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У Градској организацији пензионера Београда обележен Међународни дан старијих особа

О

вогодишњи Међународни дан стари
јих особа, 1. октобар, обележен је при
годним активностима у целој Србији, а
у Градској организацији пензионера Београда
тим поводом је одржана свечана седница руко
водстава Савеза пензионера Србије (СПС) и
Покрета трећег доба Србије (ПТДС). Седници су
присуствовали и министар и председник Парти
је уједињених пензионера Србије, Милан Крко
бабић, председник Управног одбора РФ ПИО,
Данило Вујичић, директорка Фонда ПИО, Дра
гана Калиновић, председница Геронтолошког
друштва Србије (ГДС), проф. др Драгана Динић,
председник Синдиката пензионера Србије
„Независност”, Милош Грабунџија и други.
Честитајући сениорима њихов дан, министар
Милан Кркобабић је рекао да је брига о најста
ријима императив државе Србије и да су дру
штвени положај и материјална егзистенција
најстаријих нешто о чему сви, а посебно млади
треба да воде рачуна. Према његовим речима,
за старију популацију су најважније редовне
и сигурне пензије, држава као гарант пензија,
здравствена заштита и сви облици друштвеног
стандарда за пензионере.
– Нека сваки дан буде дан старијих, потребна
нам је перманентна, свакодневна брига о ста
рима. Толеранција и међугенерацијска соли
дарност не смеју да буду доведени у питање, а
однос према најстаријима је мера нашег циви
лизацијског напретка – рекао је Кркобабић.
Председник Савеза пензионера Србије, проф.
др Андреја Савић, истакао је да Савез и ПТДС
делују компатибилно, као што компатибилно
раде и са другим носиоцима кључних активно
сти које се тичу старије популације.
Савић је рекао да су пензионери значајна
популација која је градила земљу, а да данас и

држава улаже напоре да подигне њихов стан
дард и кроз посебне акције као што су слање на
бањски опоравак и подела помоћи преко Фонда
солидарности.
Председник Извршног одбора Покрета трећег
доба Србије, проф. др Момчило Талијан, истакао
је значај обележавања Дана старијих и нагласио
да и у условима физичке дистанце треба одржа
вати социјалне везе.
– Треба да се дружимо, да покажемо да може
мо да победимо не само године, него и корону.
Жеља нам је да кроз скупове намењене најста
ријима и ликовне колоније будемо део преко
потребне друштвене кохезије – навео је Талијан.
Драгана Динић, председница ГДС и секретар
ка ПТДС, говорила је о историјату обележавања
Дана старијих и о актуелној демографској ситу
ацији у Србији и свету. Истичући да је у најте
жем положају старије становништво које живи
у сеоским срединама, Драгана Динић је изнела
предлоге како све старији могу да учине нешто
за себе, за обнову породичних веза и повратак
младих на село.
Донедавни председник Покрета трећег доба
Србије, Василије Белобрковић, који је и члан
УО РФ ПИО, подсетио је на оснивање и успе
шну реализацију дванаест олимпијада спорта,
здравља и културе трећег доба, као и на то да
је Олимпијада добила међународни карактер.
Белобрковић је у вези са тим захвалио на доброј
сарадњи председнику Управног одбора Фонда
Данилу Вујичићу и директорки Драгани Калино
вић.
Свечана седница СПС и ПТДС употпуњена је
изложбом слика које су настале на ликовним
колонијама у оквиру олимпијада спорта, здра
вља и културе трећег доба.

М. Ј.
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у жижи
МИНИС ТАРКА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
ДАРИЈА КИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ

Важни
послови
у наредном
периоду

Н

ова Влада Србије положила је закле
тву пред посланицима Народне
скупштине Републике Србије 28.
октобра 2020. године чиме је почео да јој
тече мандат.
Влада има 23 министра и 21 ресор, а Мини
старство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у наредном периоду води
ће проф. др Дарија Kисић Тепавчевић.
Примајући дужност од свог претходни
ка Зорана Ђорђевића, министарка Кисић
Тепавчевић је истакла да ће се преданим
радом борити за обезбеђивање бољих усло
ва живота и рада грађана Републике Србије.

Последипломске магистарске студи
је из епидемиологије уписала је школске
2002/03. године на Медицинском факулте
ту у Београду. Усмени магистарски испит
положила је јуна 2005. године са оценом
10, а магистарски рад одбранила јуна 2006.
године. Докторску дисертацију под нази
вом „Предиктивна вредност квалитета
живота у процени исхода болести код боле
сника са мултиплом склерозом” одбранила
је такође на Медицинском факултету у Бео
граду 14. маја 2010. године.
Специјализацију из епидемиологије на
Медицинском факултету у Београду упи

У мају 2007. године изабрана је у звање
асистента, а у исто звање је реизабрана у јуну
2010. године. У фебруару 2011. године иза
брана је у звање доцента; у исто звање реи
забрана је у мају 2016. године. Од јуна 2017.
године налази се у звању ванредног профе
сора за ужу научну област Eпидемиологија.
Од фебруар
 а 2019. године држи наставу
из области епидемиологије и на Медицин
ском факултету у Косовској Митровци.
Од 2015. годи
не члан је Репу
блич
ке
стручне комисије за онкологију, а исте
године постала је и члан Председништва
епидемиолошке секције.

Највећи изазов – борба против корона вируса
У првој изјави датој пошто је мандатарка за састав нове Владе Србије Ана Брнабић саоп
штила имена министара у новој Влади, Дарија Кисић Тепавчевић је рекла да задатак сва
ког појединца, без обзира којим се послом бави, треба да буде борба са вирусом корона.
Она је на тај начин одговорила на питање новинара шта ће бити највећи изазови у
ресору који преузима.
– Све наше послове обављамо у светлу пандемије. То треба да буде задатак свих нас,
без обзира на то какве званично имамо функције. Улога сваког од нас је да спречи да се
инфицира и да преноси даље инфекцију – истакла је Дарија Кисић Тепавчевић и додала
да министарство које преузима покрива домове за старе где је највећа опасност да се
вирус шири, где инфекција може да направи прави пожар.
− Ту је широк спектар других деловања и других ресора. У овом моменту све треба да
посматрамо кроз призму вируса који нас окружује. Ако желимо да се вратимо нор
малним животним активностима и да радимо наше послове на другим пољима, прво
морамо да контролишемо овај вирус − навела је нова министарка за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања.

− Потру
ди
ћу се да на нај
бо
љи начин
одговорим изазову који је преда мном –
поручила је нова министарка за рад, запо
шљавање, борачка и социјална питања.
Дари
ја Кисић Тепав
че
вић рође
на је у
Сарајеву, а Медицински факултет заврши
ла је 2001. године у Београду са просеч
ном оценом 9,60. Обавезни лекарски стаж
обавила је током 2001. и 2002. године на
Војномедицинској академији у Београду, а
стручни испит положила у септембру 2002.
године.

сала је маја 2004. године, а завршила јуна
2008. године са оценом одличан. Субспе
цијализацију из епидемиологије незара
зних болести на Медицинском факултету
у Београду завршила је децембра 2017.
године.
Дарија Кисић Тепавчевић је запослена
на Институту за епидемиологију Медицин
ског факултета Универзитета у Београду од
фебруар
 а 2002. године, када је изабрана у
звање асистента приправника за ужу науч
ну област Eпидемиологија.
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Коауторка је у шест књига из области
медицине, а укупан број објављених науч
них радова са СЦИ листе је 122.
Од децембра 2017. године запослена је у
Институту за јавно здравље „Др Милан Јова
новић Батут” на месту заменика директора.
Чита, пише и говори енглески језик.
Мајка је једног детета.
Новој министарки за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања желимо
много успеха у обављању ове одговорне
функције.
Г. О.
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актуелно
ДАЉЕ МОДЕРНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ПИО

Директорка Драгана Калиновић
и заменик директора
Реља Огњеновић обишли
Филијалу Зајечар
Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић и заменик дирек
тора Реља Огњеновић, са сарадницима, обишли су Филијалу
Зајечар и разговарали са директорком Филијале Оливером
Ранђеловић и запос ленима о могућем побољшању услова
рада.
Филијала РФ ПИО у Зајечару пословно покрива и општине
Бољевац, Књажевац и Сокобању, где постоје испоставе Фонда,
пружајући услуге за око 34.200 корисника права из пензијског и
инвалидског осигурање и око 27.000 осигураника.
Г. О.

Реља Огњеновић обишао
Службу Филијале Стара Пазова

Заменик директора Фонда ПИО
посетио Дирекцију ПФ

Заменик директора РФ ПИО Реља Огњеновић са сарадницима
посетио је 7. октобра општину Стара Пазова и заједно са пред
седником општине Ђорђем Радиновићем (на слици) обишао
Службу филијале Стара Пазова.
Приликом посете, поред обиласка запос лених, Реља Огњено
вић и Ђорђе Радиновић постигли су договор о проширењу слу
жбених просторија Фонда ПИО у Старој Пазови, као и о начину
на који би Дирекција Фонда од ове службе формирала фили
јалу, имајући у виду велики број осигураника и корисника на
овом пословном подручју и преоптерећеност Службе обимом
посла који се свакодневно повећава.
Г. О.

Заменик дирек
тора РФ ПИО Реља
Огњеновић и шеф
Кабинета РФ ПИО
Марина
Петро
вић обишли су 30.
септембра Дирек
цију Покрајинског
фон
да у Новом
Саду. У разгово
ру са руко
вод
ством Покрајин
ског фонда и запосленима интересовали су се за услове рада
у Дирекцији ПФ и за потребе запослених, као и за могућности
даљег модернизовања пословних процеса у циљу побољшања
квалитета услуга које Фонд пружа.
У пратњи директора Покрајинског фонда Славка Имрића и
његовог заменика Чедомира Француског, Реља Огњеновић и
Марина Петровић обишли су и адаптирану просторију за меди
цинско вештачење у приземљу зграде Дирекције ПФ, као и
радове на изградњи нове зграде Филијале Фонда ПИО у Новом
Саду, који се одвијају планираном динамиком.
Г. О.

Фонду ПИО признање од Удружења бања Србије
Удружења бања Србије 14. октобра обе
лежило је пола века од оснивања свеча
ном седницом на Београдском сајму.
Председник Удружења др Дејан Стано
јевић захвалио је институцијама и стру
ковним удружењима на великој подршци
у претходном периоду, а на свечаности
су додељена и признања појединцима и
установама који су помогли развој бањ
ског туризма у Србији (на слици). Један
од добитника признања је и Републички
фонд за пензијско и инвалидско осигура
ње коме је додељена Повеља за дугогоди
шњу сарадњу и подршку у раду Удружења.
Признање је у име Фонда примила Јели
ца Тимотијевић, директорка Сектора за
односе с јавношћу.
4

На Београдском сајму представљена
је и двојезична монографија под насло
вом „Првих 50 година”, а на простору Сава

променаде отворена је велика изложба
„Србија – моја дестинација”.
Г. О.
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ОБЈАВЉЕНЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА БЕСПЛАТНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У БАЊАМА СРБИЈЕ

Први пензионери већ на
опоравку
Н

а овогодишњи оглас за упућивање
корисника пензија на рехабилита
цију о трошку Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање прија
вило се око 46.500 пензионера. Узимајући
у обзир опредељена средства и просечне
цене у бањским лечилиштима за ову годи
ну, на бесплатан опоравак у неку од 25 бања
Србије по овогодишњем конкурсу отићи ће
14.229 пензионера.
– Коначне ранг листе објављене су 14.
октобра 2020. године, након чега су бањама
послати спискови корисника, а корисници
ма који су остварили право на кућну адресу
су упућена обавештења о томе у коју уста
нову ће бити упућени на рехабилитацију,
затим о списку области из којих се реха
билитација пружа, као и о спецификацији
услуга које ће им обавезно бити пружене.
Један део корисника који су остварили пра
во по овогодишњем огласу већ се налази у
бањама Србије на опоравку о трошку Фон
да ПИО – каже др Дика Кајевић, директор
Сектора за медицинско вештачење РФ ПИО
и председник Радне групе
за праћење и спровођење
поступка
рехабилитације
корисника пензија.
Како наво
ди, по пита
њу
жеље
них бања које су се
нашле на листама пензио
нера, и ове године је стање
непромењено па је интере
совање, као и раније, највеће
за Врњачку Бању, Бању Кови
ља
чу, Нишку бању, затим
врднички „Термал”, Кањижу,
Рибарску бању и друге.
Ваља подсетити да здравствено стање,
односно медицинска документација кори
сника не утичу на бодовање, односно пози
цију на ранг листи.
– Пензионери приликом подношења при
јаве достављају медицинску документацију,
уколико је поседују, само да би се правилно
одредила бања у коју ће бити упућени, тј. да
се не би десило да неки корисник буде упу
ћен у бању која је контраиндикована њего
вом здравственом стању. Дакле, обезбеђи
вањем бесплатног одласка у бању Фонд не
упућује пензионере на лечење, већ омогу
ћава рехабилитацију и опоравак корисници
ма који због висине примања то себи тешко
могу да приуште – појашњава др Кајевић.
У вези са актуелном епидемиолошком
ситуацијом, др Кајевић истиче да су РХ

Буковичка бања

центри дужни да се приликом пријема и
током боравка корисника придржавају
свих препорука Kризног штаба и других
надлежних органа Републике Србије, као
и да ће се ситуација у вези са епидемијом
редовно пратити и вршити евентуалне
Светлана
Ђуретић

измене око упућивања пензионера на бес
платан опоравак, уколико се за тим укаже
потреба.
Према речима Светлане Ђуретић, савет
нице директора Покрајинског фонда ПИО,
9.970 корисника пензија којима се пензије
исплаћују преко Покрајинског фонда при
јавило се, према коначним ранг листама,
на оглас за рехабилитацију у РХ центри
ма и бањама о трошку РФ ПИО. Услове из
конкурса, од укупног броја пријављених,
испунило је 9.136 пензионера – старосних,
инвалидских и породичних. Од тог броја ће,
према планираним и опредељеним сред
ствима по овогодишњем конкурсу, 3.324
корисника пензија из филијала РФ ПИО са
територије Војводине бити упућено на бес
платну рехабилитацију.
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Све
тла
на Ђуре
тић исти
че да су запо
слени у Фонду који обављају послове око
упућивања пензионера на бесплатну реха
билитацију и ове године уложили велики
труд да се тај посао спроведе максимално
професионално, у складу са новим Пра
вилником о друштвеном
Др Дика
стандарду корисника пен
Кајевић
зија РФ ПИО од 11. јуна ове
године.
− Трудићемо се да,
након објављивања конач
них ранг листа, уз пошто
вање свих процедура и
одредби
предвиђених
Правилником о друштве
ном стандарду корисника
пензија, што пре кренемо
са слањем у бање пензи
онера којима се пензи
је исплаћују преко Покрајинског фонда.
Морам да подсетим да слање позива пен
зионерима и пријем наших пензионера по
одређеном распореду ипак зависи и од
рада запослених у РХ центрима и бањама.
Ове године од њих очекујемо и да ће пру
жити максималну заштиту корисницима
пензија у току рехабилитације у складу са
епидемиолошком ситуацијом – каже Све
тлана Ђуретић и додаје да је ПФ ПИО при
ликом спровођења овогодишњег конкурса
остварио пословично одличну сарадњу са
пензионерским организацијама из Војво
дине, као и са запосленима у РХ центрима и
бањама Србије који су ангажовани у реали
зацији тог посла.
В. Кадић
М. Мектеровић
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актуелно
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДОСТОЈАНС ТВЕНОГ РАДА

Добра реакција државе
У

оквиру
обележавања
Међународног дана досто
јан
стве
ног рада (7. окто
бар) и про
ме
на наста
лих због
пандемије изазване корона
вирусом, Савез самосталних
синдиката Србије, у сарадњи са
Фондацијом „Фридрих Еберт”,
организовао је Округли сто
са темом „Достојанствен рад у
условима пандемије”.
Скупу је присуствовао и тада
шњи мини
стар за рад, запо
шљавање, борачка и социјална
питања, Зоран Ђорђевић, који
је гово
рио о мера
ма које је
држава у току ванредног стања
примењивала да би економију
одржала макар на истом нивоу
као и пре пандемије.
– За достојанствен рад гра
ђани треба да се боре радом,
а циљ државе је да се достиг
не минимална потрошачка
корпа са минималном ценом
рада. Такође, радни амбијент
треба уредити по мери наших
грађана, како би и радници и
послодавци били задовољни
– изјавио је Ђорђевић и додао

Обележен Светски дан достојанственог рада

да је због тренутне ситуације у
земљи, изазване вирусом ковид
19, више него икада потребна
сарадња, разумевање, солидар
ност и заједнички рад.
Ђорђевић је навео да је пан
демија заоштрила изазове који
су постојали и раније, око досто
јанственог рада, и додао да је
држава предузела низ мерa да
би се ублажиле последице.
У том сми
слу су извр
ше
не
допуне 10 посебних колектив

них уговора, које су у складу са
Закључком Владе Србије којим
се послодавцима препоручује
да обезбеде право на накнаду
зараде у висини од 100 одсто
за запослене који привремено
одсуствују са рада због потвр
ђеног корона вируса или због
изолације или самоизолације
наложене у вези са том боле
шћу.
Председник Савеза самостал
них синдиката Србије, Љубисав

За опоравак глобалне економије

Ове године по 13. пут је обележен Светски дан достојанственог рада. Попут
Првог маја, Дан достојанственог рада припада свим радницима, синдикатима и
онима који нису у синдикатима, на привременим или сталним, формалним или
неформалним пословима. Овај датум обележава Међународна конфедерација
синдиката (ITUC) чија је примарна мисија промоција и одбрана права и интере
са радника, кроз међународну сарадњу синдиката и глобалне кампање.
ITUC је објавио да је до 7. октобра ове године због пандемије ковид 19 у свету изгубљено око 400
милиона радних места и још неколико стотина милиона послова у неформалној економији.
Због таквих ефеката пандемије на здравље, запосленост, приходе и родну равноправност, цен
трална тема овогодишњег обележавања Дана достојанственог рада била је „Нови социјални
уговор за опоравак и отпорност”, који је, како организатори наводе, потребан како би се осигу
рало да се глобална економија може опоравити и како би се изградила отпорност потребна за
суочавање са сличним изазовима у будућности. 
Г. О.

Орбовић, рекао је да је држава
повукла добре потезе у панде
мији и да се адекватно одно
сила према послодавцима и
запосленима, те да је исплатом
минималних зарада, уз забрану
отпуштања, помогла предузе
ћима да опстану.
Орбовић је, међутим, додао
да је тренутно просечна плата у
Србији 20 одсто нижа од мини
малне потрошачке корпе и да је
прима око 70 одсто запослених,
што је далеко од европског про
сека.
– Надам се да ћемо у некој
будућности моћи да говоримо
да већина радника има досто
јанствену плату и да од ње може
нормално да живи – рекао је
председник СССС.
На скупу су о условима рада
током пандемије говорили
и професори Медицинског
факултета др Петар Булат и др
Горан Белојевић, као и Ружица
Грабовац Марковић, представ
ница Секције младих СССС.
Јелена Томић

Нова директорка Филијале Крушевац
Драгана Богдановић, нова
директорка Филијале Крушевац,
рођена је у Крушевцу 1975. годи
не. По професији је мастер еконо
мије са више од 20 година радног
иску
ства у при
ват
ном и држав
ном сектору. Била је осам година
директор крушевачког Бизнис
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инку
ба
то
ра који се током тог
периода позиционирао као један
од најбољих у Србији. Због изузет
них резултата у области помоћи
младим предузетницима, Нацио
нална агенција за регионални раз
вој је Драгану Богдановић изабра
ла за једно од три заштитна лица

Године предузетништва у Србији.
Драгана је и носилац сертифи
ката изврсности који су јој доде
лили Европска комисија и Мини
старство привреде кроз пројекат
ЕуБид. Мајка је двоје деце и члан
Ротари клуба.
Г. О.
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реч струке
ПРАВО ПЕНЗИОНИСАНОГ ЛИЦА НА ПОНОВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈЕ

Могућност за
старосне пензионере
П

ита
ње да ли пен
зи
о
нер може да
користи пензију а да и даље ради
обрадили смо у једном од претход
них бројева „Гласа осигураника”. Том при
ликом објаснили смо да након остварива
ња права корисници старосне и превре
мене старосне пензије могу несметано да
раде. Код корисника инвалидске пензије
ова могућност зависи пре свега од катего
рије претходног осигурања, јер се профе
сионалним војним лицима при остварива
њу права на инвалидску пензију утврђује
неспособност само за професионалну вој
ну службу, па они и из пензије могу да се
баве свим другим занимањима, док остали
корисници инвалидских пензија подлежу
контролном прегледу у случају да уђу у оси
гурање. За кориснике породичне пензије
закон је најрестриктивнији и дозвољава им
само да обављају послове по основу уго
вора о делу или обављање привремених и
повремених послова, уз услов да је износ
накнаде коју породични пензионер оства
рује по овим основима на месечном нивоу
нижи од најниже основице осигураника у
осигурању запослених, која важи у време
уплате доприноса. У свим другим случаје
вима исплата пензије се обуставља. У слу
чају да је пензионер у осигурању у складу
са наведеним критеријумима, за период
рада у току коришћења пензије плаћају се
доприноси за пензијско и инвалидско оси
гурање на исти начин и у истом износу као
и да лице није корисник пензије.
Наравно, управо чиње
ница да се и за
пензионере обавезно плаћају доприноси
за пензијско и инвалидско осигурање зна
чи да се и за све те нове периоде рада по
било ком основу навршава стаж осигура
ња, који није узет у обзир при остваривању
права на пензију. Имајући у виду природу
права, Закон о пензијском и инвалидском
осигурању даје могућност да се пензија
поново одреди по престанку осигурања, у
случају да је то ново осигурање трајало нај
мање годину дана. Ова могућност доступ
на је само корисницима права на старосну
пензију, док корисници права на инвалид
ску пензију немају ту могућност. Корисни
цима породичне пензије је право утврђено
према навршеном стажу умрлог осигура
ника, тако да стаж осигурања који би они
евентуално навршили у време коришћења
пензије свакако ни не може да буде од ути
цаја на висину пензије.

При поновном одређивању пензије
висина месечног износа се утврђује тако
што се узи
ма у обзир укуп
но навр
шен
стаж. Дакле, једнако се третирају стаж и
остварене зараде на основу којих је већ
одређено право на пензију као и стаж и
остварене зараде након пензионисања.
Практично, нов износ пензије одређује се
као да осигураник право остварује први
пут. Управо из овог разлога могуће је и
да нов износ пензије буде нижи и поред
дужег укупног стажа, а што је специфич
но за случајеве када су доприноси након
пензионисања плаћани на просечно ниже
месечне зараде у односу на раније пери
оде. Такође, осигураници који су први пут
остварили право као осигураници одре
ђених категорија за које су законом про
писани посебни прописи за пензиониса
ње и одређивање висине пензије, након
што нови стаж наврше по неком другом
основу више се не сматрају осигураници
ма из „повлашћених” категорија, па због
изостанка повољнијег начина обрачуна
висине пензије може да им се обрачуна и
нижи месечни износ пензије од оног који
су већ користили, чак и у случају да су и
након пензионисања остваривали зараде
у рангу или више од ранијих.
Важно је нагласити да корисник пензије
који поднесе захтев за поновно одређива
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ње може, у случају да је нови износ пензије
неповољнији, да одустане од таквог захтева
након што буде обавештен да му је обрачу
нат нижи, неповољнији износ. Дакле, нема
разлога за страх и оклевање са подноше
њем захтева јер пензионер нема обавезу да
користи нови износ уколико је он за њега
неповољнији.
Значајно је напоменути и да корисници
иностраних пензија који желе да се запо
сле или да обављају самосталну делатност
у Србији имају обавезу да о томе обавесте
надлежног носиоца осигурања у држави
чију пензију користе. У таквим случајевима
препоручује се корисницима да се са над
лежном стручном службом носиоца оси
гурања чију пензију користе консултују у
вези са тим да ли им запослење у Србији
утиче на коришћење пензије из те државе.
При томе је важно да детаљно објасне по
ком основу улазе у осигурање (запослење,
предузетничка радња, оснивање предузе
ћа, уговор о делу...) јер поједини инострани
прописи ове категорије различито трети
рају. Наш Фонд има обавезу да о осигурању
након пензионисања обавести иностране
носиоце осигурања, тако да о томе свака
ко треба водити рачуна како корисник не
би дошао у ситуацију да мора да врати при
мљене иностране пензије.
М. Мирић
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између два броја
Ириг: уручена
„Михизова”
награда
Филип Грујић из Новог Сада (на
слици) добитник је овогодишње
награде „Борислав Михајловић
Михиз” за драмско стваралаштво,
која је уру
че
на 17. окто
бра, на
Михизов рођендан, у Иригу, месту
рођења познатог писца.

– Досадашње драме Филипа Гру
јића наговештавају не само убедљив
опус расног драматичара, већ и на
начин примерен 21. столећу следе
путању „михизовског” бунта – рекао
је на свечаности театролог Свети
слав Јованов, председник жирија.
Овога пута награду није уручила
Михизова ћерка Мила Јанковић,
која због епидемије није могла да
дође из Минхена где живи.
Награ
ду већ 16 годи
на доде
љују Фонд „Борислав Михајловић
Михиз” и Српска читаоница из
Ирига, уз подршку Министарства
културе и информисања, Покра
јинске владе и иришке општине.

Социјалне карте за правичнију расподелу
Поводом Међународног дана борбе против
сиромаштва, који се обележава 17. октобра, Зоран
Ђорђевић, тадашњи министар за рад, запошљав
ње, борачка и социјална питања, рекао је да Влада
Републике Србије својим активностима, вредним
радом и залагањем, омогућавањем једнаких права
за све, пружањем помоћи онима којима је потреб
на, грађанима ове земље обезбеђује квалитетније
услове живота, јер нико не треба и не заслужује да
живи на рубу егзистенције.
Како је навео, један од начина на који ће се најбоље омогућити да помоћ државе добију они
којима је заиста најпотребнија и чиме ће се смањити сиромаштво у Србији јесте увођење соци
јалне карте.
Према подацима Канцеларије за људска и мањинска права, у Србији је актуелно 267.949 кори
сника новчане социјалне помоћи.
Подаци показују да је најугроженије становништво оно које живи изван урбаних подручја,
деца и млади, необразовани, незапослени и неактивни носиоци домаћинстава. У веома тешком
положају су и многочлане породице, самохрани родитељи, као и особе са инвалидитетом и
њихове породице.

Награда „Михајло Пупин”
проф. др Драгану Станићу
Комисија за доделу покрајинске награде и покрајинских
признања одлучила је да ове године награда АП Војводи
не „Михајло Пупин”, која се додељује 25. новембра на Дан
присаједињења Војводине Србији, припадне проф. др
Драгану Станићу, председнику Матице српске.
Драган Станић, редовни професор на Филозофском
факултету у Новом Саду, објавио је значајне књиге песа
ма и више од 250 критичких, теоријских и књижевноисторијских текстова у периодици и научним
зборницима. Његови текстови су превођени на енглески, француски, немачки, мађарски, румунски,
македонски, словеначки, чешки, грчки, албански и кинески језик, а током каријере био је лектор на
Мичигенском универзитету у Ен Арбору (САД), драматург у Драмском програму Радио Новог Сада,
асистент на Филозофском факултету у Нишу, а на Филозофском факултету у Новом Саду прошао је
сва звања од асистента до редовног професора.
Станића су за награду предложили Српско народно позориште, Градска библиотека у Новом
Саду и Друштво новосадских књижевника.

Галерија Прогрес: „Надомак победе”
Поводом 75. годишњице победе над фашизмом у
Другом светском рату, у галерији „Прогрес” у Београду
одржана је манифестација „Надомак победе”. Посети
оци су могли да виде изложбу фотографија и плаката
из Другог светског рата, изложбу дела декоративне и
примењене уметности народног стваралаштва и зана
та из Русије, али и игране и документарне филмове са
тематиком Другог светског рата.
Изложба је била својеврсан подсетник на ослобође
ње Београда у Другом светском рату, када је 20. окто
бра 1944. године удруженим снагама Народноослобо
дилачке војске Југославије и Црвене армије Београд
ослобођен од немачке окупације.
Манифестацију је организовало Удружење за очува
ње традиције, занатства и уметности „Наслеђе” и Удру
жење народне уметности и занатства Санкт Петер
бурга и Лењинградске регије „НВО Дворана заната”, уз подршку града Београда, Руског
центра за науку и културу „Руски дом” у Београду, Туристичке организације Београда,
амбасаде Русије у Републици Србији и српског одељења Међународног јавног фонда
јединства православних народа.
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Обреновац:
реновирана
Стара бања
Планирано је да се грађевински
радови на реконструкцији Старе бање
у Обреновцу, који су почели пре три
године, ускоро окончају, што ће омогу
ћити корисницима бање – јавног град
ског купатила да воду употребљавају
током целе године, и то у измењеним и
комфорним условима.
Приликом реконструкције водило се
рачуна и сачуван је аутентичан изглед
објекта који је стар 120 година и налази се
под заштитом државе. На прочељу, изнад
улазних врата, налази се табла са именом
добротвора, трговца Ђурађа Марковића
који је поклонио зграду за бању.
У реновираној бањи корисници ће
на располагању у две ламеле имати 30
када за купање.

31. октобар 2020. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Просечна зарада у августу 58.513 динара
Просечна бруто зарада обрачуната за август 2020. године
износила је 80.901 динар, док је просечна зарада без пореза
и доприноса (нето) износила 58.513 динара.
Раст бруто зарада у периоду јануар-август 2020, у односу
на исти период претходне године, износио је 9,3 одсто номи
нално, односно 7,7 одсто реално. Истовремено, нето зараде
су порасле за 9,2 одсто номинално и за 7,6 процената реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна
бруто зарада за август 2020. номинално је виша за 8,2 одсто, а реално за 6,2, док је просечна нето
зарада виша за 8,1 одсто номинално, односно за 6,1 одсто реално.
Медијална нето зарада за август 2020. износила је 45.000 динарa, што значи да је 50 одсто
запослених остварило зараду до наведеног износа.

Нови Сад: посао за докторе наука
Покрајинска влада расписала је Јавни конкурс
под називом „Право на прву шансу” с циљем да
радно ангажује незапослене докторе наука у
научноистраживачким установама у АП Војво
дина. На конкурс који је трајао до 18. септембра
ове године пријавило се пет кандидата, од којих
су три испунила услове и добила могућност да
предложене пројекте реализују на Факултету тех
ничких наука и Природно-математичком факулте
ту Универзитета у Новом Саду.
Проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку
делатност, уручио је 15. октобра уговоре истраживачима који су добили могућност да предложене
пројекте реализују на факултетима и у институцијама у наредних дванаест месеци.
Милошевић је том приликом рекао да је једно од великих искушења данашњице међугенерацијски јаз.
– Ако се у вези са међугенерацијским проблемима не разумемо, онда смо изгубили оријентир како
друштво уопште може да се репродукује. Без узајамне подршке различитих генерација нема друштве
ног континуитета – нагласио је проф. др Зоран Милошевић.

Одржани Филмски
сусрети у Нишу
Од 10. до 15. октобра у Нишу је одр
жан 55. Фестивал глумачких остварења
домаћег играног филма. Манифестација
први пут није одржана на Летњој позор
ници у Тврђави, већ у биоскопу, и не у
августу него у октобру. Ипак, ни маске,
ни дистанца нису били препрека за гро
могласне аплаузе после сваке пројекци
је у салама биоскопа Синеплекс.
Додела признања глумцима први
пут је уприличена у Градској кући где је
приређен пригодан програм. Највеће
признање Фестивала – „Гран при Наиса”
за најбоље глумачко остварење добио
је Филип Ђурић за улогу у филму „Мој
јутарњи смех” редитеља Марка Ђорђе
вића. „Царицу Теодору” за најбољу жен
ску улогу добила је Ивана Вуковић, за
улогу у истом филму, а признање „Цар
Константин”, за најбољу мушку улогу,
добио је Вла
ди
мир Гво
јић за уло
гу у
филму „А. С. (25)” редитељке Милене Гру
јић. Плакету за најбољег страног глумца
добио је Горан Богдан за улогу у филму
„Отац” редитеља Срдана Голубовића.

Рума: изложба сликарске
радион
 ице „Леонардо”

„Кофер слова”:
најбоља
монографија
Сврљига
На 16. Међународном фести
валу туристичких публикација
„Кофер слова”, који је средином
октобра одржан у Крушевцу,
Центар за туризам, културу и
спорт Свр
љиг осво
јио је прву
награду у категорији најбољих
монографија градова и општина.
Фестивал је ове године одр
жан на даљи
ну, у при
су
ству
медија, чланова жирија и тури
стичких посленика.

– Освајање прве награде је
велики успех, с обзиром на кон
куренцију и чињеницу да Цен
тар за туризам, културу и спорт
први пут учествује на такмиче
њу овог типа – рекла је Милена
Ристић, директорка ове устано
ве. Фестивал је био прилика да
се каталог „Општина Сврљиг”
који је недавно публикован,
представи јавности са свим
природним, историјским, кул
турним и туристичким знаме
нитостима сврљишког краја.

Кикинда: ниче
модерна пијаца

Средином октобра у румском Завичајном музеју отво
рена је изложба радова полазника Сликарске радиони
це „Леонардо”, која у том сремском месту постоји две
године. Међу полазницима радионице, која је основана
у оквиру Удружења ликовних стваралаца Руме, налазе
се, углавном, ученици, али и пензионери заљубљеници
у уметност. Ово је њихова прва самостална изложба, која
је обухватила више од 80 радова.
– До сада Рума није имала сличну радионицу, тако да
смо ми пробили лед радећи са више од педесет пола
зника. Сваки град је богат колико су му богати културни
садржаји, тако да и ми доприносимо културном живо
ту Руме – рекао је на отварању изложбе сликар Драган
Петровић Дебиш, који ради са полазницима радионице
„Леонардо”. Изложба траје до 7. новембра.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2020.

У Кикинди се окончава друга
фаза изградње централне град
ске пијаце која ће кад се заврши
трећа фаза, бити међу најмодер
нијима у Војводини. Овај објекат
ће располагати са више од три
хиљаде квадратних метара, а
осим управне зграде и додатних
објеката, пијаца ће обухватити
130 тезги на три ламеле.
Њено подизање финанси
рају град Кикинда и Управа за
капитална улагања Војводине.
Овај капитални пројекат вре
ди око 300 мили
о
на дина
ра.
Очекује се да ће се крајем ове
или почет
ком наред
не годи
не, након деценија постојања,
пијаца у Кикинди на отвореном
преселити у покривени и
комфоран простор.
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поводи
МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЛЕПИХ

Борба за већу инклузију
М

еђународни дан сле
пих, 15. октобар, позна
тији као Дан белог шта
па, Савез слепих Србије тради
ционално обележава већ три
деценије.
Ове године централна мани
фестација је одржана у Сме
дереву, у Центру за културу.
На свечаној академији је про
читана честитка председника
Републике Србије, Александра
Вучића, упућена Савезу слепих
Србије и слепим и слабовидим
особама, а затим је представник
Градске организације слепих и
слабовидих Смедерево доде
лио захвалницу помоћници
министра за рад, запошљава
ње, борачка и социјална пита
ња у Сектору за заштиту осо
ба са инвалидитетом, Биљани
Барошевић, за пожртвован рад
и усмереност ка остваривању
циљева инвалидског покрета и
особа са инвалидитетом.
Председник Савеза сле
пих и Националне организа
ције особа са инвалидитетом
Србије, Милан Стошић, захва
лио је председнику Републи
ке Срби
је и Мини
стар
ству за
рад, запошљавање, борачка и

Обраћање Милана Стошића на централној прослави у Смедереву

социјална питања на помоћи у
реализацији пројекта адапта
ције, опремања и дигитализа
ције садржаја библиотеке „Др
Милан Будимир” у Београду,
највеће библиотеке за слепе
особе на Балкану.
Доскорашњи ресорни мини
стар Зоран Ђорђевић и помоћ
ница министра Биљана Баро
шевић посетили су и Градску
организацију слепих и слабо
видих Београда. Ђорђевић је
подсетио на реализоване стра
тешке пројекте у области при

Захвалност Српске
патријаршије Фонду ПИО
У Дирекцији Фонда,
15. октобра 2020. годи
не, протојереј-ставро
фор Стојадин Павло
вић је у име Срп
ске
патријаршије уручио
ново издање Светог
писма Жељку Симићу,
начелнику Одељења
за матичну евиден
цију у Дирекцији РФ
ПИО (на сли
ци), који
је крајем септембра
отишао у пензију. Овај
знак пажње Симићу је
предат како би му се
исказало поштовање и
посебна захвалност за
све што је у име Фон
да учинио за Српску патријаршију. Сарадња Фонда и
Патријаршије је била константно добра и у интересу
обе стране.
Г. О.
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ступачности у периоду од 2017.
до 2020. године. Између оста
лог, како је навео, постављена
је звучна сигнализација на 57
раскрсница, на 509 семафора у
свих 17 градских општина чиме
је Београд први град у Европи
који је омогућио самостално
кретање слепим и слабовидим
осо
ба
ма. У овој годи
ни подр
жана је реализација пројекта
обуке за самостално кретање
помоћу белог штапа који реали
зује Градска организација сле
пих Београда чиме се подстиче

активизам и обезбеђују услови
за равноправно учешће сле
пих особа у животу друштвене
заједнице. Ђорђевић је навео
да је Министарство финанси
рало и набавку софтвера, одно
сно синтетизатора говора за
андроид мобилне телефоне,
који слепим и слабовидим осо
бама омогућава да на најквали
тетнији начин користе мобилни
телефон.
Међународни дан слепих
обележен је и у Скупштини гра
да Крагујевца, где је уприличен
пријем за чланове Окружне
организације слепих и слабо
видих. То је била прилика да се
укаже на проблеме са којима се
ове особе свакодневно сусре
ћу али и подсети шта је до сада
реализовано.
Један од кључних проблема
за слепе и слабовиде је градски
саобраћај, посебно пешачки
прелази, а представници локал
не самоуправе су навели да је у
Крагујевцу почело постављање
звучних семафора, те да је циљ
да се што пре ова врста саобра
ћајне сигнализације постави у
целом граду.
Јелена Томић

Признање директорки
Филијале Ћуприја

Виолета Тодосијевић (трећа слева) са признањем општине Параћин

Општина Параћин сваке године поводом Крстовдана – Дана општине,
додељује признања својим заслужним грађанима, установама и органи
зацијама. Ове године за остварена достигнућа у својој области дипло
мом је награђена и Виолета Тодосијевић, директорка филијале Фонда
у Ћуприји.
Награђенима су признања уручена 27. септембра у параћинском позо
ришту, на свечаној седници Скупштине општине, која је због епидемио
лошке ситуације ове године била много скромнија него раније. 
Г. О.
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СУФИЦИТ У РАЗМЕНИ ИНДУС ТРИЈСКОГ БИЉА СА ЗЕМЉАМА ЕУ

Пораст извоза уљарица
С

аветовање „Производ
ња и прерада уљарица”,
одржано на Копаонику,
окупило је произвођаче уља
них култура и прера
ђиваче уљарица, тех
нологе, агрономе,
као и представнике
државних институ
ција. На саветовању
су презентоване
теме из обла
сти
примарне про
изводње уља
рица и прераде
уљаних култура.
Скуп је организо
вала Пословна заједни
ца инду
стриј
ског биље, са
фабрикама уља Србије, Техно
лошким факултетом и Институ
том за ратарство и повртарство
у Новом Саду.
Покрајински секретар за
пољопривреду, водопривре
ду и шумар
ство Вук Радо
је
вић навео је да је пролетос у

Вук Радојевић

Србији сунцокрет посејан на
215.000 хектара, да је остварен
про
се
чан при
нос од око 2,85
тона по хектару и укупна про
изводња од око 612.750 тона.
Соја је посејана на око 230.000
хектара и процена је да ће бити
остварен принос од 2,9 тона по

хектару, односно укупно око
667.000 тона. Претходне агро
номске године принос уљане
репице по хектару износио је
три тоне, на укупној површини
од 24.809 хектара.
– Срби
ја је у 2019. годи
ни
остварила укупну спољнотр

говинску размену индустриј
ског биља у вредности од 282,4
милиона евра, односно 418.906
тона – иста
као је покра
јин
ски секретар и нагласио да је
у односу на 2018. забележено
повећање од 11 одсто.
У 2019. годи
ни изве
зе
но је
373.837 тона индустријског
биља у вредности 153,2 мили
она евра и забележен је пораст
извоза од 4,8 одсто.
Суфицит у размени инду
стриј
ског биља оства
рен је у
вредности од 24 милиона евра.
Највише је извезено соје, сун
цокрета и уљане репице.
Радојевић је истакао да су нај
значајнији спољнотрговински
партнери Србије у извозу инду
стријског биља у 2019. години
биле земље Европске уније са
учешћем у извозу од 59,5 одсто,
затим Царин
ске уни
је са 20
одсто и потписнице ЦЕФТА спо
разума са 16,8 процената.
М. Мектеровић

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КЛАДОВО У НОВОЈ ЗГРАДИ

Савремен објекат за боље услове рада
П р ош л о г
месеца у Кладо
ву је отворена
нова модерна
зграда Центра
за
социјални
рад која одго
вара потреба
ма запослених
и
корисника
услуга.
Нови
обје
кат омогућиће
нормалан рад
и функциони
сање Центра и
пружање услуга за око 1.400 корисника
колико их има на његовој евиденцији.
Директор Центра за социјални рад, Љуби
ша Стојковић, рекао је да су деце
нијама
радили у неадекватним условима у монта
жној дрвеној бараци, која је постављена још
1965. године.
– На тој лока
ци
ји изгра
ђен је спрат
ни
објекат од 600 квадратних метара. У при

земљу су канцеларије, а на спрату конфе
ренцијска сала коју ће користити Центар
и локална самоуправа за састанке. Одбор
ници Скупштине општине Кладово тако ће
први пут имати своју салу – рекао је дирек
тор Стојковић.
На изградњу и опремање објекта утро
шено је 37 милиона динара. Министар
ство за рад, запо
шља
ва
ње, борач
ка и
социјална питања финансирало је про

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2020.

јекат са 19, а локална самоуправа са 18
милиона динара.
Председник општине Кладово Саша
Николић захвалио је ресорном министар
ству на свесрдној помоћи у реализаци
ји овог посла. Пре
ма речи
ма Нико
ли
ћа,
локална самоуправа ће наставити са уна
пређењем система социјалне заштите, а то
једино може заједничким ангажовањем.
Урош Бановић
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поводи
ДРАМА ЛЕСКОВАЧКОГ ДП „УНИВЕРЗАЛ”

Инвалиди у незавидном
положају
Л

есковачки ДП „Универзал” у коме је од
29 запослених чак 19 особа са инвали
дитетом од рођења, већ шест месеци
не ради, а од избијања епидемије радници
су практично без икаквих примања.
„Универзалу” је искључена вода због дуга
од сто хиљада динара. Сања Николић Анђел
ковић, в. д. директора „Универзала”, истиче
да без помоћи државе нису у стању да пре
мосте тешкоће и покрену производњу. Сада
је у фабричком кругу, на свом радном месту,
само портир Милан Стоишић. Већина рад
ника, посебно инвалидна лица од рођења,
нису у стању да измире трошкове станова
ња, да плате струју и набаве огрев.
Како је овај колек
тив тзв. кори
сник
буџетских средстава, нису обухваћени
пакетом помоћи Владе Републике Србије и
зато нису у стању да измирују не само пла
те, него ни друге обавезе.
Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања колективу
прослеђује седамдесет пет одсто зараде,
али како је предузеће у великој беспарици,
нису у стању да исплаћују ни та средства и
да правдају њихово трошење.

ДП Универзал: проблеми трају годинама

На састанку у седишту синдиката Јабла
ничког округа у Лесковцу, Ивана Лабовић
Петровић, психолог и саветник особа са
инвалидитетом (ОСИ), истакла је да је ДП
„Универзал” због измене закона о јавним
набавкама изгубио статус понуђача и сада
не могу да учествују ни на тендерима.
Колектив се обратио локалној самоупра
ви за помоћ и једна од предузетих мера је
интервенција код Владе Србије да се сагле
да положај овог, али и свих других колектива
у којима раде ОСИ. Како кажу у ДП „Универ
зал”, добили су одговор да су, због ребалан
са буџета умањена средства за тзв. рефун
дацију трошкова репроматеријала, што ће

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА
И ОСИ ПАНЧЕВА

Активни, уз
поштовање мера

Удружење инвалида рада и ОСИ града Пан
чева, и поред околности изазваних корона
вирусом, успели су да одрже део својих плани
раних активности.
Како каже Слободан Стефановић, председ
ник овог удружења, сваке недеље на отворе
ном а однедавно и у просторијама Удружења
одржавају се сликарске радионице. У проте
клом периоду настало је пуно добрих слика из
којих се види колико је члановима ова актив
ност значајна.
– Током лета одржали смо спортско такмиче
ње у Делиблатској пешчари, у дисциплинама
пикадо, висећа кугла, шах и реми. Такође смо
организовали и излет до Ресавске пећине, мана
стира Манасије и водопада Велики бук (Лиси
не). Имали смо и предавање о епидемиолошкој
ситуацији изазваној корона вирусом – истакао је
председник Удружења и додао да су се чланови
током свих наведених активности придржавали
епидемиолошких мера. 
Д. Кораћ
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само допринети даљем укупном погоршању
положају једине организације која је своје
времено почела да ради како би се омогу
ћило запослење најрањивијој категорији
радника – особама са инвалидитетом. Запо
сленима једино преостаје да и надаље апе
лују код надлежних државних институција
да помогну опстанак овог колектива.
Лесковачки „Универзал” је прошле годи
не обележио пола века постојања. Основна
функција предузећа је запошљавање особа
са инвалидитетом и њихова рехабилитаци
ја, а од оснивања у њему је радило више од
500 особа са инвалидитетом од рођења.
Д. Коцић

САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ВОЈВОДИНЕ

Значај очувања животне
средине
Савез инвалида рада
Војводине, заједно са
ООИР Кула, организовао
је недав
но у Малом Ста
пару едукативни састанак
на тему „Подизање капа
цитета ОСИ – иновативни
предлог упознавање са
планом заштите животне
средине и оснаживање локалних парт
нера”.
Председница СИР Војводине Стана
Свиларов је истакла да је епидемио
лошка ситуација донекле променила
програм активности Савеза, јер је о зна
чају заштите животне средине треба
ло и раније говорити. Она је захвалила
на подршци ресорном Министарству,
пошто је ова едукација програмска
актив
ност, као и СИР Срби
је и ООИР
Кула. Станко Нимчевић, потпредседник

СИР Србије, нагласио је да Савез тре
ба да подиже свест чланства о важно
сти очувања животне средине, али и да
постане активан партнер држави и дру
штву на решавању проблема заштите
животне средине.
Састанку су присуствовали и представ
ници општине Кула који су истакли добру
сарадњу са Савезом инвалида рада Вој
водине и ООИР Кула на спровођењу
заједничких пројеката у циљу унапређе
ња живота особа са инвалидитетом.
Драган Кораћ
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ДИГИТАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ СТАРИЈИХ КРОЗ ПРОЈЕКАТ „ЈАКИ И ПОВЕЗАНИ”

Едукација, подршка и
солидарност
Ц

рвени крст Србије је, уз
подршку Популационог
фонда Уједињених наци
ја (UNFPA), започео реализацију
пројекта „Јаки и повезани”, који
се односи на дигитално укљу
чивање старијих у друштво. О
овом пројекту, његовим циље
вима, као и о потреби за диги
талном инклузијом старије
популације разговарали смо
са Наташом Тодоровић, струч
ним сарадником Црвеног крста
Србије.
– Епидемија ковид 19 један је
од највећих здравствених иза
зова у свету данас, и са собом
носи мно
штво додат
них про
блема који пропорционално
погађају читава друштва. Поред
ризика по здравље за старије
особе, проблем је и усамљеност
гене
рал
но. Чак и пре епи
де
мије старији грађани у Србији
били су у великој мери погође
ни социјалном депривацијом, а
мање од 50 одсто се састајало
са породицом (43,5 одсто) или
пријатељима (48,6 одсто) нај
мање једном недељно. Други
проблем је управо померање
услуга из јавне у дигиталну сфе
ру. То је још један ризик за ста
рије јер по истраживању Црве
ног крста Србије, спроведеном
2019. године уз подршку UNFPA,
најзначајнији податак јесте да
43 одсто испитаника не користи
интернет, а да од 57 процената

испитаних који се њиме служе
више од 90 одсто не користи
е-услуге. Да би се ови ризици
смањили, Црвени крст Србије је
уз подршку UNFPA започео реа
лизацију пројекта „Јаки и пове
зани”. Пројекат има за циљ да се
старији дигитално укључе у дру
штво кроз обуку АБЦ Дигитална
инклузија, која је прилагођена
старијим особама и њиховим
потребама. Старије особе ће
до краја децембра имати еду
кације на таблетима користећи
Е-водич Црве
ног крста Срби
је – каже Наташа Тодоровић и
наводи да овај пројекат спро
води пет организација Црвеног
крста, Савски венац, Крагујевац,
Пирот, Сомбор и Нови Сад.
Тодоровић објашњава да ову
обуку треба да прође минимум
150 старијих особа и наглашава
да се води рачуна о свим епи
демиолошким мерама, па пола
зници добијају маске и рукави
це за сваку обуку. Такође, ова
обу
ка је напра
вље
на тако да
свака старија особа може сама
да дизајнира дужину вежбања
сваке појединачне теме која се
тиче информационо-комуника
ционих технологија и коришће
ња табле
та и памет
них теле
фона за остваривање права и
комуникацију са другима.
– Знање које старији стекну
током ових обука користиће им
да касније могу лакше да буду

Обука за коришћење таблета

повезани и да у ситуацијама
високе или екстремно ниске
температуре могу од куће да
плате рачуне или да се чују са
пријатељима и децом. Поред
едукација, циљ пројекта је и да
се ојача отпорност старијих и да
се подржи вршњачка и међуге
нерацијска солидарност и подр
шка – истиче Наташа Тодоровић.
Подршка се, како каже, пружа
редовно телефоном и уз помоћ
старијих волонтера ЦКС, који су
волонтирали и током ванред
ног стања не излазећи из куће,
тако што су путем теле
фо
на

Искуства старијих током пандемије
Црвени крст Србије (ЦКС) и Популациони фонд Уједињених нација (UNFPA), овогодишњи Међуна
родни дан старијих особа, 1. октобар, обележили су у Ботаничкој башти „Јевремовац” у Београду
панел дискусијом на тему „Да ли је пандемија променила поглед на старост и старење”.
Том приликом старије особе из различитих градова у Србији говориле су о својим специфичним
искуствима током пандемије.
Волонтерка ЦКС Даница Шмиц из Београда говорила је о волонтирању током пандемије путем
телефона; Мирослава Матић из Крагујевца о дигиталној укључености старијих као важној димен
зији социјалне укључености и о учествовању старијих у јавном животу; др Радмила Дамјано
вић из Крушевца причала је на тему ејџизма и пандемије наглашавајући да су након увођења
ванредног стања и проглашења пандемије старије особе први пут постале једна од главних тема
када се говорило о томе како је неопходно да се помогне старијима и да се они заштите, док се др
Милан Зобеница из Сомбора бавио темом приступа услугама у доба пандемије, показујући коли
ко је старијим особама за време ванредног стања квалитет живота био промењен.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2020.

(кроз тзв. телефонске кругове)
спајали са институцијама ста
рије тешко покретне и оне који
немају никог.
– То се показало као успешан
модел, тако да смо и даље наста
вили са овим пројектом. Разви
јамо укупно 21 телефонски круг
и у сваком кругу имамо по 10
старијих особа које се редовно
зову телефоном и проверава
ју да ли им је нешто потребно.
Црвени крст позове прву, прва
осо
ба дру
гу и тако редом, а
када дође до последње, десете,
она информише Црвени крст о
старијим особама – појашњава
наша саговорница како функ
ционишу телефонски кругови и
закључује да они представља
ју солидарност, одговорност и
сигурност јер, како каже, знате
да неко брине о вама али и ви
бринете о неком.
Трећа компонента пројекта
„Јаки и повезани” односи се на
мерење утицаја ових активно
сти на ментално здравље, што
ће помо
ћи да се актив
но
сти
ЦКС у наредном периоду про
шире и на друге општине.
В. Кадић
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актуелно
ТРИБИНА О АКТИВНОМ СТАРЕЊУ У ВРЕМЕ КОРОНЕ

Дружење и на даљину
П
оводом обележавања
Међународног
дана
старијих особа, удру
жење „Снага пријатељства”
– Amity и Центар за бригу о
старима, деци и особама са
инвалидитетом општине Нови
Београд организовали су 30.
септембра, у просторијама
Центра, трибину под називом
„Значај активног старења у
време короне”.
На трибини је највише било
речи о проблемима са којима
су се старији сусретали у вре
ме ванредног стања као што су
изолација, усамљеност, отуђе
ност, страх, неизвесност. Услуге
помоћи у кући, дневни клубови,
дневни боравци били су суспен
довани, у неким општинама
сасвим, па нефор
мал
ни него
ватељи често нису успевали да
дођу до старијих суграђана и да
им пруже адекватну помоћ.
Учесници трибине упутили
су апел доносиоцима одлука
како да планирају изолацију
ако до ње опет дође, а да она
не води нужно у соци
јал
ну
изолацију.

Нагласили су да су им зна
чајна дружења, социјални
контакти, да су свесни ризи
ка зара
зе и да пошту
ју све
мере и препоруке надлежних.
Пору
чи
ли су и да се мора
живети и са короном, те да
надлежни имају то у виду и да
им не ускраћују и одлажу кон
тролне медицинске прегле
де, дијагнос тичке процедуре,
раније заказане операције и
третмане.
Старијима је препоручено
како да одржавају социјалну
повезаност.

– Веома је важно да имају
своје контакте, да буду повеза
ни, да имају групу пријатеља,
познаника или да су учлањени
у неку организацију – рекла је
Надежда Сатарић, председни
ца удружења „Снага пријатељ
ства” – Аmity.
Програм овог дружења упот
пу
њен је и госто
ва
њем фол
клорног ансамбла „Јелече”,
песмама композитора и профе
сора у пензији Милета Ђурића
и беседама Нене Милановић,
председнице Клуба књижевни
ка Земуна. 
Ј. Томић

Сведочанство о једном тешком периоду
осталих генерација и објави
колекција прича и песама као
сведочанство о једном тешком
периоду.
После анализе свих радова
стручни жири је одабрао 39 да
буду уврштени у књигу коју ће
штампати Црвени крст Србије
на српском и енглеском језику.
Према оцени жирија, најбо
љи аутори на овом конкурсу
су Мира Лилић из Бео
гра
да,

Са доделе награда: организатори и награђени аутори
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Увек на услузи
суграђанима
Црвени крст у Трстенику сва
кодневно реализује планиране
активности. Овога пута у сарад
њи са Патронажном службом
Дома здравља „Др Сава Стано
је
вић” у Трсте
ни
ку и са удру
жењем дијабетичара, акцијом
мерења нивоа шећера у крви
и крвног притиска обележен је
Међународни дан старих особа.

Нада Сатарић: значај социјалне повезаности старих

КОНКУРС ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ: ЖИВОТ У ДОБА КОРОНЕ

На кон
курс „Живот у доба
короне: Како сте проводи
ли време у изолацији“, који
је организовао Црвени крст
Србије у сарадњи са Попула
ционим фондом Уједињених
нација (UNFPA) и Повереником
за заштиту равноправности,
пристигло је више од стотину
радова. Конкурс је био начин
да се сакупе прозни и поетски
радови старијих и припадника

ЦРВЕНИ КРСТ ТРСТЕНИК
ОБЕЛЕЖИО ДАН СТАРИХ

Хелена Химел из Ечке и Искра
Јовановић из Прокупља.
Специјална награда припа
ла је Предшколској установи
„Шумска вила” из Крагујевца.
Награде најбољим ауто
рима додељене су на фести
валу „Миксер фестивал 2020
– Кисе
о
ник”, 8. окто
бра у
Зорнића кући у Барајеву, а
у оквиру панела Солидарно
друштво.
Признања
првопласира
нима уручили су директор
UNFPA за Србију, Џон Мосо
ти, председник Црвеног крста
Србије, Драган Радовановић,
и повереница за заштиту рав
ноправности, Бранкица Јан
ковић. Специјалну награду
Предшколској установи „Шум
ска вила” из Крагујевца доде
лила је Наташа Тодоровић,
стручни сарадник Црвеног
крста Србије.
Г. О.
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– Уз обавезно придржава
ње прописаних мера заштите
од корона вируса, успешно смо
спровели ову здравствену акци
ју. Иначе целе године радимо са
старим особама, пре два месеца
поде
ли
ли смо им доста паке
та
у сели
ма Доњи Дубич, Сту
бли
це, Лободер. При Црвеном крсту
ради и актив жена пензионерки
са којима имамо изузетну сарад
њу. Вели
ку уло
гу у Црве
ном
крсту имају наши млади и вредни
волонтери који су током ванред
ног стања, али и приликом свих
осталих акција обавили обиман
посао помоћи старим и болесним
лицима. Волонтери су им доно
сили намирнице, пакете, лекове,
хигијену, плаћали им рачуне. Све
време је радила и Народна кухи
ња па су старим корисницима
носили и топли оброк. Успешно
организујемо и акције добро
вољног давања крви и увек смо
спремни да помогнемо угро
женима – каже Милка Трошић,
координатор активности у трсте
ничком Црвеном крсту.
Д. Ивановић

СА ЛЕГEНДОМ ЈУГОС ЛОВЕНСКЕ АТЛЕТИКЕ ДАНЕТОМ КОРИЦОМ

Срце у дослуху са ногама
Ј

едан од нај
бо
љих југо
словенских
атлетичара
свих времена, некадашњи
професор физичке културе и
некадашњи генерални секре
тар Спортског савеза Србије,
Данијел Дане Корица, још увек
је власник најстаријег нацио
налног рекорда на свету.
У богатој атлетској каријери
остварио је изузетне подвиге:
био је победник Универзијаде
у Москви 1973. године на 10.000
метара, на Балканским играма
у дисциплинама пет хиљада и
десет хиљада метара освојио
је укупно осам златних и чети
ри сребрне медаље. Три пута је
тријумфовао на познатом међу
народном надметању „Пет мли
нова” у Италији, пет пута је био
први на Бал
кан
ском кро
су и
исто толико на Кросу Политике.
Учествовао је на Олимпијским
играма у Минхену 1972. године.
Повод за раз
го
вор била је
промоција књиге „Прича о
атлет
ском јуна
ку нашег доба”
чији је аутор Милан Томић. У
књизи, која је нека врста моно
графије и биографије, описа
но је кретање каријере Данета
Корице. Искористили смо ту
прилику да са њим поразгова
рамо и о животу у трећем добу.
Како изгле
да Ваш дан од
када сте у пензији?
– За мене пензија не посто
ји, само је примам – каже Дане
Кори
ца кроз осмех. – Радим
исто што и пре, пуно радим
са људи
ма и пра
тим деша
ва
ња. Срећан сам када сам међу
људима, борим се са собом да
имам неку актив
ност. Уве
че
осмислим планове за нови дан.
Више живим у Малој Моштани
ци, где имам викендицу, него у
стану, и имам пуно обавеза око
куће и баште и то ми је једна
врста тренинга.
Колико сте физички актив
ни?
– Што више трчим и ходам,
све ми је леп
ше. Сва
ко јутро
радим 30 зги
бо
ва и брзим
ходом пређем 12 километа
ра. Некад срце није у дослуху
са ногама, зато сам послушао

Пут од амбиса
до врха
Средином октобра у Старом двору у
Београду промовисана је књига „Дане
Корица – прича о атлетском јунаку
нашег доба”, ауторa проф. др Миланa
Томићa. Књига је монографија, драма
тична прича о бурном животу просла
вљеног српског атлетичара од дечачких
дана, о томе како је од „пашњака стигао
до научњака” и како је превазилазио
болест и сиромаштво да би дошао до
светских успеха у спорту.
– Био сам брз јер сам морао да трчим
брзо да бих загрејао ноге зато што сам
био бос. Човек никада није безнадежан,
само треба да буде упоран, да жели, да
има циљ. Без озбиљног рада и наступа,
нема живота – рекао је Дане Корица
и додао да му је циљ био да кроз ову
монографију објасни младима како се
може стићи од амбиса до врха.
Осим аутора о књизи су говорили уред
ник књиге Јован Вукелић, бивши атле
тичар проф. др Вишеслав Крсмановић и
директор Атлетског савеза Србије, Сло
бодан Бранковић. Присутне је поздра
вио и заменик градоначелника Андреја
Младеновић, који је захвалио Данету
Корици на свему што је учинио за атле
тику, као и на томе што је као спортски
функционер допринео да спорт у Срби
ји и Београду буде бољи. 
Ј. Т.

савет лека
ра да тре
ни
рам по
сопствено осећају. Радим вежбе
на партеру, вежбам трбушне
мишиће који су јако важни јер
су спона између ногу и груди.
Тело мора бити компактно да
би могло да издржи све, зато је
јако важно вежбати.
Да ли је бавље
ње про
фе
сионалним спортом донело
здравију старост или Вам
је донело и неко пропратно
обољење?
– Па могу
ће, ишао сам на
контролу када ми је срце пре
ска
ка
ло, али сам наста
вио да
тренирам. Сигурно ми је доне
ло здравију старост јер да није
спорта, не знам да ли бих био
жив. Мој тренер Драган Петро
вић је својевремено водио ста
тистику колико сам претрчао

километара током каријере
и каже да сам за то време два
пута обишао Земљину куглу. А
пошто сам наставио да трени
рам, можда сам обишао и још
неки круг. Није да ме некад не
заболи нешто, али се борим да
будем физички активан.
Шта мислите о атлетици
некада и сада. Имају ли мла
ди амбицију као што сте Ви
имали у младости?
– Што се тиче атлетике, најве
ћи је проблем у финансијама јер
нема довољно пара за улагање
у атлетику. Клуб је база, а нико
не улаже у то, а такође се не ула
же ни у медијску промоцију тог
спор
та. Ја сам први чести
тао
Мирзи Бабићу који је оборио мој
рекорд на пет хиљада метара,
али ето, 49 година још нико није
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оборио рекорд на десет хиљада
метара. На Војној академији је
добијена дворана тако да очеку
јем да ће атлетика у будућности
ићи узлазном путањом.
Препорука и савет за пен
зионере?
– Треба да следе мој пример,
ходам и када је хладно и када
је топло и када је киша. Више
ходам него што трчим, али нема
ефекта док се не ознојиш. Углав
ном се крећем по Кошутњаку, а
када сам у викендици, по шуми
и сео
ским путе
ви
ма где нема
саобраћаја и где нема загађе
ности. И наравно, по завршетку
тренинга, обавезно следи исте
зање мишића и чучњеви. Спорт
ми је дао све, докле год се човек
креће, до тада је жив.
Лидија Цветиновић
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кроз Србију
НОВО ОПШТИНСКО УДРУЖЕЊЕ
ПЕНЗИОНЕРА НОВИ БЕЧЕЈ

Изабрана
председница

На недавно одржаној седници
Скупштине Новог општинског
удружења пензионера (НОУП)
Нови Бечеј за пред
сед
ни
цу је
изабрана Љубица Пескар (на
слици), која је од марта била в.д.
председника.

Она је представила план рада
Удружења у наредном периоду,
уз напомену да ће се активности
прилагодити епидемиолошкој
ситуацији у Републици.
– Приоритет нашег рада је ома
совљење Удружења. У том циљу
смо већ оства
ри
ли сарад
њу са
локалном самоуправом код које
ћемо конкурисати за финанси
рање наших пројеката. Догово
рили смо се са Црвеним крстом
Нови Бечеј да нашим чла
но
ви
ма одрже едукативна предава
ња – уз примену свих заштитних
мера од епидемије. Предвиђено
је да једна од тема буде посвеће
на насиљу над старим особама, а
биће речи и о очувању здравља
старијих. Тренутно у Удружењу
активно раде Спортска секција,
Актив жена и секција „Декупаж”.
Укључили смо се и у активности
Фонда ПИО у вези са слањем пен
зионера на бесплатну рехабили
тацију, са Фондом ћемо сарађи
вати и око расподеле солидарне
помоћи материјално најугроже
нијим пензионерима из општине
Нови Бечеј – набројала је Љубица
Пескар неке од актуелних актив
ности Удружења. Нагласила је да
је захвална Фонду ПИО што им
је уступио просторије у центру
Новог Бечеја за рад и окупљање.
Председница је истакла да
је НОУП отворен за сарадњу са
свим пензионерским организа
цијама и јавним институцијама,
у циљу побољшања квалитета
живота својих чланова.
М. Мектеровић
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ОДРЖАНА МИНИ ОЛИМПИЈАДА У КРУШЕВЦУ

Корона није зауставила
живот

У

дружење
пензионера
Крушевца организовало
је почет
ком окто
бра на
теренима брда Багдала Мини
олимпијаду. Учествовале су
екипе удружења најстаријих
житеља Крушевца, Ћићевца
и Бруса, удружења инвалида
рада, војних старешина, дија
бетичара, затим етно секције...,
појачане члановима КУД Удру
жења пензионера Крушевца
и оркестра Радио-телевизије
Крушевац. Око 200 учесни
ка, уз прописане мере предо
строжности, одржали су тра
дицију октобарског окупљања
– велике Олимпијаде спорта,
здравља и културе ПТДС која
се одржава у Врњачкој Бањи,
а ове године је због пандемије
изостала.
Мини олим
пи
ја
ду је у име
Покрета трећег доба Србије
(ПТДС) и Савеза пензионера

Добитници признања за постигнуте резултате

Србије (САПЕНС) отворио проф.
др Момчило Талијан, председ
ник ИО Покре
та тре
ћег доба
Србије, а учеснике су поздрави
ли и Синиша Максимовић, заме
ник председника Скупштине
града Кушевца, и Милоје Боги
ћевић, председник Удружења
пензионера града Крушевца.
Момчило Талијан је говорио
о задацима ПТДС и САПЕНС-а у
обезбеђивању права и услова
за достојанствен живот најста
ријих житеља Србије и органи
зацији активности које утичу на

продужење њиховог животног
века.
Уследила су такмичења у
пикаду, фудбалу (шут на мали
гол) и кошарци (слободна баца
ња). У надметању је учествова
ло 58 такмичара (40 мушкараца
и 18 жена).
Добро расположење и дру
жење учесника потврдили су
да пошаст звана корона не сме
да зау
ста
ви живот, као и да
поштовање мера заштите може
да омогући уобичајене радне и
друге активности.
Г. О.

ТРИНАЕС ТА МИНИ ОЛИМПИЈАДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ У НИШУ

Сачуван континуитет манифестације

Градска организација пензи
о
не
ра Ниша и Покрет тре
ћег
доба Србије организовали су 13.
Мини олимпијаду спорта, здра
вља и културе. Број учесника је
ове годи
не био огра
ни
чен, из
позна
тих раз
ло
га, и уз пошто
вање свих превентивних мера
заштите од корона вируса. Орга
низатори су задовољни јер је
одржан континуитет манифе

стације и што је посебно важно,
све је протекло без проблема и
у најбољем реду. Иначе, све вре
ме трајања такмичења дежурала
је медицинска екипа превентив
не службе Дома здравља.
На овогодишњој Мини олим
пијади учествовале су екипе
нишких општинских органи
зација пензионера и екипа
нишког Удружења Македо
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наца „Пелистер”. На теренима
поред древне Тврђаве најста
рије Нишлије су се такмичиле у
брзом ходању, слободним баца
њима на кош, извођењу фудбал
ских пенала, пикаду и шаху.
Такмичарима се на почетку
спортског надметања обратио
Хаџи Мило
рад Сто
шић, пред
седник Покрета трећег доба
Ниша, желећи им добро здра
вље, дугу и спокојну старост и
што боље резул
та
те у дисци
плинама у којима се такмиче.
Стошић је изразио наду да ће
се наредна Мини олимпијада
одвијати у нормалним услови
ма и уз учешће такмичара из
других градова Србије као што
је то било претходних година.
Такмичења у Нишу су прати
ли Андрија Савић, председник
Савеза пензионера Србије, и
Момчило Талијан, председник
ИО Покрета трећег доба Србије.
Љ. Глоговац

МИНИ ОЛИМПИЈАДА ТРЕЋЕГ ДОБА У ИНЂИЈИ

Надметали се пензионери Срема

П

окрет трећег доба Срби
је и Општинско удруже
ње пензионера Инђије,
уз подршку Савеза пензионера
Србије, Савеза пензионера Вој
водине и локалне самоуправе
организовали су 12. октобра, у
Спортској хали и просторијама
ОУП Инђија, Мини олимпија
ду спорта, здравља и културе
региона Срема. Такмичење је
организовано са ограниченим
бројем учесника због мера
заштите од вируса ковид 19.
Мини олимпијаду су пра
тили проф. др Андреја Савић,
председник Савеза пензио
нера Србије, Милан Ненадић,
председник Савеза пензи
онера Војводине, проф. др
Момчило Талијан, председ
ник Извршног одбора Покре
та трећег доба Србије, као и
председници удружења пен
зионера из Срема.
Према речима Николе Грко
вића, председника ОУП Инђија,

Андреја Савић, Милосава Трифуновић и Милан Ненадић

на Олимпијади, која је одржана
у оквиру „Сунчане јесени живо
та” и обележавања месеца соли
дарности са старијима, учество
вало је седам петочланих екипа
из удружења пензионера Инђи
је, Сремске Митровице, Ирига,
Сремских Карловаца, Пећинаца
и две екипе из Старе Пазове.
Укупно 35 такмичара надмета
ло се у брзом ходању, кошар
кашким слободним бацањима,
извођењу фудбалских пенала,

пика
ду и шаху, уз пошто
ва
ње
свих прописаних мера заштите
учесника од корона вируса.
Олимпијаду је отворио Мом
чило Талијан који је истакао да
она на најбољи начин доприно
си квалитету живота и промо
више активно старење.
– То је један значајан поду
хват који помаже да побеђујемо
себе и своје године, да одржи
мо насушну менталну снагу и да
не само дуже поживимо, него

и да много квалитетније живи
мо. Развијање спортског духа и
здравог начина живота најва
жнији су циљеви Олимпијаде –
истакао је Талијан.
Председница Актива пен
зионерки ОУП Инђија, Горда
на Раденковић, навела је да су
такве активности усмерене ка
остварењу лепше старости и
позвала учеснике да искористе
Олимпијаду за склапање нових
познанстава, али да се друже уз
мере заштите.
По окончању такмичења,
Милосава Трифуновић, пред
седница МО Крчедин, објави
ла је да су у коначном скору
победници Мини олимпијаде у
Инђији чланови екипе домаћи
на, друго место освојила је еки
па ГУП Сремска Митровица, а
треће пензионери из ОУП Ириг.
Ове еки
пе доби
ле су пеха
ре,
а победници у појединачним
дисциплинама дипломе.
М. Мектеровић

МИНИ ОЛИМПИЈАДА И У СОМБОРУ

ВРЊАЧКА БАЊА

Ликовна колонија
у хотелу „Бреза”
Иако ове године није одржана Олимпијада
спор
та, здра
вља и кул
ту
ре тре
ћег доба, неке
манифестације нису изостале. Традиционална,
13. сликарска и иконописачка колонија одржана
је почетком октобра у врњачком хотелу „Бреза”.
Колонију је отворио Андреја Савић, председник
Савеза пензионера Србије и председник Покрета
трећег доба Србије. Присутнима су се затим обра
тили Момчило Талијан, председник ИО Покре
та трећег доба, Светолик Милекић, председник
Удружења пензионера Врњачка Бања, и сликар
Момчило Вуксановић Мома Брада, организатор и
селектор колоније.
– Свим учесницима колоније сам унапред
поделио материјал, тако да су они радили у сво
јим атељеима. То сам учинио због познате ситуа
ције и опасности од корона вируса. Ове године
било је позвано 10 сликара и пет иконописаца.
Од прикупљених радова ћемо направити ката
лог, а на мини олимпијадама у Србији излагаће се
њихове слике и иконе. Захваљујемо домаћинима
на пријему и лепом дружењу и драго ми је што
није прекинута вишегодишња традиција одржа
вања ове колоније – рекао је Момчило Вуксано
вић на отварању колоније. 
Д. И.

Креативно треће доба
Поводом
Међу
народног дана ста
ријих особа и месе
ца старих, Градско
удружење пензио
нера Сомбор орга
низовало је среди
ном окто
бра мани
фестацију под нази
вом „Креативно и
срећније треће доба
живота – мини олим
пијада спорта, здра Сомборци се надметали и у шаху
вља и културе”.
уживали уз звуке гитаре проф. Марка
У склопу овог дешавања Литерар Радојковића из Музичке школе.
но-културна секција Градског удруже
Спортска секција организовала је
ња пензионера Сомбор, под вођством надметања у неколико дисциплина,
проф. Видосаве Раич, организовала којима се одазвао велики број Сом
је сусрет са пензионерима. Скуп је бораца и њихових комшија, показали
поздравила председница Удружења, су спретност у спортовима и вештина
Ирена Живановић, а у програму су ма и добили заслужена признања за
учествовали пензионери који су чита постигнуте успехе. Најважније је ипак
ли своје песме и евоцирали сећање на било добро расположење и дружење.
уметнике у чијим су делима осликане Последњег дана ове својеврсне мани
дивне приче о Сомбору. Постављена фестације Туристичка секција је пред
је и изложба слика чланице Удруже ставила потенцијале града и општине
ња Гордане Влајић, а пензионери су Сомбор.
Г. О.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2020.
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погледи
РЕШЕЊЕ ЗА ПОЗНЕ ГОДИНЕ

Дом као друга кућа
Потребе за местом расту, а
повод је најчешће болест и
изнемоглост, док je у западним
земљама – мотив и жеља за
квалитетнијим животом

С

твари се убрзано мењају, промене
доживљавамо на сваком кораку и
принуђени смо да у ходу преиспиту
јемо ставове на најразличитије теме. Нова
времена, нова правила. Тако, између оста
лог, примећујемо да све чешће чујемо да је
нечији родитељ у дому.
По правилу томе претходи прича о боле
сти, дугој мукотрпној кућној нези, изнури
вању укућана, плаћању неговатељки месе
цима, годинама, да би на крају дошло до
компликација и остало последње решење.
И то је то. Нема више негативних комента
ра комшилука и шире фамилије, као некад
кад се смештање у дом сматрало за срамо
ту. Ако је предрасуда некада било, више их
нема. Одједном је све то постало обично.
Сада на паноима по граду или интернет
порталима гледамо рекламне фотографије
лепих кућа окружених вртом уз пригодни
текст, као на пример један који смо скоро
видели „Сместите се ове зиме у топлину
нашег дома”. Па онда цена, са акцијским
попустом за два месеца. Све је бизнис и то
не треба да се схвати искључиво пежора
тивно. Нормално да све кошта и квалитет
услуге има своју цену. Према томе, и рекла
ма је део тог новог комерцијалног присту
па, карактеристичног за приватну делат
ност. За државне домове нема оглашавања,
а нема ни потребе, стално су пуни, а листе
чекања дуге. Цене су ниже, али места нема,
а код приватних је већи распон, од 350 до
чак 800 евра и више (месечно!).
Да би се смањио притисак, у последње
три године склапају се уговори са одређе
ним бројем приватних домова за субвенци
онисање смештаја корисника који немају
ближих сродника.
Интересантно, али у великом броју слу
чајева људи ипак веће поверење имају у
држав
не уста
но
ве, што није сасвим без
основа. Постоје свакојака искуства са при
ватницима када се испостави да не раде
легално или су у међувремену изгубили
лиценцу, али су то прећутали и наставили
да послују.
Због тога, у свим препорукама, на разним
сајтовима намењеним породицама нагла
шава се као најважније провера лицен
це Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
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Све је то притом у нашим условима посеб
но стресно јер се дешава у кратком времен
ском раздобљу. За разлику од западњачког
породичног обрасца где је одлазак у дом
природни след у једном моменту животног
пута, код нас је то превасходно, или бар нај
чешће, изнуђено решење.
Можда и постоји неки магловити план о
одласку у дом, али ником се не жури докле
год може да се издржи у кућним условима.
А онда већ како бива, деси се нагла болест,
прелом кука, погоршана деменција и онда
се одлука доноси на брзину, неке ствари
се превиђају и тек накнадно се види да
избор није био најпогоднији из ових или
оних разлога. Тако да није ретко да паци
јент мора да се премешта на другу локаци
ју, што је додатни стрес и за корисника и за
породицу.
Упра
во због тога у саве
ти
ма за избор
дома увек се подсећа на то да треба узима
ти у обзир све аспекте. У већини случајева
под истим кровом су и они са лакшим или
тежим здравственим проблемом, покрет
ни, непокретни, у собама са по једним, два,
три кревета и неопходним намештајем, што
одаје утисак болничке атмосфере. Говори
мо о просечним, скромним установама за
старе по Србији, а свакако да има приват
них домова де лукс категорије.
Али и у једном и у другом случају, неза
висно од нивоа опремљености и пратећих
елемената, чињеница је да се код нас домо
ви за старе доживљавају као нешто мало
другачији облик болнице. И то је кључна
разлика између нас и западних земаља које

имају неупоредиво дужу традицију инсти
туционалног збрињавања старијих особа.
Код нас је прва после
рат
на намен
ска
уста
но
ва у Бео
гра
ду и Срби
ји био Дом
пензионера на Карабурми отворен 1963.
године, са 120 места и још 32 у гарсоњера
ма. На територији Србије тренутно укупно
има око 40 државних установа са око десет
хиљада места и више од 250 легалних при
ватних домова за старе.
А оно што упа
дљи
во недо
ста
је у овој
понуди, а за шта постоји интерес, то је дом
за ста
ри
је који није бол
ни
ца, већ дру
га
кућа у пуном значењу те речи. Невероват
но је богатство термина на енглеском јези
ку за различите врсте смештаја и услуга, а
та се разноврсност непрекидно допуњава
потребама и жељама виталних новопече
них западних пензионера.
Дакле, оно што је код нас преов лађујуће,
практично дом за негу где је потребна стална
брига, у земљама са развијенијим могућно
стима је само један вид збрињавања. Поред
тога, доступан је читав низ погодности за
особе које су мање-више доброг здравстве
ног стања али им је потребна мања помоћ у
току дана. Смештај се одређује према степе
ну потреба, а они независни и активни имају
и засебне кухиње, организовану рекреацију
и друге занимљиве садржаје.
Постоје и корисници који су сасвим здра
ви и не треба им ни најмања медицинска
помоћ, али иду у смештај јер не желе баш
никакве обавезе, већ само да живе и ужи
вају. Може, дакле, и то.
Д. Драгић

31. октобар 2020. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

КАКО КОВИД 19 МЕЊА СВЕТ

Епидемија с пасошем
Глобалне бројке
су неумољиве: зараза
највише погађа оне
у „трећем добу”

П

ошаст која је почет
ком
ове године захватила
целу планету донела нам
је и дотле ретко коришћену реч:
пандемија. Пре тога знали смо
за њену „сестру” – епидемију,
али смо нажалост брзо схвати
ли разлику. Епидемија је зараза
која се шири на одређеном гео
графском или геополитичком,
државним границама омеђе
ном простору, док пандемија
„стално путује”, па
је зато ско
ва
на и
духовита дефини
ција за суморну
збиљу: пандеми
ја је епидемија с
пасо
шем. За који
није
потребна
ниједна виза.
Нови талас зара
зе која свуда стал
но дола
зи али
засад
ниодак ле
потпуно не одла
зи, поставља нове
црне
рекорде:
пред крај октобра
од ковида 19, како
званично
гласи
име боле
сти коју
изазива нови корона вирус,
укупно је оболело више од 40
милиона људи, са више од 1,2
милиона подлеглих.
Нема друштва ни државе који
су пандемију дочекали спрем
но, али су се на разним мериди
јанима различито снашли. Тамо
где је настала, у Кини, чини се да
је у овом моменту највише обу
здана, а оно што је изненађе
ње, с обзиром на материјалне
и организационе ресурсе, јесте
да је највише погођена најбога
тија и најмоћнија нација света –
Америка.
Са преко 8,5 милиона инфи
ци
ра
них и више од 225.000
жрта
ва, САД држе несла
ван
рекорд. На другом месту стра
далничких нација је друга нај

многољуднија земља света,
Индија (114.000 преминулих),
а међу првих пет држава где је
нај
те
же су и Бра
зил, Руси
ја и
Аргентина.
Оно што је заједничко свима,
то је да су епидемиолози већ
на самом почетку, сагледавши
моћ вируса и сопствену немоћ
пред походом новог невидљи
вог непријатеља, као најрањи
вије прогласили оне у трећем
добу: старије од 65 година. То
се, нажалост, показало сасвим
основаним, што је најочиглед
није опет у Америци, где је 80
одсто оних који су изгу
би
ли
живот
ну бит
ку са кови
дом 19
управо из редова сениора.

раторима – констатовала је Иза
бел Ортиз. – Организације за
заштиту људских права биле су
алармиране због одлука о рас
подели оскудних медицинских
ресурса у болницама и њихо
вим јединицама за интензивну
негу које су биле засноване на
броју година заражених опаким
вирусом, упркос, а можда баш
због тога што су били најугро
женији.
– То је неприхватљиво – апе
ловала је Роза Корнфилд-Мат,
експерт Уједињених нација,
која је нека врста заштитника
људских права глобалних сени
ора. – Прожимајућа геронтофо
бија и наши сопствени страхови

У Европи и Аустралији, према
подацима које је у есеју обја
вљеном на порталу „Социјална
Европа” изнела Изабел Ортиз,
директорка социјалне заштите
у Међународној организацији
рада, ти проценти су још већи:
94 и 95 одсто.
У позадини ових бројки нала
зи се, међу
тим, и нешто што
онеспокојава још више: то су
извештаји који су протеклих
месеци пристизали са свих
страна, а који су указивали на
погубну дискриминацију ста
ријих у поступку медицинског
третмана болести пред којом су
ови људи најбеспомоћнији.
– Док се зараза ширила, ста
ријима је ускраћиван приступ
болничким креветима и аспи

од старости и смрти подлога су
за предрасуде према старији
ма, њихову дискриминацију и
у крајњем исходу ускраћивање
њихових људских права.
Прозваним се осетио и гене
рални секретар УН Антонио
Гутерес, који је, наводећи пода
так да је смртност од ковида 19
међу људима који су старији од
80 година пет пута већа од гло
балног просека, покренуо нову
глобалну политичку иницијати
ву за суочавање са узроцима и
последицама „највеће здрав
ствене кризе у последњих сто
година”.
Важан елемент драме коју у
редове глобалних сениора уно
си пандемија јесте податак да је
око половина смртних исхода
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заражених ковидом 19 у разви
јеним друштвима, подједнако
на глобалном Западу и глобал
ном Истоку, евидентирана у
установама за „живот уз помоћ”,
како се тамо еуфемистички зову
домови за старе. Ова места су
по правилу постајала жаришта
заразе, али и места за убрзано
уми
ра
ње, пошто су са посла,
због тога што су и сами бивали
инфицирани, почели да масов
но изостају неговатељи и него
ватељице.
Страшних прича има много: у
поменутом тексту Изабел Ортиз
наводи се низ трагичних при
мера страдања станара домова
за старе у околностима хаоса
створеног после првог
таласа пандемије.
Ово је био повод
да родбина подиже
тужбе које немају мно
го изгледа да им пру
же неко задовољење,
јер се ова индустрија
благовремено зашти
тила од одговорности
због „више силе”, како
прав
но може да се
окарактерише панде
мија.
Такво стање је сва
ка
ко у нескла
ду са
увелико – набоље –
мењајућим ставовима
према старости пре
него што је свет погођен пан
демијом. Први дан октобра је,
уосталом, био Међународни
дан старијих, 30. по реду, што
је био повод за констатацију да
је ове године број оних који су
старији од 60 година надмашио
број деце млађе од пет, као и
за пројекције да ће до средине
века број сениора достићи јед
ну и по милијарду.
Да поодмакло доба не мора
да буде хендикеп потврдио је и
главни планетарни политички
догађај: избори за председни
ка САД. Две личности које су се
бориле за место „најмоћнијег
човека света” су Доналд Трамп
и Џо Бајден. Први има 74, а дру
ги 78 година.
М. Бекин
19

поводи
КРАЉЕВЦИ

Дан сеоских жена
М

ноге од жена на селу и не знају да
постоји њихов дан, Међународни
дан сеоских жена, јер су заокупље
не пословима у кући, на њиви или у штали.
Такав је случај и са три Сремице из румске
општине, које су посвећене пословима у
пољопривреди и својим породицама, али
ипак нађу времена да се виде и друже.
Породица Тање Бугарчић из Краљеваца,
села крај Руме, производи највише бостана
у селу.
– Некада су жене радиле тешке физичке
послове на њиви и у штали и прале су веш
ручно, а данас је у кући све на дугме. Поне
кад пожелим да сам запослена, да имам
своју плату, али знам да све има предности
и мане. Иако од раног пролећа до позне
јесени у пољу доста радимо, зими не устаје
мо рано и можемо да угађамо деци разним
сланим и слатким ђаконијама – испричала
је Тања и журно отишла на њиву.
И породица Мирјане Малетић, поред
осталих култура, производи бостан. Нажа
лост, иако имају механизацију, бостан зах
тева и доста ручног рада. Ћерка студира,
тако да су она и муж посвећени земљи, али

Тања, Биљана и Мирјана
на излету у Врднику

и тову стоке. Мирјана свакога дана улази у
објекте и храни животиње, поред осталих
послова у домаћинству.
За разлику од Тање и Мирјане, Биљана
Гајић не иде на њиву, јер јој је муж запослен
и на њиховој земљи све се обради механи
зацијом. Међутим, она производи поврће у
башти крај куће, и на то је веома поносна.
Још више је поносна на сина гимназијалца
који зна само за петице. Када је породица у
питању, ништа јој није тешко, па често уста
не ујутро у четири сата да би припремила
свеж и топао доручак за сина и мужа.
– Шта рећи поводом Међународног дана
сеоских жена? Оне су најчешће економски
зависне, без личне имовине, без редовних
примања и често су „робови” осталим уку
ћанима – констатује Биљана Гајић.
Ове вредне Сремице су ипак овога лета,
захваљујући Биљанином мужу, успеле да
оду на излет у Сремске Карловце. Посе
тиле су бању Врдник, чарду на Дунаву код
Старих Бановаца и обишле многе сремске
манастире, и тако скупиле снагу за оно што
их чека код куће и на њиви.
Г. Вукашиновић

ПИРОТ: ПЕНЗИОНЕРИ НЕ БРИНИТЕ, ПОТРЧКО СТИЖЕ

Хуманост на делу
Ако вас пут нанесе у Пирот,
диван град на Нишави, немој
те се изне
на
ди
ти ако види
те како симпатичан младић у
необичном оделу бициклом
јури улицама града. То је Алек
са Живковић Потрчко, хумани
и веома вредан младић, коме
могу да позавиде многи његови
вршњаци.
Алекса већ осам година заре
дом снабдева старе и изнемо
гле суграђане и суграђанке.
Доноси им лекове, намирнице,
али и помаже да плате рачуне.
Срели смо недавно Алексу на
зеленој пијаци у Пироту.
– Ово ми је пети пут како
сам данас на пија
ци. Људи
ма је потребна помоћ, а мени
је задо
вољ
ство када могу да
помог
нем. Радим ово ско
ро
осам година волонтерски. За
мене нема већег задовољства
него када се на вратима поја
ве људи са широким осмехом
20

Алекса Живковић

на лицу кад виде да сам дошао.
Има и оних који упорно желе
да ме награде за труд, па ми је
понекад тешко да одбијем част.
Али све што радим, радим с
љубављу – каже Алекса, младић
који је, како смо чули, детињ

ство провео углавном са баком
и деком. Можда отуда и толика
љубав и поштовање према ста
ријима.
Потрчко је пензионере и
болесне суграђане снабдевао
лековима и основним намир
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ницама и у време ванредног
стања и полицијског часа због
епидемије изазване корона
вирусом. Каже да се на улицама
града у то време сусретао само
са полицијом и псима луталица
ма. Алекса наглашава да су га
људи одушевили дисциплином.
Ко је заправо Алекса Живко
вић Потрчко? Овај младић је по
завршетку Гимназије у Пироту
отворио своју предузетничку
радњу и учествовао у оснивању
Удружења грађана „Лека”, где је
покренуо пројекат „Млади за
старе – солидарна одећа”. Анга
жовао се волонтерски у Европ
ском омладинском центру. Како
каже, тре
нут
но је у потра
зи
за младима који би да ствари
мењају својим примером, а не
само празном причом.
За свој рад и залагање Алек
са је награђен у акцији „Хероји
младих” Exit фондације.
С. Панакијевски

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СЕОСКИХ ЖЕНА

Удруживањем до очувања села
П
оводом Међународног
дана сео
ских жена, 15.
октобра, потпредседни
ца Владе Србије и председница
Координационог тела за родну
равноправност, Зорана Михај
ловић, посетила је са градона
челником Чачка село Јежевица
код Чачка. Она је овим поводом
поручила да жене са села живе
тешко, али да нису заборавље
не и да су Влада Србије, Коор
динационо тело, локалне само
управе и удружења жена ту да
стварају боље услове за живот
на селу.
– Моја порука женама је да
се удружују и да буду заједно,
јер на тај начин можемо да им
обезбедимо новац за пројекте.
Жене су те које воде рачуна о
газдинствима, пољопривредној
производњи и гарант су очува
ња села. С друге стране, само 12
одсто жена су власнице газдин
става, три од четири жене раде
за смештај и храну, а 60 одсто
њих нема право на пензију –
рекла је Михајловићева и дода
ла да ће заједно са удружењима
упутити иницијативу Министар
ству финансија и Министар
ству пољопривреде за измену

два закона, која ће омогућити
женама пензијско и здравстве
но осигурање, али и подстицаје
за рањиве категорије, а то јесу
жене са села.
Градоначелник Чачка Милун
Тодоровић рекао је да је зада
так локалне самоуправе да
помогне сеоским женама и да
улаже у инфраструктуру, али
и да помогне удружењима као
битним организаторима пла
смана њихових производа.
– Важно је и да оснажимо мла
де мајке, да изградимо вртић у
Заблаћу и да мајке са села могу

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ЦРНА ТРАВА

Материјална оскудица
Удружење пензионера Црне Траве
обновило је рад пре три године. На
челу удружења је Милентије Миле
Рашић (на слици).
– Од 443 члана тек њих четрдесе
так редовно измирује чланарину.
Оформили смо шест месних одбора
у планинским селима, али слабо се ради. Годишње из
општинског буџета добијемо око триста хиљада дина
ра за текуће активности – каже председник Рашић.
Општина броји око 1.150 становника и припада
најнеразвијенијима у Србији. Просечна старост овде
је близу 60 година. Социјални програми везани за
помоћ угроженим пензионерима остварују се преко
Центра за социјални рад и Црвеног крста.
– Организујемо три-четири излета годишње и аутобу
си су увек пуни. Право на бесплатан одлазак у неки од
бањских центара остваре тек двоје наших пензионера.
Имамо позиве да гостујемо код других удружења, али
због материјалне оскудице углавном их не прихватамо
– са жаљењем констатује Миле Рашић. 
М. А.

да оставе децу у предшколским
установама, те да имају вре
мена за посао у удружењима и
газдинствима. Циљ је да жене
на селу имају исти статус као
жене у граду, да буду једнако
поштоване – рекао је Тодоро
вић.
Обележавању дана сеоских
жена присуствовала је и Наде
жда Сатарић, председница
удружења Снага пријатељства
„Amity”. Она је подсетила да су
сеоске жене добре мајке, дома
ћице и супруге, али и вредне
раднице на њиви и у штали.

– Жене из сео
ских сре
ди
на
су међу најпогођенијим панде
мијом, оптерећене су још више
кућним пословима, бригом о
деци која су код куће, али и о
старијим члановима домаћин
ства, уз све друге послове које
раде у пољопривреди. Апелу
је
мо на мушкар
це да у већој
мери помажу женама у обавља
њу кућних послова, јер и оне
равноправно раде у пољу и на
њиви – рекла је Сатарићева.
Удружење Амити је заједно са
женама из удружења „Евгени
ја” из Јежевице, „Вапљанке”, из
Вапе, „Женском иницијативом”
из Трстеника и Удружењем сео
ских жена Драгачево, приреди
ло изложбу њихових пољопри
вредних производа и ручних
радова и уприличило конфе
ренцију за новинаре.
Изложба и конференција
за меди
је су део про
јек
та „За
побољшање положаја жена
на селу” који „Amity”реализује
у партнерству са Удружењем
„Женска иницијатива” из Трсте
ника и Удружењем сеоских
жена Драгачево, у оквиру про
јекта „Кључни кораци ка родној
равноправности”.
Г. О.

ГОИР ШАБАЦ

Очување култ урне баштине
Промоција
пројек
та Очување култур
не баштине шабачког
краја „Прошлост
за
будућност”, уприличе
на је крајем јула 2020. у
Народном музеју Шабац,
у Медијатеци. Због спе
цифичне ситуације иза
зване пандемијом и
мера штаба за ванредне
ситуације града Шапца,
организовано је неко
лико презентација уз присуство по
пет особа. Била је то прилика да се
виде предмети које су учеснице у
обуци урадиле: лоптице, подметачи,
торбе, одевни предмети, сувенири...
Овај пројекат је спроведен у циљу
очувања културног нематеријалног
наслеђа шабачког краја, а подразу
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мева заштиту и популарисање кул
турне баштине кроз обуку основне
технике за израду предмета, мокрим
и сувим пустовањем вуне. Пројекат
има такође за циљ ревитализацију
традиционалних заната и прилаго
ђавање производа насталих овом
техником савременом тржишту.
М. С.
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пензионерски кутак
ГЦ НОВИ САД

Обележили Дан старих
Геронтолошки центар Нови Сад обележио је Међународни
дан старијих особа у Клубу пензионера „Коста Шокица”.
Корисници клубова Геронтолошког центра, чланови сек
ције „Љубитељи лепе речи”, након дуже паузе окупили су се
ради дружења уз стихове песника Маринка Чавара, Добриле
Обровски, Душице Кнежевић и Љубице Влах, док их је Драган
Вучковић пратио на гитари.

АРАНЂЕЛОВАЦ

Излет за активисте
и запослене
Ценећи постигнуте резултате и залагање у протеклом
периоду, Удружење пензионера општине Аранђеловац орга
низовало је и ове године једнодневни излет за активисте и
запослене.
По лепом јесењем дану четрдесетак путника је уживало у
разгледању Јагодине и њене прелепе околине. После упо
знавања са знаменитостима овог поморавског града, посе
тили су манастир Јошаницу, видели су споменике српском
сељаку и сељанки и Јованчи Мицићу, прошли кроз инду
стријску зону...
Посебно је било занимљиво у једном сеоском домаћин
ству, где се ручно производе предмети од трске, асуре, цеге
ри и сл.
У просторијама Градског удружења пензионера Јагодина
организован је ручак и дружење уз поштовање свих пропи
саних мера заштите од вируса корона. 
М. М.

БАЈИНА БАШТА

За бање се пријавило
180 пензионера
За бесплатну рехабилитацију у бањама Србије у Удружењу
пензионера Бајина Башта ове године је било мање пријава.
– Лане смо имали 281 захтев, а 78 је повољно решено. Ове
године било је 180 пријава. Ситуација са вирусом је утицала
да се број заинтересованих пензионера знатно смањи – каже
потпредседник Удружења пензионера Бајина Башта, Спасоје
Илић.
М. А.
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Како каже Ружица Вукић Рајић, организатор манифестаци
је, за разлику од претходних година када се Међународни дан
старијих обележавао манифестацијом „Сунчана јесен”, због
епидемиолошких мера дружење корисника је организовано
на овај начин, уз препоруке и мере ресорног министарства
које се спроводе у установама социјалне заштите.
Д. К.

ЛЕСКОВАЦ

КУД „Невен” ће процветати
након пандемије
Певачко друштво „Невен” из Лесковца које годинама успе
шно делује у оквиру лесковачког Удружења пензионера,
због пандемије изазване корона вирусом закратко је заста
ло у остварива
њу зацртаних
насту
па и тур
неја.
Ово женско
певачко
дру
штво предводе
Радмила Здрав
ковић, оснивач
и председник
Секције жена
удружења пен
зионера, и професорка Србислава Толић, диригент „Невена”.
– У условима пандемије тешко је обезбедити физичку дис
танцу на пробама овог друштва, као и драмске и фолклорне
секције – кажу у Удружењу пензионера града Лесковца.
Певачко друштво „Невен” наступа у оквиру лесковачког
КУД „Пензионер” широм бивше Југославије и има бројна при
знања и награде.
Скоро ниједна културна манифестација у Лесковцу не може
проћи без наступа друштва „Невен”, које ће поново процвета
ти након ове пандемије, јер она неће трајати довека, пору
чује Радмила Здравковић, верујући у боље дане најстаријег
певачког друштва на југу Србије.
Т. С.

31. октобар 2020. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

РУМА
КОСЈЕРИЋ
Екс
понати ГЦ „Срем”
уПле
гратедубез наочара
у 103. години

ПИРОТ

Заиграли на
Бабином зубу
Градско удружење пензионера Пирот почетком августа орга
низо
СВР
Љва
ИГло је једнодневни излет и дружење на Старој планини. Стотину пензионера, махом пензионерки, уживало је на
Бабином зубу.
За поменуту дестинацију владало је велико интересовање,
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ске.Дана старијих предс тавници Удружења С.
П.
зионера Сврљиг обишли су своје најс тарије чланове и
уручили им пригодне поклоне – каже Славиша Матејић,
председник Удружења, и додаје да је испред прос торија
организована мала свечаност и послужење за пензионере,
уз поштовање свих мера заштите. Удружење су посетили
и предс тавници локалне самоуправе и народни посланик
Милија Милетић.
С. Ђ.

Брига за старе

КИКИНДА

Пензионер – почасни
грађанин
Пензионер Здравко
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Љиљак
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шен је почасним гра
И
ја и природа
ђаниисто
ном градари
Кикин

Миломирка Бекоња (на сли
ци) са 103 године најстарија је у
Косјерићу, а вероватно и у целом
Златиборском округу. Слух јој је
мало попустио, али памћење и
вид је добро служе па се без нао
чара често лати плетива.
– Дуго сам живела у селу, гаји
ла по три краве. Млечне произ
воде јела сам сваки дан, месо
ретко. Пила сам изворску воду.
Верујем да је то утицало да имам дуг живот и добро здравље
– каже
мирде
каце
Беко
а. жавања ликовне колоније у ГеПовоМило
дом две
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ГЦ „Срем” је током двадесет година успео да формира колекцију коју чини више од 460 слика и скулптура, од којих је
највећи број стално изложен у просторијама установе. Од тог
броја експоната у чијој изради је учествовало око 40 уметниКРА ЉЕВО
ка из Србије и иностранства, у холу Културног центра пред
посетиоцима је било неколико десетина слика.
Г. В.

Најстаријима по две
хиљаде

и претходних година, и ове јесени извршни органи
НЕКао
ГОТИН

Градског удружења пензионера у Краљеву одлучили су да
најстарије чланове почасте новчаним „додатком” од по 2.000
динара, и то у неколико старосних категорија.
Најс тарији чланови краљевачког удружења свакако
су они који имају по 90 и више година, а њих је чак 103!
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С. З.
водио и Општинску организацију инвалида рада.
С. З.
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Фото: Горан Радоњић

кроз Србију

на ПЕЋИНА САМАР, СЕЛО КОПАЈКОШАРА КОД СВРЉИГА
зубу

Пола века од
Гинисовог рекорда
О

ензионера Пирот почетком августа орвни излет и дружење на Старој планира, махом пензионерки, уживало је на

цију владало је велико интересовање,
ља свих пензионера. Бити на Бабином
н дан, очима додирнути врх Миџора и
биласком пећине Самар,
епоту коју посетиоцу пружа Стара плапоставке сеоског Етно
егија.
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ку чове
ка под земљом,
актуелан и дан-данас.
На свечаности одржаној
испред пећине Самар говорио
је Милутинов син, Александар
Вељковић. Он је имао само две
године када је Милутин ушао у

а и природа

Поводом две деценије одржавања ликовне колоније у Геронтолошком центру „Срем”, Румљани су имали прилику да
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Мно
ги су
културу и спорт Сврљиг, навела
вредности 500 динара. За набавку најнужнијих прехрамбених намирница по одобреном пројекту 100.000 динара је
обезбеђено из буџета општине Неготин.
Неготинско Удружење пензионера има 1.800 чланова, који
редовно измирују годишњу чланарину од три стотине динара. На општинском конкурсу за доделу средстава Удружењу
је ове године за пројекат којим су конкурисали локална самоуправа наменила 350.000 динара.
Ј. С.

Пакети помоћи
угроженима

Удружења пензионера кикиндске опо прилику да упозна културне знамесу обишли сомборски Народни музеј
ог музеја провео их је и кроз значајне
видели природне лепоте које Сомбор
еније градове Србије. Импресионирае, као и архитектура других здања.
су предахнули у кругу етно објеката
аша”. Тамо су видели буњевачку етно
домаћином салаша разменили су позионери даривали су га својим руконе радионице. Дружење се наставило
бишли воћњак и рибњак једног пољоа.
С. З.
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уз помоћ водича обишли Самар,
видели предмете које је Милутин
користио док је истраживао, одр
жавајући радио-везу са селом и
хранећи се храном из конзерви и
двопеком, уз помоћ агрегата који
је имао у пећини. И Етно музеј у
селу био је врло посећен.
Ина
че, пећи
на Самар се
налази у нетакнутој природи
у атару села Копајкошара, код
Сврљига, и дуга је више од три
километра. У општини Сврљиг
и Центру за туризам, културу и
спорт кажу да ће и даље чувати
овај светски драгуљ и туристич
ку атракцију сврљишког краја и
улагати у њега.
С. Ђорђевић

Право на рефундацију ПДВ-а

?

М. Л., Лесковац: Да ли као инвалидски пензион
 ер имам
неке погодности приликом увоза аутомобила из ино
странства?

Одговор: Сходно важећим
прописима у Републици Срби
ји, грађани, укључујући и инва
лид
на лица, и даље могу да
увозе моторна возила у складу
са неким од споразума о сло
бодној трговини које је потпи
сала Република Србија, а за која
возила је тим споразумима про
писана нижа стопа царине или
стопа царине од нула одсто.
Право на рефундацију пла
ћеног ПДВ-а имају само особе
са инвалидитетом, и то оне са
100 одсто телесног оштећења,
по једном основу (да није збир
но по орга
ни
ма). Ово пра
во
остварује се на основу захтева
који се на прописаном обрасцу
подноси Министарству за рад,

запошљавање, борачка и соци
јална питања. Образац се може
преузети са сајта Министар
ства – www.minrzs.gov.rs, где се
могу пронаћи и све потребне
инфор
ма
ци
је у вези са овим
питањем.
Уз образац захтева прилаже
се: фотокопија личне карте, или
очитана лична карта (као доказ
о идентитету личности); потвр
да РФ ПИО о степену телесног
оштећења особе са инвалиди
тетом; оригинални примерак
јединствене царинске декла
рације коју је оверио надле
жни царински орган (чиме се
доказује и да је плаћен порез
на додату вредност); образац о
обрачуну царинског дуга.

Пресељење у другу државу
и здравствено осигурање

?

Е. С., Рожаје: Желела бих да се одјавим са осигурања из
Републике Србије пошто сам се удала и живим у Црној
Гори па је потребно да тамо остварим здравствено осигу
рање да бих се лечила.

Одговор: Уко
ли
ко сте кори
сник пензије и имате стално пре
бивалиште у Црној Гори, поседу
јете њихову личну карту, треба да
надлежној филијали ПИО подне
сете захтев за пресељење испла
те како би исплату пензије врши
ла Дирекција Фонда директно у

Црну Гору. Тек након утврђивања
чињенице пребивалишта може
се приступити одјави са здрав
ственог осигурања у Србији.
Уколико нисте корисник пен
зије, за информације се обрати
те Републичком фонду за здрав
ствено осигурање.

Надлежност за решавање о правима
из ПИО

?

К. Р., Ваљево: Ускоро испуњавам услов за остваривање
права на пензију под условима који важе у Републици
Србији, али имам и стаж из бивших република СФРЈ. Ко је
у том случају надлежан за решавање о правима из ПИО?

Одговор: За реша
ва
ње о
правима из пензијског и инва
лидског осигурања, пензијском
стажу и утврђивању својства
осигураника и о правима из
пензијског и инвалидског оси
гурања применом споразума о
социјалном осигурању закљу
чених са државама које су, као
републике, биле у саставу СФРЈ,
у првом степену, надлежна је
филијала на чијем подручју сте
последњи пут били осигурани.
У случају да је од престанка оси
гурања до покретања поступка

протекло 12 месеци, за реша
вање о правима из ПИО захтев
подносите надлежној филијали
на чијем подручју имате преби
валиште.
За решавање о правима из
ПИО применом међународних
уговора о социјалном осигура
њу за осигуранике који имају
стаж навршен у иностранству
(дакле, не одно
си се на бив
ше репу
бли
ке СФРЈ), у првом
степену, надлежна је Дирекци
ја Фонда, односно Дирекција
Покрајинског фонда.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
Аконтативни износ пензије

?

Б. Е., Бор: У септембру сам испунила услов за старосну пен
зију и поднела захтев, али нисам сигурна да су сви подаци
комплетни. Да ли ћу добити макар привремено решење?

Одговор: Привремено реше
ње се доноси ако су испуњени
услови за остваривање права на
пензију, али се на основу чиње
ница и података утврђених у
матичној евиденцији не може
одлучити о коначном износу
пензије.
Уколико је то и код Вас слу
чај, привременим решењем ће
Вам бити одређен аконтатив
ни износ пензије. Овај износ се
усклађује на начин предвиђен за
усклађивање пензија, а у реше
њу мора изричито бити нагла
шено из којих разлога није било
могуће одредити коначан износ
пензије.
Након утврђивања недостају
ћих чињеница и података, при
времено решење ће Вам, по слу
жбеној дужности, бити замење
но решењем којим се одређује
коначан износ пензије, од дана

утврђивања права на пензију и
уз обрачун исплаћених износа
пензије.
Ако у року од три године од
дана правоснажности привре
меног решења не буду утврђене
недостајуће чињенице и пода
ци, аконтативни износ пензије
постаће коначан, о чему ће бити
донето решење по службеној
дужности.
Уколико се утврди да Вам је
исплаћен мањи аконтативни
износ пензије од коначног изно
са, Фонд ће Вам разлику износа
исплатити у целости одједном.
Ако се утврди да Вам је испла
ћен већи аконтативни износ
пензије од коначног износа,
Фонд ће донети решење о оба
вези повраћаја више исплаћеног
износа. У таквим случајевима о
начину повраћаја Фонд и кори
сник пензије се споразумевају.

Овера здравствене књижице
до пензије

?

М. Т., Београд: У децембру треба да поднесем захтев за
остваривање права на старосну пензију. Како ће у пери
оду до доношења решења бити регулисано моје здрав
ствено осигурање?

Одговор: Приликом подно
шења захтева за остваривање
права на пензију, под условом
да сте ван рад
ног одно
са, од
овлашћеног лица Фонда доби
ћете потврду како бисте могли
да регулише здравствено оси
гурање.
Са том потврдом се обавезно
обратите неком од запос лених
на шалтерима пријаве – одјаве,
где се врши пријава на здрав
ствено осигурање и где се
добија доказ о извршеној при
ја
ви. Уз тако доби
је
ни доказ,
потврду да сте се пријавили на
здравствено осигурање обра
ћате се надлежној филијали
здравства. На основу те потвр
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де, могу се осигурати и члано
ви породице.
Изда
та потвр
да важи два
месеца. Уколико по истеку два
месеца не добијете решење,
можете се непосредно обратити
надлежној филијали Фонда ради
поновног добијања потврде.
Поменута потврда може се
преузети лично у филијали.
Такође, Фонд доставља потврду
и на адресу подносиоца захтева
уколико се подносилац обра
ти писаним путем надлежној
филијали за израду потврде и
уз захтев приложи копију личне
карте (уколико је биометријска
лична карта, са учитаним пода
цима са чипа).
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Наведене речи треба пронаћи у лику осмосмерке.
На крају неће остати ни једно слободно слово.
АВИОН, БАТАК, БОЦА, ГОРАН, ДАМАР, ИВАНА,
ИРИС, ИСКРА, КАНОНИК, КАРАКАС, КЕРТИС, КЛАСА,
МЛАДЕНЦИ, МОРНАР, ОКСИД, ПЕСАК, ПРАВАЦ,
ПРАТИОЦ, РЗАВ, РАКИТА, СЕДАМ, СКАСКА, СРЕМИЦА,
СТРАНИЦА.

РЕШЕЊЕ ИЗ ОВОГ БРОЈА: опстати, вокатив, ора, рко, Алпи, в, псар, ти, стремен, Пера, дораде, опарати, босиљак, страна, мува, ав, имање, Ш, м, рекет, ода, или,
затрпан, Аријана. МАГИЧНИ ЛИК: старалац, замерати, преживар, баријера, плаветан, катаракт
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Да ли сте знали ...
– да је средњовековна Бачка тврђава
најбоље очувано утврђење из тог пери
ода на подручју Војводине? Подигнуто
je на некадашњем острву између реке
Мостонге и једног од њених рукаваца, у месту Бач, по коме је
читава плодна равница између Дунава и Тисе добила име Бач
ка. Први трагови о Бачу потичу из периода цара Јустинијана I,
када цар помиње Бач у свом писму из 535. године.
– да се Велимирови двори, сред
њовековна некропола из 15. века,
нала
зе у месту Кључ у општи
ни
Мионица? Народно веровање ову цркву веже за легендарну

личност феудалца – кнеза Велимира. По тој легенди Вели
мир је као вазал султана учествовао у бици под Београдом

1521. године. У археолошким истраживањима овог места
нађени су материјални остаци стари око 5.000 година. Вели

мирови двори су 1951. проглашени за непокретно културно
добро – споменик културе од великог значаја.

– да је на основу археолошких иско
павања на подручју Гардоша и Земуна

Лековите мисли
И у центру града воде се периферни разговори.
Слаба је свака партија без асова.
Између лаке и тешке лектире бира – телевизију.
После читања таблоида и „жуте штампе” морам да оперем руке.
Живот чине ситнице. Једна од њих је и моја пензија.
Дигнимо све рампе да истина може да прође.
Душан Старчевић

Огледало
Туђа несрећа кратко траје, само док нас не снађе.
Кога је лаж угојила, има проблема са пробавом.
Нашао је сродну душу, заљубио се у пса.
Као млад маштао сам да добијем пензију, сад у старости сањам да
радим.
Не гледај далеко, сапећеш се близу.
Ако сам себе не познајеш, не буљи у огледало.
Милијан Деспотовић

Кључ и калауз
Од свих у полицији највише страдају „лежећи полицајци”. Сви их
газе а они ни прстом да мрдну.
Лако ћемо ми са срцем. Дај да прво напунимо празне стомаке.
Шкрт је као Шкот а троши као Пироћанац.
И над попом има поп. Попадија.
Изгубио сам кључ којим сам закључао уста. Сада правим калауз.
Радивоје Јевтић Јенки

утврђено да се на овом подручју живе
ло већ у доба старчевачке и винчанске
културе? У античко доба овде се простирало римско насе
ље Таурунум. Доласком Словена на Балкан то насеље према
земуницама добија назив Земун. У средњем веку на узвиши
Бранимир Николић

ци изнад Земуна са десне обале Дунава подиже се утврђење
које има за циљ контролу саобраћаја Дунавом, око којег се с
временом формирало насеље.

– да се Диа
на, ста
ри утвр
ђе
ни
град на оба
ли Дуна
ва, нала
зи у
Караташу, испод саме ХЕ Ђердап I?
Тврђава је подигнута крајем I века, за владавине цара Тра
јана, као једна од база за Дачке ратове и обезбеђивање
пловидбе Дунавом. Данас има остатака утврђења, а унутар
самог локалитета се спроводе археолошка истраживања.

Диана је археолошко налазиште од изузетног значаја, под
заштитом Републике Србије.

– да манастир Покрова Пресвете
Богородице изнад села Лешја, десе
так километара југоисточно од Пара
ћина, потиче из средњег века? Мана
стирска црква са основом триконхоса, из средине 14. века,
представља најстарију грађевину тог типа у Поморављу.
Њени темељи су откривени 1923. године, и на тим рушеви
нама је почетком 21. века подигнута нова црква, тако да је
Лешје данас активан женски манастир. Рушевине манастира
Пресвете Богородице проглашене су спомеником културе
од великог значаја и под заштитом су Републике Србије.

Посејане мисли
Има статус самосталног уметника. Стално је сам.
Мој мозак не може да обради превише информација. Потреб
на му је додатна механизација.
Ако немате времена за себе, то значи да су вам га други украли.
Наши непријатељи су кукавице. Прво су били невидљиви
авиони, а сад и невидљиви вирус.
Човек без смисла за хумор је као јело без зачина.
Невен Шијаков

Екологија
Дечја суза не прави мрље.
Сваког своја мржња трује.
Екологија почиње од чиста образа.
Бритак, а питак.
Не треба се штедети. Живот је поклон без заслуга.
Власт ме не занима. И собом једва владам.
Радмило Мићковић
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