаци
ју и запошљавање ОСИ, оснива
чи и чланови УИПС-а, постави
ли етичке и вредносне ставове
и сагласили се о принципима и
одговорностима које ће пошто
вати у свом раду. Тиме су исто
времено прихватили и морал
ну дужност да укажу на свако

неетичко понашање и повреду
одредаба Кодекса.
Потписивањем
Етичког
кодекса представници УИПС-а
су преузели обавезу, у своје име
и у име предузећа која предста
вљају, за његово поштовање и
упознавање свих запослених са
његовом садржином.
Према речима Мирјане Пан
телић, секретара УИПС-а, Етич
ки кодекс УИПС-а је један од
ретких докумената групације
предузећа у Србији која су усво
јила стандарде свог рада, тако
да је то још једна специфичност
овог документа.

Учесници Скупштине

− Чланови УИПС-а верују да
својим радом доприносе дру
штвеној промени која доноси
добробит подстицањем и про
мовисањем инклузивног дру
штва. Својим сложеним делова
њем (привредним, економским,
социјалним), усвајајући Етички
кодекс, сагла
сни су да њихов
рад почива на принципима
који су усмерени на правила
рада, јавни интерес, однос пре
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ма локалној заједници, према
запосленима, УИПС-у и према
својим купцима и добављачи
ма – рекла је Мирјана Пантелић.
О поштовању и примени
Етичког кодекса стараће се
етичко повереништво УИПС-а
коме су поверена овлашће
ња изрицања мера за повреду
начела, стандарда и правила
овог кодекса.
М. Мектеровић
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поводи
СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА

Анализиран рад удружења
У

дружење
пензионера
гра
да Новог Сада одр
жало је недавно своју
редовну скупштину. Седници
су присуствовали Момо Чола
ковић, председник Удруже
ња, потпредседници Мирко
Ковачевић, Синиша Бранков и
Јово Барошевић, председни
ци седам гранских удружења и
чланови Скупштине.
На седници су прихваћене
информације о раду Удружења
и материјално-финансијском
посло
ва
њу у 2019. годи
ни, и
План рада и Финансијски план
Удружења за 2020. годину.
Момо Чолаковић је, говоре
ћи о раду у протеклој години,
нагласио да се ово удружење
поноси традицијом дугом 73
године, и да у свом саставу има
44 месне заједнице са више од
25.000 чланова.
– Протекле године потписани
су споразуми о сарадњи са више

Момо Чолаковић (у средини) са сарадницима

од 50 институција, организација
и предузећа, чиме су корисни
ци пензија у Новом Саду добили
разне попусте и погодности на
услуге и производе. Најугроже
нијим суграђанима – пензионе
рима, чија су месечна примања

Лесковац: 
породични смештај
за одрасле особе
Од ове године, Центар за социјални
рад у Лесковцу уводи нову меру – хра
нитељство за одрасле особе, односно
породични смештај одраслих и стари
јих особа, а сви трошкови покривају се
из републичког буџета. За смештај јед
не особе надокнада је 17.000 динара, а
за две или више особа, знатно више.
По речима директора Центра за
социјални рад, Предрага Момчило
вића, током 2019. године добили су
велики број захтева за смештај стари
јих особа и зато су и дошли на идеју да
реализују овај програм.
– За сада, у Јабланичком округу,
услуга хранитељства за одрасле
постоји само у Медвеђи, али прошле
године јавила се једна породица
у Лесков
цу која је спремна да
удоми одрасле или старије особе –
појашњава Момчиловић, директор
Центра за социјални рад.
Због великог броја старих и
усамљених особа у Лесковцу, у Центру
су уверени да ће ова идеја наићи
на велики одзив породица које би
бринуле о њима. 
Д. К.
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мања од 26.000 динара, уручено
је 185 пакета солидарне помоћи
у вредности од 820.000 динара
из средстава РФ ПИО. Корисни
ци с најнижим пензијама, њих
820, боравили су бесплатно у
бањама о трошку РФ ПИО, док

је 400 пензионера боравило у
бања
ма уз помоћ гра
да Новог
Сада. Удру
же
ње је помо
гло да
200 чланова одмор и опоравак у
бањама плате на рате – истакао је
Чолаковић и додао да су у циљу
бољег информисања најстаријих
суграђана потписани протоколи
о сарадњи са листом „Дневник”,
Радио-телевизијом Војводина и
Новосадском телевизијом.
Председник је такође нагла
сио да је Удружење у протеклој
години организовало бројна
дружења, излете, обиласке спо
меника културе, посете другим
удру
же
њи
ма, и да се у окви
ру Дневног центра Удружења,
између осталог, врше и здрав
ствени прегледи за пензионе
ре. У плану је такође и наста
вак санације зграде Удружења
у Поштанској 3, као и санација
постојећих и изградња нових
домова пензионера.
Д. Кораћ

УДРУЖЕЊЕ ЗРЕЊАНИНСКИХ ПЕНЗИОНЕРА

Активни и успешни
Удружење зрењанинских
пензионера (УЗП), са седи
штем у просторијама Месне
заједнице Граднулица, поче
ло је од 1. јануар
 а са уписом
чланова за набавку огрева
за наредну грејну сезону.
Према речима председника
УЗП Добривоја Михајлова,
предвиђено је да ова актив
ност траје до 15. фебруара.
– Чла
но
ви могу да се
пријаве за набавку огре
ва по изузетно повољним
ценама, уз отплату на рате. Добривоје Михајлов показује освојене трофеје
Договор са добављачима
је Нада Цветков из Зрењанина у својој 87.
је да пензионери који су поручили огрев години међу најактивнијим члановима.
имају право да присуствују утовару, а превоз
Исти
че и да има
ју одлич
ну сарад
њу са
је бесплатан – рекао је председник Михај Месном заједницом, локалном самоупра
лов и додао да су током јануара обезбедили вом, као и са Црвеним крстом и Удружењем
члановима и бесплатне карте за позоришне параплегичара Баната.
представе.
Куриозитет је да је и најстарија Српки
Председник Удружења зрењанинских пен ња, Надежда Павловић из Београда, којој је
зионера, које броји око триста чланова, наво председник Републике Александар Вучић у
ди да Удружење има пет спортских и једну јануару ове године честитао 108. рођендан,
кулинарску секцију, о чијој успешности гово постала, на лични захтев, придружени члан
ре витрине пуне пехара и медаља са разних овог удружења.
такмичења и манифестација (на слици), а да
М. Мектеровић
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ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ ФИРМЕ

Сам свој газда
К

ада одлучите да своју
пословну идеју преточи
те у бизнис, први корак
ка томе је да осну
је
те пред
у
зетничку фирму. Према важе
ћем Закону о привредним дру

као такво регистровано у скла
ду са законом о регистрацији.
Регистрација предузетника се
обавља у Агенцији за привред
не регистре (АПР). Према пода
цима Агенције за привредне

из облас ти рачунарског про
грамирања и угос титељс тва,
затим оних који обављају раз
не конс ултантске активнос ти
у вези са пословањем и упра
вљањем, фризерских и козме

штвима, предузетник је послов
но способно физичко лице
које обавља делатност у циљу
остваривања прихода и које је

Отварање фирме

Ако имате тачну визију оно

Еко баг –
социјално
одговорно
предузеће

Иванка Стаменовић (лево) и Јованка
Брујић (десно) у својој радионици

Да се упорност и добра идеја увек испла
те и да није касно покренути посао и у 50им годинама живота, сведочи фирма Еко
баг. Иванка Стаменовић је са колегиницом
Јованком Брујић основала ово необич
но предузеће чији крајњи циљ није само
профит, већ очување природе и запошља
вање теже запошљивих категорија станов
ништва (жене старије од 55 година).
Њих две се баве пра
вље
њем разних
предмета од рециклажног материјала,
као што су футроле, новчаници, ранчеви,
торбе за лаптопове, па чак и обућа. Сва
ка фирма после рекламне кампање мора
да рециклира материјал коришћен на
билбордима (што се тренутно може оба
вити само у иностранству), па су Иванка
и Јованка одлучиле да од њих преузима
ју тај материјал, перу га и чисте и затим
праве нешто ново управо за те оглаши
ваче. Билборди су некада величине и до
270 квадрата, мада су најчешће димензија
8x3 метра, а од тог материјала може да се
сашије двадесетак торби.
Иако су сада већ познате и посао се
испла
ти, није увек било тако, а Иван
ка
каже да се са проблемима сусрећу и после
10 година рада, само у мањој мери. Главни
и највећи јесте недостатак свести о потре
би да се чува природа. У иностранству се

сти и техничко саветовање и
конс ултантске делатнос ти у
облас ти информационе техно
логије.

много фирми на овај начин промовише па
не воде рачуна да ли је торба од дела мате
ријала који је током кампање мало изгре
бан, а код нас све мора да буде савршено
и рециклирани производ има много мању
вредност, а сваки је уникатан.
Новчану помоћ су добиле од Секрета
ријата за заштиту животне средине и од
неколико невладиних организација, али
подршка је стигла и од много људи који
су схватили важност онога чиме се баве,

регистре, тренутно у Србији
има више од 271.000 предузет
ника.
Највише предузетника је

и то у виду маркетинга, помоћи око писа
ња пројеката, проналажења клијентеле,
покретања сајта.
– Када смо почињале, радиле смо и по
цео дан, са врло јасним циљем. Прве три
године нисмо имале никакав профит. Нај
пре смо морале да нађемо материјал који
ћемо прерађивати, затим да тражимо
дозволе од оглашивача, који су нам уједно
и били циљна група. Након тога смо мора
ле да обезбедимо јефтин репроматеријал,
а после направљених производа смо све
то морале и да промовишемо. Наша сре
ћа је била што су то претежно биле стране
компаније које су радо прихватале наше
услуге и тако се круг клијената увек ширио.
Зато никада нисмо одустале ако продамо
на неком сајму само један новчаник, јер
смо знале да ћемо на неком од наредних
продати много више – каже Иванка.
Ако их питате за савет за почетнике у
бизнису, оне наводе да сви морају да буду
јако одго
вор
ни, да се баве нечим што
је дефицитарно на тржишту, а са јасним
циљевима и дугорочним плановима успех
је загарантован без обзира на тешкоће.
Како каже Иванка, десет врата отворите
када почињете, ако вам после неког вре
мена двоја остану отворена, знајте да сте
успели.
Ј. Т.

тичких салона, услуга припре
мања и послуживања пића,
превоза, одржавање возила,
као и инжењерске делатно
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га чиме жели
те да се бави
те,
процедура око отварања фир
ме траје свега неколико дана. У
АПР-у се попуњава јединствена
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актуелно
регистрациона пријава осни
ва
ња прав
них лица и дру
гих
субјеката и уписа у јединствени
регистар пореских обвезника.
Затим је потребно регистровати
претежну делатност (оно чиме
ће се фирма убудуће бавити), на
одређено или неодређено вре
ме. Предузетник за све обавезе
настале у вези са обављањем
његове делатности одговара
целокупном имовином, а у њу
улази и оно што стиче док ради.
Такође, мора имати и послов
но име које обавезно садржи
име и презиме предузетника,
ознаку „предузетник” или „пр” и
место у којем је седиште фирме.
Уз то, може да садржи и назив и
предмет пословања. Када се то
обави, треба још платити таксу
и поднети доказ о идентитету
(личну карту или пасош). Када
АПР изда решење о регистра
цији, отвара се пословни рачун
у банци и након тога се посто
јање фирме пријављује надле
жној Пореској управи.
Због финансијских извештаја
које неки предузетници (који
су са простог књиговодства
пре
шли на двој
но) од 2020.
године електронски подносе
АПР-у, потребан је и електрон
ски потпис који се бесплатно
може добити у МУП-у. Са реше
њем да је радња регистрована
и потребном документацијом,
предузетник одлази у РФЗО
општи
не у којој је седи
ште
фирме ради пријаве на здрав
ствено осигурање и добијања
здравствене књижице.

Затварање фирме

Предузетничка радња може
да се стави у статус мирова
ња или да се потпуно затвори.
Процедура брисања из Реги
стра привредних субјеката је
такође једноставна: из надле
жне Пореске управе АПР-у је
потребно доставити уверења
да нема дуговања за порезе и
доприносе, за локалне кому
нал
не так
се и слич
но, као и
потврду да је порезник брисан
из систе
ма ПДВ-а уко
ли
ко је
био у том систему. Новина за
2020. годину за предузетнике
који су са простог књиговод
ства прешли на двојно, јесте да
су у обавези да поднесу АПР-у
финансијски извештај у елек
тронској форми путем аплика
ције Агенције.
Ј. Томић
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СКУП О ПОДРШЦИ ПОРОДИЦАМА ДЕМЕНТНИХ И ЊИХОВИМ
ОБОЛЕЛИМ ЧЛАНОВИМА

Неопходно учешће
целог друштва
П

рема проценама стручњака, у Србији
је изме
ђу 92.000 и 142.000 демент
них
особа, а верује се да, због нерегистро
ваних случајева, и до 200.000 особа болује од
деменције. О дементнима највише брину чла
нови њихових породица. Ови подаци говоре
о важности теме „Унапређење међуинституци
оналне и међусекторске сарадње као оснажи
вање програма подршке и помоћи породицама
оболелих од деменције”, о којој је разговара
но на округлом столу, одржаном 17. децембра
прошле године. На скупу је учествовао знача

међуинституционалну и међусекторску сарад
њу и тиме ојача капацитете и пружалаца соци
јалних услуга и породица.
Др Љубица Видић, неуропсихијатар, говорила
је о деинституционализацији као важном процесу
за све рањиве категорије становништва а посеб
но оболелих од менталних болести и деменције.
Нагласила је и да су истовремено важне и инсти
туције, као и реципрочан однос и сарадња систе
ма социјалне и здравствене заштите.
Наташа Тодоровић из Црвеног крста Србије
је рекла да је важно да професионалци одго

Округли сто посвећен унапређењу квалитета живота оболелих и њихових неговатеља

јан број стручњака из београдских институција,
са Звездаре и Врачара. Организатор округлог
стола била је Неформална мрежа помагача
породицама оболелих од деменције коју чине
Волонтерски сервис Звездаре, Хришћанско
хуманитарно удружење „Хлеб живота” и Удру
жење „Окриље”, који су и чланови националне
мреже ХуманаС. Скуп је одржан с циљем прона
лажења препорука за унапређење праксе соци
јалне и здравствене заштите у бризи за породи
це дементних и њихове оболеле чланове.
Проф. др Александра Милићевић Калашић
упозорила је на епидемију оболелих од демен
ције, те нагласила да капацитет неформалне
неге и неговатеља треба подржавати. У овом
тренутку, како је рекла др Калашић, недостају
удружења породица као заговарача интереса
оболелих а који морају да буду важни партне
ри системима социјалне и здравствене заштите.
Шеф Одсека за социјалну заштиту и коорди
натор Волонтерског сервиса Звездаре, Радми
ла Урошевић, истакла је да Неформална мрежа
помагача настоји да укључивањем социјалних
партнера изгради принципе интегралне соци
јалне заштите на локалном нивоу, унапреди

воре на питање чиме у овом тренутку распо
лажемо и шта нам недостаје, шта све могу да
буду ресурси и Неформалне мреже помагача
и националне мреже ХуманаС. Наташа Тодо
ровић је излагала и о концепту заговарања у
коме породице оболелих имају важну улогу, о
томе коме упутити закључке са овог скупа, као
и о изради медија плана.
Др Славица Голубовић, неуропсихијатар,
навела је пример добре праксе у Хрватској, тзв.
деменција-френдли друштва, где се одржавају
континуиране едукације полицајаца, ватрога
саца и других с циљем да се упознају са симп
томима и проблемима оболелих од деменције.
Неки од закључака скупа су да је добро да
локалне управе буду иницијатори и центри
међусекторске и међуинституционалне сарад
ње, да плурализам пружалаца услуга треба да
буде видљив и доступан грађанима, да легал
ни приватни сектор држава треба да подржи а
сиву зону сузбије или преведе у легалне токове,
да породице и медији треба више да се укљу
че у унапређење квалитета живота оболелих и
неговатеља.
Ј. Оцић
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ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА НИША ОД ТУРАКА

Додељене награде „11. јануар”
Д

ан ослобођења Ниша од Турака,
11. јануар, обележен је и ове годи
не полагањем венаца на споменик
ослободиоцима у центру града и доделом
награде „11. јануар” колективима и поједин
цима заслужним за афирмацију и промоци
ју града.
Поводом овог важног историјског дога
ђаја, којим је пре 142 године (а после скоро
пет векова ропства) Ниш припојен матици
Србији, одржана је свечана седница Скуп
штине града на којој су уручене награде.
Најпрестижније признање града добили су
Мирољуб Недовић Рики, уметник, и карди
олог Томислав Костић, директор Клинике
за кардиоваскуларне болести Клиничког
центра Ниш, као и колектив женског фуд
балског клуба „Машинац”.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић
честитао је добитницима на признању и
поручио да жртве нишких ослободилаца не
смеју никада да се забораве, као ни морал
не и етичке вредности које су нам преци у
аманет оставили.
Најмлађи овогодишњи добитник призна
ња „11. јануар”, кардиолог Томислав Костић,
рекао је да награда припада целој Клиници
за кардиоваскуларне болести на чијем је
челу.
– Ово је признање за све лекаре и запо
слене који су преданим радом и резулта
тима допринели да Ниш има модерну кар
диологију и стручњаке признате у Србији

Добитници признања: Предраг Спасов, др Томислав Костић и Мирољуб Недовић Рики

и свету – нагласио је др Костић. Њему је,
поред повеље и статуете припала и тре
ћина од 500.000 динара, колики је укупан
новчани износ награде. Др Костић ће цео
износ уплатити девојчици Моники Карима
новић која је десет дана била жртва отмича
ра и која се опоравља у нишком Клиничком
центру.
Признање је добио и глумац, писац и реди
тељ Мирољуб Недовић Рики, који је истакао

да да му је „пуно срце” што га је наградио
град у којем је рођен и у којем живи.
У име ФК „Машинац” награду је примио
председник Управног одбора Предраг Спа
сов. Он је нагласио да је признање изузетно
значајно јер ове године колектив просла
вља 50 година постојања а са освојене 24
титуле првака државе најтрофејнији је жен
ски клуб у Србији и региону.
Љ. Глоговац

ЗАДРУГА „РОСУЉА” ИЗ ВЛАСОТИНЦА ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Воћна ракија на трпезама Европске уније
Општу
пољопривредну
задругу „Росуља” из Власотинца
основало је седам младих људи,
од којих су шесторица млађи од
35, а седми још нема 40 годи
на. Она је једна од 58 задруга
у Србији које су добиле беспо
вратна финансијска средства из
програма подршке задругар
ству надлежног републичког
министарства. Производи ове
задруге, поред домаћих потро
шача, имају купце и у земљама
Европске уније.
– Добили смо бесповратна
сред
ства од око 7,5 мили
о
на
динара. Искористићемо их углав
ном за набавку опреме за произ
водњу воћних ракија. Закупили
смо плац у вароши на коме ћемо

Са уручивања
уговора

подићи објекте за печење и чува
ње ракије и других производа од
воћа – каже Милош Тричковић
(31), директор задруге „Росуља”

из Власотинца, професор физич
ке културе који се у недостатку
посла за који се школовао окре
нуо пољопривреди.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2020.

Задруга има у експлоатацији
под воћем око 23 хектара плод
ног земљишта дуж реке Власи
не. У засадима доминира шљи
ва ране сорте, али има и јабука,
дуња и крушака.
– Велико је задовољство
подржати младе људе са ова
квим иде
ја
ма – нагла
сио је
Зоран Тодоровић, председник
општине Власотинце, приликом
поделе уговора о субвенцији
власотиначким задругарима.
Још једна задруга из власо
тиначког краја, „Мед и воће” из
оближњег села Доња Ломница,
добила је пре две године беспо
вратна средства у износу од око
12 милиона динара.
Т. Стевановић
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кроз Србију
ЈОШАНИЧКА БАЊА НА „ЗЕЛЕНИМ ВРАТИМА КОПАОНИКА”

Зимовник за пензионере
П

осле вишедеценијске небриге о
Јошаничкој бањи, смештеној у пла
нинском подножју познатом као
„зелена врата Копаоника”, последњих годи
на општина Рашка улаже значајна средства
и уз помоћ Министарства трговине, тури
зма и телекомуникација и Министарства
културе и информисања чини велике напо
ре да овој бањској лепотици врати давна
шњи углед.
Прва испитивања лековите јошаничке
воде, чија температура на главном изво
ру износи 78,5 степени, извршена су 1835.
године, када је на захтев Милоша Обре
но
ви
ћа у Срби
ју дошао барон Сиг
мунд
Хердер, краљевско-саксонски управитељ
рудокопа, и том приликом испитао и дру
ге српске бање. За Јошаничку бању знали
су и Римљани, чији су легионари у њеним
топлим изворима „видали” ране, а потом и
Турци који су крајем 17. века овде подигли
купатило, данас познато као Старо турско
купатило. За коришћење термалне воде у
Јошаничкој бањи 1935. године сазидано је
купатило које се и данас користи.
– Поред уређења приобаља реке Јошани
це и парковних површина, највећа пажња је
посвећена побољшању здравствених услу
га у главном купатилу, као и у рестаурира
ном Старом турском купатилу – каже Дејан
Котурановић, председник Месне заједнице
Јошаничка бања, и додаје да је амбуланта

физикалне терапије опремљена за разли
чите врсте терапија.
За рад у бањском лечилишту ангажова
но је стручно медицинско особље, које је
на услузи гостима у савременом лечењу
и рехабилитацији свих видова хронич
них реуматских обољења. У бањи постоје
повољни смештајни пансиони, са позна
тим гостољубљем ибарских Студеничана и
послужењима из старинске гостопримни
це, као што су кувана ракија, пихтије, дома

ћа пастрма и аутохтона пастрмка са реке
Јошанице и Самоковке.
Према прелепим крајолицима, у прав
цу Копаоника, с једне, и према Жељину,
Копривници и родној кући Милунке Савић,
с дру
ге стра
не, од бањ
ског ком
плек
са и
отвореног базена у коме се гости и по снегу
„бањају” (на слици), воде пешачке и бици
клистичке стазе, тако да је у ове зимске
дане Јошаничка бања прави зимовник за
пензионере.
М. Јаснић

Пихтијада у Сврљигу... ... и у Власотинцу
На Крстовдан и Богојављење, 18. и 19. јануара, у градском пар
ку у Сврљигу одржана је гастрономско-туристичка манифеста
ција – друга Пихтијада.
На манифестацији која промовише етно храну припремљену
по старим рецептима и обичаје сврљишког краја, учествовало је
16 екипа. Првог дана пихтије су се кувале, а сутрадан, на Богоја
вљење, била је дегустација и проглашење победника, каже Сла
виша Алексић, један од организа
тора манифестације.
Трочлани жири је одлучио да је
најбоље пихтије припремила еки
па МИН ДИВ Сврљиг. Друго место
припало је „Мајсторима”, тако
ђе из Сврљига, а трећа је екипа
Удружења Корман из Алексинца.
Победницима су уручене вредне
награде и признања.
Манифестацију је организо
вао Центар за туризам, културу и
спорт Сврљиг, под покровитељ
ством општине Сврљиг и много
бројних спонзора.
С. Ђ.
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На традиционалној Пихтијади, одржаној на Богојављење у
Власотинцу, учествовало је шеснаест домаћица. Најбоље пихти
је скувала је пензионерка Љиљана Лепојевић, друго место при
пало је Анђели Стефановић, док је треће место заузела Надица
Филиповић. Награду за најбољи декорацију добила је Наташа
Марковић.
– Пихтије спремам са пуно љубави, уживања и стрпљења, она
ко како их је кувала моја мајка, а по
истом рецепту их спремају и моје
ћерке. Лепо је што се и младе дома
ћице интересују за ово старинско
јело и траже рецепт – каже Љиља
на Лепојевић (72), која је пензију
стекла као куварица у ђачкој кухи
њи у Крушевици.
Поред више награда за најбоље
припремљене пихтије протеклих
годи
на, Љиља
на је на Вин
ском
балу, као уче
сни
ца етно кухи
ње,
освојила прве награде за виногра
дарски ђувеч, питу и слана пецива.

Д. К.
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ТРАДИЦИЈА

Широм Србије пливало се
за часни крст
Х

рабри и смели младићи,
њих 52, надметали су се
за освајање часног бого
јављенског крста на Западној
Морави у Трстенику. Плива
ње је одр
жа
но под покро
ви
тељством општине Трстеник,
а међу такмичарима су били
и тро
го
ди
шњи дечак и њего
ва седмогодишња сестра, који
су дошли да подрже оца који
је пливао за часни крст. Први
до циља допливао је Михајло
Аџић и изнео крст на обалу уз
громогласан аплауз присутних
грађана.
Пливање за часни крст у Свр
љигу ове године је одржано на
базену Пастириште, јер у Тимо
ку није било воде. Пливало је 12
Сврљижана, а први је до часног
крста стигао Ален Мацура. На
свечаности у СО Сврљиг побед
нику је уручен сребрни ланчић
са крстом, а свим такмичарима
пригодни поклони.
Ову манифестацију од 2012.
године успешно организују
црква Свети цар Константин
и цари
ца Јеле
на у Свр
љи
гу и
локална самоуправа са број
ним спонзорима. И ове године
посетиоци су уживали у топлим
напицима, белмужу и пихтијама.
Богојављенско пливање за
часни крст окупило је на Бор
ковачком језеру крај Руме

50 учесника, највише откако
се организује. Најбржи је био
Огњен Бабић (19) из Руме, коме
је припао златни крст. Најбржа
међу девојкама била је Милица
Пауковић, док је најмлађи так
мичар Лав Кнежевић (8) освојио
највећи аплауз. Огњен, Мили
ца и Лав добили су по 10.000
динара од локалне самоуправе.
Организатори 9. Богојављен
ског пливања били су Српска
православна црквена општина
Рума и Спортски савез општине.
Обреновчанин Никола Банко
вић победник је 7. богојављен
ске пливачке трке за часни крст,
одржане на Сави, у Забрежју.
У конкуренцији 33 пливача, на
деоници од 33 метра, која сим
болизује Христове године, Бан
ковић је убедљиво победио.
Најстарији учесник био је Јован
Панајотовић (62). Ана Пантелић
била је једина девојка међу пли
вачима, а у трци су учествовала
три брата Комленовић и браћа
близанци Ђорђе и Јован Бајић.
Победнику Николи Банкови
ћу је поред крста припала икона
свете Богородице. Банковић је и
пре девет година славио на трци
одржаној на Ади Циганлији.
Андрија Петковић, ученик
четвртог разреда нишке гим
назије „Стеван Сремац”, први је
стигао до часног крста у трци

Победници на Борковачком језеру: Милица, Огњен и Лав

Најбржи у Нишу: Андрија Петковић

која се у Нишу традиционал
но организује на Богојављење.
Андри
ја (18) је био нај
мла
ђи
од деветнаест такмичара коли
ко их је ове године пливало на
отво
ре
ном базе
ну СЦ Чаир у
Нишу.
Организатор пливања за
часни крст је већ четр
на
ест
година заредом Градска општи
на Медијана која је за победни
ка обезбедила ловоров венац,
златни ланчић са крстом и нов
чану награду од 30.000 динара.
Пригодне поклоне добили су
и остали учесници пливања а
нај
ста
ри
ји међу њима био је
пензионер Иван Ђорђевић (71)
коме је ово девето такмичење.
Потпоручник Лазар Милић (23)
из власотиначког села Дадинце
први је, као и лане, допливао до
часног крста у хладној Власини.
Он је уједно и први победник так
мичења у региону.
Лазар је ове године натпли
вао 62 пли
ва
ча из Лесков
ца,
Лебана, Ниша и Власотинца...
Најмлађи међу њима је био три
наестогодишњи Андрија Лаза
ревић из власотиначке варо
ши, који је већ 11 пута пливао
у друштву са оцем. Он је, као и
победник Лазар Милић, добио
на поклон златник.
Богојављенско
такмичење
пливача у Власотинцу одржава
се већ 14 година, у организаци
ји туристичке организације и
локалне самоуправе.
У Јабланичком управном
окру
гу пли
ва
ло се на минус
два степена у Јужној Морави,
Јабланици и Вучјанки. Велики
број пливача, али и радозналих
посматрача окупио се у Власо
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тинцу, Грделици, Лебану, Вучју,
Богојевцу, Шилову и Винарцу.
Током ових наступа организо
ване су „пихтијаде” у Грделици и
у Власотинцу, а било је и свад
барског купуса, разних гулаша,
куваног вина и грејане ракије...
На јубиларном, 20. пливању
за часни крст у Кладову два
десет двоје одважних плива
ча скочило је са палубе брода
„Ђердап 2” у хладну воду Дуна
ва. Најбрже је до часног крста
допливао Стеван Васиљевић из
Лазаревца, иначе рођен у Кла
дову. Васиљевић је спортиста и
на привременом је раду у Кини.
Одмор у Кладову искористио је
да покаже одважност да први
доплива до часног крста.
Међу пли
ва
чи
ма је била и
Светлана Вуковић (53) из Кла
дова којој је ово 17. пливање за
часни крст. Године 2018. прва је
из Дунава извадила крст.
Покровитељ такмичења је
локална самоуправа, а златник
победнику даровала је златара
„Два срца”. Признања и новчане
награде уручио је председник
општине Кладово, Саша Нико
лић. Победници су се одрекли
новчаних награда у корист Удру
жења за помоћ особама омете
ним у развоју „Нада” у Кладову.
На језеру у крагујевачким
Шумарицама одржана је тра
диционална
манифестација
„Пливање за крст часни”. Титу
лу је ове године освојила пет
наестогодишња Марта Дуњић,
ученица Прве крагујевчке гим
назије, која је била и најмлађа
учесница.
Екипа сарадника
„Гласа осигураника”
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погледи

ДЕПРЕСИЈА У ПОЗНИМ ГОДИНАМА

Терет
суморних
мисли
Рок од две недеље

Болест погађа све узрасте, али
се најтеже дијагностикује
код старијих, где дуго остаје
непримећена или се промена
понашања приписује деменцији

Пишући својевремено о „тихој епидемији”,
лондонски „Тајмс” је навео да 85 одсто ста
ријих људи са депресијом не прима никакву
терапију, јер лекари имају проблема да успо
ставе дијагнозу или је бркају са деменцијом.
У исто време и пацијенти, често изолова
ни, живе усамљенички живот, ни са ким не
стао је иза нас 20. јануар, „тужни поне разговарају, немају мотив да траже помоћ и
дељак”, најдепресивнији дан у годи због свега тога су у значајном ризику од суи
ни, проглашен таквим на основу кал цида. Утолико је парадокс већи, јер депреси
кулација са већим бројем параметара, а нама ја може успешно да се лечи.
Губитак интересовања за свет око себе
се расположење још није поправило.
Није чудо, прошли божићи, нове године, није нормални део старења, подсећају струч
славе и прославе, остала само зима и дугови њаци. Они тиме хоће да нагласе да старост
као животно доба има свој ток, док је депре
за које тек треба смислити како да се врате.
сија болест. Међутим, у
Звучи вицкасто, али мно
пракси често сами себе
ги
ма није до шале. После
Проверити слух
демантују.
празничне еуфорије, суо
Оболели од депре
чени са бригама оставље
Оштећење слуха један је од
сије у позним година
ним накрат
ко по стра
ни,
важних чинилаца у менталном
ма жртве су старосне
људи западају у располо
паду личности, изолацији и
дискриминације, пока
жење које олако описују
осиромашеној комуникацији.
зало је истраживање
као депресивно. Али овде
Зато се обавезно препоручује
поменуте
британске
није о таквима реч. Њихово
испитивање слуха, јер се дијаг
сту

д
и

ј
е.
Лека
ри опште
нерасположење, забрину
ноза лако успоставља а у слу
праксе који пропис у
тост, без
вољ
ност, што све
чају сметњи, слушни апарат ће
ју терапију старијим
само по себи свакако није
не само отклонити примарни
пацијентима у великом
пријатно, углавном је про
проблем, већ превентивно
броју случајева ускра
лазно стање и објашњиво
деловати на могућу појаву
ћују психолошки трет
непосредним узроцима.
депресије до које би дошло
ман, већ им дају само
Депре
си
ја је нешто пот
услед губитка контакта.
антидепресиве, заузи
пуно другачије. Озбиљна
мајући став да је њихо
болест која се испо
ља
ва
осећајем туге и безнађа, одсуством радости во стање природна последица старења,
и задовољства, појавом неодређеног страха, „део спектрума, укључујући усам љеност,
бесперспективности, осећаја кривице, поре недос татак социјалне повезанос ти, сма
мећаја сна… Често потцењена, непримеће њење функција”, па је имајући све то у
на, нелечена, поготово код старијих, мада је виду, депресија „разум љива” и „оправда
управо код те популације заступљена у вели на”, преноси „Телеграф”.
У истом чланку се констатује да је у пита
ком постотку.
Према заједничкој студији Универзитетског њу стереотип како старији људи нису вољни
колеџа у Лондону и Универзитета у Бристолу, да прихватају нове ствари и промене, нити су
четири од десет особа старијих од 75 година у заинтересовани за разговоре са терапеутом.
Великој Британији показују неке знаке депре Насупрот томе, друге студије су потврдиле
сије, док једна од десет из те старосне групе изузетно добра реаговања пацијената позне
доби на психотерапију.
има тежак депресивни поремећај.

О
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Највећи проблем је са старима који
живе сами, јер се у породици брже при
мете симптоми и уочи да се са најстари
јим чланом нешто дешава.
Промене су разне, могу бити дискретне
или упадљиве: губитак интересовања
за ствари које су доскора причињава
ле задовољство, упорна туга, осећај
беспомоћности, тешкоће у концентра
цији, недостатак енергије, избегавање
регуларних активности, смањење или
повећање апетита, поремећај сна, успо
рени покрети и говор, иритабилност,
болови који не пролазе, размишљање о
смрти… Ако неки од оних знакова трају
дуже од две недеље, треба се обратити
лекару. Иначе карактеристично за ста
рију популацију (а исто важи и за децу)
јесте да су соматски симптоми, попут
чудних болова и разних сметњи, пре
овлађујућа индикација за депресију,
више од психолошких сигнала.

Заправо једини прави и адекватан при
ступ, са оптималним резултатом, јесте обје
дињавање оба третмана, медикаментозног
и психолошког. Али, истини за вољу, то би
подразумевало идеалне услове који мало
где могу да се обезбеде, те не пада сва одго
ворност на лекаре.
Осамдесетогодишњак са клиничком депресијом по правилу нема само ту дијагнозу,
већ су ту обично и кардиолошки проблеми
или неуролошки, ортопедски и други који
изи
ску
ју узи
ма
ње леко
ва, и онда је врло
тешко наћи баланс и избећи сударање и кон
траиндикације.
У сваком случају, важно је и охрабрујуће
сазнање да особа у дубокој старости и са
депресијом не мора да буде искључена из
живота, да пати у тишини. Лечење даје јако
добре резултате, стално се наглашава, важно
је само не занемарити симптоме. Ту главна
улога припада околини која би могла и мора
ла благовремено да реагује.
Д. Драгић
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ПЛАНЕТА ПЕНЗИОНЕРА

ГРЧКА: Повишица после
многих смањења
После много година, скоро једну деценију,
дужничке кризе и стезања каиша које је донело
серију смањивања пензија, грчки пензионери су
дочекали добру вест: коначно je на дневни ред
дошло и њихово повећање.
Предлог закона о томе достављен је парламен
ту у јануару и њиме се предвиђа да ће повишице
износити између три и десет одсто за оне који су
пензионисани са најмање 30 година радног стажа.
Конкретно, просечно повећање износиће између
60 и 70 евра.
Закон предвиђа и укидање границе за максимал
не пензије која је током кризе одређена на 1.300 евра. Буџетом грчке владе за 2020. пред
виђено је да се за пензије одвоји додатних милијарду евра.

ЧЕШКА: Пензије
не зависе од
економије
Пензије у Чешкој ће расти без обзира
на економску ситуацију у земљи, па ће
догодине са садашњих 14.326 круна (570
евра) нарасти на 15.000 круна (597 евра),
била је новогодишња честитка премијера
Андреја Бабиша старијим суграђанима.
Бабиш је у телевизијском интервјуу поручио да нема места страховањима да неће бити
довољно новца за будућу исплату пензија и тиме демантовао неке пројекције у оптицају
по којима ће чешки пензијски систем у следећих десет до двадесет година бити у великом
дефициту због пораста броја људи који ће у овом периоду завршити радни век.
Премијер је на ово одговорио како је тачно да ће бити више пензионера, али да ће
се фондови адекватно пунити упркос томе што ће се смањити број оних који уплаћују
пензијске доприносе – јер ће у међувремену порасти и плате, а са њима и реална вред
ност тих уплата.

ШПАНИЈА:
Повратак 
индексирања
Повишицу за својих 11 милиона пензионе
ре најавила je и левичарска коалиција која је
формирала владу Шпаније: на њеном првом
окупљању у овој години донета је одлука да
се пензије усклађују са инфлацијом у 2019.
години. То је мера којом се чува стандард
пензионера, речено је у образложењу.
С обзиром на то да је инфлација била
скром
на – само 0,9 одсто – аде
кват
на
ће бити и пови
ши
ца. Оно што ову вест,
међу
тим, чини суштин
ски добром, јесте
повратак индексирања пензија у складу
са растом цена, што је пређашња конзер
вативна влада укинула још 2014. као меру
штедње и фискалне консолидације.
Пензионери су због тога протеклих годи
на често организовали уличне протесте,
који су били праћени и захтевима да се цео
пензијски систем реформише.

ШВАЈЦАРСКА:
Неравноправност
жена
У Швајцарској је најављена реформа пен
зијског система која треба да ублажи њего
ву велику ману: неравноправност између
мушкараца и жена.

ЈАПАН: Реформа за оседело друштво
Јапанска влада је крајем децембра
прошле године најавила „пензијску
реформу за оседело друштво” која ће
се на дневном реду парламента наћи
у марту. Међу новитетима који се наја
вљују јесте и могућност да радни век,
за оне који то желе, може да траје и до
75 година живота.
Тиме треба да се олакша све акутни
ји проблем нације: растући јаз између
броја рођених и умрлих, због чега је
прошле године у земљи било чак око
пола милиона људи мање него у 2018.
У 2019. у Јапану је рођено 900.000 беба, што је најмањи број још од 1874, када је број ста
новника тамо био чак 70 одсто мањи него што је данас.
На другој страни, број умрлих је нарастао на 1,4 милион
 а, што је највише од Другог свет
ског рата.
Јапан се иначе сматра нацијом са највише седих – старије од 65 је 28 одсто његових ста
новника.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2020.

Како ствари сада стоје, пензије жена су у
просеку два пута ниже од пензија мушка
раца: према актуелним подацима, сред
ња вредност пензија за мушкарце је 2.301
швајцарски франак (2.143 евра) за мушкар
це и 1.221 „швајцарац” (1.137 евра) за жене.
Ово се објашњава чињеницом да жене
раде слабије плаћене послове, а поврх
тога предочава се и податак да свака трећа
жена не прима никакву пензију.
Најављена реформа, чији се рокови за
реализацију не помињу, предвиђа повећа
ње пензија за 100 до 200 франака месечно,
али је критикована због тога што не чини
довољно да смањи родну неравноправ
ност у пензијском систему. 
М. Б.
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хроника
ЛЕСКОВАЧКО ТРЕЋЕ ДОБА НЕ МАРИ ЗА ГОДИНЕ

Уз чочеке дочекали
Нову годину
Л

есковчани су веома буч
но доче
ка
ли нову 2020.
годину. Весело је било по
кафанама и ресторанима, као и
на позорници пред Лесковач
ким културним центром. Ипак,
највеселији су били припадни
ци трећег доба за које је прире
ђен традиционални новогоди
шњи концерт.
Велика сала Дома пензионе
ра у Лесковцу била је препуна.
Наступиле су све секције КУД
„Пензионер”, певачке групе,
фолклорци, песници и глумци.
А када је орке
стар засви
рао

чочек и друге брзе игре, то је
био незванични позив да сви
ускоче у колце, па се Дом пен
зионера заталасао од елегант
них одела и хаљина.
Пре концерта одржан је при
јем за регионалне активисте,
што је била прилика да се суми
рају прошлогодишњи резулта
ти и поделе похвале.
– Током 2020. удру
же
ње ће
наставити да се бави здравстве
ним и економским збрињава
њем чланова. У децембру про
шле године поделили смо око
три хиљаде ваучера пензионе

рима са најнижим примањима
ради набавке основних потреп
штина у локалном хипермар
кету... Са том праксом настави
ћемо и у првом кварталу ове

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ВЛАДИМИРЦИ

Циљ – решити сваки
поднети захтев
Општина Владимирци има 4.000 пензио
нера, од којих је једна трећина учлањена
у Удружење пензионера. Ово је пољопри
вредни крај, па Удружење има више пољо
привредних пензионера него оних из рад
ног односа. Због ниских пензија, чланари
на је симболична, и Удружење се финанси
ра из других извора, као што су донације и
пружање услуга.
Удружење пензионера општине Влади
мирци се током целе године бави мате
ријално-социјалним потребама чланства,
почев од набавке огрева, хуманитарних
пакета, зимнице...
– Од почетка године крећемо са актив
ностима везаним за набавку најнеоп
ходнијих потрепштина за наше чланове.
Обезбеђујемо им огрев, зимницу, основне
намирнице, месне прерађевине и друго,
по повољним ценама – каже председник
удружења, Мирко Лазаревић.
– Увек тежимо, у границама својих
могућности, да помогнемо и изађемо у
сусрет свим поднетим захтевима, било да
су правне природе, или је реч о оствари
вању права на туђу помоћ и негу и слично
– каже Лазаревић.
По његовим речима, фонд солидарно
сти није довољно активан. Према еви
денцији Удружења, око 30-40 најсиро
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машнијих чланова потражује неку врсту
новчане помоћи. Посредс твом Фонда
ПИО, 14 најс таријих Владимирчана је
бесплатно корис тило погоднос ти неког
од климатских лечилишта. Веома су
посећена периодична дружења и посто
ји интересовање за одлазак на једно
дневне излете.
Од значајнијих инвестиција на тери
торији општине, у Дебрцу је, у сарадњи
са локалном самоуправом, на дотрајалој
згради клуба пензионера реконструисан
кров и окречене просторије. Општина је
донирала материјал и опрему за неопход
не поправке а најстарији мештани Дебрца
трошкове мајсторских радова.
М. Ашковић

године – истакао је Братислав
Здравковић, председник овог
највећег регионалног удруже
ња на југу Србије.
Т. Стевановић

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПЕНЗИОНЕРА ТРСТЕНИК

Реализоване све
активности
Руков одс тво
пенз ион ерс ке
о р г ан из ац и 
је у Трсте
ни
ку успе
шно је
р е ал из ов ал о
све активности
планиране за
2019. годину.
Радило се у интересу чланова и тако ће
се наставити и у овој години.
– Обезбеђивали смо за чланове основ
не намирнице и огрев, одобравали им
бескаматне позајмице, делили помоћ
кад год је било могуће. Обилазили смо
болесне и непокретне чланове, давали
поклоне. Пензионери који су испунили
услове, њих 27, били су 10 дана у некој од
бања о трошку Фонда ПИО. Почели смо
већ са уписом огрева за ову годину и то
ће трајати до краја фебруара. Дружења и
путовања су незаобилазна. Управо сам
контактирао организацију пензионе
ра у Александровцу, и они ће нам доћи
у посету. Хвала свим нашим члановима
на сарадњи и разумевању – поручио је
Миленко Вучковић (на слици), председ
ник Општинске организације пензионе
ра у Трстенику, у разговору за „Глас оси
гураника”.

Д. Ивановић

31. јануар 2020. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

АКТИВНОСТИ ИНВАЛИДА РАДА У КЛАДОВУ

Весело за дочек
О

пштинска организација инвалида
рада у Кладову организовала је у
хотелу „Ђердап” дочек православне
Нове године (на слици). Уз песму и весе
ље, људи трећег доба, њих више од двеста,
пожелели су једни другима још једном сре
ћу и добро здравље и да се поново сретну
на оваквом дружењу. Даме су биле бројније
и договориле су са чланицама Актива жена
прославу Осмог марта.
Председник кладовског удружења инва
ли
да рада, Зоран Бука
та
ре
вић, каже да
су многи чланови били активни протекле
године па су заслужили и да се провеселе.
Иако у позним годинама, доста њих се анга
жовало да помогне онима којима је помоћ
потребна. Тако је за новогодишње и божић
не празнике подељено неколико пакета са
намирницама и средствима за хигијену.
– Солидарност нема границе, па нам се
придружила и др Снежана Мирчетић, секре

тар Црвеног крста у Кладову, која је са својим
волонтерима поделила неколико пакета нај
сиромашнијим и најугроженијим житељима
општине Кладово – закључује Букатаревић.
Заступник удружења, Петар Челенковић,
каже да пензионери могу сваког петка да
измере ниво шећера у крви и висину при
тиска. Право на рехабилитацију у бањама о
трошку Фонда ПИО остварило је неколико
инвалида рада из Кладова. Онима који нису
успели тако да оду на опоравак, омогућено
је да плаћањем у више месечних рата, уз
организовани превоз, отпутују до Пролом и
Луковске бање. Челенковић истиче и број
не излете, као и активни рад културне, спо
ртско-рекреативне и секције жена. Оства
рена је сарадња са бројним удружењима у
Србији, али и у Бугарској и Румунији.
Већ су се усталили сусрети пензионе
ра Зајечарског и Борског округа на којима
редовно учествују и ветерани из Кладова

који су добри свирачи и играчи, а КУД осва
ја и прва места на регионалним такмиче
њима. А тек риболовци... Од малих ногу су
на Дунаву па су најчешће победници рибо
ловачких такмичења, набраја Челенковић
активности овог кладовског удружења.
У. Бановић

ПРИМЕР ЗА ПОШТОВАЊЕ

Две и по деценије у пензионерском колу
Стоја Ћирић (81), чланица Удруже
ња пензионера кикиндске општине,
престала је недавно због здравстве
них разлога да игра у фолклору КУД
„Сунчана јесен”. Две и по деценије је са
својим вршњацима неговала народне
обичаје, онако како је научила кад је
била млада. У ондашњој Занатској обу
ћарској задрузи „Пролетер” изучила је
занат, да би се касније преквалифико
вала и пензију дочекала у „Графици”.
О свом ангажовању у „Сунчаној
јесени” истиче да, захваљујући број
ним гостовањима КУД, упознају мно
ге крајеве и нове пријатеље.
– Најупечатљивије успомене
носим са наступа на „Златном опан Стоја Ћирић (прва слева) у колу „Сунчане јесени”

ку” у Ваљеву и „Колу за Гиниса” у Новом
Саду. Незаборавни су боравци у Руму
нији и Чешкој, али и у свим местима у
Србији где смо играли – каже наша саго
ворница.
Стоја Ћирић је од 1999. године доне
давно конобарисала у Клубу пензионе
ра у Кикинди, три дана недељно, али и
приликом одржавања различитих пен
зионерских манифестација.
Матично удружење јој је приредило
свечани испраћај у „другу пензију”. Том
пригодом је добила на поклон хималај
ску лампу, а обасута је и цвећем. Стоја је
обећала да ће наставити дружење коли
ко јој здравље дозвољава.
С. Завишић

Медијанин Божићни кутак у Нишу
У пор
ти нишког Сабор
ног хра
ма од 8. до 12. јануара одржан је
„Медијанин Божићни кутак”. Орга
низатор манифестације, градска
општина Медијана, желела је да се
чаролија новогодишњих и божић
них празника продужи и да, посеб
но најмлађи, још неко време ужива
ју у празничној атмосфери.
Простор око Саборног храма био
је посебно уређен а на штандови
ма су изложени производи и руко

творине које чувају од заборава
традиционалне православне оби
чаје. Грађанима су служени топли
напици, домаћи колачи и пецива а
на отварању је био величанствен
ватромет и пригодан програм који
је извео КУД „Абрашевић”.
На манифестацији је први пут
учествовало Удружење ЗОО планет
из Ниша па су најмлађи имали при
лику да се друже са занимљивим
животињама (на слици). 
Љ. Г.
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пензионерски кутак
ПИРОТ

Пријатељство са
Прокупљем
Педесетак пензионера инвалида рада из Пирота били су
гости колегама из Прокупља, где су заједнички уз песму и
игру прославили Православну нову годину.
Било је то предивно дружење пензионера две општинске
организације које имају изванредну сарадњу на свим пољи
ма живота и рада.

ГЦ ЛЕСКОВАЦ

Обележили крсну славу
Установа за одрасле и старије Лесковац обележила је 14.
јануара крсну славу Светог Василија Великог у присуству
запослених, корисника и пријатеља. Обред је служио јереј
Хаџи Славиша Станојевић, а овогодишња домаћица, Јавор
ка Лијескић, предала је Јагоди Стојиљковић славу за наредну
годину.
Гордана Савић, директорка Установе за одрасле и старије,
упосленицима је уручила јубиларне награде за вишедецениј
ски рад.
У Установи за старе и одрасле особе у Лесковцу, која рас
полаже са 180 кревета, одавно нема слободних места, праве
се листе чекања, а све је више корисника са прогресивном
деменцијом, Паркинсоновом болешћу и Алцхајмером, каже
Гордана Савић.
Потражња за место више не престаје у последње две годи
не, а основни проблем је што је највећа потражња за стацио
нарем.
Д. К.

ГЦ „СРЕМ”

Везом против магле

Током јануарских дана пуних магле, кориснице румског
Геронтолошког центра „Срем” пронашле су забаву на радној
терапији. Новим техникама, уз помоћ запослених у ГЦ „Срем”,
станарке румске установе везом украшавају памучне торбе и
уживају у својим радовима. 
Г. В.
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Договорено је да с пролећа Прокупчани гостују у Пироту.
Биће то прилика да се Пироћанци одуже колегама из Проку
пља, а разговараће се и о искуставима у раду ове две орга
низације.
– Убудуће ће се сигурно много више дружити пензионе
ри инвалиди рада Прокупља и Пирота, јер једном сковано
пријатељство, остаје заувек – каже Часлав Костић, председ
ник Општинске организације инвалида рада и пензионера
Пирота. 
С. П.

КИКИНДА

Славље по оба календара
Општинско
удру
жење пензионера је у
свом Дому у Кикин
ди
организовало
дочек
Нове годи
не по оба
календара.
Програм
су у оба наврата при
редили чланови Кул
турно-уметничког дру
штва „Сунчана јесен“, с
тим што је дочек Пра
вославне нове године
обележило и пригодно
учешће Јована Сила
шког, протојереја у
пензији. Прославама је
присуствовало по 130
пензионера.
Чланови креативне секције „Сунчане јесени” пригодно су
украсили салу у чијој декорацији су уживали и посетиоци
Клуба пензионера. Добитке за томболу обезбедили су спон
зори, пословни сарадници Удружења пензионера, а остваре
ни приход намењен је за рад КУД „Сунчана јесен“.
С. З.
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РУМА

Екс
понати ГЦ „Срем”
СУБОТИЦА
уТрет
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ани звуком
ПИРОТ

Заиграли на
Бабином зубу
Градско удружење пензионера Пирот почетком августа орга
низова
ло је једнодневни излет и дружење на Старој планиЛАПО
ВО
ни. Стотину пензионера, махом пензионерки, уживало је на
Бабином зубу.
За поменуту дестинацију владало је велико интересовање,
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дуплирање или изостајање помоћи.
И. М.

Помоћ пензионерима

ВРАЊЕ

Ново удружење
У Врању је прошле гоцине формирано удружење „Треће
доба 017”. На челу удружења је председница, Радмила Весе
линовић. Чланарина износи три стотине динара, а досад
имају три стотине чланова. Тај број се сваким даном повећа
ва. Почасни члан друштва је доајен Предраг Стојковић Драк
че, коме су недавно прославили 94. рођендан.

КИКИНДА

И историја и природа

Поводом две деценије одржавања ликовне колоније у Геронтолошком центру „Срем”, Румљани су имали прилику да
погледају изложбу радова у центру града од 23. до 30. августа.
ГЦ „Срем” је током двадесет година успео да формира колекцију коју чини више од 460 слика и скулптура, од којих је
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Г. О.

НЕГОТИН
БАЈИНА БАШТА

Па
кетиСрп
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скећи
нове године
угро
Удружењже
е пензни
ионерма
а Бајина Башта од пре четири године

организује дочек Српске нове године. Тако се овог 13. јануа
Чланови Удружења пензионера општине Неготин ових дара окупило 160 пензионера из Бајине Баште и 210 из Шапца,
на су завршили расподелу пакета социјалне помоћи материУжица, Ариља, Нове Вароши, Власенице, Зворника, Шекови
јално најугроженијим пензионерима у складу са утврђеним
ћа, Милића, Сребренице и Братунца.
критеријумима. Расподељено је 200 пакета, појединачне
У име домаћина, присутне су поздравили председник
вредности 500 динара. За набавку најнужнијих прехрамбеУдружења пензионера Бајина Башта, Недељко Ракић, и члан
них намирница по одобреном пројекту 100.000 динара је
Организационог одбора, Божо Алексић.
обезбеђено из буџета општине Неготин.
– Ови сусрети су више од дочека и пуно значе припад
Неготинско Удружење пензионера има 1.800 чланова, који
ницима трећег доба, па ћемо се трудити да се организују и
редовно измирују годишњу чланарину од три стотине динаубудуће. Посебно захваљујемо удружењима из Републике
ра. На општинском конкурсу за доделу средстава Удружењу
Српске којих је све више на овој свечаности – каже Недељ
је ове године за пројекат којим су конкурисали локална самоко Ракић.
управа наменила 350.000 динара.
Ј. С.
Уз вечеру, пиће, песму, игру и одлични оркестар, славило
се до иза поноћи.
М. А.

Шездесетак чланова Удружења пензионера кикиндске општине имало је недавно прилику да упозна културне знаменитости Сомбора. Они су обишли сомборски Народни музеј
(на слици), а кустос овог музеја провео их је и кроз значајне
делове града. Успут су видели природне лепоте које Сомбор
сврставају међу најзеленије градове Србије. Импресионирала их је зграда Жупаније, као и архитектура других здања.
Пре тога Кикинђани су предахнули у кругу етно објеката
„Дида Хорњаковог салаша”. Тамо су видели буњевачку етно
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Свакој од наведених речи, треба пронаћи место у лику,
како би се добила исправна укрштеница. Као испомоћ
уписана су сва изолована слова.
ВОДОРАВНО:
2 слова: ДА, КА, КС, ЛА, ЛИ, СИ, СЛ.
3 слова: ДАД.
4 слова: ИРАН, КОКА, РАНА, УЛОВ, УДАР.
5 слова: БРЗАК, ОЊЕГА, УНИЈА,
6 слова: АРИМАН, ЕПИРКА.
7 слова: АКТОВКА, ИРАЧАНИ, ЛИБЕРАЛ, МАРБУРГ,
ТИТАНИТ, ФАНФАРЕ.
УСПРАВНО:
2 слова: АГ.
3 слова: АМИ, ВУК, НАР, ТАС,
4 слова: ОКЕР, УСНА,
5 слова: АЛИДА, ИЛИРИ, КАДАР, ТРИНА,
6 слова: АВАЛИТ, ГАЛИНА, ЛИВАДE, ЗОБАТИ, КАПАРА,
ФУДБАЛ, ФРКАЊЕ,
7 слова: АМЕРИКА, ОБРАЧУН,
11 слова: КРАСНОЈАРСК.

РЕШЕЊЕ ИЗ ОВОГ БРОЈА- СКАНДИНАВКА: простор, лектира, Антоњин, одавати, вена, иц, и, траса, ћс, име, лоша, б, Костнер, угледно, као, мој, Ин, Кали, ц,
фенол, Америго, Ања, и, Амелија, нарамак. МОЗАИК УКРШТЕНИЦА: актовка, Марбург, Епирка, рана, сл, Ирачани, ка, улов, а, унија, кс, дад, фанфаре, удар,
кока, брзак, в, а, Оњега, либерал, ла, ли, титанит, Ариман, си, Иран.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Запошљавање инвалидских
пензионера

?

Р. М., Јагодина: Да ли, као цивилни инвалидски пензионер
(пензија остварена 2016. године по основу операције кан
цера дојке), имам право да конкуришем за судског порот
ника по конкурсу Високог савета судства а да то нема никаквог
утицаја на статус инвалидске пензије у случају мог избора на
период од пет година?
Одговор: Корисник инвалид
ске пензије може ући у осигура
ње по уговору о делу, уговору
о повременим и привременим
пословима или ауторском уго
вору и у том случају неће се
позивати на поновну оцену
радне способности, нити ће му
се обустављати исплата инва
лидске пензије.

Корисник инвалидске пен
зије не може да се запосли, тј.
не може да закључи уговору о
раду. Потписивањем уговора о
раду инвалидском пензионеру
се обуставља исплата пензије и
позива се на контролни лекар
ски пре
глед. Од исхо
да кон
тролног прегледа зависи даља
исплата инвалидске пензије.

Радно ангажовање корисника
новчане накнаде

?

Л. К., Неготин: Да ли особе које су корисници накнаде за
туђу помоћ и негу или које су са телесним оштећењем
могу да буду у осигурању?

Одговор: Корисници нов
чане накнаде за помоћ и негу
дру
гог лица, као и осо
бе са
телесним оштећењем могу
да буду у осигурању, тј. рад
но ангажоване, јер постојање

потре
бе за помо
ћи и негом
другог лица, као и одређени
проценат телесног оштеће
ња не подразумева да та лица
имају и потпуни губитак радне
способнос ти.

Стаж из Словеније

?

М. Т., Београд: Радио сам у Словенији од 1980. до 1988.
године. У том периоду за четири године рада имао сам
увећање стажа 12+4, и за то поседујем потврду. Од 1988.
године до данас радим без прекида и такође имам увећа
ни радни стаж. Ускоро пуним 40 година радног стажа, ако ми
се споји и стаж из Словеније. Занима ме како могу да прове
рим, пре него што прекинем радни однос, да ли ми је уплаћен
допринос за ПИО за рад и бенефиције у Словенији. Да ли могу
да спојим радни и бенефицирани стаж из Словеније и Србије
да бих заједно остварио пензију из Словеније и Србије?
Одговор: Пре него што се
одлучите за прекид радног
односа, обавезно поднесите
преко надлежне филијале ПИО
захтев за потврђивање стажа у
Словенији. Кад добијете подат
ке о стажу из Словеније, обра
тите се служби правне помоћи
у својој филијали ПИО, где ће
Вам тачно прерачунати колико
имате укупно стажа осигурања
у Србији и Словенији, нарочи
то због бенефицираног радног
стажа и евентуалне могућности
снижавања старосне границе.

Када Вам буду прерачунали стаж
осигурања и утврдили са којим
датумом испуњавате услов за
пензију, можете да раскинете
радни однос и поднесите захтев
за остваривање права на старо
сну пензију. Иначе, нема сумње
да се стаж из Словеније и Србије
сабира приликом утврђивања
услова за остваривање права из
пензијског и инвалидског оси
гурања, при чему свака држава
уговорница исплаћује сразмер
ни део пензије за стаж остварен
у тој држави.

Остваривање права на
инвалидску пензију

?

М. Л., Пожаревац: Рођена сам 24. 11. 1954. године. Опери
сана сам од карцинома 2018. године после чега сам упу
ћена на хемотерапију. Од тада сам константно под тера
пијом. Имам и срчане проблеме, аритмију. Радила сам укупно
5,5 година. Да ли имам право на инвалидску пензију и шта је
потребно од докумената?
Одговор: Пре
ма Зако
ну о
пензијском и инвалидском
осигурању, за остваривање
права на инвалидску пензију
потреб
но је да лекар вештак
утврди да код осигураника
постоји потпуни губитак рад
не способности. Други услов је
да осигураник има најмање пет
година стажа осигурања и да

у моменту подношења захте
ва за инвалидску пензију није
старији од прописаних годи
на за старосну пензију. У 2020.
години, за осигураника жену
то је 63 године живота. С обзи
ром да Ви имате више од про
писане 63 године живота, нема
услова за остваривање права
на инвалидску пензију.

Услови за остваривање породичне
пензије удове

?

Б. Т., Бачка Топола: Пензионер сам, удовац, стар 80 годи
на. Оженио сам се удовицом која је млађа од мене 35
година и која живи са мном у мојој породичној кући.
Иначе, она је била венчана супруга мог сина који је преми
нуо пре две године. Да ли ће она после моје смрти стећи пра
во на породичну пензију и који су услови потребни да то пра
во оствари?
Одговор: Удова стиче право
на породичну пензију уколико
је до смрти брачног друга навр
шила 53 године живота. Удова
која до смр
ти брач
ног дру
га
није навршила 53 године живо
та, али је навршила 45 година
живота, стиче право на поро
дичну пензију кад наврши 53
године живота.
Изменама и допунама Закона
о ПИО, који је у примени од 14.
децембра 2019. године, прописа
но је да право на породичну пен
зију може да оствари супружник
и ванбрачни партнер, уколико су
брак, односно ванбрачна зајед
ница живота трајали најмање три
године, или ако са умрлим осигу
раником, односно корисником
права, има заједничко дете.
На овај начин су брачни дру
гови и ванбрачни партнери
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у потпуности изједначени у
погледу услова за остваривање
права на породичну пензију, јер
се у оба случаја тражи испуње
ње једног од два алтернативно
постављена услова, постојање
заједнице живота у трајању од
најмање три године, или зајед
ничко дете.
Уко
ли
ко је дошло до пре
станка заједнице живота, поред
супружника из разведеног бра
ка и ванбрачни партнер може
остварити право на породичну
пензију после престанка зајед
нице живота ванбрачних парт
нера, али само ако му је суд
ском пресудом утврђено право
на издржавање.
Постојање ванбрачне зајед
нице и обавезе издржавања
утврђују се у ванпарничном
поступку.
25

Да ли сте знали ...
– да је разлог за постојање преступне
године усклађивање календарске године
са астрономском – односно да не би дошло
до тога да усред лета дочекујемо нову годи
ну? Први који су у календар додавали један
дан сваке четири године били су Египћани који су на овај начин
усклађивали календарску и сунчеву годину.
– да се преступном годином нази
ва она годи
на која има 366 дана,
односно она у којој фебруар траје
29 дана? Године које имају 365 дана
називају се просте године. Преступна је свака четврта годи

на, па се тако и унапред и уназад може израчунати да је пре

ступна она година која је дељива бројем 4.
– да је Миланковићев кален
дар најтачнији пошто, за разли
ку од јулијанског и грегоријан

Мемоари
Ја сам полиглота. Знам да ћутим на више језика.
Отиском палца се не пишу мемоар
 и.
Шта ће ми душа у рају када је у носу.
Чим ланем кажу да сам бесан пас.
Пресуда је донета пре суда.
Баба за деду, унука за бабу, унук за унуку. Повуци потегни, ишчу
паше деди пензију.
Радивоје Јевтић Јенки

Дистанца

Човеку само једно треба. Човек да буде.
Ко чврсто верује у себе, прави је верник.
Људи се најлакше упознају са дистанце.
Није луд ко је луд, већ кога направимо лудим.
Најчешће се рано успавани доцкан буде.
Снови су темељ прогреса.

Стрпљење

Пеко Лаличић

Живим од данас до сутра. Са вером у будућност.
За богате, новац је збирна именица, а за сиротињу – мисаона.
Ко се не удаљи, биће приведен!
Стрпљење је као бешика. Кад-тад попусти.
Еволуција тече. Отац је био обичан мајмун, а синови су врхун
ске гориле.
Кад си на правом путу, ту нема хватања кривина.
Радмило Мићковић

ског рачунања времена, касни
ких
по један дан тек на сва
28.800 година? Након обимног истраживања, чувени српски
научник утврдио је да јулијански календар откако је успо

Игњат Гатало

стављен 325. године у Никеји касни по дан на сваких 128
година. Због тога је на тај календар додао 13 дана. Такође, по
Миланковићу сви месеци имају по 30 дана осим фебруара са
28 у простој, односно 29 дана у преступној години.
– да је Миланковић свој кален
дар представио на Свеправо
славном конгресу 1923. године

Глобализација

у Цариграду, али он није прихва
ћен, из страха да ће истоветност
датума довести до потпуне доминације западне над источ
ном црквом, односно покатоличења великог броја право
славних хришћана.
ји око
ту посто
– да на све
су
који
људи
а

н
о
четири мили
рођени 29. фебруара? Вероват
ноћа да ће се неко дете родити
баш на овај датум је 1:1.500.
– да у целом Београду има свега око 1.200 људи рође
них 29. фебруар
 а? Стога је још необичније да их у истој
кући има чак двоје. Наиме, Н. Максимовић добио је сина на

свој 28. рођендан, 29. фебруара 2012. године. Године 2016.

дечак је имао први пут прилику да свој диван дан прос ла

ви заиста правог датума. Следећи ће тата и син прос лавити

ове године.

Једна несрећа не долази сама. Пришуња се у пакету.
Није све отишло до ђавола. Ђаво је дошао сам.
Свет се глобализује. Ми плаћамо глобу.
Ваздух је загађен. Народ дише на шкрге.
Добро познајем свој џеп. Увек је празан.
Циљ ми је да променим живот. Увек промашим.
Радомир Станојковић

Звезде у очима

Добра стара времена се памте јер смо тад били млади.
Ако размишљате о доброти, ви чините да се она и роди.
Кад добијеш оно што си желео, имаш једну жељу мање.
Ако се са собом договорите, и са другима ћете.
Ходајте уздигнуте главе да се звезде у вашим очима огледају.
Милијан Деспотовић

Огледало

Заљубљене у себе и огледало подржава.
Ко убије човека у себи, потенцијално је масовни убица.
Ћутање је злато док стомак не проговори.
Говори паметно, а мисли како хоћеш.
Магарцу је тешко са самаром, човеку без самара.
Живан С. Филиповић
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