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М

инистар за рад, запо
шљавање,
борачка
и социјална питања,
Зоран Ђорђевић, свечано је
22. фебруара у Дому Народне
скупштине Републике Србије
уручио прве пензионерске кар
тице директорима филијала РФ
ПИО, у присуству градоначел
ника, председника и представ
ника општина из целе Србије,
у којима Фонд има филијале.
Догађају је присуствовало и
руководство Фонда ПИО, на че
лу са директорком Драганом
Калиновић и председником
Управног одбора Браниславом
Митровићем.
Тиме је почела реализаци
ја Одлуке Управног одбора РФ
ПИО о изради и дистрибуци
ји тих кар
ти
ца за све срп
ске
пензионере. Одлука је донета
децембра прошле године на
седници којој је присуство
вао и министар Зоран Ђорђе
вић, иницијатор израде ових
картица. У јануару ове године
Управни одбор Фонда усвојио
је Правилник о пензионерској
картици, чиме је омогућено да
израда картица почне.

међугенерацијске солидарно
сти.
– Министарство за рад, запо
шљавање, борачка и социјална
питања и Фонд ПИО желели су
да њиховим увођењем пензио
нерима пруже безбедност када
су у питању подаци о личности,
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Министар Зоран Ђорђевић и директорка Фонда ПИО
Драгана Калиновић

Приликом уручивања пр
вих пензионерских картица
минис тар Зоран Ђорђевић је,
поздрав љајући прис утне, ре
као да је идеја о увођењу ових
бесплатних картица за пензи
онере нас тала прошле године,
која је обележена као Година

али и да омогуће бројне попу
сте у сарадњи са друштвено од
говорним компанијама. Веру
јем да ће до краја априла сваки
пензионер у рукама имати своју
бесплатну картицу. Картица са
предње стране садржи лични
број, име, презиме и филијалу
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у којој лице прима пензију, док
се на полеђини налази начин и
упутство за њено коришћење.
Израђује се у 1.750.000 приме
рака и добиће је сваки пензио
нер у Србији. Захваљујући изу
зетној сарадњи и експедитив
ности Фонда ПИО и директорке
Драгане Калиновић, овај посту
пак се спроводи без проблема и
у року. Влада Републике Србије
радиће још више и боље за на
ше најстарије грађане, јер жели
да им на неки начин захвали на
свему што су урадили за своју
земљу. Ово је само једна у низу
ствари које планирамо да ура
димо за њих и верујемо да ће
их и нове идеје и планови које
имамо још више обрадовати,
олакшати им живот и пружити
мирну и лепу старост – истакао
је министар Зоран Ђорђевић
приликом уручивања пензио
нерских картица.
Пензионерска картица изра
ђује се о трошку ПИО фонда, а
трошкови израде и дистрибу
ције по једној картици износe
55 динара, рекла је на предста
вљању картице Драгана Кали
новић, директорка РФ ПИО.
Пензионерске картице Фон
да ПИО су документ који омо
гућава пензионерима да дока

у жижи
КАРТИЦЕ

пензионере у земљи

жу статус пензионера, а да при
том не морају да показују чек
од пензије или решење о оства
реном праву. Ове картице су
намењене свим пензионерима
без обзира коју врсту пензије
користе (да ли су старосни, по

тус пензионера доказивао пен
зијским чеком, односно изве
штајем о пензији, или решењем
о оствареном праву, а на овим
актима се налазе лични подаци
о пензионеру који су видљиви
и доступни великом броју лица.

вати свој статус и користити
погодности које им статус пен
зионера омогућује а да при том
потпуно заштите личне податке.
Картице су бесплатне и би
ће додељене без накнаде свим
корисницима пензија и права
из ПИО. Уручиваће се лично,
уз личну карту, а за постојеће
пензионере ће се израђивати
сукцесивно, и тако ће им се и
уручивати. Будући пензионери
ће одмах по добијању решења
и исплати прве пензије доби
јати и пензионерску картицу.
Сваки пензионер ће уз картицу
добити и обавештење од Фон
да чему је картица намењена,
како је могу користити, коме да
се обрате у случају да је изгубе
и сличне корисне информације.
По
што ни тех
нич
ки ни фи
зички није изводљиво да се
1.750.000 картица персонализу
је и подели свим пензионери
ма истовремено, преко медија,
филијала, служби и испостава
Фонда, преко сајта Фонда, пу
тем јавних обавештења и на све
остале практичне начине пензи
онери ће бити обавештени када

Министар Зоран Ђорђевић на седници Управног одбора РФ ПИО

родични или инвалидски пен
зионери) и без обзира на то
колика им је пензија и где им је
пребивалиште. Један од глав
них разлога за њено увођење
била је заштита личних подата
ка корисника јер се до сада ста

Тиме се повећава ризик за зло
употребу личних података, што
је у супротности са Законом о
заштити података о личности.
Коришћењем пензионерских
картица пензионери ће једно
ставније и безбедније докази

и у којој филијали почиње пре
узимање картица. Процес преу
зимања није временски ограни
чен, дакле картице ће моћи да
преузму у сваком тренутку када
им то одговара.
Весна Анастасијевић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.

Извод из
Правилника
• Корисницима права
оствареног од дана сту
пања на снагу овог пра
вилника, пензионерска
картица уручује се лично,
уз идентификациони до
кумент, у филијали Фонда
која врши исплату оства
реног права, односно у
организационим једини
цама те филијале (служба
ма и испоставама).
• Приликом преузима
ња пензионерске кар
тице, корисник права
потписује сагласност са
обрадом података који су
коришћени за израду кар
тице и потврђује да је упо
знат са њеном употребом.
Пензионерска картица се
издаје без накнаде, кори
сти се за доказивање ста
туса корисника права и
важи само уз лични иден
тификациони документ.
• По престанку права,
Фонд објављује списак
неважећих картица на
свом сајту.
• Фонд води евиденцију
о свим издатим картица
ма.
• При првој измени За
кона о ПИО издавање
пензионерских картица
биће дефинисано Зако
ном.
• У случају губитка, од
носно оштећења пензио
нерске картице, на захтев
корисника права Фонд
издаје дупликат карти
це, чије трошкове израде
сноси корисник права. На
картици издатој на овакав
на
чин, на пред
њој стра
ни у горњем десном углу
стоји назнака „дупликат”.
Фонд на свом сајту обја
вљује списак издатих ду
пликата пензионерских
картица.
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актуелно
КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ И ДОС ТОЈАНС ТВЕНО СТАРЕЊЕ”

Спој искуства и младости –
У

Дому Народне скупшти
не Републике Србије, 21.
фебруара, одржана је
конференција под називом „Ме
ђугенерацијска солидарност и
достојанствено старење”. Кон
ференцију је организовао Репу
блички фонд за пензијско и ин
валидско осигурање, у сарадњи
са Министарством за рад, запо
шљавање, борачка и социјална
питања и Кабинетом министра
без портфеља задуженог за де
мографију и популациону поли
тику.
Влада Републике Србије је
2017. прогласила годином ме
ђугенерацијске сарадње и
солидарности, а Републички
фонд ПИО, као институција чи
је функционисање почива на
принципима међугенерацијске
солидарности, био је један од
носилаца активности које су се
овим поводом дешавале про
шле године. Циљ конференци
је је управо и био да заокружи
активности које су током 2017.
предузете на пољу међугене
рацијске сарадње и солидарно
сти, али и да подстакне и нагла
си значај ангажовања свих ин
ституција и појединаца како би
се сарадња и солидарност међу
генерацијама и убудуће промо
висале и развијале.
Конференцију је отворила
председница Народне скуп
штине Републике Србије, Маја
Гојковић. Она је истакла да ни
једно друштво не може и не сме
да одбаци старије грађане и
навела да је Народна скупшти
на препознала значај ове теме
како би се скренула пажња на
изазове са којима се суочавају
старији грађани и створили још
бољи услови за активно и до
стојанствено старење.
– Процес старења је постао
демографски негативни тренд
21. века, и то у читавом свету, не
само у Србији. Ово питање пла
нета Земља не сме никако да за
немари. На то указују и подаци
УН који су заиста алармантни,
јер број старијих од 60 година у
укупној популацији износи ви
ше од 900 милиона, а према по
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Конференција о међугенерацијској солидарности одржана у Народној скупштини

дацима и проценама, до 2050.
године тај број могао би да буде
већи од две милијарде – навела
је председница Народне скуп
штине.
Један од приоритета унутра
шње политике, истакла је Маја
Гојковић, јесте да се направи
баланс између рађања деце и
старења популације и врло су
важни почетни напори и кампа
ња за подизање наталитета, ко
ју је покренула Влада Србије и
министарка без портфеља заду
жена за демографију и попула
циону политику, Славица Ђукић
Дејановић. Председница парла
мента је навела да Србија може
да се угледа на добре примере
развијених европских земаља у
спровођењу сличних кампања
окренутих и женама и мушкар
цима и изразила уверења да ће
Влада Србије изнаћи најбоља
решења, а сваки законски пред
лог имаће подршку Народне
скупштине.
– Поред доношења закона и
контроле њихове примене, ва
жно је супротстављање број
ним стереотипима који постоје
у многим срединама да су ста
рији грађани слаби, немоћни и
да су само терет за околину, што
доводи до њиховог повлаче

ња из друштвених активности,
а овакав однос може да буде
узрок дискриминације, раз
личитих облика злостављања,
занемаривања и насиља. Насу
прот таквим стереотипима, ста
рије особе могу да буду изузет
но активне и у трећој доби могу
да допринесу својим знањем,
искуством и квалитетима – ис
такла је председница Народне
скупштине.
Директорка
Републичког
фонда ПИО, Драгана Калино

Гости на конференцији
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вић, нагласила је да старије
особе представљају огроман
друштвено-економски ресурс
који ће наставити да расте.
– Ми у Фонду раз
у
ме
мо да
међугенерацијска солидарност
значи међусобну подршку и
сарадњу различитих генераци
ја у стварању друштва у коме
људи свих година имају одре
ђену улогу, али и то да је, по
ред финансијске подршке, још
значајнији међусобни суживот,
толеранција и разумевање. У

темељ развоја цивилизације

Присутни пажљиво пратили излагање

том духу и у циљу пружања до
приноса међугенерацијској со
лидарности и сарадњи, Фонд
ПИО је реализовао бројне ак
тивности посвећене овој теми и
учествовао на свим скуповима,
округлим столовима и манифе
стацијама које су имале за циљ
веће усмеравање пажње на
проблеме и потребе старијих,
као и на развијање, разумева
ње и толеранцију међу генера
цијама – навела је директорка
Фонда ПИО.

Она је истакла да је добро што
се животни век продужава, јер
се тиме увећавају потенцијал,
искуства и мудрости друштва и
позвала на стварање услова да
свака особа проведе старост у
сигурности и достојанству, како
би пружила позитиван допри
нос активног и продуктивног
члана заједнице.
– Кроз све ак
тив
но
сти сте
кли смо драгоцено искуство да
нам је потребна међугенера
цијска једнакост, да би се боље
искористио међугенерацијски
капитал, односно кроз пренос
знања између генерација сачу
вале драгоцене вештине и иску
ства. Фонд ће увек учествовати
и подржавати све активности
међугенерацијске солидарно
сти са ве
ли
ким ела
ном и за
довољством, верујући да је за
успон једне заједнице кључно
развијати разумевање, сарад
њу и толеранцију. Јер – више
солидарности свако друштво
чини бољим. У сваком моменту
морамо бити свесни чињенице
да се развој друштва, техноло
гије, културе, односно развој
цивилизације заснива управо
на међугенерацијској сарадњи
и солидарности, односно на
спајању искуства и младости –

нагласила је директорка Фонда
ПИО Драгана Калиновић.
Министарка без портфеља
задужена за демографију и по
пулациону политику, проф. др
Славица Ђукић Дејановић, ис
такла је да сви, без обзира на
животно доба, звање или обра
зовање, морамо да радимо за
једно и на примеру међугене
рацијског уважавања покажемо
колико смо зрели као друштво.
– Детињство и старење ни
су изоловани процеси, а деца,
као ни старије особе, нису хо
могене групе. То су појединци
који имају право да њихови
потенцијали буду препознати
и уважени, и то кроз психичке,
физичке и сазнајне специфич
ности. У нашој земљи тек 14,4
одсто становништва чине мла
ђи од 15, а 19,2 одсто старији
од 65 година. На нивоу Европе,
сматрамо се старом нацијом,
са просечном старости од 42,9
година. Порасло је и очекива
но трајање живота, па оно за
мушкарце данас износи 73, а за
жене 78 година. Лично, проду
жетак живота и животног доба
видим као један врло значајан
цивилизацијски искорак и знам
да сада и одмах морамо много
да уложимо у нашу децу да би
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она имала дуг, успешан и здрав
живот, односно, једног дана до
стојанствену старост – рекла је
министарка Ђукић Дејановић.
Она је навела и да је међуге
нерацијска солидарност важна
тема, као и да никоме као ста
ријим особама не може бити ва
жније да се млади запошљавају,
јер ће тако пензијски фондови
бити одрживи.
– На крају, међугенерацијска
солидарност је једноставна – за
почетак, у свакодневном жи
воту треба да будемо ту једни
за друге. Наравно, уз подршку
државе која ће наставити да
ствара услове за то – истакла је
министарка Славица Ђукић Де
јановић, која је и председница
Савета за унапређење међуге
нерацијске сарадње и солидар
ности чија је прва конститутив
на седница одржана након кон
ференције.
Говорећи о изазовима са ко
јима се свет суочава у новом
миленијуму, министар за рад,
запошљавање, борачка и соци
јална питања, Зоран Ђорђевић,
указао је и на демографске про
мене и глобално старење ста
новништва. Министар је под
сетио да се само у другој поло
вини двадесетог века број ста
ријих лица на планети повећао
за више од три пута, односно са
131 милион порастао на 417 ми
лиона, а тренд на почетку овог
века указује да се демографско
старење одвија још брже.
– Председник Александар Ву
чић недавно је истакао податак
да Република Србија дневно
губи 99 становника услед нега
тивног демографског тренда.
Нема сумње да ће свака наред
на државна стратегија подра
зумевати веће ангажовање на
решавању проблема демогра
фије. Желео бих да нагласим да
је у оквиру тог веома важног пи
тања за наш државни и нацио
нални опстанак брига о старим
и немоћним лицима од највеће
важности, јер, као што знамо,
мирна старост најстарије попу
лације уско је повезана са без
брижним детињством најмла
5

актуелно
ђих чланова друштва – рекао је
министар Ђорђевић.
Министар је нагласио и да
министарство на чијем је челу
развија политику бриге о ста
ријима на индивидуалном при
ступу, подстичући могућности
и капацитете и обезбеђујући
помоћ у мери која је потребна.
– Посебно бих желео да ис
такнем да је Влада Републике
Србије 2017. годину прогласила
годином међугенерацијске са
радње и солидарности. Програ
ми засновани на стратегијама о
старењу и младима, Стратегији
о социјалној сигурности гра
ђана, Стратегији за смањење
сиромаштва, подстицање међу
генерацијског дијалога, биће и
даље приоритет Министарства
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања – истакао је
министар Зоран Ђорђевић.
Важан део конференције био
је резервисан и за стручњаке
из области које се на различи
те начине баве старијом попу
лацијом. Директорка Установе
Геронтолошки центар Београд,
Сузана Мишић, говорила је о
унапређењу квалитета живота
корисника УГЦБ кроз програм
усавршавања личних компетен
ција и вештина. Ова установа се,
како је навела, посредно и не
посредно брине о готово 12.000
корисника. Поред осталог, УГЦБ
се бави и ублажавањем међуге
нерацијског јаза и сузбијањем
нетолеранције.
– Про
гра
ми су до
бро кон
ципирани, добро морају да се
процене снаге и могућности, а
полазна тачка у раду није ста
рост као болест и немоћ, већ
старост као могућност, односно
скуп информација и вредности
које могу да се на прави начин
каналишу и покрену успавани
потенцијали. Зато се активира
ју и корисници УГЦБ и партне
ри у заједници, а програми се
медијски промовишу како би
били видљиви – рекла је Сузана
Мишић, истакавши да је више
од 150 програма засновано на
овим принципима.
Директорка УГЦБ је навела и
да је током 2017. године 5.000
учесника учествовало у неким
од активности Геронтолошког
центра Београд, као што су про
даја „Љубавног напитка”, изра
да одеће у оквиру радионице
О’РУК за превремено рођену
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децу на Институту за неонато
логију, затим фестивали „Златно
доба” и „О’КЕЈ”, Алцхајмер кафе,
програм „Златна кашика”, Сајам
за треће доба и други.
УГЦБ у свим активностима
има подршку и изузетно добру
сарадњу са другим установама

ма демографске старости, мо
же се сврстати у групу изразито
старих популација, и то не само
у европским, него и светским
оквирима. Србија се сврстава
у пет најстаријих популација
Европи, поред Бугарске, Немач
ке, Шведске и Италије.

Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић уручује признања
Славиши Петрову, Петру Петровићу и Радмили Пеција Урошевић

социјалне заштите, просвет
ним установама, студентским
организацијама и удружењима
и друштвено одговорним ком
панијама, амбасадама, као и са
градом Београдом и Министар
ством за рад, уз подршку са нај
вишег нивоа власти.
Гордана Бјелобрк из Репу
бличког завода за статистику
говорила је о изазовима са који
ма се суочава наша земља када
је у питању старосна структура
становништва. Становништво
Србије, према свим обележји

– Резултати пописа из 2002.
су први пут забележили већи
удео особа старијих од 65 годи
на, 16,5 одсто, него оних који су
млађи од 15 година, 15,7 одсто.
У последњих 50 година удео
младе старосне групе у укуп
ном становништву Србије гото
во се преполовио, а удео стари
јег становништва повећан је 2,5
пута – каже Гордана Бјелобрк.
Очекује се да ће 2041. године
сваки четврти становник Репу
блике Србије бити старији од 65
године, док ће просечна старост
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износити 47 година. Већ сада има
насеља у Србији у којима удео
становништва старијег од 65 го
дина износи више од 50 одсто.
– Дефинисане мере које се да
нас доносе потребно је стално
ажурирати и надограђивати, као
и преузимати и примењивати
добра искуства других земаља
у дефинисању мера, праћењу
њихових дејстава, али и њихове
остварене резултате, с циљем по
већања друштвене улоге старих
– закључила је Гордана Бјелобрк.
Посебан део конференције
представљало је уручивање на
града за изузетан допринос на
пољу међугенерацијске соли
дарности. Пошто је немогуће,
чак ни на симболичан начин,
наградити све појединце ко
ји својом хуманошћу обогаћу
ју животе других и који су на
различите начине гласници и
промотери сарадње међу гене
рацијама, изабрано је неколико
истакнутих који свакако заслу
жују да добију признање. Ди
ректорка Фонда ПИО уручила је
награђенима књиге и повеље.
Награђени су Ранка Јеличић,
волонтерка Волонтерског серви
са Звездаре, Славиша Петров, во
лонтер Црвеног крста Параћина,
Радмила Пеција Урошевић, осни
вач и координатор Волонтер
ског сервиса Звездара, Надежда
Николић, почасни председник
клубова Геронтолошког центра
Београд, Момчило Перуновић,
члан Дневних центара и клубова
за старије, волонтер, као и уче
сници конкурса часописа „Глас
осигураника” за најлепшу песму/
причу о солидарности међу гене
рацијама: Петар Петровић, пен
зионер из Београда, добитник
награде за најбољу песму, и Дра
гољуб Јанојлић, пензионер из
Смедеревске Паланке, добитник
награде за најбољу причу.
Конференцији су присуство
вали и корисници Установе Ге
ронтолошки центар Београд,
као и ђаци ОШ „Дринка Павло
вић” из Београда.
Након излагања учесника и
доделе награда, сви присутни
су имали прилику да погледа
ју изложбу радова корисника
Установе Геронтолошки центар
Београд и плаката са изложбе
„Поручи и прими поруку” Во
лонтерског сервиса Градске оп
штине Звездара.
В. Кадић

САМОСТАЛНА УПЛАТА ДОПРИНОСА – ЧЛАН 15 ЗАКОНА О ПИО

Иста основица целе године
Н

а основу одлуке Управ
ног одбора Републичког
фонда ПИО о утврђива
њу основице доприноса за ли
ца укључена у обавезно осигу
рање у РФ ПИО, први пут од ове
године уплате доприноса ће се
примењивати од 1. јануара и ва
жиће целе године.
О разлозима ове измене, као
и о осталим појединостима у
вези са самосталном уплатом

Од 2003. године,
када је законом
први пут предвиђена
могућност
самосталне уплате
доприноса, до данас,
укупно је око 270.000
лица уплаћивало
доприносе по овом
основу, док тренутно
има око 34.000
активних уплатилаца
доприноса у складу са чланом
15 Закона о ПИО, разговарали
смо са Владимиром Станкови
ћем, директором Сектора за
остваривање права из пензиј
ског и инвалидског осигурања
РФ ПИО.
– Ову измену условила је изме
на Закона о доприносима за оба
везно социјално осигурање, по
коме, почев од 1. јануара 2018. го
дине, најнижа основица износи
35 одсто просечне републичке

Владимир
Станковић

зараде за претходних 12 месеци
почев од месеца новембра у го
дини која претходи години за ко
ју се утврђују и плаћају доприно
си – каже Владимир Станковић.
Да подсетимо, пре наведених
измена, основица доприноса се
утврђивала на кварталном ни
воу, тј. на свака три месеца, тако
да ће новина да иста основица
важи за целу годину сигурно
олакшати осигураницима који
стаж уплаћују на овај начин.
Иначе, у случају оваквог вида
осигурања, осигураници бира

ју једну од 13 основица на коју
ће плаћати доприносе. Допри
нос за пензијско и инвалидско
осигурање износи 26 одсто од
основице, а коју ће основицу
осигураник изабрати не зависи
од стручне спреме, већ само од
финансијских могућности.
– У обавезно осигурање у
складу са чланом 15 Закона о
ПИО могу да се укључе лица ко
ја нису обавезно осигурана, од
носно која не користе пензију,
нису запослена и не обављају
самосталну,
пољопривредну

ОСНОВИЦА ОСИГ УРАЊА

ДОПРИНОС МЕСЕЧНО

23.053
26.346
35.568
42.813
52.693
57.303
75.746
83.650
102.092
131.732
197.598
263.464
329.330

5.993,78
6.849,96
9.247,68
11.131,38
13.700,18
14.898,78
19.693,96
21.749,00
26.543,92
34.250,32
51.375,48
68.500,64
85.625,80
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.

или дру
гу де
лат
ност. Ову мо
гућност закон предвиђа за све
грађане старије од 15 година, а
млађе од 65 година – објашња
ва Станковић.
За
кон пред
ви
ђа да се свој
ство осигураника стиче даном
подношења захтева, а изузетно,
на захтев лица, својство се мо
же стећи најраније 30 дана пре
дана подношења захтева.
Најнижа основица, као што
смо већ навели, износи 35 од
сто просечне републичке за
раде за претходних 12 месеци
почев од месеца новембра у
години која претходи години
за коју се утврђују и плаћају до
приноси, што за ову годину из
носи 23.053 динара, а највиша
пет просечних плата, односно
329.330 динара. С обзиром на
то да допринос за ПИО износи
26 одсто од основице, осигура
ници ће за своје месечне уплате
у 2018. издвајати од 5.993,78 до
85.625,80 динара.
У случају укључивања у оба
везно пензијско и инвалидско
осигурање кроз самосталну
уплату, доприноси се могу упла
ћивати са прекидима и у скла
ду са могућностима, односно
избором једне од понуђених
основица осигурања. Уколико
осигураник из било ког разлога
није у могућности да уплаћује
допринос, неопходно је да под
несе захтев за престанак осигу
рања.
– Највећи број грађана који на
овај начин уплаћује доприносе
за пензијско и инвалидско оси
гурање, више од 50 одсто њих,
доприносе уплаћује на најнижу
основицу, а то чине углавном у
краћем периоду до запослења
или до момента стицања усло
ва за одлазак у пензију. Од 2003.
године, када је законом први
пут предвиђена могућност са
мосталне уплате доприноса,
до данас, укупно је око 270.000
лица уплаћивало доприносе по
овом основу, док тренутно има
око 34.000 активних уплатилаца
– наводи Владимир Станковић,
директор Сектора за оствари
вање права из ПИО.
В. Кадић
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Захвалност
Фонду ПИО

П

редседник Савеза пензионера Србије
Ђуро Перић и потпредседници Саве
за Драгослав Ђукановић и Василије
Белобрковић, у знак захвалности Републич
ком фонду за пензијско и инвалидско осигу
рање, уручили су Хвалодар и Повељу захвал
ности председнику Управног одбора Фонда
ПИО, Браниславу Митровићу, и директорки
Фонда, Драгани Калиновић. Хвалодар и По
веља уручени су због подршке коју је Фонд
пружио Олимпијади спорта, здравља и кул
туре трећег доба из средстава опредељених
за побољшање друштвеног стандарда пен
зионера Србије. 
В. К.

Руководство Фонда ПИО и Савеза пензионера Србије

Ђуро Перић и Драгана Калиновић

Бранислав Митровић и Ђуро Перић

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Обавештење за послодавце
Законом о изменама и допуна
ма Закона о раду, који је ступио на
снагу 25. децембра 2017. године,
прописано је да је послодавац
дужан да јединствену пријаву на
обавезно социјално осигурање
поднесе Централном регистру
обавезног социјалног осигурања,
најкасније пре ступања запосле
ног или другог радно ангажова
ног лица на рад.
Одјава са осигурања и проме
не у току осигурања, у складу са
Законом о Централном регистру
обавезног социјалног осигурања,
морају се извршити највише три
радна дана од дана престанка за
послења, односно дана настале
промене у осигурању.
Евидентно је да се велики
број послодаваца не придржа
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ва рока прописаног изменама
Закона о раду, рока прописа
ног Законом о Централном ре
гистру обавезног социјалног
осигурања, због чега запослени
код тих послодаваца имају про
блема приликом остваривања
права из обавезног социјалног
осигурања.
Послодавац који не пријави
запосленог у прописаном року,
чи
ни пре
кр
шај за ко
ји је утвр
ђена новчана казна по Закону о
Централном регистру обавезног
социјалног осигурања, и то за по
слодавце са својством правног
лица новчана казна од 300.000
до 1.500.000 динара, а за посло
давце физичка лица (предузет
нике) новчана казна од 50.000 до
500.000 динара.

Имајући у виду законске од
редбе, Републички фонд за пен
зијско и инвалидско осигурање
ће, у складу са Законом о ПИО, по
истеку наведених рокова за при
јаве и одјаве запослених, на сво
јим шалтерима примати само зах
теве за утврђивање и престанак
својства осигураника, уз које по
слодавци морају да доставе од
говарајуће доказе и приложе по
требну документацију неопходну
за утврђивање својства осигура
ника, односно чињеница о почет
ку и престанку рада. Утврђивање
и престанак својства осигура
ника подразумева спровођење
управног поступка предвиђеног
законом, који траје до 60 дана и
доношење посебног решења по
овим захтевима. Након правно
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снажности решења Фонд уноси
податке из решења у Јединствену
базу Централног регистра обаве
зног социјалног осигурања.
Још једном апелујемо на по
слодавце да своје запослене
пријављују на обавезно осигу
рање и одјављују са осигурања
у законском року, и то електрон
ским путем, у складу са Законом о
Централном регистру обавезног
социјалног осигурања. Наглаша
вамо да непоштовање рокова
за пријаву и одјаву запослених
од стране послодаваца има за
последицу да, у периоду траја
ња поступка утврђивања свој
ства осигураника, лица којима се
утврђује својство осигураника не
могу да остварују права из обаве
зног социјалног осигурања. Г. О.

између два броја

Пети Сајам за треће доба
У организацији Скупштине града Београда, магазина Пензија и Београдског сајма, 28. фебруа
ра и 1. марта одржан је пети Сајам за треће доба, под слоганом „Место где сениор картица важи
више”.
Посетиоци сајма су имали прилику да провере своје здравствено стање, да се информишу о
правилној исхрани, учествују у забавним радионицама и наградним играма, да освоје вредне
поклоне и бројне попусте, сазнају и одаберу како да испуне слободно време и забораве уса
мљеност.
Као и претходних година, највећу пажњу посетилаца привукао је избор „Мис сениор Србије”
и „Плесодром”, али и нова манифестација „Пронађи сродну душу”.
У склопу штанда Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и Фонд
ПИО је имао свој инфо пулт. Посетиоци сајма могли су на лицу места да изваде листинг и пин
код, као и да од стручњака Фонда добију све информације о правима из пензијског и инвалид
ског осигурања.

За „делфине” 11 медаља
На Међународном пливачком такмичењу одр
жаном почетком фебруара у Малмеу пливачи
Пливачког академског клуба за особе са инва
лидитетом „Делфин” из Ниша освојили су 11 ме
даља, и то седам златних, једну сребрну и три
бронзане.
Најбољи српски пливач у категорији особа са
инвалидитетом, Немања Тадић (23), такмичио
се у седам трка и у свих седам освојио је злато,
а његов клупски колега Никола Љубисављевић
(18) надметао се у пет трка и у четири дошао до
медаља.
Међународно пливачко такмичење у Шведској
окупило је око 200 пливача са инвалидитетом из
десетак европских земаља. Пливачки митинг одржан је у оквиру игара „Малме опен” које се
традиционално сваке године почетком фебруара организују у том граду. Ове спортске игре су
најмасовнија спортска манифестација особа са инвалидитетом после Параолимпијских игара.

Породични дан у
Музеју Југославије
У Музеју Југославије сваке прве неде
ље у месецу од 10 до 14 часова посетио
це чека нови породични програм озна
чен као Музејска лабораторија. Музеј
тог дана постаје место за играње, ужи
вање и авантуру, а улаз је бесплатан.
У објекту Стари музеј, поставка
„Отворени депо” постала је авантура
у којој је најмлађа публика откривала
предмете из богатог музејског фонда.
Замишљена као игра детекције, нуди и
помоћ пријатеља – кустоса или роди
теља.
У занимљивој Музејској лаборато
рији налазе се поклони које је доби
јао Јосип Броз Тито, макета Ајфеловог
торња, као и камење са Месеца и ови
експонати су били фаворити у игри, а
у игру су укључени и одрасли.
Циљ програма јесте да деца кроз
откривање упознају друге културе,
историјске личности и догађаје. Не
изостаје ни слатка награда, па сви же
ле да дођу поново.

Подстицај наталитета
у Чајетини

У „топ пет” локалних самоуправа у Србији које су
донеле одлуку да више новчаних средстава у буџету
опредељују за подстицај наталитета и помогну поро
дице са троје и више деце, сврстана је и општина Ча
јетина. У овој општини ће у 2018. години родитељски
додатак за прворођено дете износити 75.000 динара,
за другорођено 100.000 динара, а за трећерођено и
свако наредно дете 150.000 динара. То је био разлог да
Чајетина добије признање „Поносна колевка” Покрета
за децу „Три плус”. Поред општине Чајетина, у „топ пет”
локалних самоуправа нашле су се: Лозница, Нова Ва
рош, Куршумлија и Ниш – Медијана.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.

Обреновац:
старији у
саобраћају
Агенција за безбедност у сао
браћају и Комисија за саобраћај ГО
Обреновац организовали су преда
вање и едукацију за најстарије су
грађане. На предавању је истакнуто
да су управо пензионери најугро
женији учесници у саобраћају и да
је више од 25 одсто лица старијих од
65 година страдало у саобраћајним
удесима прошле године. Наглашено
је да најстарија лица често преце
њују сопствене могућности и греше
у процени ситуације у саобраћају.
С годинама старима опадају пси
хо-физичке способности. Било да
учествују у саобраћају као пешаци
или као би
ци
кли
сти, ва
жно је да
правилно сагледавају и оцене тре
нутну ситуацију и на који ће начин
реаговати у датом тренутку. Као во
зачи или сувозачи у саобраћајним
незгодама су мање отпорни од по
вреда, тако да је неопходно да оба
везно користе заштитне системе
(сигурносне појасеве и др.).

Бесплатни
часови хеклања
Сваког уторка од 18 до 20 сати у
Омла
дин
ском цен
тру ЦК-13 у Но
вом Саду (Војводе Бојовића 13) одр
жавају се часови хеклања. Часове
држи Ивана Митровић, а похађање
ове радионице је бесплатно. Ма
теријал за хеклање је обезбеђен,
пожељно је, једино, понети своје
хеклице. Интересовање је велико,
а полазнице су различитог узраста
и истог интересовања. На часовима
се учи хеклање, читање мустри и ка
ко записати оно што сами полазни
ци осмисле.

Осим класичних миљеа и одев
них предмета, у последње време је
веома популарно хеклање играчака
с ликом разних цртаних јунака. Же
не данас хеклају и украсе за јелку,
футроле за мобилни телефон, накит,
а употреба нетипичних материјала
доноси и другачији финални про
извод.
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кроз Србију
СРПСКО-РУСКИ ПОС ЛОВНИ ФОРУМ У НОВОМ САДУ

Јачање привредне сарадње
српских и руских регија
У

организацији Привредне коморе Вој
водине и Јужнобачког управног окру
га почетком фебруара у Новом Саду је
одржан Српско-руски пословни форум на
коме су учествовале делегације из АП Вој
водине и Орловске области из Руске Феде
рације. У оквиру Форума руска делегација
је упозната са инвестиционим потенција
лима АП Војводине, са металским, ИТ секто
ром и пољопривредним потенцијалима ко
јима располажу АП Војводина и Република
Србија, као и са применом информационих
технологија у пољопривреди. С друге стра
не, присутнима су представљени инвести
циони, привредни и пољопривредни капа
цитети Орловске области.
Форум је отворио председник ПКВ Бошко
Вучуревић који је истакао да је поспешива
ње привредног амбијента и развој цело
купног региона изузетно важно за отвара
ње тржишта и успостављање континуиране
сарадње између наших привредних субје
ката. Вучуревић је изнео и податке о досад
оствареном нивоу привредне сарадње АП
Војводине и Руске Федерације.
Начелник Јужнобачког управног округа,
Милан Новаковић, и градоначелник града
Орела, Василиj Федорович Новиков, наја
вили су заједничку инвестицију, изградњу
дистрибутивног центра у Орловској обла
сти. Представници Орловске области пону

Излагање Бошка Вучуревића

дили су да се изгради дистрибутивни цен
тар, где би учествовали и наши инвестито
ри, преко којег би се пласирали производи
из Србије.
– То је веома значајно за регионално по
везивање, јер би наши привредници добили
шансу да, заједно са руским партнерима, кон
тролишу ток свих наших производа како би се
избегле неке недоумице које су се досад спо
радично појављивале – рекао је Новаковић.
Василиј Федорович Новиков је истакао
да се регион Орел интензивно развија и из
разио је наду да ће се након овог форума

сарадња са нашим привредницима подићи
на још виши и квалитетнији ниво.
На Српско-руском пословном форуму
војвођанске инвестиционе потенцијале
представила је Развојна агенција Војводи
не, а пољопривредне потенцијале Јелена
Дробњак, секретар Удружења пољопри
вреде ПКВ. Присутнима су се представили
и Истраживачко-развојни институт за при
мену ИТ-а у пољопривреди БиоСенс, ИКТ
кластер и Војвођански металски кластер,
као и регион Орел и „Инвентос д.о.о”.
М. Мектеровић

ВИШЕ СРЕДСТАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

Стимулисати запошљавање
Поводом расписивања Програмског кон укупно ће износити око 1,7 милијарди ди
курса за унапређење положаја особа са нара, а Министарство ће се трудити да то
инвалидитетом у Републици Србији у 2018. ком године обезбеди и додатна средства.
години, министар за рад, запо
шљавање, борачка и социјална
питања Зоран Ђорђевић одр
жао је почетком фебруара са
станак са 33 савеза удружења
са седиштем у Републици Ср
бији. Намера је да се средстви
ма опредељеним по програм
ском конкурсу подрже најзна
чајније програмске активности
којима ће се ОСИ равноправно
укључити у друштво.
Како је навео министар Ђор
ђевић, средства ће у 2018. би
ти већа него прошле године, и Састанак са представницима ОСИ у Палати „Србија”
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– Желим да ове године будемо још успе
шнији у пројектима и да они који су кори
сници тога имају највећу добит. Морамо и
да променимо свест о запошљавању особа
са инвалидитетом. Ради се о особама које
свој посао раде често и на бољи начин него
други. Желимо да то и медијски пропрати
мо, да стимулишемо запошљавање ОСИ, да
на конкурсима не постоји дискриминација,
већ да сви имају потпуно једнаку шансу –
изјавио је министар Ђорђевић.
Министар Ђорђевић је рекао да Министар
ство ради на важном пројекту са Градом Бе
оградом, захваљујући коме ће Београд бити
први град у Европи у којем ће у свим општи
нама велике раскрснице бити покривене се
мафорима са звучном сигнализацијом.

В. К.

28. фебруар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Расписано десет јавних позива
Н

ационална служба за за
пошљавање спроводи
ове године мере активне
политике запошљавања у скла
ду са усвојеним Националним
акционим планом запошљава
ња за 2018. годину, са посебним
акцентом на категорије лица
које теже долазе до посла. Тако
је планирано да се кроз програ
ме и мере запошљавања укљу
чи 132.200 незапослених у Ре
публици Србији, а од тог броја
7.600 особа са инвалидитетом
(ОСИ). Из пројекта ИПА 2013 у
ове мере биће укључено још
1.512 незапослених. Ради оства
рења поменутог циља НСЗ је
већ расписала десет јавних по
зива и конкурса.
Јавни позив за реализаци
ју програма стручне праксе
у 2018. го
ди
ни од
но
си се на
стручно оспособљавање за са
мосталан рад у струци за коју је
стечено одговарајуће образо
вање – квалификација, за оба
вљање приправничког стажа,
тј. стицања услова за полагање
стручног испита када је то за
коном, односно правилником
предвиђено као посебан услов
за самосталан рад у струци.
Јавни позив за реализацију
програма стицања практичних
знања у 2018. години подра
зумева стицање знања и ве
шти
на за рад кроз оба
вља
ње
конкретних послова (у оквиру
или изван струке) заснивањем
радног односа код послодавца
који припада приватном секто
ру. Расписан је и јавни позив за
учешће у финансирању програ

Са једног од сајмова запошљавања

ма обуке на захтев послодавца
у 2018. години, као и незапо
сленима за доделу субвенција
за самозапошљавање у 2018.
години. За незапослене ром
ске националности расписан је
јавни позив за доделу субвен
ција за самозапошљавање у
2018. години. За послодавце је
расписан јавни позив за доде
лу субвенција за запошљавање
незапослених лица из категори
је теже запошљивих на новоо
твореним радним местима. Не
запослена лица из категорије
теже запошљивих су: млади до
30 година – без квалификација
(са ниским квалификацијама),
млади који траже посао дуже
од 12 месеци и млади који су
имали – имају статус детета без
родитељског старања, затим
старији од 50 година који имају
статус вишка запослених, Роми,
ОСИ, радно способни корисни
ци новчане социјалне помоћи,

дугорочно незапослени, жртве
породичног насиља.
И ове године ће бити распи
сан јавни конкурс за организо
вање јавних радова на којима се
ангажују незапослена лица. Овај
програм намењен је радном ан
гажовању првенствено теже за
пошљивих лица и незапослених
у стању социјалне потребе ради
очувања и унапређења радних
способности незапослених, као
и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса.
Посебан јавни конкурс за
спровођење јавних радова на
којима се ангажују незапослене
ОСИ такође ће бити расписан и
ове године.
Јавни конкурс за субвенцију
зараде за ОСИ без радног иску
ства у 2018. години и јавни кон
курс за рефундацију трошкова
подршке особама са инвалиди
тетом које се запошљавају под
посебним условима у 2018. го

дини односе се на рефундацију
трошкова зараде лицу ангажо
ваном на пружању подршке на
радном месту – радна асистен
ција за време док пружа струч
ну пoмоћ новозапосленоj ОСИ.
Накнада се прима најдуже 12
месеци и износи до 50.000 ди
нара месечно са плаћеним до
приноса за обавезно социјално
осигурање. Рефундирају се и
примерени трошкови прилаго
ђавања радног места, односно
техничко и технолошко опре
мање радног места, средстава
за рад, про
сто
ра и опре
ме, у
складу са могућностима и по
требама запослене ОСИ у јед
нократном износу до 400.000
динара по особи за коју се рад
но место прилагођава.
Сви заинтересовани ближе ин
формације могу да добију од за
послених у надлежној филијали
НСЗ, или на сајту НСЗ (nsz.gov.rs).
М. Мектеровић

КРАГУЈЕВАЦ

Мапа приступачности за инвалиде
Канцеларија
заштитника
грађана израдила је 2014. го
дине базу података о прис ту
пачнос ти јавних објеката, ин
ституција и услуга особама са
инвалидитетом. За интерак
тивну „мапу прис тупачнос ти”
преузето је више од 10.000 по
датака од организација цивил
ног друштва, јединица локалне

самоуправе, државних органа
и грађана.
За мапу прис тупачнос ти, ко
ја се налази на сајту Крагујев
ца, коришћени су подаци са
портала Форума младих са ин
валидитетом у Крагујевцу. На
мапи се налазе подаци о 270
објеката. Ради се о стајалишти
ма јавног превоза, паркинг ме

стима резервисаним за особе
са инвалидитетом, пешачким
прелазима и јавним објекти
ма – амбулантама, школама и
културним објектима, као и о
инфо-сервисима за особе са
инвалидитетом. Ови подаци
могу помоћи особама са ин
валидитетом да се упознају са
одређеним објектима, да знају

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.

тачно како да дођу до њих и да
ли има неких препрека.
Подаци о прис тупачнос ти
јавних објеката и јавних повр
шина стално се допуњују на
мапи дос тупнос ти. Нажалост,
још има инс титуција које нису
направиле прилазе и прилаго
диле се особама са инвалиди
тетом. 
Г. О.
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НА ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ ПРЕДСТАВЉЕНА ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Дани Сврљига у Београду
К

рајем фебруара у бео тација белмужа, представљена
градском хотелу „Славија” је модна ревија а уз сврљишке
одржана је привредно-ту гајде играла се и сврљишка „ру
ристичка и културна манифе менка”.
„Дане Сврљига” у хотелу
стација под називом „Дани Свр
љига у Београду”. Сврљижани „Славија” отворио је Милија
су другу годину заредом у
Београду представили сво
ју историју, обичаје, култу
ру, туристичке дестинаци
је а кроз пољопривредне
и привредне производе и
локалну економију. Овакво
сајамско
представљење
је добра прилика за једну
малу неразвијену средину
која домаћински наступа и
полако излази из аноним
ности југоистока Србије.
Манифестација је право
освежење за мале произво
ђаче који су вероватно на
претходном сајму разбили Атмосфера у хотелу „Славија”
трему и у међувремену на
учили подоста о бизнису. Тако Милетић, народни посланик и
је на штандовима тог дана било покретач ове манифестације,
100 излагача и пуно омиљених а присутнима су се обратили и
сврљишких специјалитета са представници ресорног мини
ознакама здраве природне сре старства, Привредне коморе и
дине. Организована је и презен Нишавског округа.

У оквиру сајма у Привредној
комори Србије у преподневним
сатима одржана је и панел ди
скусија на тему „Правци и мере за
развој пољопривреде, привреде
и туризма у Сврљигу”. На панелу

је приказан и филм о инвести
ционим потенцијалима општине
Сврљиг, туристичким дестина
цијама и могућностима улагања
у ову средину и довођења ин
веститора. Јелена Трифуновић,

председница општине Сврљиг,
задовољна је оваквим прикази
вањем општине у главном граду.
– Ми имамо мале произвођа
че и њима помажемо да полако
изађу из оквира локалне зајед
нице. Заборављени стари за
нати, опанчари, домаћа ради
ност... и те како имају прођу и
потражњу. Ту су и текстилци,
металци, произвођачи на
мештаја, пчелари. И сама на
мера општине Сврљиг је да
створи што бољи привредни
амбијент и да буде прави сер
вис грађана и привреде. Про
шлогодишњи сајам је дао до
бре резултате, склопљени су
нови уговори и већ се роба
из Сврљига и продаје – рекла
је Трифуновићева на сајму у
Београду.
Поред манифестације у
„Славији” општина Сврљиг је
и на 40. Сајму туризма успешно
представила своје туристичке
капацитете са дестинацијама,
обичајима и манифестацијама
које су у понуди за ову годину.
Слађана Ђорђевић

ПОМОЋ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Конкурс у март у
Општина Неготин ће ове го
дине, сходно одлуци о буџету, са
шест милиона динара подржати
рад педесетак друштава, удру
жења грађана и невладиних ор
ганизација. Ових дана, у сусрет
расписивању јавног конкурса за
2018. годину, са представницима
тридесетак удружења и органи
зација цивилног друштва, саста
нак је одржао Владимир Велич
ковић, председник општине. Он
је том приликом истакао значај
удруживања сродних удруже
ња, тачније оних која имају исту
делатност, како би могла на што
бољи начин, у временима из
разите беспарице, да реализују
своје пројекте:
– Финансирање ће се спрове
сти на пројектном нивоу тако да
ће сва удружења која испуњава
ју административне услове моћи
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да конкуришу. Предложио сам
да пројекти буду развојни, али и
да се у реализацију укључи што
већи број чланова. Удружења,
друштва и невладине организа
ције би требало да се удружују у
асоцијације сродних или истих
делатности, јер би на тај начин
могли да рачунају и на већа сред
ства, а самим тим унапредило би
се њихово функционисање – на
гласио је Величковић.
У општини Неготин регистро
вано је више од педесет дру
штава. Уочено је да поједина
имају исте заступнике, да је за
исту делатност регистровано и
по четири до пет удружења, ко
ја функционишу засебно, али да
у немалом броју случајева има
ју чак и исте чланове. Управо
због тога се предлог о њиховом
заједничком наступу на пред

Неготин

стојећем конкурсу за доделу
општинских средстава чини са
свим оправданим.
Општина Неготин је ове годи
не за рад педесетак друштава,
удружења грађана и невладиних
организација определила шест
милиона динара, што је за мили
он више у односу на прошлу бу
џетску годину, када су средства
за реализацију добила 32 удру
жења.

28. фебруар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Очекује се да већ почетком
марта општина Неготин распи
ше конкурс за суфинансирање
пројеката од јавног интереса на
који ће моћи да се пријаве не
владине организације, друштва
и удружења грађана.
Општина Неготин од 2013.
године, путем јавних конкурса,
помаже рад удружења грађана
и организација цивилног дру
штва. 
Ј. С.

ОБЕЛЕЖЕНО СЕДАМ ГОДИНА РАДА ВОЛОНТЕРСКОГ СЕРВИСА ЗВЕЗДАРЕ

Признања за афирмисање
идеје волонтирања
У

просторијама
Волонте
рског сервиса Звездаре
14. фебруара 2018. об
ележено је седам година рада
Сервиса. Уз рођенданску торту
и добро расположење, рођен
дан је био прилика да се оку
пљени подсете пређеног пута,
постигнутих резултата и оства
рених циљева.
Пред великим бројем волон
тера, сарадника, донатора и
функционерa општине, присут
не је поздравио Милош Игња
товић, председник Градске оп
штине Звездара, који је захва
лио звездарским волонтерима
на њиховом несебичном труду
и помоћи коју свакодневно пру
жају корисницима услуга. Он је
истакао да Градска општина
Звездара велику пажњу покла
ња потребама нарочито угро
жених категорија суграђана
и да је Волонтерски сервис за
ових седам година то доказао
својим радом.
Сервис је за своје ангажова
ње добио више значајних на
града, а о квалитету рада гово
ри и податак да његови волон
тери долазе са 13 београдских
општина, што доказује да је

Са обележавања седмог рођендана звездарских волонтера

идеја волонтирања нешто што
треба да, уз помоћ града Бео
града, заживи и на другим бео
градским општинама.
О свом раду у Волонтерском
сервису Звездаре, о позитив
ним искуствима са корисни
цима и лепоти волонтирања
говорило је неколико активист
киња, а изведен је и пригодан
уметнички програм.
На свечаности је речено да
је од оснивања овог сервиса на

Звездари било активно више од
250 волонтера у пет дугорочних
програма. За протеклих седам
година, Сервис је реализовао
око 45.000 волонтерских сати и
више од 18.000 услуга помоћи
и подршке. Сервису се обраћа
ју најчешће старији, немоћни
и суграђани са инвалидитетом
којима треба подршка у свако
дневном функционисању. Во
лонтерска подршка је потребна
и породицама које имају децу

са инвалидитетом и различи
тим развојним проблемима
или поремећене породичне
односе. У просеку, 40 волонте
ра месечно обезбеђује помоћ и
подршку за 250 појединаца, од
тога је око 40 корисника у кућ
ним условима.
О значају овог јединственог
сервиса говоре и признања: Во
лонтерски сервис Звездаре је
национални „Шампион локал
ног развоја” за 2013/14. годину,
„Пријатељ здравља старијих” за
град Београд у 2016. и придру
жени члан националне мреже
Хуманас која унапређује бригу
о најстаријима.
На конференцији „Међугене
рацијска солидарност и досто
јанствено старење”, коју је РФ
ПИО, у сарадњи са ресорним
Министарством и Кабинетом
министра без портфеља заду
женог за демографију и попу
лациону политику, организовао
21. фебруара 2018, Радмила Пе
ција Урошевић, координаторка
активности Волонтерског сер
виса Звездаре, добила је при
знање за активности на унапре
ђењу међугенерацијске сарад
ње и солидарности. 
Г. О.

ГОДИШЊЕ ПРИЗНАЊЕ У ОБЛАС ТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ВОЈВОДИНИ

Награда за предани активизам

Стојанка Лекић, покрајинска посланица
из Зрењанина, лауреат је годишњег призна
ња у области равноправности полова у АП
Војводини. Награда јој је припала за акти
визам у формирању Женске парламентар
не мреже у Скупштини Војводине, за актив
ности на оснаживању жена из различитих
друштвених група, као и за успостављање
и промовисање механизама родне равно
правности у локалним самоуправама.
У Свечаном холу зграде Владе Војводине,
пред бројним званицама, признање јој је 5.
фебруара уручио председник Покрајинске
владе, Игор Мировић. Он је, између оста
лог, истакао да је родна равноправност те
мељно и трајно опредељење Покрајинске
владе. Мировић је нагласио да за оствари

вање тог опредељења нису довољни са
мо одговарајући прописи или формирање
институција, већ свакодневно и одлучно
деловање сваког од нас, нарочито у борби
против свих врста дискриминације или на
сиља над женама.
Након што је захвалила Мировићу што
јој је 2012. године указао поверење и пред
ложио је за председницу Одбора за рав
ноправност полова, када је и почео њен
активизам у овој области, Стојанка Лекић
је изразила задовољство што су је за ово
признање предложили они са којима је ак
тивно сарађивала у протеклих шест годи
на – невладине организације, удружења,
локални механизми, одборничке мреже и
други. 
М. Мектеровић
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Игор Мировић и Стојанка Лекић приликом
доделе признања
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ДЕЛЕГАЦИЈА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА КРУШЕВЦА ПОСЕТИЛА ЈАГОДИНУ

Обогаћивање
сарадње
У

дружење пензионера Кру
шевца (УПК) организовало
је једнодневно путовање
у Јагодину и дружење са члано
вима истоимене организације
из ове поморавске општине.
У име домаћина госте је по
здравио и упознао са претход
ним активностима и будућим
плановима Часлав Ђорђевић,
председник Удружења пензио
нера Јагодине.
– У Јагодини живи око 17.000
пензионера, од којих је око
3.500 у чланству Удружења. Ор
ганизују се бројне социјалне и
хуманитарне акције, социјално
угроженим пензионерима до
дељују се пакети са намирница
ма и друга помоћ, организују се
излети, путовања и посете кул
турно-историјским знаменито
стима и дружења са колегама
из других општина и градова.
Пошто имамо одличну подршку
локалне самоуправе жеља нам
је да проширујемо сарадњу у
свим областима са другим удру
жењима – каже председник ја

годинских пензионера Часлав
Ђорђевић.
Према речима Милоја Боги
ћевића, председника УПК, ова
организације је у 2017. години
остварила изузетне резултате
у својој финансијској консоли
дацији, али и друштвеним, кул
турним и социјалним области
ма. Формиран је КУД са бројним
секцијама и члановима, који су
наступили на разним манифе
стацијама. У овој години биће
интензивиране активности, а
посебно у областима социјалне
политике и побољшању стан
дарда пензионера. Сарадња са
Јагодинцима почела је у обла
сти културе и треба да се даље
шири и јача
У вишесатном дружењу до
маћина и гостију наступиле су
чланице Фолклорне секције
КУД Удружења пензионера Кру
шевца, гости из Геронтолошког
центра Крушевац, затим певачи
Радмила Бајић, Драган Миљко
вић и Љубинка Филиповић Буба
са изворним народним песма

ма, Драган Ракић Сингер оду
шевио је својом хумористичком
причом о посети Ескимима, Ду
шан Дуца Пејчић је свирао на
хармоници, Живко Живковић

Лаки је неуморно бележио ка
мером и сликао фотоапаратом,
а својим стваралаштвом у кул
тури и забави представили су
се и домаћини.
Ж. М.

СЕНИОР КАРТИЦА И ЗА НИШКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

Велико интересовање Нишлија
Од марта ће и нишки пензио
нери имати сениор картице. До
сада је више од педесет фирми
и установа понудило попуст за
најстарије грађане а очекује се
да их буде још више. У Нишу је
велико интересовање за ову
картицу па је Градска органи
зација пензионера саопштила
да ће због ефикасности и бр
жег издавања сениор картице
грађани моћи да се пријаве и у
пензионерским удружењима и
у месним канцеларијама.
Тим поводом почетком фебру
ара одржан је састанак градона
челника Ниша Дарка Булатовића
са представницима Градске орга
низације пензионера, Удружења
пензионера града, Удружења ин
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валида рада и Удружења војних
пензионера. Договорено је да
свака организација пензионера

организује упис својих чланова
и осталих заинтересованих пен
зионера и достави податке Град
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ској организацији пензионера
ради израде персонализоване
картице. Након израде, свака ор
ганизација достављаће картице
својим члановима.
Из Градске организације пен
зионера, која је и покренула ак
цију, саопштавају да је интере
совање изузетно велико. Иако
су првобитно навели да сениор
картицу која ће обезбедити по
пуст од пет до педесет одсто мо
гу да затраже само пензионери
који су учлањени у њихову ор
ганизацију и који плаћају ме
сечну чланарину, накнадно су
саопштили да социјално угро
жени и старији од 65 година ко
ји немају пензију картицу могу
да добију бесплатно. 
Љ. Г.

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ЖЕЛЕЗНИЧАРА НОВИ САД

Рад на омасовљењу чланства
П
одручно
Удружење
пензионисаних желе
зничара одржало је
годишњу Скупштину 18. фе
бруара ове године, у Великој
сали на Железничкој путнич
кој станици Нови Сад, којој је
присуствовало око педесет
чланова и гостију. Током рад
ног дела Скупштине Вера По
пов, председница Удружења,
поднела је Извештај о раду за
2017. годину, који су делегати
након дискусије и усвојили.
Такође, на исти начин прихва
тили су и Извештај Надзорног Вера Попов (стоји) председава Скупштини
одбора о финансијском ста
Успос тављена је добра са
пљају је само делимично уре
њу, као и Програм рада Удру
ђена и нема довољно инвента радња са пензионерима из
жења за наредни период.
Ковиља и Југовићева, са који
Како каже Недељко Аврамо ра (столова, столица и др.).
Сарадња са удружењима пен ма су се дружили на заједнич
вић, секретар Удружења, у из
вештају о раду наведено је, из зионисаних железничара из дру ким излетима а изузетно до
међу осталог, да немају у потпу гих места је добра, па су чланови бру сарадњу остварили су и са
ности решено питање простора Удружења присуствовали и цен Удружењем пензионера града
за рад – као основе за активније тралној прослави Дана железни Новог Сада, чији су колектив
окупљање чланства. Наиме, чара, одржаној 15. септембара ни члан. Преко њих су под по
вољним условима корис тили
просторија у којој се сада оку прошле године у Краљеву.

услуге фризера, обућара,
столара и других мајс тора.
Набављали су пакете хране,
огрева и других производа
под повољним условима и
на рате. Пензионери са ни
жим примањима из њихо
ве организације корис тили
су и бескаматне позајмице
из фонда солидарнос ти, а
Удружење пензионера града
Новог Сада финансијски је
помагало активнос ти пред
виђене Програмом рада
Удружења пензионисаних
железничара.
Чланови Удружења ће у
овој години наставити са по
менутим активностима, а изме
ђу осталог, посветиће се и ре
шавању проблема пословног
простора, као и активностима
на омасовљавању чланства, ка
ко у Новом Саду тако и у подру
жницама по пругама које грави
тирају према Новом Саду.
М. Мектеровић

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА БАЈИНА БАШТА

Позитивна оцена за рад у прошлој години
На седници Скупштине Удружења пен
зионера општине Бајина Башта (на слици),
одржаној почетком фебруара, дата је пози
тивна оцена за његов рад у 2017. години.
Подносећи извештај о активностима у тој
години, председник Удружења пензионе
ра Недељко Ракић рекао је да су успели да
увећају број чланова за сто одсто у односу
на 2016. тако да их сада има више од 600.
– Ипак, изван удружења је око пет хиља
да пензионера. Тамо где смо формирали
месне одборе, број чланова стално расте.
Нарочито је приметно да мало имамо чла
нова из града. Лане смо основали одборе у
Рогачици, Рачи, Црвици и Костојевићима. У
Рогачици и Костојевићима постоје просто
рије у оквиру Месне заједнице које треба
уредити и дати на коришћење месним од
борима пензионера – рекао је Ракић.
Удружење пензионера лане је органи
зовало дочек православне Нове године, а
приход од лутрије упутило је као помоћ за
лечење дечака Деспота Лазића. Дружење је
организовано и поводом Дана жена.
– Нарочито смо били активни када су у
питању посете другим удружењима и њи
ховим гостовањима код нас. Имамо одлич
ну сарадњу са бајинобаштанским Удруже

њем бораца и потомака ослободилачких
ратова. Са њима смо заједно ишли у Шид
на обележавање годишњице пробоја
Сремског фронта, на дружење са мешта
нима Лаћарка, Мартинаца, Дивоша, Срем
ске Митровице, Косјерића, Шљивовице и
Севојна – каже потпредседник Удружења
пензионера Спасоје Илић. Било је бројних
излета и посета удружењима из Златибор
ског округа, али и других места широм Ср
бије. Удружење је обрадило 250 захтева за
одлазак у бање, а 86 захтева је одобрено,
што је највише досад.
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Дружења су честа и у просторијама
клуба у Бајиној Башти. По други пут
обележен је 12. септембар, Дан удру
жења пензионера. Бајинобаштани су
били домаћини Мини-олимпијаде
трећег доба где су заузели прво ме
сто. Успешно су учествовали на Олим
пијади трећег доба у Врњачкој Бањи.
Уз помоћ Фонда ПИО набављено је 30
пакета за најугроженије пензионере
на подручју бајинобаштанске општи
не, само су неке од активности ове
организације.
Финансијски извештај поднео
је председник Надзорног одбора
Сретен Мијатовић, који је Скупшти
на усвојила и уједно донела програм рада
Удружења пензионера за 2018. годину. Уз
наставак активности из прошле године, у
програму се даје нагласак на даље учлањи
вање пензионера и оснивање месних одбо
ра у свим месним заједницама. Водиће се
више рачуна о здрављу пензионера у чему
ће посебно помоћи недавно основани Од
бор за здравље, омогућиће се набавка слу
шних апарата и других помагала по повољ
ним условима и добијање кредита.
М. Андрић
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на лицу места
У НЕГОТИНСКОЈ КРАЈИНИ ПРОСЛАВЉЕН СВЕТИ ТРИФУН

Слава у част вина и грожђа
С

ве
ти Три
фун се као ве
лики празник, слава ви
ноградара и винара,
прославља широм Неготинске
Крајине, а посебно у насељима
познатим по чувеним виногор
јима. Мештани данима, у су
срет 14. фебруару, припремају
богат и разноврстан јеловник
за празничну трпезу, на коју се
уз гастрономске специјалитете
износе и најквалитетнија вина.
Из прошлогодишње бербе у по
друмима се чувају она најбоља,
као у домаћинству Радмиле и
Чедомира Цветковића, који већ
35 година вредно обрађују два
хектара винограда. У бачвама у
њиховој породичној пивници,
саграђеној пре скоро једног и
по века, „спавају вина”, црвени
каберне, ризлинг, шардоне и
бела тамјаника.
Они су, као и други власни
ци активних подрума вина на
Рајачким пивницама, поводом
Светог Трифуна отворили вра
та камених кућа и посетиоцима
понудили своја најбоља пића.

Церемонија резања славског колача на Рајачким пивницама

– Упркос киши и снегу дошли
су нам бројни гости који су при
суствовали централној мани
фестацији „Свети Трифун на Ра
јачким пивницама”, а касније су
дан провели код својих пријате
ља и познаника уз музику, јело
и пиће у пивницама. Овим сво
јеврсним саборовањем Тури
стичка организација већ дуже
од једне деценије, под покро
витељством општине Неготин,

промовише туристички бренд
Рајачке пивнице. Нова произ
водна година за виноградаре
у Рајцу почела је симболичним
орезивањем првих чокота ви
нове лозе, а у нади да ће она бо
гато и квалитетно родити, свој
благослов су дали и свештени
ци Неготинског црквеног наме
сништва. Ова манифестација у
нашем крају означава како по
четак производне виноградар

ске, тако и туристичке сезоне
– поручио је Душан Петровић,
директор Туристичке организа
ције општине Неготин.
Од некадашњих око 300 ка
мених кућа, саграђених по
специфичним стандардима за
чување вина, на Рајачким пив
ницама данас је активно око
стотину њих. Захваљујући трен
ду развоја сеоских домаћинста
ва и руралног туризма, чему се
у општини Неготин посвећује
значајна пажња, постоји нада да
ће наредних година њихов број
бити повећан. Ревитализацијом
виногорја и обновом пивница
чува се традиција и вредно
сти српских домаћина, у Рајцу,
Рогљеву, Смедовцу, Тамничу и
другим селима неготинске оп
штине, у којима се људи окрећу
виноградарству као перспек
тивној производњи, заснованој
на познатој претпоставци о ква
литетном земљишту и климат
ским условима, који погодују
виновој лози.
Јованка Станојевић

СЕДМА „СРЕТЕЊСКА” АТЛЕТСКА ТРКА У УШЋУ НА ИБРУ

Трчали и рудари

Поводом Сретења – Дана државности Ср
бије, у рударској варошици Ушће на Ибру,
удаљеној педесетак километра узводно од
Краљева, 15. фебруара одржана је седма
међународна „Сретењска трка”. У трци је
у 26 категорија у мушкој и женској конку
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ренцији – од предшколског узраста до ве
терана, па и припадника Цивилне заштите
и рудара, учествовало 220 такмичара из
Београда, Баљевца, Биљановца, Краљева,
Лепосавића, Новог Пазара, Рашке, Ушћа,
Чачка, БиХ и Румуније.

Најмлађи „атлетичари” били су ушћански
предшколци од по шест-седам година, док
је међу ветеранима са својих 84 најстарији
био Владо Стевановић, пензионисани гео
лог из Београда. Стевановић није био баш
међу првима али је ипак, мада се чинило да
погрбљен једва хода, издржао до краја и
претрчао стазу дугу три километра и успе
шно завршио трку побравши аплаузе број
не публике која се сјатила из околних места
па и планинских студеничких села.
Трком су, наравно, доминирали сениори
и сениорке међу којима су најбржи били
Алија Имамовић из Сарајева и Амра Тер
зић из Новог Пазара, а све атлетичаре и ове
године је, као промотер трке, (о)храбрила
Амела Терзић, једна од најбољих дугопру
гашица Србије.
Најатрактивнија за публику, ипак, била је
– такође традиционална и јединствена у Ср
бији и целом региону – трка рудара у којој
је, трчећи под пуном рударском опремом
најбржи био Дарко Пешић, рудар Ибарских
рудника из оближњег Баљевца.
Д. С.

28. фебруар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

СВЕТИ ТРИФУН ОКУПИО ВИНОГРАДАРЕ, ВИНАРЕ, ВИНОПИЈЕ И СТАРЕ ШМЕКЕРЕ

Од вина је само љубав слађа...
О

бележавање Светог Три
фуна на подручју Јабла
ничког управног округа
има нарочит значај, посебно у
атарима села власотиначке ва
роши.
Градић на обалама реке Вла
сине, Власотинце, тридесетак
година у континуитету крајем
августа организује „Вински бал”,
јединствену привредно-тури
стичку манифестацију у част бо
гова вина.
Овогодишњи 14. фебруар био
је, због недостатка новца, али
и из техничких разлога, знатно
скромнији, па су се љубитељи ви
на углавном окупљали на поро
дичним поседима у околини села
Козаре, где су ове године ритуал
но били орезани први чокоти.
Вишегодишњи најбољи ви
ноградар ове власотиначке ви
нарске манифестације инжењер
Предраг Ћирковић жали за вре
менима с краја претходног века.
– Многи виногради су година
ма због често лоше финансијске
политике према виноградари
ма с југа Србије девастирани.
Највише жалим што је пропала

конак цркве из 18. века, који је
под заштитом државе.
Ту у конаку ове цркве годи
нама се окупља боемско леско
вачко друштво, доказани љуби
тељи вина.
Дан уочи овогодишњег пра
зника Светог Трифуна у Дому
културе у Печењевцу, родном
месту Томе Здравковића, одр
жано је музичко поетско вече,
али и саветовање винара и ви
ноградара под покровитељ
ством „Винарије Јанић”.

„Од вина је само љубав сла
ђа”, запевале су крепке стари
не у Клубу старих лесковачког
Геронтолошког центра након
пресецања славског колача, по
што је Свети Трифун крсна сла
ва овог дома.
Поводом Дана љубави и дари
вања, овогодишњег 14. фебруа
ра лебанска задруга „Раданска
ружа” поклонила је лесковачкој
Основној школи за образовање
деце ометене у развоју „11. ок
тобар” велику количину хране и
сокова ради поновног покрета
ња ђачке кухиње у овој школи.
У скоро свим манифестаци
јама везаним за обележавање
Светог Трифуна у лесковачком
крају у последњих неколико
година посебан допринос да
је и јереј Мирослав Јовановић,
старешина цркве Свете Петке у
Рудару, књижевник и уредник
црквеног листа овдашње цр
квене општине, који нам, што у
шали што у збиљи, рече да све
оне који се жене на Светог Три
фуна „венчава бесплатно и бога
то дарује”...
Тома Стевановић

пршуту направио је Радомир
Шопаловић, овчју стељу Никола
Брковић, за најбољу сланину на
грађен је Марко Стојановић, а за
најбољу домаћу кобасицу Алек
сандар Челиковић.
Овогодишњу Пршутијаду упот
пунили су инострани гости, а то
су: излагачи вина из Македоније,
произвођачи сирева из Францу
ске, пршута из хрватске општине
Тињан и пармског пршута из ита

лијанског града Лангирано, што
је манифестацији дало међуна
родни карактер. Последњег дана
„Пршутијаде”, од многобројних
посетилаца који су на Сајму дегу
стирали ове врсне сувомеснате
производе, из „гласачке кутије“ у
коју су убацивали купоне гласају
ћи за најбољи штанд извучена су
имена најсрећнијих који су кући
понели вредне награде.
Драгана Росић

Јереј Мирослав Јовановић са најмлађима

Земљорадничка задруга у Грде
лици, која је имала један од нај
бољих подрума у Србији, а њено
вино „совињон козарак” пиле су
винопије широм западне Евро
пе. Ниједна озбиљнија прослава
у претходном веку није се могла
замислити без власотиначких
култних вина – са сетом прича
Предраг Ћирковић.
У лесковачком атару је Рудар
ско виногорје. У његовом под
ножју, у селу Рудар, налази се
црква Свете Петке из 14. века, и

ПРШУТИЈАДА У МАЧКАТУ

Пунолетство
манифестације
Почетком фебруара у злати
борском селу Мачкат одржан је
18. сајам сувомеснатих произво
да, популарна „Пршутијада“. На
овогодишњем сајму, одржаном
у порти Цркве Светог пророка
Илије, своје сувомеснате ђакони
је изложило је 20 локалних про
извођача, што је до сада највећи
број. То је довољан показатељ да
поменута манифестација из годи
не у годину буди интересовање
све већег броја мајстора пршу
тара који су се и ове године мак
симално потрудили да пажљиво
припремљеним
штандовима
привуку пажњу посетилаца.
Отварајући
манифестацију
Арсен Ђурић, заменик председ

ника општине Чајетина, рекао је
да Пршутијада ове године слави
пунолетство, што је гарант да ће
трајати још дуго, промовишући и
негујући традицију производње
сувомеснатих производа.
Конкуренција је ове године
била изузетно јака. Стручни тим
„Југоинспекта“ из Београда имао
је тежак задатак да на основу уку
са, мириса, боје и изгледа, донесе
одлуку о победницима, и додели
по три награде у шест категорија:
домаћа кобасица, сланина, овчја
стеља, овчја пршута, свињска пр
шута и говеђа пршута.
Златну медаљу за говеђу пр
шуту освојио је Александар Ра
дојчић, најбољу свињску и овчју
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погледи
ГЛАВНИ ГРАД ДАНСКЕ СВЕТСКА БИЦИКЛИС ТИЧКА ПРЕС ТОНИЦА

Слобода на два точка

Више од половине
становника
Копенхагена користи
бицикл за одлазак
на посао или у школу,
а истим превозним
средством служи се и
три петине посланика
Парламента

озе сви, млади, стари, де
ца, у свако доба године, у
свим условима, пркосећи
временским приликама и не
приликама.
„Возимо стално. Возимо и до
Месеца, неколико пута годи
шње”, воле да истичу градски
званичници Копенхагена, по
игравајући се податком да би

Четвртина породица са двоје
или више деце користи за пре
воз до вртића такозвани карго
бицикл са предњим колицима
која служе и за куповину. У цен
тралном делу града има више
бицикала (560.000) него ста
новника, (520.000). Укупно 400
километара
бициклистичких
стаза, а најпрометнијом рутом
на свету преко Моста краљице
Лујзе дневно прође 36.000 би
циклиста.
„Овај град је створен за бици
кле, а не за аутомобиле”, каже за
лондонски „Гардијан” Катрине
Шенинг, руководилац службе
јавног здравља, и истиче како
Копенхаген у последњих де
сет година има „јако, јако добру
здравствену политику”.
Вожњу на два точка она доду
ше објашњава не као најздра

кровом обавезно је да се заса
ди растиње), а затим и саобра
ћајна решења и уступке који ће
коришћење бицикла учинити
лакшим и атрактивнијим. Циљ
је стварање здраве средине јер,
како закључује Шенинг, „здра
вље нам омогућава да живимо
живот какав желимо”.
Данци су годинама у врху или
први на листама најсрећнијих
нација па стога и није чудно да
баш у Копенхагену постоји Ин
ститут за изучавање среће, а
челни човек, Мике Викинг, ту
мачи типичан став својих суна
родника кад је реч о бицикли
рању и сродним темама.
„Ми не ра
ди
мо оно што се
сматра да би требало, здравља
ради, већ оно у чему уживамо
или нам чини живот лакшим”,
објашњава Викинг.

циклисти престонице пређу за
годину дана укупно 1,2 милио
на километара, што приближно
одговара четворострукој раз
даљини између Земље и њеног
сателита.
Има ту и других занимљивих
података. Чак 62 одсто грађана
настањених у центру иде бици
клом на посао или у школу, исто
као и 35 одсто запослених који
долазе из предграђа или окол
них места. Уместо у лимузина
ма, и три петине посланика у
Парламент стиже окрећући пе
дале.

вији, него као најлакши избор,
односно начин да се најбрже
стигне од тачке А то тачке Б али
негде се подразумева да су то
заправо неодвојиве ствари.
Промоција здравог живота
значи и промишљену пону
ду хран
љи
вих обро
ка у мно
гобројним локалима у које се
свраћа „с ногу” у паузи за ручак,
бесплатне програме за одви
кавање од пушења, стварање
зелених зона где год је то мо
гу
ће, па чак и на кро
во
ви
ма
(према градским прописима,
на новим зградама са равним

Бицикл тако долази као уни
верзални одговор јер добит је
ту и у здрављу и уживању, али
и у новцу. Издаци се смањују
за лечење кардиоваскуларних
болести, гојазности, дијабете
са (чијем настанку доприноси
између осталог и физичка не
активност) што здравственим
фондовима доноси годишњу
уштеду од 228 милиона евра.
Рађене су и студије које упо
ређују финансијске ефекте упо
требе бицикла и аутомобила.
Сваки километар пређен бици
клом значи чист профит од 23
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цента, а аутомобил вози у губи
так од 16 центи имајући у виду
трошкове за санирање штетних
последица на животну околину.
У Копенхагену бициклисти за
годину дана поштеде град од
90.000 тона угљен-диоксида,
колико би отишло у атмосферу
да су на коловозу четири точка
уместо два, истиче се на званич
ном сајту данске државе.
Ово су само неки од разлога
што градски оци дају предности
бициклима. Када падне снег, би
циклистичке стазе чисте се пр
ве, а на раскрсницама примат
опет имају двоточкаши. Уведен
је зелени талас, тако да бици
клисти могу да језде без зауста
вљања брзином од 20 киломе
тара на сат.
Улагања су велика и непре
кидна. Иновације и инвестиције
су кључни елементи који су Ко
пенхагену поново обезбедили
прво место на листи 20 светских
градова који фаворизују бици
кле за 2017. годину. На другом
месту је Утрехт, на трећем Ам
стердам. Ова три града су стал
но у тесној трци и смењују се у
врху. У првих десет иначе пре
овлађују (очекивано) северња
ци, али вредно је хвале да се на
солидном осмом месту нашла и
Љубљана.
Наравно, није сваки град
подједнако погодан за бицикл,
географија је сигурно један од
опредељујућих фактора и, да
не идемо даље од куће, не мо
рамо да се питамо зашто више
бициклиста има на Новом Бео
граду него на Дорћолу. Али, по
стоје урбанисти и урбанистичка
и саобраћајна решења којима
много тога може да се премо
сти и надомести. И то сваки пут
вреди.
Јер, бицикл није обично пре
во
зно сред
ство. Осим што је
ефикасан, истовремено је лако
доступан, поседују га и богати и
они сиромашнији и тиме се, ма
кар привидно, успоставља нека
врста социјалне правде. Чак и
најскромнији служи сврси, као
и најскупљи. А осећај слободе
који при том пружа, нема цену.
Д. Драгић

УБРЗАВАЊЕ ГЛОБАЛНОГ ТРЕНДА ПОРАС ТА ДУГОВЕЧНОС ТИ

Сребрни
цунами
Друштва, медицински и
пензијски системи су углавном
неприпремљени за продужени
животни век

Г

лобално продужавање очекиваног жи
вотног века – чињеница да ће бебе ро
ђене данас живети дуже од својих ро
дитеља – одавно није вест, као што то није
ни процена да су друштва свуда углавном
неприпремљена за суочавање са дуговеч
ношћу својих припадника, како на глобал
ном северу, тако и на глобалном југу. Свуда
се дебатује о неадекватности и потреби ре
формисања медицинских и пензијских си
стема, при чему су материјалне могућности
за то по правилу мање од потреба.
Ми већ (у просеку) живимо двоструко
дуже од наших предака од пре сто година,
а актуелна прогноза Светске здравствене
организације (СЗО) каже да ће већ 2030.
бити достигнута нова граница: очекивани
животни век од 90 година. Срећнице у овој
лутрији дуговечности биће жене из Јужне
Кореје, којима се предвиђа да ће на истеку
треће деценије овог века достићи животни
просек од 90,8 година.
Мушкарци Јужне Кореје, која је, као „еко
номски тигар” Далеког истока, већ одавно
у друштву најразвијенијих земаља (своје
економске потенцијале и технолошке мо
гућности уверљиво је показала организују
ћи овогодишњу Зимску олимпијаду), дотле
ће заостати од својих животних сапутница,
са просеком од 84,1. Очекивани животни
век „јачег пола” свуда је иначе нижи, што се
објашњава околношћу да воде мање здрав
живот: између осталог, више пуше и пију ал
кохол и склонији су претеривањима у томе.
После Јужнокорејки, најдуговечније су
жене Швајцарске (84) и Француске (83,6), а
занимљиво је да је у друштву најбогатијих
земаља света у овом погледу најниже ран
гирана највећа светска економија, САД, са
просеком од 83,3 за жене и 79,5 за мушкар
це. Ово се објашњава мноштвом фактора, од
претеране (и свакако нездраве) гојазности
због конзумирања индустријске „брзе хра
не”, до високе стопе убистава и високог про
цента смртности у саобраћајним несрећама.
Донедавни предводник у дуговечности,
Јапан, у овом погледу је почео да заос та
је, што се објашњава преузимањем неких
западних навика у исхрани – реч је опет о

поменутој „брзој храни”, са превише масти,
соли и шећера.
Главна порука СЗО је да, ако постоји гра
ница дуговечности, онда јој још нисмо ни
близу. Између осталог и због учинка пома
љајуће „индустрије старења”, која је у по
трази за „еликсиром младости”, налазећи у
том процесу решења за многе хендикепе
позног доба и приближавајући се такозва
ној генетској терапији која обећава директ
ни третман корена сваке патологије.
Засад, главна пажња је посвећена томе да
позно доба не буде синоним за болести, од
носно да циљ геронтологије не буде проду
жавање броја година живота по сваку цену,
већ продужавање броја „здравих година”.
Ко хоће дуго да живи, мора да остари,
банална је чињеница, при чему најчешће
не мислимо на то да смо једина врста која
цео свој живот проводи свесна да ће умре
ти. Разуме се, на то се не обазиремо све док
се не суочимо да нам године пролазе све
брже и да се приближавамо неизбежном,
упркос томе што су нам „животни бонус”
обезбедиле вакцине, антибиотици и укуп
но напредовање медицине (у комбинацији
са генерално удобнијим животом).
Због тога се све више дебатује како се од
носити према неизбежним хендикепима,
при чему је утисак да превагу односи шко
ла која заговара – да се у старости не треба
превише обазирати на старост.
Недељник „Тајм” је недавно објавио текст
са примамљивим насловом: „Тајне за дужи и
бољи живот” у којем је предочио налазе не
колико истраживања обављених на прести
жним универзитетима, чији је основни налаз
да не треба бити преокупиран својим годи
нама – да нема ничег неприличног ако се
живи без оптерећења крштеницом, у складу
са старим саветом: колико бисте година има
ли кад не бисте знали колико имате година.
У старости се, додуше, не може живети
као у младости, али поменути налази – као
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на пример студија Јејл универзитета обја
вљена у фебруар
 у – указују да они са пози
тивним ставом према старости имају мање
изгледа да активирају ген деменције него
они који своје поодмакле године проводе у
песимизму и страховима.
Друга студија објављена прошле године
на огромном узорку од 270.000 људи из 100
земаља утврдила је пак да очувању под
једнако психичког и физичког здравља до
приносе породичне везе, али да су у неким
аспектима још благотворнија чврста прија
тељства.
Старост доноси реуму, ишијас и генерално
отежава кретање – али је упркос томе кључ
здравља баш у кретању. Истраживања о ду
говечности нису додуше донела неку магич
ну формулу за најадекватнију дозу физичких
активности, али је једна студија из 2016. утвр
дила да само 15 минута дневних активности,
интензитета мало оштријег ходања, за чак 22
одсто смањује ризик од ране смрти у поређе
њу са онима који су физички пасивни.
Истраживачи са канадског Мекмастер
универзитета открили су да чак и само 60
секунди неког интензивног напора може да
буде довољно да побољша кондицију и оп
ште здравље.
Све у свему, не треба бити оптерећен чак
ни кад је реч о исхрани (мада је златно пра
вило да је доручак обавезан). Студија обја
вљена у Журналу Америчког колеџа карди
ологије поручује да је благотворно и уме
рено конзумирање алкохола: 14 или мање
пића недељно за мушкарце и седам или ма
ње за жене. Савет је, међутим, да они који
не пију не треба због овога то да промене,
а они који пију мање, не треба то да мењају.
Све ово не значи да постоји формула за
„доживети стоту”: свако има јединствени
биолошки сат и нечији „судњи дан” није
предмет преговора. Али, свако има могућ
ност да обликује дане који су му преостали.
М. Бекин
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хроника
СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА ВОЈВОДИНЕ

Уједињена удружења
Н

а недавно одржаној седници Извршног
одбора Савеза пензионера Војводине
утврђен је Предлог одлуке о покретању
поступка за конституисање новог сазива Скуп
штине СПВ, за избор чланова Извршног одбора,
Надзорног одбора, као и за чланове радних тела
и комисија.
Том приликом су предложени и кандидати, за
председника Савеза Милан Ненадић, и за пот
председника Драгутин Лекић.
На седници је прихваћена и молба Удружења
пензионера града Новог Сада за пријем у Савез.
Досадашњи члан Савеза, Удружење новосадских
пензионера, интегрисало се са Удружењем пен
зион
 ера града Новог Сада и под тим именом као
заједничко удружење су примљени у СПВ.
Такође је прихваћен и Годишњи рачун Савеза
за 2017. годину. 
Д. Кораћ

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА

Предавање о родној
равноправности

Удружење пензионера града Новог
Сада недавно је у својим просторијама
организовало предавање на тему род
не равноправности под називом „Ми
хоћемо – ми можемо”.
Предавач је била професорка у пен
зији др Бранка Лазић, а присуствовали
су Синиша Бранков, потпредседник
Удружења, Вида Остојић, координатор
пројекта, као и чланови Удружења и
заинтересовани пензионери.
– Финансијска независност обезбеђује
и већу равноправност жена, које економ
ски ојачане могу слободније изражавати
своје мишљење, али без веће едукације
жена о тој теми ће се и даље мало гово
рити – истакла је Бранка Лазић.
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Предавање је део пројектних актив
ности Удружења и подржао га је По
крајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправ
ност полова, као део активности на
унапређењу положаја жена и равно
правности полова у АП Војводини.
У оквиру пројектних активности,
недавно су чланови фолк лорне и му
зичке секције КУД Удружења пензио
нера наступали у Дому за стара лица
Футог, а представили су се и рецита
тори. Успешним наступом КУД пензи
онера наставља се плодна сарадња
Удружења и Геронтолошког центра
Нови Сад.
Д. Кораћ

МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА СТАРОСНИХ
ПЕНЗИОНЕРА СРЕМЧИЦА

Добар рад у
лошим условима
Месна организација старосних пензионера
Сремчица из београдске општине Чукарица
најбројнија је у општини и друга у граду. Она
броји 460 чланова из свих крајева Београда, од
Палилуле до Обреновца и Лазаревца. У Сремчи
ци има више од 400 пензионера, а њихова про
сторија величине је 24 квадратна метра и нема
санитарни чвор.
Све те околности не сметају да ова организа
ција ради беспрекорно. Поред бројних излета и
дружења, путовало се у Грчку, на Острог, у Тре
биње, Каменово и у бању Ждрело.
Изванредно сарађују са борачком организа
цијом Србије и хотелом „Бањица” у Сокобањи.
Два пута годишње, у јуну и септембру, 80 људи
уз приступачне цене и ваучер проводе по 10 да
на у овом одмаралишту уз богат програм и те
рапију.
У јануару су уз музички програм свечано про
славили Светог Саву, а средином фебруара 60
пензионера посетило је традиционалну „Слани
нијаду” у Качареву.
Због услова у којима се МО старосних пензио
нера налази, њихово дружење се одвија средом
и петком од 10 до 12 часова, а верују да би се уз
већи простор повећао и број чланова.
– Очекујемо боље дане и да ће се неко и нас
сетити – каже председник МО старосних пензи
онера, Милан Поповић.
З. Миљковић
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СКУПШТИНА ОПШТИНСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА РУМА

Измирени дугови
Д

елегати на Скупштини
Општинског удружења
пензионера Рума су први
пут након скоро једне деценије
задовољни усвојили Извештај о
финансијском пословању, јер су
пословну 2017. годину заврши
ли са остатком дохотка у каси
Удружења. Петар Бабић, пред
седник Удружења пензионера,
на седници одржаној 22. фебру
ара у њиховим просторијама
нагласио је да су измирени сви
дугови из ранијег периода који
су износили око два милиона
динара.
– Ово смо успели одговор
ним вођењем финансија, како у
градским, тако и у сеоским ме
сним организацијама. Наравно,
уз велику подршку и помоћ из
Савеза пензионера Војводи
не (СПВ) и локалне самоупра
ве – похвалио је најзаслужније
за овај велики успех Удружења
председник Бабић.
На Скупштини су усвојени и
извештаји о раду Удружења и о
испоруци огрева у прошлој го

Стојан Марковић (потпредседник ОУП Рума), Петар Бабић, Милан Ненадић и Јованка Кокир

дини, као и План рада за 2018.
Између осталог, предложени
су и кандидати за конституи
сање новог сазива Скупштине
СПВ и избор органа Савеза. За
председника и потпредседни
ка предложени су досадашњи

челници, Милан Ненадић за
председника СПВ и Драгу
тин Лекић за потпредседника
СПВ, за члана Извршног одбо
ра Савеза предложен је Петар
Бабић, док су Јованку Кокир,
секретара Удружења, предло

жили да буде у некој од коми
сија СПВ.
Скупштини су присуствова
ли Милан Ненадић и Светозар
Дамјанчук, шеф Одељења дру
штвених делатности у СО Рума.
М. Мектеровић

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ЛЕСКОВЦА

Обележена 71 година успешног рада
На редовној годишњој скуп
штини одржаној 20. фебруара
лесковачко удружење пензи
онера свечано је обележило
71. годишњицу успешног рада.
Скупу је присуствовало више
од 120 делегата из стотинак ме
сних одбора с подручја Лесков
ца, као и бројни гости и пред
ставници медија.
Скупштину је отворио Брати
слав Здравковић, председник
Удружења пензионера Лесков
ца, које броји нешто више од
16.000 чланова. У име гостију
присутнима се обратила Мари
на Манојловић, директорка ле
сковачке филијале Фонда ПИО.
Она је овом приликом подсети
ла лесковачке пензионере да
ће ускоро и они имати картице
попут пензионера из главног

Обраћање директорке Филијале Лесковац присутнима

града и похвалила активност
лесковачког удружења на том
плану.
– Желим посебно да нагласим
да имамо изванредну сарадњу
са вашим удружењем, нарочито

у техничком одржавању Дома
пензионера у Лесковцу, али и
у другим бројним заједничким
активностима – истакла је, из
међу осталог, директорка Ма
нојловић.
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Након усвојених извештаја о
досадашњем раду бројних сек
ција из овог удружења и финан
сијског плана за ову годину, за
служним појединцима додеље
не су захвалнице. Једногласном
одлуком извршног одбора овог
удружења похваљени су Миха
ило Моравац, Вукашин Стамен
ковић, Ђорђе Илић и Сима Сто
иљковић.
У завршном обраћању при
сутним делегатима Скупштине,
председник лесковачког удру
жења Здравковић истакао је
значај сарадње са медијима,
истичући посебно допринос
листа „Глас осигураника” у ин
формисању пензионера из Ле
сковца и Јабланичког управног
округа.
Т. Стевановић
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пензионерски кутак
ЧАЈЕТИНА

Коло – лек за
остеопорозу

БЕЛЕ ВОДЕ

Путују и зими
Ових дана група пензионера из Месна организације Беле
воде посетила је манастир Привина глава (на слици) који се
налази на крајњем западу Фрушке горе и дивила се духов
ном и уметничком богатству, као и лепоти коју је природа
створила а људска рука доградила. У склопу излета била је
планирана и посета Шиду, тачније обилазак уметничке га
лерије где су изложене слике нашег познатог уметника Са
ве Шумановића. С обзиром на то да галерија није радила,
пензионери су обишли и упознали Шид, град са богатом и
занимљивом историјом.
М. Р.

Пре две године на Златибору се пронео глас да је „ужичан
ка” најбољи лек за остеопорозу. Тај глас је брзо стигао до ча
јетинских пензионера, па су одлучили да се увере у истини
тост онога што су чули.
Формирали су фолклорну секцију која је у почетку имала
око 20 чланова. Потом су пензионери обезбедили кореогра
фа чији су рад платили од сопствених средстава. Кроз друже
ње убрзо су савладали не само „ужичанку” већ и сплет кола
из западне Србије.
Секција се из дана у дан увећавала и већ две године сваке
седмице по два сата у њој се забављају и рекреирају и млађи
и старији пензионери, па чак и они који су зашли у девету
деценију.
Многи од чланова секције престали су да купују скупе та
блете за реуму и масти за масажу. Овакав вид рекреације
представља им велико задовољство, уз неизоставни ерски
хумор и вицеве.
Фолклорна секција је своју годишњицу обележила забавом
на којој је било више од 60 пензионера и чланова фолклора.
У плану им је да омасове секцију, као и да, поред сплета ко
ла из западне Србије, савладају и игре из Шумадије.
В. Б.

ОБРЕНОВАЦ

Девета смотра
ветерана фолклора
Девети редовни сусрети ветерана фолклора Србије окупи
ли су у Обреновцу више од 400 најстаријих играча. Организа
тор окупљања Друштво за очување традиције и културе ТЕНТ
угостило је 16 друштава која су извела исто толико кореогра
фија. Поред њих, у Обреновцу је било и осам делегација, пред
ставника друштава која нису учествовала али су изразила ин
тересовање да наступе на једном од следећих сусрета.

СВРЉИГ

Сретењски турнир
у шаху

Смотру су отворили тентовци влашким играма, а на програ
му су биле и игре из Србије, са Косова и Метохије и из БиХ.
Наредне године одржаће се јубиларни, десети сусрети који
ће бити у знаку обележавања 40 година постојања Друштва за
неговање традиције и културе ТЕНТ из Обреновца. 
М. А.
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На Сретење – Дан државности у организацији Шаховске
секције Удружења пензионера Сврљиг и ове године органи
зован је турнир у шаху. На турниру који је игран по швајцар
ском систему такмичило се 17 шахиста. Овогодишњи побед
ник је Војкан Маринковић, други је Станиша Тасић а трећи
Славиша Пејчић. После шаха, уследило је дружење уз богат
ручак.
Да подсетимо, крајем јануара ове године одржан је Све
тосавски шаховски турнир и тада је Скупштина позитивно
оценила досадашњи рад ШК „Ветеран” и усвојила планове за
2018. годину. Председник клуба, Богољуб Љубеновић, каже
да је задовољан резултатима рада. Иначе, Удружење пензи
онера Сврљиг формирало је ШК „Ветеран“ 2012. године и од
тада се његови чланови успешно такмиче у лиги Шаховског
савеза Нишавског округа. 
С. Ђ.
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КРАЉЕВO

„Гусеничаром” у музеј

ЗРЕЊАНИН

Излет на Кобасицијаду

Око педесет пензионера из Месне организације „Доситеј
Обрадовић” ГУП Зрењанин, на челу са председником Ахмом
Пејтом, захваљујући донираном организованом превозу, по
сетило је 10. фебруара пету по реду Кобасицијаду у Белом
Блату.
Ахмо Пејто каже да су чланови његове организације били
импресионирани одличном организацијом ове манифеста
ције која је окупила рекордан број излагача, посетилаца и
учесника у такмичарском делу, у којем су се надметале и еки
пе мајстора трпезе из Македоније и Мађарске.
Пету кобасицијаду свечано је отворио Чедомир Јањић,
градоначелник Зрењанина.
М. М.

Захваљујући специ
јалном возилу за тран
спорт
инвалидских
колица преко степе
ништа, „гусеничару”
који је набављен из
донације, изложбене
поставке у Народном
музеју у Краљеву ових
дана постале су до
ступне и особама са
инвалидитетом (ОСИ),
па и најтежим инвали
дима који без колица
не мо
гу да се кре
ћу
(на слици).
Нажалост, Народни
музеј је, бар засад, је
дина установа у Кра
љеву која располаже
оваквим, не толико скупим транспортером инвалидских ко
лица, тако да су инвалидне особе у граду на Ибру и даље ус
краћене за многа културна и друга збивања.
Д. С.

ГАРДИНОВЦИ

Светосавско дружење
пензионера
Поводом Светосавске недеље, Месна организација пензи
онера Гардиновци организовала је традиционално дружење
са пензионерима из Титела, Лока, Вилова, Мошорина, Шај
каша, Ковиља и Ђурђева. Дружењу шездесетак пензионера
присуствовали су и Драган Божић, председник општине Ти
тел, и Жарко Љубичић, председник МО Гардиновци.
Дружење је организовано уз помоћ дародаваца, Месне за
једнице Гардиновци, Удружења пољопривредника и сточара
Гардиновци и других спонзора.
Гардиновачка организација, једна од најактивнијих у оп
штини Тител, има педесетак чланова, за које редовно орга
низује набавку прехрамбених производа, зимнице, огрева и
других потрепштина, на више рата. Како кажу, огрев преко
њих могу да набаве и други заинтересовани грађани, а орга
низација набавке за ову годину је већ почела.
Како јавља Жарко Љубичић, захваљујући домаћинском по
нашању и пословању, остварили су добре резултате у 2017, а
надају се да ће тако наставити и ове године.
Д. К.

КОС ТОЈЕВИЋИ

Светосавска забава
Први пут, захваљујући Месном одбору пензионера из Ко
стојевића, општина Бајина Башта уприличила је у том месту
светосавску забаву (на слици). Учествовало је 96 представ
ника трећег доба из Костојевића, Сијерча, Јакља и Злодола.
Добру атмосферу зачинио је оркестар који је, између осталог,
изводио и шаљиве песме.
– Волим традицију. То је и разлог што смо организовали
ову забаву. Она је наставак некад чувених игранки које су се
одржавале у Задружном дому којег више нема. Атмосфера је
била дивна па је забава трајала до поноћи – казала је Зорица
Тадић, председница Месног одбора пензионера из Костоје
вића.
М. А.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.
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Стаж за време трудноће и порођаја

?

М. Б., Београд: Ове године ћу испунити старосни услов
за пензионисање. Интересује ме да ли ми у стаж осигу
рања улазе и године које сам провела на породиљском
одсуству а нисам била у радном односу. Ради се о 1986. и
1990. години.
Одговор: Уко
ли
ко је оси
гураник – жена родила једно
или више деце у периоду од 1.
7. 1983. до 31. 5. 1992. године, а
за то време је била незапосле
на, тј. ван радног односа, у стаж
осигурања признаје се време
трудноће и порођаја, у трајању
које се по прописима о радним
односима признаје као поро
диљско одсуство. Трајање по
родиљског одсуства рачуна се
по прописима који су се приме
њивали у време порођаја.

Да би се ценило и признало на
ведено право, потребно је спро
вести одговарајући поступак.
Захтев за признавање у стаж оси
гурања времена проведеног ван
радног односа за време трудно
ће и порођаја подноси се надле
жној филијали Фонда према ме
сту становања. Образац захтева
може се добити у филијали или
одштампати са сајта www.pio.rs.
На обрасцу захтева наведен је
списак документације коју је по
требно приложити уз захтев.

Електронски увид у податке
из матичне евиденције

?

Д. Ћ., Ниш: Да ли Фонд ПИО може електронски, путем мејла,
да ми достави износе осигурања које су на моје име уплати
ле компаније код којих сам радио од 2005. до 2014. године?
Постоји ли могућност електронске провере ових података?
Одговор: Грађани који су
укључени у обавезно социјално
осигурање и имају важећу лич
ну карту могу остварити елек
тронски увид у своје податке из
базе матичне евиденције Фон
да ПИО, односно могу на сајту
Фонда www.pio.rs видети да ли
им послодавци плаћају допри
носе за пензијско и инвалидско
осигурање и у ком износу, да
ли су пријављени, односно од
јављени и с којим датумима, да
ли су евентуалне промене ажу
риране у бази Фонда и сл. Да би

се обезбедила пуна сигурност
и заштита личних података ко
рисника ове услуге, РФ ПИО је
предвидео приступне шифре,
односно пин кодове који се
узимају на шалтеру Фонда јед
ном и користе трајно. Да бисте
приступили својим подацима
регистрованим у матичној еви
денцији Фонда ПИО неопход
но је да попуните податке у сва
три наведена поља (ЈМБГ, пин и
верификациони код) и следи
те упутство које је наведено на
сајту.

Права после престанка радног
односа

?

Н. И., Београд: Рођен сам 1957. године, а од 29. децембра
2017. нисам у радном односу. Имам 37 година и девет ме
сеци радног стажа, а уз то сам инвалид рада треће кате
горије од 17. маја 1999. Узео сам социјални програм. Која су
моја права на тржишту рада? Да ли могу да идем у инвалидску
пензију?
Одговор: Осигураник може
да оствари право на инвалид
ску пензију уколико се утврди
потпуни губитак радне способ
ности до година живота пропи
саних за остваривање права на
старосну пензију. Радну способ
ност оцењује лекарска комиси
ја Фонда према здравственом

стању осигураника, а налазе,
оцене и мишљења доносе на
основу лекарског прегледа и на
основу релевантне медицинске
документације. О својим пра
вима након престанка радног
односа информишите се у На
ционалној служби за запошља
вање.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
Породична пензија и запослење

?

М. Ђ., Бор: Прималац сам породичне пензије. Интересује
ме да ли се пензија укида ако нађем посао и да ли ћу моћи
поново да је користим ако изгубим посао?

Одговор: По За
ко
ну о ПИО
који се примењује од 1. јануара
2015. године, корисницима по
родичне пензије који обавља
ју послове по уговору о делу,
ауторским уговорима и сл., не
обуставља се исплата породич
не пензије, под условом да из
нос остварене уговорене накна
де на месечном нивоу буде ни
жи од износа најниже основице
у осигурању запослених, важе
ће у моменту уплате доприноса.
У супротном, ако се корисник

породичне пензије запосли об
уставља му се исплата породич
не пензије са даном почетка за
послења тј. са даном пријаве на
осигурање, за све време трајања
осигурања. С обзиром на то да
кориснику породичне пензије
кад се запосли не престаје пра
во на породичну пензију, већ се
само обуставља исплата, након
престанка осигурања, исплата
се наставља, ако су и даље ис
пуњени услови за коришћење
права на породичну пензију.

Промена начина исплате пензије

?

З. Ж., Бела Паланка: Желим да примам пензију преко шал
тера испоручне поште. Да ли се нешто плаћа приликом
преузимања пензије и да ли поступак захтева много изме
на с обзиром на то да сам пензију до сада примао преко банке
и текућег рачуна.
Одговор: Ако се ко
ри
сник за исплату на територији РС. Уз
определи за исплату пензије образац захтева, који можете до
на шалтеру испоручне поште, бити у филијали или преузети са
путем налога за исплату, нема сајта Фонда, достављате и потвр
никаквих трошкова у вези са ис ду банке преко које сте примали
платом пензије. Списак испоруч пензију о сагласности са проме
них пошта је објављен на сајту ном начина исплате. Препорука
Фонда (www.pio.rs). За промену је да овај захтев поднесете од
начина исплате пензије, потреб мах након исплате пензије како
но је да исплатној служби у фи би било довољно времена да се
лијали ПИО која исплаћује пен у програму евидентирају нови
зију доставите попуњен Захтев подаци до следеће исплате.

Рад преко задруге – радни стаж

?

М. П., Ћуприја: Законом је дефинисано да особе које оба
вљају привремене и повремене послове преко омладин
ских задруга, а имају навршених 26 година, односно без
обзира на године живота ако нису на школовању, стичу свој
ство осигураника. Да ли то подразумева признавање радног
стажа у време рада преко омладинске или студентске задруге?

Одговор: Лица која обавља
ју привремене и повремене
пос лове преко омладинских
задруга, а имају навршених 26
година живота, односно без
обзира на године живота ако
нису на школовању, јесу оси
гураници запос лени, односно
обавезно осигурана лица за
коja допринос плаћа пос лода

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.

вац, односно омладинска за
друга, на исту основицу и по
истој стопи као и осигураник
запос лени. То значи да се рад
преко омладинске задруге по
овим условима признаје у стаж
осигурања уколико је пос лода
вац измирио обавезу плаћања
доприноса за пензијско и ин
валидско осигурање.
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шареница шареница
АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

СИЛАЗАК СА
ГИМНАСТИЧКЕ
СПРАВЕ (МН.)

ДЕО
НАМЕШТАЈА
(МН.)

ДОВЕСТИ
НЕКОГА
УНУТРА

МЕСТО У
БАНАТУ

БАЈОСЛОВНА
ЗЕМЉА
ИЗ ПРИЧА

ФИЛМСКА
ЗВЕЗДА

ОЗНАКА ТЕМПА
У МУЗИЦИ

СИМБОЛ ЗА
ИРИДИЈУМ

ОЗНАКА
ЗА КАРАТ

ГРАД У
СРБИЈИ
ОДЈЕК
КОРАКА
СТАЈАЋА
ВОДА

ФРАНЦУСКИ
ПИСАЦ

ПРЕВЛАКА
НА МАЛАКИ

БРАТ
ПОЛУКСОВ

ОЗНАКА
ЗА АЛТ

ГРАД У
ГАНИ

ЗАВРШИТИ
ЧИТАЊЕ
СИМБОЛ
ПЛАТИНЕ

СТАВЉАТИ
НА НЕШТО

ОЗНАКА
ЗА ЦЕНТ

ИЗВРШНИ
ОДБОР (СКР.)

АНТИКВАР

ЖЕНСКО
ИМЕ

СВОЈЕРУЧНО
(СКР.)

КРИНКА,
МАСКА

ОЗНАКА
АУСТРИЈЕ
ГРАД У
ИНДИЈИ

ЧЕСТИЦА
ЕЛЕМЕНТА

КОЊ У
ПЕСМИ

ТКАЧКО
ОДЕЉЕЊЕ

ВЛАСТ
БАРОНА

АРАПСКО
ЖДРЕБЕ

ВРСТА
СТЕНЕ

ДЕЛОВИ
ХЕКТАРА

ЛАКО
ЛОМЉИВ

РАЧУНИ
(СКР.)

ОЗНАКА
ЗА ОБИМ

МЕСТО У
ДАЛМАЦИЈИ

ИСТА
СЛОВА

ГЛУМАЦ,
ЗОРАН

ЈЕЛОВНИК
(СТР.)

СВРГНУТИ ЦАРА
СА ВЛАСТИ
НАИВАН
ЧОВЕК

СТАРИ
СЛОВЕНИ

ДЕЛИЋ
ВОДЕ
НАДИМАК
УЈЕВИЋА

ЛИК ЦРТАНОГ
ФИЛМА (МАУС)

ЖЕНСКО
ИМЕ

БЛАТО,
КАЉУГА

АРТУР
ОДМИЛА

ЖРТВЕНИК
У ЦРКВИ

ЕКОНОМСКА
ЗАЈЕДНИЦА
(СКР.)

ВРСТА
ДРВЕТА

СВЕЧАНА
ИГРАНКА

РАДНИК КОЈИ
ПОСТАВЉА
АСФАЛТ

СИМБОЛ
ЗА РАДИЈУМ

СКУП
ПЕВАЧА

ИСТА
СЛОВА

УЧЕСНИК
СА НЕКИМ
У ДОГАЂАЈУ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ОТАЦ
(СЛОВ.)

СИМБОЛ ЗА
КРИПТОН
ГРАД У
ЈАПАНУ

ЈАПАНСКИ
НОВАЦ

СИМБОЛ
КИСЕОНИКА

СПРАВА,
УРЕЂАЈ
ВРСТА
РИБАРСКЕ
МРЕЖЕ

ИМЕ ПЕВАЧА
ЛУКАСА

НАПРЕЗАЊЕ

АНАГРАМ
ОЈ, ВЕДРИНО
ДОМАЋА...

...сатира ти откри право лице,
«Данга», «Вођа» и «Страдија»
посташе ти мезимице.

ОЗНАКА
ЗА ТОНУ
БЕЛЕШКА
(ЛАТ.)

НАПЕТОСТ
(МН.)

18. СЛОВО
ЋИРИЛИЦЕ

ПОГОДБЕНА
СВЕЗА
АСИРСКИ
БОГ НЕБА

ДРУГИ,
ОСТАЛИ

ОБМАЊИВАТИ

ПРКОСАН

НЕ ГОВОРИТИ

СКАНДИНАВКА: саучесник, хх, асвалтер, Бор, Стендал, бара, Кастор, кал, а, олтар, Арт, пт, ц, Иванка, СР, ИО, Идар, атом, баронат, аче,
крт, о, Карин, ра, расцарити, ез, наивчина, Мики, Тин, ата, Ена, Кији, рин, напор, Аца, т, напони, о, ако, варати, инатан, ћутати.
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Да ли сте знали ...
– да је 16. фебруара 1826. го
дине у Пешти основана Матица
српска, најзначајнија култур
но-историјска институција пре
чанских Срба? Иницијатор идеје
о оснивању Матице српске био је угледни српски правник,
књижевник и историчар и њен први председник Јован Ха
џић. Највећи прилог приликом њеног оснивања дао је кнез
Милош Обреновић. „Летопис Матице српске” је најстарији
српски часопис који се одржао до данашњих дана.
– да је прва државна библиотека у Србији основана 1815.

године при Књажевској канцеларији, а да је Народна библи
отека основана 1832. године? За Народну библиотеку на Ко

санчићевом венцу кнез Михаило је дао свој плац. Библиотека
је срушена у бомбардовању Београда 1941. године, у пожару

који је направио немерљиву штету. У Библиотеци је чувана
грађа не само српског порекла већ и она која је потицала из

читаве Европе и која је обухватала хронолошко раздобље од
готово хиљаду година.
– да је прва штампарија код нас почела
са радом 21. маја 1831. године, а да су је из
Санкт Петербурга донели Цветко Рајовић и

Деца брину
Пензија јесте плод мога рада али ми делује као да је зелена убра
на.
Пензионери једу хлеб са девет кора, а мука им кад им неко
узме једну кору хлеба!
Здравље више није проблем – здравља нема.
Саплео се на праг, сиромаштва.
О нама брину деца, одводе нас у домове за старе.
Више не препознајем своју потрошачку корпу.
Све сам лепо ускладио: празан стомак – празан новчаник.
Милијан Деспотовић

Молим за реч
Моја супруга је Дан жена претворила у Дан жене.
Унуци одали признање: „Деде су за пет посто боље у односу на про
шлу годину.”
Љубав је само реч... док се не умеша ташта.
Црвенкапа: „Бако зашто су ти тако велика уста?” Бака: „Била сам код
пластичара.”
Врапци се враћају у Београд. То већ и врапци знају.
Смех је лек па ми доктор сваки пут пропише неколико вицева на
рецепт.
Сви пипкају хлеб. Да ли је то насиље у супермаркету?
Уводе се камере у школе. Сад ће ђаци моћи да се сликају са својим
кечевима.
Лекар: „Госпођо, не свиђа ми се ваша глава.”„Докторе, нисте ни
ви неки лепотан!”
Вапај пензионера: Мењам Баба Марту за нешто млађе.
Дејан Патаковић

Аврам Петронијевић? Прву београдску књи
говезачку радњу и књижару отворио је 1827.

Аутоцензура

године Глигорије Возаровић код Саборне
цркве. Он је штампао 1832. године прву књи

Ако се без потребе бавиш другима, нешто није у реду ни са то
бом.
Кад је добро, много је пријатеља, кад је зло, увек си сам.
Судбине се боји поштен човек.
Да ли се људи празних глава могу утопити?
Што му је памет тања, мемоар
 и су дебљи.
Кад човек ћути, не можеш му одузети реч.
Миле Г. Лазаревић

гу у тадашњој Србији „Србско стихотворени
је“. Издао је целокупна дела Доситеја Обрадовића у 10 књига. У
његовој књижари је 1832. године основана Народна библиоте
ка Србије, тада под називом „Библиотека вароши београдске“.

Сатерани у ћошак

– да је краљица Наталија основала фонд
„Наталијанум” и поклонила Универзитету у
Београду Краљевски домен у Мајданпеку
од око 8.000 хектара, а рудник злата, који
се на њему налази, српској сирочади? Тим
гестом краљица Наталија је убедљиво нај
већи добротвор Београдског универзитета.
– да је Капетан Мишино здање јед
на од најпознатијих грађевина 19. ве
ка у Београду у којој је смештен Рек
торат Универзитета у Београду и део
Филозофског факултета? Саграђено
је у периоду од 1857. до 1863. године према плановима чешког
архитекте Јана Неволе. Након завршетка изградње, капетан
Миша је поклонио ово здање домовини у образовне сврхе.

Сви око мене стекоше ово или оно. Мени припаде мука.
Једни краду дане. Други краду преко целог дана.
Ако су тешкоће пролазне, зашто су код нас пустиле корење.
Сатерани у ћошак говоре из свога угла.
Лаж се модернизовала. Користи интернет.
Гвоздени карактер није имун на рђу.
Радивоје Јевтић Јенки

Дијаманти
Јадан је онај који у афоризму види шалу.
Заборав је коначни отклон од тешких мисли.
У недостатку стамбеног простора, живим испод достојанства.
Тај угљеник је чудо. Понеки графит с временом прерасте у ди
јамант.
По ко зна који пут, заљубљујем се први пут.
Раде Мићковић
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