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М

ИЗДАВАЧ: Републички
фонд за пензијско
и инвалидско осигурање

програме и одржати посебне
радионице вајања у глини.
– Циљ овог програма је стварање друштвено-одговорног
и инклузивног музеја који ће
активно допринети решавању
проблема социјалне искључености са којима се свакодневно суочавају припадници старије популације и особе са инвалидитетом, али и друге мар-

Јовчића и Жељка Јачића, показала традиционалне технике израде афричких посуда.
Том приликом тим Музеја поклонио је учесницима радионице ручно израђен ћуп са
поклопцем, реплику предмета народа Бамбара из Малија који је изложен на сталној
поставци. У знак захвалности,
Мимица Џаковић, задужена за

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ ЗА СТАРИЈУ ПОПУЛАЦИЈУ
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узеј афричке уметности у сарадњи са
Факултетом за културу и медије и Геронтолошким
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је друштвено одговоран пројекат „МАУ за све, сви у МАУ,
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особе” којим се подстиче интеграција и активно учешће
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програмима. Пројекат су подржале организације „Балканска музејска мрежа” и „Културно наслеђе без граница” и
Влада Шведске.
Програми музеја намењени
су свим заједницама и старосним групама, али многе установе немају простор прилагођен особама са отежаним
кретањем. Како би учинили
програмске садржаје доступним и приступачним и старијим суграђанима и како би
им олакшали кретање кроз
изложбену поставку у Музеју
афричке уметности, иницирана је израда специјалних рукохвата. У наредном периоду
кустоси Музеја и студенти-волонтери Факултета за културу
и медије посетиће домове Геронтолошког центра Београд
где ће представити музејске

гинализоване групе. Не мање
важни разлози су и развејавање предрасуда о старима,
унапређење квалитета живота
старијих лица, али и подизање
свести у друштвеној заједници
и медијима о проблемима са
којима се ове особе сусрећу
у свакодневном животу. Верујемо да ћемо у томе успети и
да ћемо допринети стварању
нове публике која ће активно
учествовати у раду Музеја, на
обострано задовољство – истиче др Марија Алексић, в. д.
директора Музеја.
Прва радионица одржана
је почетком јула у Дому „Бежанијска коса”. Корисницима
Дома историјат и програме
Музеја представила је Марија
Личина, кустос, док је Милица Јосимов, вајар, уз помоћ
студената-волонтера Стефана
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организацију културно-забавних активности Дома, уручила је специјалне поклоне које
су за госте из Музеја афричке
уметности израдили сами корисници Дома.
У наредним месецима следе
радионице у осталим установама овог типа у оквиру Геронтолошког центра Београд, док
ће у новембру – након поставке посебних рампи и рукохвата – бити организован групни
долазак корисника из свих домова у Музеј, уз вођење кроз
сталну поставку и тематску
изложбу. Од децембра Музеј
афричке уметности увешће
посебан, бесплатан термин
са програмом прилагођеним
нашим старијим суграђанима
– биће то први четвртак у месецу од 10 до 12 часова.
М. А.

у жижи
У ЗАЈЕЧАРУ ПРОМОВИСАНИ НОВИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ ФОНДА

До потврде преко интернета
Н

ови електронски сервиси
РФ ПИО којима је грађанима омогућено да преко
веб-сајта Фонда предају захтев за
издавање разних врста потврда
или израчунају када ће моћи да
оду у пензију промовисани су
16. јула у Зајечару. Промоцији су
присуствовали министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин,
руководиоци Фонда ПИО: Бранислав Митровић, председник
Управног одбора РФ ПИО, Драгана Калиновић, директорка Фонда, др Александар Милошевић,
помоћник директора, др Дика
Кајевић, директор Сектора за медицинско вештачење, Радивоје
Павић, в.д. директора Сектора ИТ,
Оливера Ранђеловић, директорка Филијале Зајечар, као и челни
људи округа и града Зајечара.
Министар Александар Вулин
је том приликом нагласио да је
за исплату пензија седам мили-

Грађани
не морају да
долазе
до матичних
филијала,
довољно је да
пошаљу захтев
у електронској
форми
и тражена
потврда
чекаће их
на шалтеру

Представљању нових сервиса присуствовао министар Александар Вулин
са руководиоцима РФ ПИО

иде набоље и оздрављује и да
све мере које смо покренули дају
своје резултате. Али оно што треба да радује све нас који јесмо и
који нисмо пензионери, јесте то
да се доприноси из привреде у
Фонд ПИО сливају знатно већим

Корисници преузели поручене потврде на шалтеру Зајечарске
филијале

јарди динара мање повучено из
буџета Србије, а да је седам милијарди динара уплатила привреда која ради.
– Број радника на плати у јавном сектору смањио се за око
40.000, од када је уведена забрана запошљавања, али се из реалног сектора до данас запослило више од 47.000 људи, који су
новопријављени осигураници у
Фонду ПИО. То је добра вест за
сваког од нас и то говори да нам
привреда полако али сигурно

интензитетом. Oд почетка ове године до данас уплаћени доприноси су повећани између осам
и девет одсто, зависи од месеца
до месеца, што говори о повећању запослености, о томе да наша
привреда полако али сигурно
оздрављује. Да је то тако, статистика може да лаже, али бројеви
и новац не. То значи да смо ми од
почетка године до данас повукли
седам милијарди динара обавезних дотација, које је требало да
нам буду уплаћене, сада нису јер
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није било потребе, привреда је
то надокнадила и уплатила своје
доприносе – истакао је министар
Вулин у Зајечару.
Министар Вулин је нагласио
да је основни задатак да се што
ефикасније буде на услузи корисницима и да је ово напредак
у том смислу.
– Фонд ПИО и Министарство
на чијем сам челу, користећи
савремене методе пословања,
појефтињују поступке, убрзавају их и чине доступнијим свима.
Грађани не морају више да долазе до централе, нити да губе
време, довољно је да пошаљу
захтев и све што пошаљу као
захтев у електронској форми,
добиће у року од пет радних
дана. Ново је и то да сви које
интересује када ће према законским прописима моћи да се
пензионишу сада то могу брзо
и једноставно да израчунају на
сајту Фонда где је за то постављен калкулатор – објаснио је
министар Вулин.
Директорка
Републичког
фонда ПИО Драгана Калиновић
нагласила је да је нови електронски сервис омогућен на
целој територији Србије, у свим
филијалама ПИО и да грађани
могу из својих кућа да поднесу
захтеве за све потребе и за сва
права која остварују у Фонду.
– На овај начин смо олакшали
остваривање права, наш основни циљ је да грађани што пре

добију права која остварују у
Фонду, и на што лакши начин, а
то је управо омогућено посредством ових електронских сервиса – истакла је директорка
Калиновић.
Директорка Филијале Зајечар Републичког фонда ПИО
Оливера Ранђеловић позвала
је грађане да се на званичном
сајту РФ ПИО упознају с корисничким сервисом и апликацијама, доступношћу, потврдама и
уверењима из ПИО.
– Ми смо у Филијали од почетка године издали више од
10.000 различитих потврда и
уверења, што на шалтерима,
што из матичне евиденције, тако да сматрам да ће ова могућност – да се електронски предају захтеви за потврде умногоме
представљати олакшање и нашим суграђанима, али и запосленима. О томе већ сведоче
корисници и осигураници који
свакодневно долазе код нас, па
и код мене, јер знају да не морају да чекају отворена врата
четвртком и пошто су већ на
нашем сајту видели да постоји
ова могућност, електронски су
упутили захтеве. Могу да кажем
да су сви који ових дана долазе
јако задовољни због ових нових
могућности и кажу да им то поједностављује живот – навела
је Оливера Ранђеловић, директорка зајечарске Филијале.
В. Анастасијевић
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актуелно
У КРАГУЈЕВЦУ ПОЧЕЛА ПРОИЗВОДЊА ПЛАТФОРМИ ЗА ИНВАЛИДЕ

Иницијатор Фонд ПИО
Набавка домаћих помагала донеће уштеду од око 50 одсто у односу на цену платформи
које су до сада набављане од иностраних произвођача

М

инистарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања препоручило је свим органима државне
управе да у поступцима јавних набавки, где
год за то има услова, спроводе резервисане
јавне набавке, да би се упослила предузећа
која радно оспособљавају, професионално
рехабилитују и запошљавају особе са инвалидитетом. Следећи ту препоруку, Фонд ПИО
је спровео истраживање тржишта и дошао до
повратне информације да Предузеће „Застава инпро“ из Крагујевца има техничке, технолошке и кадровске капацитете да производи
вертикално подизне платформе за транспорт
лица са инвалидитетом, и то као нови производ у свом производном програму.
„Застава инпро“ је дошла до фазе атестирања новог производа – покретне платформе за особе са инвалидитетом, а почетком
јула почела је и њихова производња. Тим
поводом „Заставу инпро” посетили су министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и челни
људи Фонда ПИО: председник УО Бранислав
Митровић, директорка Фонда Драгана Калиновић, помоћник директора др Александар
Милошевић, директор Сектора за медицинско вештачење др Дика Кајевић, директорка
Сектора за односе с јавношћу Јелица Тимотијевић, као и челници Крагујевца.
До краја ове године, Фонд ПИО ће за своје потребе купити 11 покретних, електронских платформи које ће бити постављене
на улазима оних филијала којима таква помагала недостају.
– Ово је само почетак, будући да је идеја
Фонда да и остале јавне установе, под ингеренцијом министарстава здравља, просвете,
правде и унутрашњих послова, убудуће набављају домаће покретне платформе. Лица

Покретна платформа
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са инвалидитетом имају исте потребе као
и здраве особе, и они морају да се лече, добију лична документа, а то често нису у прилици да ураде без помоћи других, пре свега
због отежаног приступа појединим објектима. Истовремено, нама ће набавка домаћих
помагала донети уштеду од око 50 одсто,

ставе инпро”, министар Александар Вулин је
нагласио да је производњу ових помагала у
нашој земљи одавно требало започети.
– Особе са инвалидитетом на овај начин
обезбеђују своју егзистенцију, самопоштовање, а у стању су и да усвоје савремене технологије. ПИО фонд ће до краја године ре-

Министар Вулин са челним људима Фонда ПИО и „Заставе инпро” у погону заштитне
радионице

имајући у виду разлику у цени у односу на
покретне платформе које смо досад куповали од иностраних произвођача. Нисмо ми у
Фонду, дакле, само пука администрација која
обрачунава пензије, већ институција која покушава да уштеди и заради, да упосли што више људи и смањи буџетске трошкове како би
се финансијска ситуација у нашој земљи што
пре поправила – нагласила је је директорка
Фонда ПИО Драгана Калиновић.
Овај користан посао није без разлога поверен крагујевачкој „Застави инпро“. Реч је
о заштитној радионици која, осим што запошљава и образује особе са инвалидитетом
– од 350 радника 260 су управо инвалидна
лица – највећи део своје производње пласира на инострано тржиште. Само од извоза аутомобилских приколица у Француску,
„Застава инпро“ годишње направи промет
од око четири милиона евра, а додатне приходе овом предузећу доносе штампарија и
кројачка радионица у којој се шију заштитна радна одела за различите намене.
Уз напомену да ће Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања
свим другим министарствима упутити препоруку за набавку покретних платформи „За-

Резервисана набавка
Резервисана набавка подразумева поступак јавне набавке у коме понуђачи
могу бити само установе, организације,
удружења или привредни субјекти за
радно оспособљавање, професионалну
рехабилитацију и запошљавање лица
са инвалидитетом. Услов је такође и да
та лица чине најмање 30 одсто запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да
буду из наведене групације.

шити проблем приступачности свих својих
филијала. Очекујемо да то уради и Национална служба за запошљавање, а у разговорима смо и са Министарством унутрашњих
послова – истакао је министар Вулин.
У Крагујевцу, у погонима „Заставе инпро”,
почетком јула свечано је покренута производња покретних платформи за потребе
Фонда ПИО, а наредне поруџбине зависиће не само од потреба, већ и од буџетских
средстава која појединим министарствима,
за ову намену, буду на располагању.
Весна Анастасијевић
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СПОРАЗУМ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

За два месеца до пензије
К

орисници ПИО фондова Србије и Цр- живе, нарочито ако се зна да се сваке гоне Горе, који имају стаж у две државе, дине из Србије у Црну Гору уплати око 8,4
убудуће ће лакше и брже остваривати милиона евра пензија за око 5.500 кориправа из пензијског и инвалидског осигура- сника, док се из Црне Горе у Србију за око
ња, предвиђено је Споразумом о електрон- 4.500 корисника уплати око шест милиона
ској размени података који су
средином месеца у Подгорици потписали директори два
фонда ПИО: Душан Перовић и
Драгана Калиновић, објавила
је агенција Танјуг.
Потписивање споразума у
Подгорици својим присуством
подржали су министар за рад,
запошљавање, социјална и
борачка питања Србије, Александар Вулин и министарка за
рад и социјална старања Црне
Горе, Зорица Ковачевић.
Министар Вулин је том приликом изјавио дa ће потписивањем Споразума бити омогућено грађанима да брже
остваре своја права из ПИО. Директори потписују споразум
Процедуре у поступку остваривања права, које су до сада трајале дуже, евра. Сарадња влада Србије и Црне Горе је
и до шест месеци, споразумом ће бити по- на највишем могућем нивоу. Србија и Црна
једностављене и смањене на два месеца, Гора решавају отворена питања и међу влашто је законски рок за доношење решења.
дама две земље нема ниједног спора када
Електронска размена података директ- је реч о социјалној заштити, пензијама, осино ће олакшати положај корисника пензија гурању – истакао је министар Александар
који живе у једној, а примају део пензије из Вулин, позивајући своју колегиницу Зорицу
друге државе и имају обавезу да редовно Ковачевић да узврати посету Београду.
достављају податке из потврда о животу, јер
Министарка за рад и социјална старања
ће убудуће уместо њих тај посао обављати Зорица Ковачевић нагласила је да је сараддва фонда, међусобном разменом података. ња два министарства пример добре праксе
– Споразумом се решавају свакодневни и рада у интересу грађана обе земље.
проблеми људи да једноставније и боље
– Немамо никаквих нерешених проблема и

настављамо да сарађујемо са нашом братском
државом. Очекујемо потписивање још једног
споразума у вези са коришћењем услуга установа социјалне и дечје заштите коју користе
деца из Црне Горе. Тренутно је 75 деце из Црне
Горе у Србији који су корисници тих услуга, и министарство и
родитељи су веома задовољни
односом који имају те установе
према нашој деци – рекла је министарка Ковачевић.
Том приликом је најавила и договоре у вези са здравственом
заштитом војних лица и усклађивањем пензија војних пензионера, које је Црна Гора преузела да
исплаћује 2005. године.
Директорка РФ ПИО Србије
Драгана Калиновић истакла
је да Фонд ПИО већ годинама
чини све да изађе у сусрет својим грађанима и олакша остваривање њихових права, а да
су Србија и Црна Гора овим
споразумом још једанпут унапредиле своју међународну сарадњу. Споразум о социјалном осигурању спроводи
се још од 2006. године, њиме ће се убрзати размена података, смањити трошкови и
олакшати остваривање права из пензијског
и инвалидског осигурања корисника и осигураника који имају стаж у две државе.
Директор ПИО фонда Црне Горе Душан
Перовић навео је да је споразум круна сарадње две земље, која је, како је рекао, из
године у годину све боља, а у току су договори око организације дана пензионера у
Подгорици и Београду.
Г. О.

РАЗГОВОРИ СРБИЈЕ И АУСТРИЈЕ У БЕЧУ

Договор о електронској размени података
О спровођењу Споразума о
социјалној сигурности између
Србије и Аустрије и постигнутом договору за „Глас осигураника” изјаву је дао директор
Завода за социјално осигурање
Србије Зоран Пановић.
– У периоду од 30. јуна до 2. јула 2015. године одржани су разговори органа за везу Републике
Србије и Републике Аустрије у
вези са применом Споразума о
социјалној сигурности између
две земље. Разговори су одржани у Бечу у згради Главног савеза

аустријских носилаца социјалног
осигурања – рекао је Зоран Пановић, додајући да су на разговорима разматрана питања која се тичу примене Споразума у области
пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања
која су утврдиле две стране.
Укупно је размотрено 39 тачака дневног реда које се односе
на решавање појединачних случајева, као и на општа питања
која се појављују у спровођењу
Споразума.
У области здравственог осигуГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

рања разматрана су питања пријаве и одјаве са осигурања, попуњавања и издавања двојезичних
образаца, као и питања обрачуна
трошкова здравствене заштите.
Кад је реч о пензијском и инвалидском осигурању, разговарало се о питањима потврђивања
навршених периода осигурања,
обрачуна и исплате пензија, као
и накнаде трошкова за извршена
медицинска вештачења.
– Размотрено је и питање електронске размене података из
наведених области социјалног

осигурања и постигнут је договор да се Споразум о електронској размени података између
надлежних носилаца социјалног
осигурања две државе усагласи
до краја 2015. године, а да његова примена почне од 1. јула 2016.
године. Може се констатовати да
су разговори били добро припремљени и успешни, као и да су
одржани у конструктивној и пријатељској атмосфери – изјавио је
за наш лист Зоран Пановић, директор Завода за социјално осигурање Србије.
Г. О.
5

актуелно
РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СРБИЈИ

Извозна шанса је
у органској производњи
Планирано је да се до 2016. године укупна површина обрадивог земљишта
под органском производњом у Србији увећа на 30.000 хектара

П

рема подацима Привредне коморе Србије,
у пољопривредној производњи радно је ангажовано
око 1,4 милиона становника. У
Србији је, од 631.550 постојећих, регистровано око 345.000
пољопривредних газдинстава,
од чега 99 одсто чине физичка
лица која користе 3,43 милиона хектара пољопривредног
земљишта,
док просечна величина коришћеног пољопривредног земљишта
по газдинству износи
5,4 хектара (чак 76 одсто газдинстава има
такав посед).
Наведени подаци говоре да Република Србија има добре предуслове и добру базу и за
развој органске пољопривредне производње, која последњих десет година у свету постаје све популарнија и
економски значајнија,
а органски производи
постају све траженији
и имају све значајније учешће у светским трговинским токовима. Највећи потрошачи органске хране у Европи
су: Немачка, Велика Британија,
Италија и Француска. Осим тога

ски модификованих производа.
Оваква производња се заснива
на природним процесима и употреби органских и природних
материја. Стога и њен раст на
планетарном нивоу износи око
девет одсто годишње.
Методе органске пољопривредне производње су међународно правно регулисане и

регулативом ЕУ. Објављен је и
Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње. Влада Републике Србије
преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине подстиче пољопривреднике да се одлуче за овај начин
производње. Рецимо, донета је

спроводе се у многим земљама,
а засноване су на стандардима
које је успоставила Међународна федерација покрета за органску пољопривреду, кровна орга-

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју у 2014. години, где су
за лањску годину били предвиђени подстицаји за органску
производњу у износу од 83,75
милиона динара. Такође, органска пољопривреда је први пут
заузела значајно место у стратешком државном документу
„Стратегија пољопривреде и
руралног развоја за период
2014–2024”, која је била правна
основа и за усвајање Националног акционог плана (НАП) за
развој органске производње за
период 2014–2019.
НАП описује стање органске
производње у Србији, објашња-

Лане извезено 7.100 тона
Према подацима Министарства финансија и Управе царина РС, прошле године је извезено 7.100 тона органских
производа у вредности од 10,7 милиона евра.

органска производња је значајна и са аспекта заштите животне средине и здравља људи, јер
искључује употребу штетних хемијско-синтетичких препарата
за људе, биљке и животиње и
земљиште, као и употребу генет6

низација за органску производњу, основана 1972. године.
У Републици Србији се од јануара 2011. године примењује
нови Закон о органској производњи, а планирана је и хармонизација подзаконских аката са
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ва проблеме у сектору и поставља циљеве и мере за њихово
превазилажење. Тиме се стварају и услови не само за дугорочан развој сектора органске
производње, него и за развој
руралних средина у складу са
одрживом производњом и заштитом животне средине и биолошке разноврсности.
Кроз НАП је могуће
препознати и уклонити препреке које
ометају интензивнији
развој органске производње и повећање
површина под органском производњом.
Крајњи циљ Акционог плана јесте да се
до 2016. године укупна површина обрадивог земљишта под
органском производњом у Србији увећа
на 30.000 хектара.
У Србији постоје и
институције и организације чији је делокруг рада усмерен ка
органској производњи. У оквиру Министарства пољопривреде формиран је Савет за органску производњу који планира и предлаже
мере за развој органске пољопривреде и даје компетентно
мишљење у ком правцу треба
да се развија и органска пољопривреда у Србији. Ово тело чине представници Универзитета,
произвођача,
прерађивача,
Националног удружења Serbia
Organica, Привредне коморе
Србије, представници контролних организација, саветодавних
служби и Центара за развој органске производње.
Постоји и стандардизована процедура за улазак у органску производњу. Наиме, за

ЗАЈЕДНИЧКИ САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РФ ПИО,
ОПШТИНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНИКА МАЛОГ ЗВОРНИКА

Разрешене недоумице
укључивање у органску производњу произвођач подноси
пријаву овлашћеној сертификационој организацији у којој
наводи податке о условима за
укључивање у органску производњу. Затим ова организација
проверава податке из пријаве,
доноси план активности и одређује лица која ће обављати
стручну контролу. Након тога
произвођач и сертификациона
организација потписују уговор
о укључивању произвођача у
органску производњу. На крају ова организација обавља и
стручну контролу и сачињава
извештај. Код органских производа на амбалажи мора да
постоји и препознатљив знак
„Органски производ” за који је
гарант наше Министарство пољопривреде.
У Србији је формирано и шест
едукативно-производних центра за органску производњу
хране, и то: у Селенчи – за узгајање ратарских и повртарских
усева, Свилајнцу – за сточарство, Лесковцу – за сакупљање
производа из природе, Ваљеву
– за воћарство, Неготину – за
виноградарство и у Ужицу – за
органску пољопривреду.
Органска производња у Србији је највећим делом окренута извозу. Традиционално,
највише се извози воће ниског
степена прераде, и то малине,
вишње, боровнице, јагоде, купине, јабуке итд. Одређени број
наших компанија успешан је у
пласману органских производа
на иностраним тржиштима, али
потенцијал у погледу извоза органских производа који Србија
има није довољно искоришћен.
Да би се то побољшало потребно је, за почетак, инвестирати у
постројења за прераду и технологију производње, а неопходна је и едукација произвођача
о методама органске биљне и
сточне производње.
Мирослав Мектеровић

Окупљеним грађанима
објашњена права, као и начини
и могућности њиховог
остваривања

У

општини Мали Зворник 297 осигураника
је у осигурању по основу обављања пољопривредне делатности и већина њих
има бројне недоумице око плаћања доприноса,
престанка својства осигураника, здравствене заштите... Управо због свих ових питања одржан је

осигурања и здравственог осигурања, између
права која произилазе из ових осигурања и у погледу тога код којих организација их остварују.
Представници Фонда објаснили су да уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
уколико осигураника задужује Пореска управа,
није у надлежности Фонда ПИО, као што то није
ни остваривање права на здравствену заштиту.
Имајући то у виду, договорено је да се организује састанак коме би поред присутних, присуствовали представници Републичког фонда за
здравствено осигурање и представници Пореске управе. Такође, грађанима је објашњено да се

Стручњаци Филијале Шабац одговарали на питања пољопривредника у Малом Зворнику

заједнички састанак руководства општине Мали
Зворник и представника Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање, Филијала
Шабац, са пољопривредним осигураницама из
овог краја. Састанку су присуствовали председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић и
представници Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање: Иванка Берић, директор
Филијале Шабац, Снежана Марковић, шеф Службе Филијале Шабац у Лозници, Јасмина Бељић,
виши стручни сарадник за послове матичне евиденције у Филијали Шабац, и Софија Томић, виши
стручни сарадник за послове матичне евиденције у Служби Филијале Шабац у Лозници.
Пољопривредни осигураници су истицали да
њихови захтеви за утврђивање престанка својства осигураника пољопривредника нису решени, да доприносе за пензијско и инвалидско осигурање нису у целости или делимично платили и
да не могу да остваре право на здравствену заштиту из буџета Републике Србије. Посебно су се
интересовали за могућност отписа дуга на име
неплаћених доприноса за ПИО.
У непосредном разговору са присутним грађанима и током дискусије постало је очигледно
да пољопривредни осигураници углавном не
праве разлику између пензијског и инвалидског
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

од 9. 9. 2014. године, осигураници пољопривредници којима је Центар за социјални рад утврдио
право на новчану социјалну помоћ због тешког
материјалног стања или тешке болести на свој
захтев могу одјавити са пољопривредног осигурања чим им се призна право на новчану социјалну помоћ по решењу Центра за социјални рад.
Присутни грађани су истакли да је у мају 2014.
године општина Мали Зворник претрпела штету
изазвану елементарном непогодом, поплавама, и да се њихово земљиште налази у брдском
подручју тако да сада обрадом не стичу приходе. Заложили су се за отпис дуга по основу неплаћених доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за тај период. Стручњаци из Фонда су
им објаснили да имају право на мировање у периоду осигурања од 1. 1. 1996. до 9. 4. 2003. године уколико за то време нису плаћали доприносе.
Упознали су их и са правом на мировање својства осигураника пољопривредника најдуже
пет година (али не узастопних пет година) због
елементарне непогоде, болести и породиљског
одсуства.
Грађани су изразили задовољство што је до
овог састанка дошло и што су представници РФ
ПИО упознати са проблемима пољопривредника општине Мали Зворник.
Г. О.
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између два броја

Куће на селу у Војводини
Покрајински завод за равноправност полова средином јула
расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом у Војводини. На конкурс се могу
пријавити супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и они који живе у ванбрачној заједници у складу са законом. Они морају да имају пребивалиште на територији АП Војводине и не смеју имати стамбени простор у власништву, односно

сувласништву. Такође, не смеју бити у сродству са продавцем куће, и бар један од њих мора бити запослен.
Висина додељених средстава не може бити већа од милион динара, а заинтересовани брачни парови пријаве могу предати до
10. септембра 2015. Укупан износ средстава која се додељују по
овом конкурсу је 68 милиона динара.
Ближе информације о конкурсу могу се наћи на сајту Покрајинског завода за равноправност полова www.ravnopravnost.org.rs .

У припреми споразум
о социјалном осигурању са Кином
Србија и Кина почеле су
преговоре о сарадњи у области
заштите
радника на раду, што је веома
значајно за обе
земље, најавио
је почетком јула министар за
рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Александар Вулин.
Вулин је потписао писмо о намерама за сарадњу у области социјалне сигурности са замеником кинеског министра за људске ресурсе и социјалну сигурност Јангом Џимингом. Делегације две земље убудуће ће
интензивно радити на постизању споразума о социјалном осигурању, рекао је Вулин новинарима после потписивања тог документа,
нагласивши да је изузетно значајно што је земља величине Кине
одлучила да у овој области сарађује са Србијом.
Џиминг је истакао да је за кратко време постигнут значајан напредак и да су обе стране мотивисане за даљу сарадњу, посебно
када се има у виду добра политичка, економска и трговинска сарадње две земље. Он је додао да ће потписивање споразума у
области социјалног осигурања између Србије и Кине повећати сигурност радника, али и међусобно поверење између два народа.

Дани дијаспоре у Неготину
Удружење „Дијаспора источне Србије” и ове године у јулу
одржало је Дане дијаспоре у Неготину на којима је било речи о
могућностима улагања у производњу органске хране. Општина
Неготин је права адреса на коју
се сви људи из иностранства
могу јавити у потрази за пословним партнером и за разговоре о
пословној сарадњи.
Учесницима треће по реду
манифестације Дани дијаспо-

ре у Неготину своја искуства су
пренели успешни предузетници, Драган Радуловић из Црномаснице, који се по повратку из
Норвешке посветио успешној
виноградарској производњи и
винарству, и Станоје Констандиновић, повратник из Словеније,
који је представио производњу
органског брашна и хлеба којом
се данас бави у родном крају.
Представљена је и инвестиција фирме NTS Food, која је

Акција Срба из Румуније
Представнице Кола српских сестара „Круна” из
Српског Семартона, села из Румуније, недавно су
посетили пријатеље из Удружења пензионера града
Новог Сада са којима већ дуже време имају добру
сарадњу. Разлог посете била је хуманитарна помоћ
за настрадале у поплавама. Уз помоћ Савеза Срба у
Румунији, који је организовао хуманитарну акцију,
Живка Живанов и Стана Перинац из Кола српских
сестара из Српског Семартона донеле су хуманитарну помоћ – 550 књига за Библиотеку у Обреновцу.
Домаћини из Удружења књиге ће послати у Обреновац.
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засадила и подиже најсавременији воћњак јабука у региону,
власника Саше Недељковића.
Иако ради у Швајцарској, Не-

дељковић са тимом сарадника
успешно гради имиџ одговорног предузетника у источној
Србији.

Повезивање радног стажа
Одлуком Владе Србије, свим радницима као и бившим запосленима у
предузећима која одлазе у стечај у 2015. стаж ће бити повезан за периоде
за које им нису уплаћени доприноси за ПИО. Право на повезивање радног
стажа имаће такође сви запослени из предузећа у процесу приватизације,
који су стекли услов за пензију, а не могу да остваре то право јер им у неком периоду није плаћан радни стаж.
На овај начин ће, према досадашњим прорачунима, стаж бити повезан
за око 13.000 радника из предузећа која одлазе у стечај и која треба да се
приватизују и у те сврхе су издвојене око четири милијарде динара. Држава је тај новац определила из буџета за ову годину и нема потребе за
ребалансом буџета због тога.
31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Просечна зарада
у јуну – 44.583 динара
Просечна нето зарада исплаћена у јуну
2015. године износи 44.583 динара. У поређењу с просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у мају 2015. године, номинално је виша за 1,4, а реално за 0,9 одсто.
Просечна бруто зарада у јуну износи 61.302
динара. У односу на просечну бруто зараду
исплаћену у мају 2015. године, номинално је
виша за 1,3, а реално за 0,8 одсто.
Просечна нето зарада исплаћена у јуну ове
године номинално је нижа за 0,7 а реално за 2,6
одсто у односу на просечну зараду без пореза и
доприноса исплаћену у јуну прошле године.
Просечна бруто зарада у јуну 2015. године
номинално је нижа за 1,1, и реално за 2,9 одсто од просечне бруто зараде исплаћене у јуну 2014. године.

Конкурс за награду
„Душан Васиљев”
Скупштина општине Кикинда расписала је конкурс за награду „Душан Васиљев”, а у конкуренцији
за ово књижевно признање могу се наћи песничке
и прозне књиге
објављене у Србији током 2014.
године.
Награда „Душан
Васиљев” додељује се за најбољу
књигу написану
на српском језику
и објављену претходне године. Издавачи и аутори
књиге могу да пошаљу најкасније до 11. септембра
(три примерка по појединачном наслову) на адресу: Народна библиотека „Јован Поповић”, Трг српских добровољаца 57, 23300 Кикинда, уз обавезну
напомену „За награду Душан Васиљев”.
Награда се састоји од повеље и новчаног износа.

Нове основице
од 1. августа

Основица
осигурања

Допринос
месечно

21.506
24.578
33.180
39.939
49.156
53.457
70.662
78.035
95.240
122.890
184.335
245.780
307.225

5.591,56
6.390,28
8.626,80
10.384,14
12.780,56
13.898,82
18.372,12
20.289,10
24.762,40
31.951,40
47.927,10
63.902,80
79.878,50

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами
плаћају допринос за пензије да од уплате за
август 2015. важе нове основице осигурања
које су у односу на претходни период више
за 6,95 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13
основица осигурања, независно од стручне
спреме коју имају. По Закону о доприносима
за обавезно социјално осигурање, најнижа
основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја,
што је 21.506 динара, а највиша пет просечних плата, односно 307.225 динара.
Допринос за ПИО је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у
распону од 5.591,56 до 79.878,50 динара. Ови износи примењиваће се на уплате
доприноса за август, септембар и октобар 2015. године

Дигитална радионица за старије
Након Београда и Новог Сада, Организација за међугенерацијску сарадњу, заједно са Градским удружењем пензионера Суботице, одржала је радионицу и у
Суботици.
Циљ пројекта дигиталних радионица јесте да се старијим грађанима пружи прилика да за само пет
дана науче основе коришћења рачунара,
интернета, друштвених мрежа и дигиталних уређаја, како би
могли да дођу до жељених информација
и да буду више у контакту са пријатељима
и родбином.
Радионицу, одржану од 13. до 17. јула
у просторијама ГУП
Суботица, успешно
је завршило 20 полазника пензионера.

Равноправност и на модној писти
У Балској дворани хотела „Галерија” у Суботици одржана је
прва Модна писта равноправности, на којој су учествовале и
особе са инвалидитетом.
Јединствену модну ревију организовало је удружење „Равноправност у свему”, уз подршку
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а моделе је носило 20 девојака и два младића, од којих
12 њих са инвалидитетом.
Ненад Иванишевић, државни секретар у Министарству за

рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, нагласио је
том приликом да ће Влада наше

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

земље увек подржавати овакве
активности.
Ревију је отворила Тања Ми-

шчевић, шефица преговарачког
тима за придруживање Србије
ЕУ, истичући значај оваквих манифестација.
Манекени и манекенке су носили колекције суботичког бутика „Блеки” и ексклузивне моделе
креатора Стефана Шабића и стилисткиње Татјане Миоковић.
Чланице ХКПД „Матија Губец”
из Таванкута представиле су линију етнохаљина у белој шлинги и везу, а у забавном програму
учествовали су певачи Душан
Свилар и Игор Терзија.
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људи и догађаји
БЕС
БЕ
СПЛ
ПЛАТ
А НИ ПРО
ОГР
РАМИ ДНЕВНИХ ЦЕНТАРА И КЛУБОВА

Летње активности
за старије
Београђане

Г

рад Београд је преко Дневних центара и клубова Геронтолошког центра
Београд припремио летњи програм
за старије суграђане са занимљивим рекреативним, културним и едукативним активностима, као и активностима социјалне
подршке, у циљу квалитетног провођења
слободног времена као једног од начина
здравог старења. Програми су бесплатни и
промотивни, односно отворени за све старије Београђане, који на овај начин могу
да се упознају са понудом система дневних
услуга у заједници, који град Београд организује од 1973. године.
Један од програма је „Образовна зона
65+” који обухвата школу декупажа и школу рачунара. Наградни турнир у таблићу и

у парковском шаху, као и школа бриџа налазе се у оквиру програма „Ре-креирај слободно време”.
Програм „Вежбај за своје здравље” нуди
часове физичких вежби за старије, посебан програм латино аеробика за сениоре
и школу брзог ходања. У оквиру програма
„Београдско летовање” заинтересовани
сениори могу да уживају у јутарњим вишечасовним редовним шетњама „Трагом
скривених природних лепота Београда” по
околини Београда, уз пратњу водича сениора волонтера. Крстарење Дунавом и Савом организује се сваког понедељка, среде
и петка од 18 часова уз подршку Секретаријата за привреду и Јахтинг клуба „Кеј”,
а бесплатне посете Легату Петра Лубарде

биће организоване у августу сваке среде,
уз подршку Секретаријата за привреду. У
пријатном клупском простору у центру града (клуб „Стари град 2”, ул. Светогорска 14)
организује се програм „Да ли сте за плес”
– плесно дружење уз музику уживо, сваког
четвртка од 18 сати, где се играју стандардни плесови.
Заинтересовани старији суграђани за
летње програме се могу пријавити на број
телефона 011/2698-089.
За београдске сениоре организује се и
„СПОНА+”, програм социјалне подршке
коју пружа социјални радник кроз индивидуално саветовање путем телефона или у
пријатном окружењу клуба за старије. Циљ
овог програма је подршка у превазилажењу животних тешкоћа, затим превенција
осећања усамљености и изолације и охрабривање и подстицање социјалне интеграције. Подршка се пружа путем телефона
011/2920-294 (тражити социјалног радника)
или доласком у клуб „Стари град 1”, који се
налази у Солунској 14, сваким радним даном од 8 до 13 часова.
В. К.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА

Почасној чланици за стоти рођендан
Почасној чланици Иди Сабо из
Новог Сада јубиларни, стоти рођендан у име Удружења пензионера града Новог Сада честитале су
Драгица Зеленбаба, секретар, и др
Нада Голић, члан Управног одбора Удружења. Ида Сабо, мајка две
кћерке, бака шест унука и пет праунука и носилац бројних признања
и ордења у послератној социјалистичкој Југославији, навршила је
пун век живота 6. јула ове године.
И у дубокој старости сачувала је
бистар ум, те се искрено обрадовала честиткама и рођенданским поклонима својих другарица из Удружења. Том приликом изјавила је да
је најлепши део њеног животног
века било дружење са пријатељи10

Драгица Зеленбаба, Ида Сабо и др Нада Голић

ма и саборцима, и осећај припадности и заједништва са њима, што
сада проналази у овом удружењу.
Драгица Зеленбаба је истакла да
они не заборављају њен досадашњи рад и допринос друштвеној
заједници и Удружењу.
– Ми поштујемо њен рад и то не
заборављамо, а свесни да социјална изопштеност сваком тешко
пада, старамо се о својим колегама и члановима који су у дубокој
старости, пратимо их, обилазимо и
помажемо им – изјавила је Драгица
Зеленбаба.
У Степановићеву крај Новог Сада
ово удружење има члана који је напунио 99 година.
М. Мектеровић
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СПОРАЗУМ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За очување животне средине
Сарадња Уније послодаваца и удружења грађана у Новом Саду

У

нија послодаваца Војводине (УПВ)
склопила је почетком јула Споразум о
пословно-техничкој сарадњи са Удружењем грађана „Комшија” из Петроварадина (које има дозволу за сакупљање неопасног и опасног отпада на територији АП
Војводине), с циљем да се постигне боља
заштита животне средине и уједно реализује законска обавеза привредних субјеката у
области управљања отпадом.
Станко Крстин, председник УПВ, и Светозар Јовичић, председник УГ „Комшија”,
потписали су овај споразум са циљем да
анимирају чланове УПВ-а за прикупљање отпада од електричних и електронских
производа, тонер касета и осталог отпада
те врсте, те да на тај начин очувају и своју
природну средину. С друге стране, УГ „Комшија” ће евентуални остварени профит употребити за едукацију деце и омладине у заштити животне средине, као и за промоцију
рециклаже.
Руководство Уније послодаваца Војводине преузело је обавезу да обавести послодавце, своје чланове, о активностима УГ
„Комшија” и да им препоручи сарадњу са
овим удружењем грађана, јер је поменута

Станко Крстин и Светозар Јовичић

услуга одношења отпада за чланове УПВ
бесплатна. Стога је Станко Крстин и позвао
послодавце из Уније да се обрате централи
ради добијања информација о начину успостављања појединачне сарадње са овим

удружењем грађана, уз поруку да ће бригом о заштити животне средине и промоцијом рециклирања заједнички радити и на
очувању своје животне средине.
Мирослав Мектеровић

ПУТ ОД ИНСТИТУЦИЈЕ ДО САМОСТАЛНОГ ЖИВОТА

Нов живот у хранитељским породицама
У Алексинцу је одржана завршна конференција у оквиру
пројекта „Пут од институције
до самосталног живота – јачање капацитета кључних актера
трансформације институције,
деинституционализације и социјалне инклузије особа са менталним и интелектуалним сметњама у локалну заједницу”.
После поздравне речи в.д.
директора Дома за смештај
одраслих лица „Кулина” у Кулини, мр Војкана Станојевића,
и обраћања Слободанке Радујко из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представници
Дома изнели су резултате овог
пројекта који је реализован у
минулих годину дана.
Како је истакнуто, за време

За време трајања пројекта,
најфункционалније пунолетне особе
припремљене су за напуштање
Дома за смештај одраслих лица „Кулина”
трајања пројекта најфункционалније пунолетне особе припремљене су за напуштање
Дома и прелазак у хранитељске породице. Шансу да живи
на другом месту и на сасвим
другачији начин – у породицама хранитеља одмах је добило
десет лица. У пројекат су, иначе, били укључени радници
Дома који су обухваћени специфичном и практичном обуком, затим волонтери, представници центара за социјални рад и центара за породич-

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

ни смештај, пружаоци услуга
(социјалних, здравствених...)
и храниоци. Кроз спровођење
пројектних активности сређена је стамбена зграда за припрему корисника, набављено
је комби возило и извршена
процена корисника.
О сарадњи Дома и алексиначког Центра за социјални рад
у реализацији пројекта говорила је Братислава Стојковић, директорка алексиначког Центра
за социјални рад, а о искуствима у раду са корисницима који

су смештени у породице причали су хранитељи из Врања, Лесковца, Алексинца и Банковца.
Конференција је завршена
позоришном представом „Вашар таштине” коју су, уз помоћ радног терапеута Наташе
Нешић, припремили чланови
драмске радионице која постоји шест година и окупља
једанаест корисника.
Пројекат „Пут од институције до самосталног живота” финансирала је Европска унија у
склопу пројекта „Отворени загрљај”, док је партнер у планирању и спровођењу пројектних активности била Хуманитарна организација за помоћ
особама са сметњама у развоју „Дечје срце” из Београда.
С. Илић
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поводи
СКУПШТИНА ГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ЗРЕЊАНИН

Одличан рад, добри
резултати

У бањама већ боравило 150 зрењанинских пензионера, крајем августа
и почетком септембра отпутоваће још 150-160 корисника пензије

Г

радско удружење пензионера Зре- сечних рата снабдели смо наше чланове са активности. Посебно су поносни, како је истањанин, које броји око 7.000 чланова укупно 720 тона угља и 1.237 кубних метара кла, на успех постигнут на прошлогодишњој
учлањених у 34 месне организације, огревног дрвета. За наше пензионере више Олимпијади трећег доба одржаној у Врњачкој
одржало је средином јула годишњу Скуп- пута смо обезбедили животне намирнице Бањи, када су међу 115 екипа освојили седмо
штину. Између осталих гостију,
место у укупном пласману. У саСкупштини су присуствовали
радњи са Републичким фондом
и Милан Ненадић, председник
ПИО и осталим пензионерским
Савеза пензионера Војводине и
и инвалидским организацијапотпредседник Савеза пензиома успешно су спровели коннера Србије, и Милијана Живакурс РФ ПИО о рехабилитацији
новић, начелница Одељења за
пензионера у бањама Србије о
финансијске и опште послове у
трошку Фонда. Тако је лане на
Филијали РФ ПИО Зрењанин.
бесплатну рехабилитацију из
Иако Удружење ради у све теопштине Зрењанин упућено
жим финансијским условима, у
283 пензионера (322 на нивоу
2014. је одлично пословало и на
Филијале) у пет рехабилитацикрају године остварило је чак и
оних центара.
добит од 40.000 динара. Наиме,
Милијана Живановић је обаГУП Зрењанин има сопствено
вестила присутне да су ове
одмаралиште у Врњачкој Бањи
године на нивоу Филијале РФ
које остварује приход и које је
ПИО Зрењанин на конкурсу
отворено за посетиоце од 15.
поднета укупно 662 захтева за
јуна до краја септембра. Прили- Љиљана Петров говори о активностима зрењанинских пензионера
бесплатну рехабилитацију у РХ
центрима, и да је захваљујући
ком подношења Извештаја о раду, Љиљана Петров, председница ГУП Зре- по повољним условима и зимницу у вред- ефикасном раду комисије у бањама већ боњанин, илустровала је и друге активности ности од око 1.700.000 динара – навела је равило 150 пензионера. Према њеним речиове организације.
између осталог председница Петров.
ма, крајем августа и почетком септембра пут
– У испоруци огрева било је кашњења
Набројала је и све друге активности које бања отпутоваће још 150-160 пензионера.
због прошлогодишњих поплава, али смо, Удружење обавља да би помогло својим члаМилан Ненадић је на крају упутио похваипак, све уговорене количине благовреме- новима и олакшало им свакодневни живот ле за рад ГУП Зрењанин.
но испоручили. Кредитирањем на девет ме- у старости, али и оне друштвене и спортске
М. Мектеровић

Скупштина
СИР Војводине

Обраћање Стане Свиларов
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На недавно одржаној седници СИР Војводине усвојени су извештаји о раду и финансијском пословању Савеза за 2014. годину, а затим и План рада и Финансијски план Савеза за 2015.
годину.
Седници су присуствовали Стана Свиларов, председница
СИР Војводине, Стеван Радишић, потпредседник СИР Војводине, као и Станко Нимчевић, потпредседник СИР Србије.
На седници је такође био и Милан Бошковић, помоћник директора Филијале РФ ПИО Нови Сад.
Стана Свиларов је обавестила присутне о одржавању већ
традиционалних ликовних колонија инвалида рада Војводине,
о одмору и опоравку чланова у Бањи Врдник, као и о одлуци да
се и ове године свечано обележи 3. децембар, Међународни
дан особа са инвалидитетом.
Д. Кораћ
31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ПОВОДОМ КРСНЕ СЛАВЕ ИНВА ЛИДА РАДА ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Изложба ручних радова
О

пштинска организација ин ва лида ра да Сремских Кар ло ва ца орга низова ла је 21. јула из ложбу
руч них радо ва, али и сли ка са одржа них
сли карских ко лонија СИР Вој води не, у

част своје кр сне славе Светог Проко пија. Осим из ложених ручних радова које
су већ тра ди ци о нал но из ра ди ле вредне же не из њи хо ве сек ције „Кар ло вач ке
тка ље”, ове годи не су своје ру котво ри не

Нада Першић, Станко Нимчевић и Стана Свиларов

пре зенто ва ле и њи хове ко легинице из
ОО СИР Ковачица.
Стана Свиларов, председница СИР Војводине, приликом свечаног отварања изложбе
посебно је истакла да је ову програмску активност карловачких инвалида рада делимично финансирало Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и да је делом учествовала и Општинска
управа Сремских Карловца.
Осим око 190 инвалида рада и њихових
руководилаца из 19 општинских и градских
организација из свих делова Војводине, манифестацију су својим присуством, међу
бројним гостима, увеличали и Станко Нимчевић, потпредседник СИР Србије, Сања Мандић, начелница за друштвене делатности, и
Снежана Марјановић, начелница за буџет у
СО Сремски Карловци, као и најближе сараднице Стане Свиларов у покрајинском Савезу,
Мирјана Бабин и Славица Копиловић. Пре него што је уприличен славски ручак и уз музику и игру прослављен Свети Прокопије, Нада
Першић, агилна и успешна председница ОО
СИР Сремски Карловци, уз топле речи захвалности уручила је признања и захвалнице појединцима и организацијама за досадашњу
одличну сарадњу и помоћ у њиховом раду,
између осталих, и Редакцији „Гласа осигураника”.
М. Мектеровић

ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ КРЕАТИВНОСТИ АЛЕКСИНАЦ

Комшије за боље су тра
У алексиначкој
општини
повећава се
број корисника
помоћи у кући
Недавно је, у оквиру пројекта
„Алексинац и Ражањ, за боље
сутра”, одржана четвородневна едукација за десет незапослених жена које ће обављати
послове геронтодомаћице. Едукација је реализована по акредитованом програму обуке за
пружање помоћи у кући и кућне неге за стара лица, ауторке
Наде Јулинац. Све полазнице ће
од Републичког завода за социјалну заштиту добити сертификате.

– Програмом обуке је обухваћено упознавање са основама
социјалне заштите, основним
карактеристикама старости и
старења, као и овладавање знањима из области основне неге
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

– каже Снежана Живадиновић
из Друштва за развој креативности у Алексинцу.
Овим пројектом се у алексиначкој општини повећава број
корисника помоћи у кући за

десет старих лица којима се паралелно пружа и медицинска
помоћ и још десет корисника
услуге медицинске помоћи у
граду. У општини Ражањ обнавља се услуга помоћ у кући за
десет корисника, међу којима је
и петоро деце и младих са сметњама у развоју. Услуге се реализују у оба града и у четири села
у обе општине, а трајаће до фебруара наредне године.
Пројекат реализује алексиначко Друштво за развој креативности у партнерству са општинама Алексинац и Ражањ.
Вредност пројекта је 1.583.000
динара, од чега 63 одсто финансира Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
С. Илић
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на лицу места
ПРОМОТИВНА ТРИБИНА О ЧАСОПИСУ „ГЕРОНТОЛОГИЈА”

Важан и јединствен у региону
У

Геронтолошком центру Београд на
Бежанијској коси 8. јула одржана је
промотивна трибина Геронтолошког
друштва Србије о часопису „Геронтологија”.
О значају овог научно-стручног часописа
и важности његовог опстанка говорили су
др Милош Немањић, председник Геронтолошког друштва Србије (ГДС), уредница
часописа др Слободанка Гашић Павишић и
управница Дома Бежанијска коса Олга Николић, а своју подршку овој публикацији
пружио је и Ласло Чикош, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Трибини су
присуствовали представници институција
из области социјалне заштите.
Др Милош Немањић, председник ГДС,
подсетио је на велики значај, као и на хронологију излажења ове публикације Геронтолошког друштва Србије – од 1973. године,
када је ГДС и основан, излази „Геронтолошки зборник”, који двадесет година касније
постаје часопис „Геронтологија”.
– У међувремену, односно у наредних
двадесет година такође су се десиле значајне промене, а од 2008. године „Геронтологија” као национални научни часопис
налази се на листи Министарства просвете.
Од 2010. године „Геронтологија” излази два
пута годишње, а ово је иначе једини научни
часопис овог профила у региону – рекао је

Немањић и током свог излагања подсетио
на богат садржај часописа у овом претходном петогодишњем периоду.
Главни и одговорни уредник часописа „Геронтологија”, др Слободанка Гашић Павишић,

О значају часописа говорио проф. др Милош Немањић

захвалила је свима на пруженој подршци часопису „Геронтологија” а проф. Немањићу на
иницијативи да се покуша да овај часопис
излази и даље, јер је заиста у критичној фази,
и изразила наду да ће уз помоћ свих ипак наставити да се објављује редовно.

БЕОГРАД

Најлепши балкон
Бежанијске косе
У Дому Бежанијска коса 8.
јула одржан је традиционални избор за најлепши балкон
овог дома, додељене су награде, а присутни су уживали
у културно-уметничком програму. Поред домског хора којем је дириговао Живко Васић,
наступила је и фолклорна група из Турске, која је боравила
у Београду поводом међународног фестивала фолклора.
Прва два победничка места
у избору за најлепши балкон
2015. године припала су Надежди Михајловић и Славојки
Тадић.
В. К.
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– „Геронтологија” је интердисциплинарни
часопис, и то се види у самој структури рубрика – одвојене су рубрике геронтологија
и геријатрија. Оно што је занимљиво јесте
да такав профил часописа постоји и излази у

свету, тако да смо на линији онога што је актуелно. Заједно са овом, како се то каже, експлозијом старости и старијих особа, јављају
се бројни научни радови у овој области и у
свету, а како се види из прилога које добијамо за часопис, таквих истраживања има
све више последњих година и код нас. Циљ
часописа је омогућавање размене научних
и стручних информација о свим аспектима
старења и старости као развојног процеса и
да подстакне проучавање ове проблематике
у Србији како би се допринело очувању квалитета живота особа старијег доба. Један од
разлога нашег окупљања јесте не само материјална помоћ излажењу часописа, него
пре свега подстицај и научницима и стручњацима да нам шаљу радове за часопис и да
размишљају у свом професионалном раду о
томе да буду сарадници часописа. То је јако
важно јер без мреже сарадника часопис не
може да се развија. Оно у чему је посебан
значај часописа јесте и то што је то једини
интердисциплинарни часопис у Србији који
је посвећен области геронтологије и геријатрије, а према неким сазнањима таквих часописа нема ни на Балкану – рекла је главна
и одговорна уредница „Геронтологије”.
Олга Николић, управница Дома Бежанијска коса где је ова трибина и одржана, поред осталог истакла је да је овај часопис
нешто као обавезна лектира за све који се
баве областима геронтологије, геријатрије,
социјалне заштите...
Весна Кадић
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АКЦИЈА У ДОМУ КАРАБУРМА

Више од 100 волонтера
уредило парк
У
Дому Карабурма, једном
од домова Геронтолошког
центра Београд, 10. јула је
одржана велика волонтерска
акција у склопу које су уређене
зелене површине дома, а парковни простор оплемењен новим украсним вртовима.
Акција је организована у сарадњи Центра за унапређење
животне средине, компаније Лореал Балкан, Секретаријата за

заштиту животне средине града
Београда, Шумарског факултета
Универзитета у Београду и корисника Дома Карабурма. Повод за
организацију оваквог догађаја је

глобална иницијатива компаније Лореал „Дан грађана” у склопу
које се запослени широм света
окупљају да истакну значај волонтирања, солидарности међу

људима и посвете своје време
некој друштвено одговорној
иницијативи.
Током целодневне акције у
Дому Карабурма стотинак во-

лонтера је било ангажовано на
различитим пословима. Посађено је око 900 садница, окречено 1.200 квадратних метара
фасада и донирано више од 800
волонтерских сати.
Ова волонтерска акција је још
један пример успешне мултисекторске сарадње јавног сектора са друштвено одговорним
компанијама, организацијама
цивилног друштва и академским институцијама, и пример
добре праксе ангажовања свих
сегмената друштва у унапређивању локалних заједница и стања животне средине.
В. К.

ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА СТАРЕ НА БЕРАНОВЦУ КОД КРА ЉЕВА

Омиљени простор за дружење
Пре нешто више од три године на Берановцу код Краљева почео је да ради Дневни центар за старе. Центар је отворен уз
помоћ Европске уније, а о њему брину град
Краљево, Центар за социјални рад Краљево, као и Градска организација Црвеног крста.
Посебан акценат пружања услуга у овом
центру стављен је на избегла и интерно расељена лица која живе на територији града
Краљева. Центар омогућује квалитетан живот за старије суграђане, као и осећај њихо-

ве корисности. А шта све могу, припадници
трећег доба су показали недавно на изложби плетених и ручних радова, а то је уједно била и прилика да се покаже значај неговања културе и традиције нашег народа.
Ипак, најважније од свега је да се ови времешни људи друже и да им се враћа осмех
на лице. У берановачком Дневном центру за
старе се пева, свира, игра се шах, читају се
књиге и новине. Права породична атмосфера. Овде сваког другог дана долазе лекари
који брину о најстаријим Краљевчанима, а
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честа су и предавања о разним болестима.
Приредбе, гостовања КУД-ова, сатирична
поподнева, саставни су део свакодневице
ових и даље активних људи.
Све активности Дневног центра финансирају град Краљево и Министарство за рад,
запошљавање, борачку и социјалну политику, а знатан допринос још бољем раду даје и Месна заједница Берановац.
Средином јула Центар је за стара лица
организовао излет до Јагодине.
Илија Шекуљица
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кроз Србију
СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА КИКИНДСКЕ ОПШТИНЕ

Ослонац члановима,
чак и њиховим унуцима
На скупштини
и кикин
индски
ких
пензионера уче
чесссттвов
вова
в ао и
Милан Ненадић, предс
д ед
дс
едник
ник СП
СПВ

И

звештајна скупштина Удружења пензионера кикиндске општине анализирала је свој рад у другој половини прошле и првој половини ове године.
На крају 2014. године евидентирано је на
овом подручју 14.516 корисника пензије,
по свим основама. У Удружење је учлањено тек 6.474, око 45 одсто, чиме се не може

бити задовољан, премда је годишњи износ
чланарине само 250 динара.
Упркос томе Удружење је помагало да се
подмире основне потребе чланова. Најопсежније се бринуло о снабдевању огревом и
намирницама, али и техничком робом. Многи чланови наручују техничку робу на кредит за своје унуке. Свака куповина је на бес-

каматни кредит и на пристојан рок отплате.
Ослонац свим категоријама пензионера
приликом омогућавања олакшица огледа
се у организовању свакодневног дневног
боравка у сали Дома пензионера, где се одвијају и активности КУД „Сунчана јесен”. У
тој просторији која може да прими око 160
посетилаца Удружење обезбеђује и едукативна предавања и различите манифестације, пригодне за најстарију популацију.
Учестале су екскурзије и излети по ценама
приступачним за пензионерски џеп.
Таквим успешним дометима кикиндског
Општинског удружења пензионера допринела је уходана сарадња са Филијалом Фонда ПИО у Кикинди, локалном самоуправом,
ДДОР-ом „Нови Сад”, сродним организацијама с којима приређују дружења и заједничке културно-забавне наступе и Савезом
пензионера Војводине, чији председник
Милан Ненадић потврђује да је оно међу
најангажованијим у Покрајини. Челник СПВ
је нагласио на скупу у Кикинди да је неопходно да се постигне да пензије прате трошкове живота, што је засад у раскораку. У
раду скупштине учествовао је и Драган Мајкић из Филијале Фонда ПИО у Кикинди.
С. Завишић

ПЕТРОВДАНСКИ ВАШАР У АЛЕКСИНЦУ

„Воденица” испунила очекивања
И ове године, у време одржавања чувеног петровданског вашара, у Алексинцу је
одржана традиционална тродневна манифестација „На Морави воденица стара”.
На отварању манифестације приказана
је представа „Љубавник са стилом” у извођењу Аматерског позоришта из Демир Капије у Македонији. Дан касније одржано је
стручно саветовање на тему „Воденице поточаре”, а у вечерњим часовима љубитељи
фолклора могли су да уживају у наступима
чланова културно-уметничких друштава из
Тешице, Грејача, Дражевца, Житковца, Трњана, Кормана, Вакупа, Рутевца, Демир Капије и Алексинца.
Ипак, најзанимљивије је било трећег дана. На кеју поред Моравице одржано је
традиционално такмичење у кувању рибље чорбе, на коме је учествовало 17 екипа, махом из алексиначке општине, али и из
Ниша, Ћићевца, Доње Трнаве и других ме16

ста. Најукуснију чорбу скували су чланови
екипе „Мајсторска радионица” из Алексинца – Ненад Васић, Јовица Китић и Аца Ивановић.
У самој завршници манифестације такмичили су се певачи аматери, а није изостала

ни модна ревија са етномотивима коју је
приредило Удружење грађана „Радиност”.
Овогодишњу манифестацију, 51. по реду,
организовала је Општинска организација
за туризам и спорт под покровитељством
општине Алексинац.
С. Илић
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КЊАЖЕВАЧКИ ИНВАЛИДИ ОБЕЛЕЖИЛИ 60 ГОДИНА РАДА

Помажу и особе
са инвалидитетом
О

пштинска
организација инвалида рада у
Књажевцу која, поред
својих чланова, однедавно окупља и помаже и особе са инвалидитетом, обележила је
јубилеј – 60 година постојања и рада.
– Године 1955. формиран је актив инвалида
рада који се развијао и
оправдао своју намену,
да би 1982. године добио статус друштвеноправног лица, тако да је
од некада малог актива
са десетинама чланова
постао велика, снажна
Свечаност отворио Божидар Цекић, председник СИР Србије (трећи здесна)
организација која у
свом саставу данас има 21 ме- чланарину. Погодности које ну- бинко Тошић, председник ове
сну организацију: 18 сеоских и димо користио је сваки шести организације.
три градске. Половина чланова пензионер од укупног броја инОрганизација данас има одличактива учествује у раду месних валида, пензионера и особа са ну сарадњу са Савезом инвалида
организација и редовно плаћа инвалидитетом – рекао је Љу- рада (СИР) Србије, локалном са-

моуправом, инвалидским
и пензионерским организацијама Тимочке Крајине, нишког региона и неких градова из Бугарске
(Видин, Белоградчик, Кула
и Плевен).
Свечаном скупу присуствовало је око три стотине гостију. Поздравио их је
Божидар Цекић, председник Савеза инвалида рада Србије, који је истакао
значај сарадње са ресорним министарствима и локалном влашћу. Окупљене
званице поздравио је и
Вања Диков, председник
организације инвалида из
Видина, а повеља о сарадњи потписана је са председником ООИР из Алексинца.
Заслуженим организацијама
и појединцима подељене су захвалнице и дипломе.
Д. Ђорђевић

МЕЂУНАРОДНИ САБОР НА КАДИБОГАЗУ 2015.

Место пријатељства и сарадње
На планинском превоју Кадибогаз, на
српско-бугарској граници, подигнут је споменик пријатељства српског и бугарског
народа. Из пријатељских односа општина
Књажевац и Белоградчик (Бугарска) настала је манифестација „Сабор на Кадибогазу”.
Сабор је привредна и културна манифе-

стација на којој се приказује народно културно стваралаштво и привредна понуда
насеља са обе стране државне границе.
Ове године манифестација је одржана 17,
18. и 19. јула у знаку два значајна јубилеја
– деведесет година од оснивања и петнаест
година од обнављања сабора.
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Сабор су званично отворили Борис Николов,
кмет општине Белоградчик, Ангел Димитров,
амбасадор Републике Бугарске у Србији, који су
се и обратили присутним грађанима, и Милан
Ђокић, председник општине Књажевац.
– Жеља нам је да се народ наше две државе
окупља на овом месту не само једном годишње, већ да изградњом граничног прелаза
могу да остваре свакодневну сарадњу. Наша
два народа на овим просторима вековима
живе заједно, друже се, сарађују и крајње је
време да овде буде отворен гранични прелаз
о коме житељи са обе стране границе маштају деценијама – рекао је Милан Ђокић. Иначе,
за ова три сајамска дана граница се од 8 до 22
часа прелазила само са личном картом.
За посетиоце су била организована разна
спортска и музичка надметања. Гости су могли да разгледају продајне изложбе малих и
великих произвођача и да купе оно што им
је потребно. На Сабору је свакодневно било на десетине хиљада људи са обе стране
границе.
Драгић Ђорђевић
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свет у нама
ИЗМЕЂУ БРИГЕ О ДЕЦИ И О ОСТАРЕЛИМ РОДИТЕЉИМА

Генерација у сендвичу
„Јесте, имамо резервисано
десет дана, од 25. али ти знаш
моју ситуацију. Питање је да ли
ћемо уопште ићи, ништа још нисмо решили за маму, ко ће да је
пази док ми нисмо ту…”
Мимо своје воље слушали
смо пре неко јутро, у прегрејаном трамвају, гласан телефонски разговор и средовечну
путницу очигледно оптерећену
великим бригама, већим
од потенцијалног отказивања летовања.
Није лако овој жени, ни
њој ни њеној породици.
То је непобитан закључак
шта год да још стоји иза
основног податка о обавези према остарелом родитељу. По правилу, у животу великог броја људи,
овде као и свуда, уз једну
такву
подразумевајућу
дужност стоји много тога,
пре свега брига о сопственој деци, често недораслој
и још на школовању.
И онда, на једној страни родитељи, на другој
деца. Између, деца првих
уједно и родитељи других, стешњени истовременим обавезама и очекивањима са оба краја.
Притиснути као у сендвичу. Отуд и назив, сендвич
генерација.
Термин датира из осамдесетих година прошлог столећа
када је тај образац, услед демографских и социолошких
промена (дужи животни век,
касније рађање), почео да добија јасније контуре. Мушкарци
и жене у пуној снази, својим 40им и 50-им, у напону каријере,
са адолесцентским подмлатком
и родитељима познијег доба.
Према истраживању америчког Пју центра, сваки седми грађанин САД поменутих година има
једног или оба родитеља старија
од 65 о којима води активну бригу, док уједно подиже малолетно
дете или финансијски помаже одраслу ћерку или сина.
Американци изузетну пажњу
поклањају овој категорији, то18

лику да су један месец у години,
управо јули, прогласили за Месец сендвич генерације, када
се ова тема (тако је било и протеклих дана) разматра из свих
аспеката, објављују се подаци
разних испитивања и износе
предлози како да се олакша положај оних који подносе несразмерно велику жртву за своје
породице.

простор сужен, све каснијим
заснивањем породице и каснијим рађањем.
Продужена
адолесценција
одрасле деце такође представља пролонгирани притисак.
Чак и кад се одселе и формално
осамостале, родитељска помоћ
им је незаобилазна у плаћању
рачуна, намиривању трошкова
за храну или отплате кредита,

Све више људи под теретом двоструких
обавеза, а продужени животни век
и померене границе рађања чине
да се притисак само повећава
Толики публицитет може да
се објасни и чињеницом да је
у питању популациона скупина доскора поистовећивана са
беби-бум генерацијом која је
у протекле две, три деценије
држала главне полуге моћи у
држави, а сада полако, из пуне
активности, клизи у професионалну и животну мировину, рачунајући на подршку наступајућих поколења.
Али то је поједностављено
приказивање, док је пракса пуна парадокса. Где припада особа од 65 година са родитељем
од 90? Ко ће се о њој брину ти
за годину, две или деценију,
две? Оних о којима је потребно старати се биће све више,
док је, на другом крају, тамо
одакле се регру тују „стараоци”

показује истраживање које је у
Британији спровела осигуравајућа компанија Ливерпул Викторија. У истом пројекту, чак
54 одсто испитаника рекло је
да материјално помаже децу и
(или) родитеље, а у пропратном
коментару се напомиње да је то
помоћ која увек траје много дуже него што је онај ко је пружа
првобитно намеравао.
С временом, постаје све теже
одговорити свим обавезама, „на
хиљаде људи налази додатне
послове, како би се изборили са
монументалним трошковима”,
констатује тим поводом лондонски „Дејли мејл”, а канадски
„Глоб енд мејл” из Торонта упозорава на озбиљне последице
преоптерећености најпродуктивнијег дела друштва.
31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Петина људи из професионалног сталежа у Канади, уз бригу о
деци води рачуна о родитељу или
неком старијем члану породице.
И то не само жене. Све чешће и
мушкарци су везани двоструком
или троструком обавезом, што се
одражава на њихов основни посао, пише овај дневник.
Упадљив је пораст изостанака, узимање слободних дана и
одмора, а с друге стране,
смањен радни учинак.
Због породичних задужења они одбијају напредовање у служби, свесни да
не могу да издрже темпо,
а уморни, неиспавани,
исцрпљени и под сталним стресом они уносе
напетост и лошу атмосферу међу колеге.
Сва та запажања садржана су у студији о сендвич генерацији „Поглед
из ровова” из 2013. године. У питању је рад двоје
канадских универзитетских професора на основу истраживања које је
спонзорисала једна осигуравајућа кућа. Током
две године испитано је
више од 25.000 запослених у великим фирмама,
а пажња је превасходно
била усмерена на стручни и руководећи кадар.
Закључак може да се схвати
као препорука. Уколико желе
да задрже најбоље раднике и од
њих добију највише, компаније
ће морати да своју пословну и
кадровску политику прилагоде околностима и покажу више
флексибилности и разумевања
за приоритете људи које хоће
да имају у својим редовима.
Доскора су разне врсте олакшица у виду повољнијег радног
времена, узимања слободних
дана, рада од куће и слично биле резервисане за младе мајке
и очеве. По свему судећи, ситуација је данас таква, а с временом
ће бити још тежа, да исту врсту
пажње и отвореног ума за нова
решења изискују и старе мајке и
очеви.
Д. Драгић

новости из света

Планета пензионера
ГРЧКА:
Има ли
расплета
Тријумфално референдумско „не” новим
мерама одрицања, па
и даљем смањивању
пензија, у Грчкој је у року од само неколико дана претворено
у капитулантско „да”: левичарски премијер Алексис Ципрас је
прихватио све услове ЕУ и ММФ, не би ли Грчка добила нову
помоћ и остала у евро зони.
Предстоји дакле и ново преобликовање пензијског система,
подизање границе за престанак радног века на 67 година, пооштравање услова за досад обилато коришћено (и злоупотребљавано) превремено пензионисање, а заборавиће се и на 13.
пензију коју је премијер обећао пре референдума.
Упркос томе, Грци ће, са просечном пензијом од нешто преко
800 евра, имати више од просечне пензије Немаца (760 евра).
Предстоји и реорганизација пензијске администрације у којој
је чак 15.000 запослених.

САД:
Недостаје
милијарда
Пензијски фондови у најбогатијој земљи света, САД, намењени онима који су радили у
јавном сектору, кратки су за око
милијарду долара, показало је
истраживање реномираног Пју
истраживачког центра. Реч је о
фондовима савезних држава,
при чему је ситуација најтежа у Илиноису, Кентакију и Конектикату,
где је покривено само до 50 одсто од планираног.
Два су главна разлога за овакву ситуацију: већина фондова инвестира на берзи, па су током прохујале финансијске кризе претрпели велике губитке, док је с друге стране прилив мањи од потребног. У само 24 од 50 држава, прилив је већи од 90 одсто.
Једина држава са стопостотном попуњеношћу свог пензијског
фонда је Јужна Дакота, док је на другој страни ситуација најтежа у
Илиноису, где је ова покривеност само 39 одсто.

ДАНСКА: Нова комисија за реформу
Нова влада Данске, формирана
прошлог јуна, распустила је комисију
за пензијску реформу коју су формирали њени претходници, с образложењем да су на дневном реду „нови
циљеви и нови приоритети”.
Влада бивше премијерке Хеле Торнинг-Шмит имала је у плану да пензијску реформу спроведе током пролећа 2016, а главни циљ је требало

да буде поједностављење сложеног
опорезивања и уношење елемената
транспарентности у систем, како би
постао привлачнији за оне који сами
штеде за пензионерске дане.
Нови премијер Ларс Локе Расмусен на челу је мањинске владе десног
центра, којој је за парламентарну већину потребно најмање 56 посланика из невладајућих странака.

РУМУНИЈА:
Посланици се частили
Румунски посланици су донели једну важну одлуку о пензијама – која важи само за њих. Средином јуна су са 303 гласа за
и 124 против себи изгласали посланичке пензије које ће им се
исплаћивати као додатак на оне редовне.
Тај додатак ће за оне
који су комплетирали
само један посланички
мандат износити 334
евра, дупло више за оне
са два, док ће максимални додатак од скоро
1.000 евра примати они
са три и више мандата.
Нови закон је образложен потребом да
се за улазак у парламент „мотивишу експерти из разних области” и тако побољша његов састав и стручност. Румунски законодавци су иначе једна од најмање цењених институција у
земљи: њихов рад одобрава само 12 одсто грађана. Просечна
пензија у Румунији је иначе 200 евра.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

УКРАЈИНА: Долари за побуњенике
Побуњена подручја на истоку Украјине, самопроглашене републике Доњецк и Луганск не признају званичну владу у Кијеву па су
изопштене из фискалног и социјалног система, а једна од последица је да из престонице тамо не стижу више ни пензије.
Побуњеници у Доњецку су недавно саопштили да се на територији коју контролишу пензије ипак исплаћују, али у доларима, уз
појашњење да је одлука о томе „привремена” и да се односи само
на „ратне ветеране” који су стигли до доба за пензионисање.
Није, међутим, наведено порекло новца, пошто побуњеници
тврде да не добијају финансијску помоћ од Русије. Долар је иначе
постао паралелна монета у побуњеним регионима, где су у оптицају и украјинска гривна и руска рубља.
М. Бекин
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хроника
КУЛТУРНО И СПОРТСКО ЛЕТО У СВРЉИГУ

За сваког понешто
О

пштина Сврљиг по броју културних
и спортских манифестација заузима високо место у Србији. Њих има
током целе године, а понајвише их је лети
када се смењују из дана у дан и када окупе
и старо и младо из разних делова земље
али и света. Једном годишње врате се многи у своје родно место да не би заборавили

своје огњиште. Сврљишко становништво
је претежно старачко и оваква окупљања
представљају право освежење. Све ове манифестације су у функцији почетка развоја
туризма у овом крају, а смисао, пре свега
опстанак сврљишког села и живота у њему.
Јун и јул су месеци када крену турнири у
селима и самом Сврљигу и када се спортски

живи. У организацији Повереништва Савеза
самосталних синдиката Сврљига током јуна
и јула одржана су радничко-спортска такмичења у малом фудбалу и риболову „РСИ
Сврљиг 2015”. На овогодишњим играма учествовало је око 300 радника из предузећа и
установа општине Сврљиг. Радничке игре
постају и празник у овом месту, добијају на

масовности и укључују и младе снаге. Поред фудбала ту су и разноврсне забаве.
Сврљижани су недавно уживали у првом
Међународном ревијалном фестивалу фолклора „Игра коло крај Тимока” који је имао
радни и играчки део. У радном делу Округли сто о народној ношњи ансамбала са њиховим карактеристикама, а у другом делу

ансамбли су се представили сплетом игара
из Зајечара, Врњачке Бање, Књажевца, Сокобање, Бољевца, Јелашнице код Ниша и
Сврљига. Специјални гости на фестивалу
били су чланови ансамбла из бугарског града Лом са којим општина Сврљиг има успешну сарадњу. Лепо и за око и за душу.
Љубитељима ликовне уметности пружена је прилика да учествују на ликовној колонији „Арс Тимакум” коју годинама успешно организује Центар за туризам, културу
и спорт општине Сврљиг. И док се ове летње манифестације одржавају, Сврљижани и
многи са стране припремају се за јубиларну
десету „Белмужијаду”, туристичко-привредну манифестацију која ће бити одржана од
31. јула до 2. августа у Сврљигу. Поред такмичења у справљању белмужа, домаћих
старинских јела, пита, колача, одржаће се и
концерти познатих уметника и група, као и
Сабор гајдаша Србије.
С. Ђорђевић

ВЛАШКОМ ПЕСМОМ И ИГРОМ ОТЕРА ЛИ СПАРИНУ У КРАЈИНИ

Неготинска музичка разгледница
Удружење „Гергина” је и овог
лета на централном градском
тргу у Неготину приредило музички програм у којем је уживала бројна публика. Удружење за
очување културе, идентитета и
језика влашке националне мањине „Гергина” формирано је
у Неготину 15. децембра 2009.
године, са жељом да се очува
културно наслеђе Влаха у Неготинској и Тимочкој Крајини, али
и у читавој Србији и у околним
државама у којима живе Власи.
Вече са „Гергином” отворено је
наступом ове све популарније
женске етногрупе а организовано је у оквиру „Неготинског
20

лета 2015” у сарадњи са Туристичком организацијом општине Неготин.
– Судећи по реакцијама публике, са главног градског тр-

га послата је најлепша музичка
разгледница свима онима који воле звук влашког мелоса и
влашку традицију – поручио је
примаријус др Синиша Чело-

31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

јевић, председник Удружења
„Гергина”.
Наступило је и неколико веома
познатих солиста и инструменталиста и пионири КУД-а „Флорићика” из Јабуковца, који су потврдили да се влашка игра, лепа и
захтевна, чува и са успехом преноси с колена на колено.
Удружење је до сада са успехом организовало седам фестивала изворне влашке музике у
Неготину. За свој рад и допринос
очувању културе, идентитета и језика влашке националне мањине ово удружење је 2013. године
добило Мајску награду општине
Неготин.
Ј. Станојевић

МЕЂУНАРОДНИ ВРЊАЧКИ КАРНЕВАЛ

Богат карневалски програм
С

имболичном
предајом
кључева председника општине Врњачка Бања Бобана Ђуровића директору Небојши Богићевићу, свечано је отворен 11. Међународни Врњачки
карневал. Организатори су припремили богат и садржајан програм. После свечаног отварања
посетиоци су уживали на кон-

церту Бојана Маровића. Дечја
карневалска поворка и концерт
Пинкове звездице Уне били су
најсимпатичнији публици. Током
фестивала одржани су и многобројни концерти: група „Кербер”,
Здравко Чолић, Ђорђе Давид и

„Кубалконика”, група „Освајачи”,
Гоца Тржан и Дадо Глишић.... само су неки од учесника овогодишњег карневала.
Посетиоци су исто тако уживали у центру Бање код популарног врапца у ревији хитова

„Врњачка Бања 2015” уз учешће наших познатих естрадних
уметника. Посетиоцима карневала представила се и бразилска карневалска група, затим
козаци из Русије. Ни ове године
није изостала велика Међународна карневалска поворка.
Према процени Туристичке
организације Врњачка Бања,
на карневалу је било 2.500 учесника у 30 карневалских група из Србије и иностранства, а
програм је пратило око 300.000
посетилаца. После Гуче и Егзита Врњачки карневал је највећа
туристичка манифестација у Србији о чему сведочи и награда
„Туристички цвет”. Организатор
карневала је и овога пута Туристичка организација уз подршку општине Врњачка Бања и
бројних спонзора.
Драган Ивановић

ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА ДРИНСКА РЕГАТА

Пловило 13.000 љубитеља реке
Традиционална туристичко-рекреативна
манифестација „Дринска регата 2015” одржана је и ове године у јулу. Услови су били
повољни – температура 28 степени, водостај реке средњи, није било ветра, а вода је,
како учесници кажу, била „таман за освежење”. Као и ранијих година, пловило се стазом
од Рогачице до Љубовије дугом 40 километара. Ову атрактивну и веома добро посећену манифестацију успешно су организовали
Туристичка организација „Љубовија” и Рафтинг клуб „Дринска регата” из Љубовије, под
покровитељством СО Љубовија.
У 1.200 чамаца и стотину других разноврсних пловила било је више о 13.000 учесника, међу којима и подоста пензионера
из Србије и бивших република Југославије, али и из Холандије, Немачке, Аустрије,
Швајцарске, Италије, Мађарске и Енглеске.
О безбедности учесника бринули су радници МУП-а, као и санитетске екипе са неколико лекара специјалиста и рониоци – спасиоци. Командант регате био је Зоран Војиновић из Љубовије.
По испловљавању на воденој маршрути
формирана је колона пловила дуга 11 километара. После пет сати пловидбе регаташи
су застали код села Горња Трешњица да би

предахнули и освежили се соковима, азбуковачком ракијом шљивовицом, војничким
пасуљем, али и криглама пива. Уз песму и
свирку два оркестра трубача, велика флота
чамаца после десет сати пловидбе упловила је у пристаниште на ушћу Љубовиђе у
Дрину уз опште одушевљење свих учесника регате лепотом реке и крајолика и успешном организацијом.
М. Малишић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.
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пензионерски кутак

НИШ

Прво и друго место
у Апатину

СУРДУЛИЦА

Весеље на
Власинском језеру
Општинско удружење пензионера Сурдулица прославило
је 62 године постојања и успешног рада на Видовдан, своју
крсну славу.

Градско удружење оболелих од церебралне и дечје парализе
Ниш учествовало је 27. и 28. јуна на десетом, јубиларном Републичком музичком такмичењу „Златни глас” у Апатину. Такмичење су организовали Савез за церебралну и дечју парализу Војводине и домаћин такмичења, Друштво за церебралну и дечју
парализу општине Апатин. Манифестацију су помогли Центар
са социјални рад и локална самоуправа општине Апатин.

Чланови нишког удружења на најлепши начин су исказали
свој музички таленат и у правом светлу репрезентовали свој
град и удружење, па им ни далеки пут од скоро 900 километара
није тешко пао. Дејан Шимандли освојио је прво место а Љиљана Илић друго. Треће место припао је Спасенки Беби Савић из
Сивца, сазнајемо од секретара удружења, Ивана Пековића.
Нишко удружење оболелих од церебралне и дечје парализе захвално је градској општини Пантелеј и њеном председнику Срђану Савићу, као и начелнику општине Новици Симићу, који су им омогућили учешће на овом такмичењу. И. П.

Ускоро нови дом
пензионера

На последњој седници Извршног одбора Градског удружења
пензионера Ниша одобрена су средства за завршетак реконструкције новог дома пензионера. Закључено је да ће нови дом
представљати простор који је до сада недостајао нишким пензионерима и да ће он бити место за сусрет са старим пријатељима и за упознавање нових. Мирољуб Станковић, председник
Градског одбора пензионера у Нишу, истакао је да је пензионерски дом замишљен као место дружења, где ће старији суграђани моћи да попију чај или сок, одиграју неку друштвену игру са
вршњацима. Станковић каже да идеја о адаптацији овог простора постоји већ неколико година и да је добила подршку на Годишњој скупштини Удружења пре неколико месеци.
У нишком удружењу пензионера надају се да ће нови садржаји додатно улепшати пензионерске дане њиховим члановима.
Н. Ш.
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Весеље и свечани ручак уприличени су у мотелу на Власинском језеру, а присуствовало је више од 230 званица, међу
њима и побратими из Власотинца и Алексинца, затим гости из
Врања, Бујановца, Владичиног Хана, Босиљграда и домаћини
из Сурдулице.
На прослави су били и представници локалне самоуправе општине Сурдулица, као и председница Окружног одбора
пчињског региона, Мира Трајковић.
М. В.

СМЕ ДЕРЕВСКА ПА ЛАНКА

Видовдански турнир
Шаховска секција општинске организације пензионера
Смедеревске Паланке била је домаћин традиционалног Видовданског турнира. Поред домаћина, учествовале су екипе
шаховских секција општинске организације слепих и слабо-

видих Смедеревске Паланке, спортског удружења слепих и
слабовидих Велике Плане и спортског удружења глувих и наглувих из града на Јасеници.
Прво место освојили су шахисти из екипе ОО слепих и слабовидих Смедеревске Паланке, друго из спортског удружења
слепих и слабовидих Велике Плане. Домаћину турнира, екипи
пензионера, припало је треће место, док је четврто освојила
шаховска секција спортског удружења глувих и наглувих Смедеревске Паланке.
Сл. К.
31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ТРСТЕНИК

Провера слуха у Клубу
пензионера
БЕОГРА
БЕ
АД

Отворена
сезона купања
Удружење пензионера Беле воде врло је активно у организовању путовања. Недавно су обишли Мионицу, манастир
Боговађу и бању Врујци.
Већина пензионера искористила је прилику да се окупа у лековитој води бање Врујци. Многи су овом приликом спознали
чему све користи ово природно благо и магична бањска вода.
За наредни излет планирана је посета етноселу Станишићи
код Бијељине, као и обилазак неколико духовних институција на овом подручју које су одиграле велику улогу за српски
народ с обе стране Дрине.
М. Р.

ПИРОТ

У част Видовдана
Ни тмурно, облачно јутро које је освануло над Пиротом 28.
јуна није поколебало педесетак пензионера органа унутрашњих послова у Пироту да крену пут Бабиног зуба на Старој
планини и да тамо обележе Видовдан. Пензионери су уживали у лепотама Старе планине, а посебно када су се попели на
сам врх, Бабин зуб, на 1.735 метара надморске висине одакле
се пружа величанствен поглед на источну Србију.
Сви учесници излета понели су лепе утиске, многи су на Бабином зубу били први пут, али не и последњи, како су сами
рекли.
С. П.

Шире круг пријатеља
Чланови Удружења пензионера кикиндске општине путују
и упознају крајеве и људе. Сарађују са удружењима из Апатина, Земуна, Ковачице, Београда, Новог Милошева и других
градова, па чак и са вршњацима из Темишвара.

У просторијама Општинске организације пензионера у Трстенику организовано је бесплатно мерење слуха. Ову промотивну акцију успешно је одрадила фирма „Аудиомедика”
чији је лекар после провере стања слуха пензионерима којима је потребно саветовао ношење слушног апарата (по повољним ценама и на рате). Осим овог прегледа, трстеничка
Организација пензионера у оквиру планираних активности
организује и акције мерења крвног притиска и нивоа шећера у крви. Недавно су заинтересовани пензионери могли да
провере и вид и да наруче наочаре код офталмолога, рекли
су нам у Организацији.
Д. И.

ВРАЊЕ

Генерација за дивљење
Деветоро ученика Гимназије „Бора Станковић” из Врања
дочекало је 60 година од матурирања.
Имали су изврсне професоре. Без уџбеника, хватали су
белешке и постигли завидан успех. Миле Трајковић је био
професор на Правном факултету, живи у Београду, Стојан
Здравковић заменик тужиоца у Врању, Добривоје Ђорђевић

доктор медицинских наука у Скопљу. Посебно је занимљив
случај професорке историје која је у позним годинама почела веома успешно да слика. Имала је четири самосталне и две
групне изложбе. Слике поклања у хуманитарним акцијама.
Генерација за дивљење. Изнедрила је петнаест правника,
петнаест лекара, шеснаест просветних радника, пет инжењера, двојицу економиста, два официра високог ранга и седам
службеника.
На сусрету су се нашалили да ће славити и дијамантски јубилеј.
Р. С.

Недавно су Кикинђани проширили круг пријатеља. Боравили су у Великој Плани, где је њих 56 посетило манастире
Покајницу и Копорин и етносело. Везу између два удружења
успоставили су њихови председници, Периша Бојић и Велизар Силвестер, упознавши се на заседањима скупштине Савеза пензионера Србије, чији су чланови. Плањанима је упућен позив за узвратну посету и дружење у Кикинди.
С. З.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.
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историјат осигурања
ИЗ ИСТОРИЈЕ СЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ

Развој и настанак
пензијског осигурања
Од овог броја „Гласа осигураника” доносимо приказ развоја Сектора за медицинско
вештачење РФ ПИО. Историјат је урадила др Весна Стојановић, а на иницијативу
директора Сектора др Дике Кајевића, у жељи да се сачува сећање и забележе успомене,
пре свега на истакнуте лекаре који су својим радом, ентузијазмом и знањем оставили
неизбрисив траг у Сектору за медицинско вештачење.

П

ензијско и инвалидско осигурање
представља најважнији део социјалног осигурања и обухвата његове
најзначајније ризике: старост, инвалидност
и смрт. Први облици осигурања срећу се
још у првобитној људској заједници, у оквиру племена, а касније и породица. Прва опасност са којом се сретао човек била је глад,
а мере које је предузимао у циљу заштите били су обавезни прилози у житу током родних
година.
Елементи осигурања
могу се пратити током
старог и средњег века
и углавном су се сводили на заштиту трговачких каравана, односно
транспорта робе. О томе постоје записи. На
пример, Хамурабијев
закон из трећег миленијума п.н.е. предвиђа
обавезу учесника трговачког каравана да
надокнаде штету насталу услед пљачке. У
Кини је, код бродског
превоза робе, постојала обавеза да власник
брода, ако брод стигне
на одредиште, исплати
одређени део добити, а
у случају губитка брода, власнику је исплаћивана одштета.
Развој социјалног осигурања почиње крајем 19. века и везан је за стицање права на
синдикално организовање. Модел обавезног социјалног осигурања, у форми која је
присутна и данас, поставио је немачки канцелар Бизмарк 1883. године доношењем
Првог закона о обавезном здравственом
осигурању. Он је почивао на доприносима
које су у тзв. болесничке касе уплаћивали
запослени и послодавци, те на тај начин
претходно добровољно осигурање овим
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законом постаје обавезно, што прописима
обезбеђује држава.

аустријских талира. Прво решење о породичној пензији потписано је 1835. године,
први корисник била је Карађорђева удовиСоцијално осигурање
ца, Јелена Петровић, а пензија је износила
у Краљевини Србији
500 аустријских талира.
Само девет година након доношења прКао и у осталим европским земљама у то
вог таквог закона у свету, Закона о пензиј- време, прописима о пензијском и инвалидском осигурању радника у Немачкој, у Кра- ском осигурању били су обухваћени само
радници и чиновници.
Кнез Милош је још 1859.
Стари Београд (Немањина улица)
године увео тзв. општинске кошеве у које су сељаци били у обавези да
дају одређену количину
жита које се потом делило народу у случају глади
или неких других неприлика као што су сушне
године, поплаве итд.,
што би био први пример
социјалне заштите и других друштвених слојева.

Краљевина СХС

љевини Србији је, 1898. године, основан
први Занатски добровољни фонд који је
имао велики број осигураника, сопствене
изворе финансирања и правила којима су
била прецизно дефинисана права и обавезе чланова Фонда. Овоме су претходили
многи прописи, уредбе и закони из те области почев од средине 19. века.
Занимљиве историјске чињенице говоре
да је решење прве српске пензије потписао
кнез Милош Обреновић 1833. године, а први српски пензионер био је извесни Илија
Марковић, износ његове пензије био је 100

У Краљевини СХС 1922.
године донет је Закон о
осигурању радника. Тај
закон је сматран једним
од најнапреднијих прописа те врсте у Европи,
заснован на начелима немачког социјалног поретка у време Бизмарка. Овај
докуменат је разрађивао
видове пензијско-инвалидске заштите осигураника и њихових породица и обухватао је све
ризике осигурања осим незапослености.
За време Другог светског рата окупационе власти су задржале затечено правно стање у погледу носилаца осигурања и прописа, с тим што су на анектираним подручјима
примењивани закони окупатора.
Период након Другог светског рата обележен је доношењем бројних закона и
прописа који уређују све гране социјалног
осигурања: здравствено, пензијско и инвалидско.
Г. О.

31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Прекид радног стажа

?

В. Пантић, Београд: Да ли може да се уплати прекид радног стажа? Наиме, 31. маја 2003. престао ми је радни однос у једној фирми, а 3. 11. 2003. запослила сам се у другој радној организацији где и сада радим. Колико би коштала
уплата по месецу и коме да се обратим?
ОДГОВОР: Није могуће уплатити доприносе за пензијско
осигурање за период у којем
лице није било у осигурању. Дакле, прекидом радног односа,
Ви сте изашли из осигурања и
не постоји могућност да се за
тај период „докупи” стаж јер у
Закону о ПИО не постоји институт докупа стажа.
Само у ситуацијама када се током поступка за остваривање

права на пензију установи да постоји период када сте били у радном односу и када сте били пријављени на осигурање, али Вам
послодавац за тај период није
платио доприносе, Ви можете сами да платите доприносе за ПИО.
Међутим, то је могуће урадити само уколико тај стаж представља
услов за остваривање права на
пензију и само у току поступка за
остваривање права на пензију.

За инвалидску пензију потребно
најмање пет година стажа

?

Л. Петровић, Ниш: Рођен сам 1975. године. Од 1997. болујем
од мултипле склерозе. Корисник сам туђе помоћи и неге и
инвалидске пензије 50 одсто. Инвалидску пензију примам
од 2001. године, у почетку је то била привремена накнада, а сада је инвалидска пензија 50%. Имам укупно три године радног
стажа. Да ли имам право на пуну инвалидску пензију?
ОДГОВОР: За остваривање
права на инвалидску пензију лицима која то право остварују по
основу болести или повреде ван
посла, а старији су од 30 година,
потребно је најмање пет година
стажа осигурања. То значи да Ви
са три године стажа не испуњавате услов за остваривање права на инвалидску пензију, чак и
да надлежни орган вештачења
утврди да код Вас постоји потпун губитак радне способности.

Ако бисте се са својом преосталом радном способношћу запослили или почели да обављате
самосталну делатност, требало
би то осигурање да траје најмање две године пре него што
поднесете захтев за оцену радне способности. За то време би
Вам престало право на накнаду
у висини 50 одсто инвалидске
пензије. У супротном, никада не
бисте могли да остварите право
на инвалидску пензију.

Право на породичну пензију

?

Г. Јовановић, Бор: Имам 49 година и 17 година радног стажа
у фирми која више не постоји. У саобраћајној несрећи доживео сам тешку повреду руке и због тога не могу нигде да радим. Предавао сам захтев за инвалидску пензију, али сам одбијен иако ми је инвалидност процењена на 80 одсто. Да ли имам
право да наследим породичну пензију од оца који је недавно
преминуо а издржавао је мене и чланове моје породице?
ОДГОВОР: Дете може да
оствари право на породичну
пензију по смрти родитеља уколико се у покренутом поступку
по захтеву за породичну пензију утврди да је неспособност за
рад настала пре смрти родитеља који је издржавао дете.
Можете да поднесете захтев
за породичну пензију по смрти

корисника у надлежној филијали ПИО, уз који ћете, поред
остале документације, приложити и своју медицинску документацију.
У току поступка ће се ценити
да ли је Ваша неспособност за
рад настала у време док Вам је
отац био жив, као и чињеница да
ли сте били издржавано лице.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

За здравствено осигурање
надлежан је РФЗО

?

Зоран, Александровац Жупски: Мобилисан сам 1999. године, када сам и страдао на Косову на оклопном возилу које
је налетело на мину. На који начин да регулишем здравствено осигурање, будући да сам остао инвалид као резервиста у Републици Србији са 30 година живота?
ОДГОВОР: За сва питања из
области здравственог осигурања, надлежан је Републички
фонд за здравствено осигурање.

Обратите се испостави РФЗО у
месту где живите и тамо ћете добити објашњење на који начин
да се здравствено осигурате.

Додатни стаж на треће дете

?

М. Алексић, Лесковац: Имам троје деце по основу чега сам
остварила додатни стаж у трајању од две године. Да ли је
тачно да се овај стаж не рачуна као услов за стицање пензије?
ОДГОВОР: Стаж по основу рођења трећег детета представља
посебан стаж и није исто што и
стаж осигурања. То значи да овај
посебни стаж не представља
услов за остваривање права на
пензију јер се као услов за пензију
захтева навршење одређених година стажа осигурања. Практич-

но, стаж од две године по основу
рођења трећег детета се не узима
у обзир приликом процене испуњености услова за остваривање права на пензију, али улази у
укупан пензијски стаж приликом
обрачуна износа пензије и на тај
начин незнатно утиче на повећање износа пензије.

Рад преко омладинске задруге

?

И. Перић, Лозница: Законом је дефинисано да лица која
обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, а имају навршених 26 година, односно
без обзира на године живота ако нису на школовању, стичу
својство осигураника. Да ли то подразумева признавање радног стажа у време рада преко омладинске или студентске задруге?
ОДГОВОР: Законом о ПИО који је ступио на снагу 10. 4. 2003.
године уведена је новина по
питању привремених и повремених послова који се обављају
преко омладинске задруге. До
тада су они који су обављали
ове послове били осигурани само за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду, или професионалном болешћу. То зна-

чи да се овај стаж навршен пре
10. 4. 2003. године не признаје
у стаж осигурања, већ само после овог датума. Осигураници
који раде на овим пословима
сматрају се осигураницима запосленима, док се омладинска
задруга сматра послодавцем.
Овај стаж се признаје само старијима од 26 година живота, као
и онима који су млађи али се не
школују.
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У прошлом броју смо објавили анкету поводом 46. рођендана вашег и нашег листа „Гласа
осигураника” и замолили све читаоце да је попуне и на неки начин (поштом или убацивањем у
одговарајуће сандуче у најближој филијали Фонда) врате у редакцију како бисмо увидели да ли
вам се и колико допада садржај листа.
Можда може да се каже да се ни сами нисмо
надали оволиком одзиву читалаца, али је чињеница да нам повратне информације, односно попуњени анкетни листићи свакодневно пристижу
са свих страна. Оно што смо из до сада приспелих анкета успели да видимо јесте да велики
број наших читалаца сматра да је лист добар, ве-
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ири, бекерел, ателан, д, татић, ан, ника, нити, ар
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ћина га је оценила највишом оценом, као и да се
са подједнаким интересовањем читају скоро све
рубрике. Било је доста идеја и предлога за нове
рубрике које би наши читаоци волели да читају,
има и жеља да се обнове неке рубрике које су
раније постојале и ми за сада бележимо све те
предлоге, па ћемо са члановима Издавачког савета листа размотрити шта и када можемо и да
реализујемо.
Не треба рећи да су од свих стигле честитке за
јубилеј уз жељу да још дуго излазимо, а добили
смо и једну повељу: наиме, Културно-историјски
центар „Српска круна” из Крагујевца поред писма у коме нас позива на сарадњу шаље нам и
признање „Слово љубве”. Истичу да „Српска круна” постоји већ 15 година са основним циљем
да буде „саборник и чувар националне баштине
српског народа, да развија осећање за изворно
стваралаштво, националну културу, лепоту духовних и уметничких вредности, као и неговање
и чување матерњег језика, основног упоришта
идентитета једног народа”. Нашем листу доделили су су признање „Слово љубве” између осталог
и због тога што „излази на ћириличном писму и
за очување и неговање традиције и баштине”.
Свима захваљујемо на честиткама и одзиву, а
комплетне резултате анкете ћемо објавити у неком од наредних бројева, јер анкетни листићи
још свакодневно стижу у редакцију.
В. А.

31. јул 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Да ли сте знали ...
– да је Београд, главни
град Србије, један од најстаријих градова у Европи,
стар више од 7.000 година?
Простор око великих река
Саве и Дунава био је насељен још у палеолитском периоду.
Из старијег каменог доба потичу остаци људских костију и
лобања неандерталаца, пронађени у каменолому код Лештана, у пећини на Чукарици и у близини Бајлонијеве пијаце.
– да се на највишем врху Авале
(511 м) налазила средњовековна тврђава Жрнов или Жрнован?
На врху су још Римљани подигли
утврду, а касније су Срби ту сазидали тврђаву, коју су потом Османлије прошириле и ојачале за потребе
напада на Београд. У граду је према легенди столовао, у песмама
опевани, Порча од Авале. Остаци утврђења срушени су динамитом 1934. године да би се на том месту саградио маузолеј Споменик Незнаном јунаку, чији је аутор вајар Иван Мештровић.
– да је најпознатији дворац у Србији, Фантаст, пре
100 година подигао богаташ Богдан Дунђерски наводно из ината, да би доказао да није банкротирао? Дворац, који се налази на 15 километара од Бечеја, уз све пратеће објекте данас је претворен
у хотел са 12 двокреветних соба, два апартмана, две конференцијске сале и једном свечаном салом, а у подруму дворца
је ресторан. Капела посвећена светом Ђорђу, коју је такође
подигао Дунђерски, поново је освештана, па се на овом романтичном месту организују крштења и венчања.
– да се у околини Кладова, једног од најпопуларнијих српских летовалишта на
Дунаву, налазе остаци чакк
три тврђаве, две из римског
доба (Дијана, Понтес) и једне из османлијског периода (Фетислам)?
– да се у близини насеља
Перућац, на Дрини, налази
речица Врело, која је јединствена по својој дужини од
само 365 метара, због чега
је у народу позната и као „река година”. Врело је десна притока
Дрине, најкраћа је река у Србији и једна од најкраћих у свету.
– да Вршац, град вина и
музеја, може да се подичи
са чак 17 мостова, иако нема
реку? Већина ових прелепихх
грађевина сазидана је пре
скоро два века дуж корита Месића, поточића који у дужини
од четири километра вијуга кроз градске улице и баште.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2015.

Лековите летње мисли
На референдуму моје породице мору смо рекли: „НЕ“!
Лето је криво за мој минус на рачуну.
Да не бих пливао у дуговима, пливам на Ади Циганлији.
Кад сам видео цене за пансион на мору, рекао сам: „Море,
марш!“
Контраст: на мору се купам мало, а плаћам много!
Не могу на море имам МОРЕ проблема.
Душан Старчевић

Молим за реч
Дани су толико дуги да је смањен простор за поскупљења преко ноћи.
Химна незапослених: „Има дана када не знам шта да радим”.
Лекар ми препоручио пливање, али пливање у дуговима се не
рачуна.
Пензионери имају попуст. Сваког дана попуштају нову рупу на каишу.
Нови успех владе. Сунце је овог лета топлије за 10 одсто у односу на исти период прошле године.
Уз’о деда свог унука, мет’о га на крило, па му дао паре за
школарину.
На мору сам код пријатеља и једва сам скупио паре за разгледницу, само да бих изнервирао комшију.
Од цена здраве хране човек се начисто разболи.
Прогноза времена: Јутарња температура 20, максимална 38, у
возилима градског превоза 80.
Дејан Патаковић

Дијаманти
Наши фудбалери су небрушени дијаманти. Како играју,
треба их добро избрусити.
Знам ја и за нека боља времена. О њима ми је често причао
мој деда.
Пред Новаком, и на шљаци сви пасу траву!
Кад је чуо да је глуп колико је тежак, почео је да држи строгу
дијету.
Све је у глави. Треба ту некад нешто и поспремити.
Једина његова веза са хришћанством је та што је матор као Библија.
Радикализовао сам протест. Рекао сам жени – ако настави
да ме тера да перем судове, нећу више да кувам.
Зоран Т. Поповић

Посејане мисли
Шта му вреди што је лето на прагу, кад му је праг иструлио.
У животу је много тога направио, а највише грешака.
Какав је морални профил људи који раде у жутој штампи?
Црн!
Кад обе стране мисле да су у праву, оне су у свађи.
Поглед на свет му заклонише они који немају сопствени.
Невен Шијаков
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