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а овогодишњој, 11. Олим
пијади спорта, здравља и
културе трећег доба која
се већ традиционално одржава
у Врњачкој Бањи, од 29. септем
бра до 3. октобра учествовало
је 1.200 припадника трећег доба
из целе Србије, од Суботице до
Прешева, од Сјенице до Неготи
на. У спортским дисциплинама
прилагођеним годинама учесни
ка (штафета, шах, стрељаштво,
пикадо, фудбал, кошарка, рибо
лов), под слоганом „За активну и
креативну старост”, такмичило
се око 200 екипа, међу којима
је било и гостију и из Шведске
– Гетеборга и Малмеа. У оквиру
Олимпијаде књижевни стварао
ци, чија су остварења оцењена
ка најбоља на литерарном кон
курсу, имали су своје четворо
дневно дружење, док су слика
ри и иконописци и ове године
отворили запажену и посећену
галерију – ликовну колонију. Ле
карски тимови за бесплатне оф
талмолошке прегледе, мерење

притиска и шећера у крви, пре
давачи – врхунски стручњаци за
најчешћа обољења најстарије
популације и промотери у окви
ру „Базара здравља” били су на
располагању учесницима у тер
минима када нису били на спорт
ским полигонима.
Ипак, спортска такмичења су
била најважнија свим учесници
ма, јер иако је увек гесло „важно
је учествовати”, борбе за медаље
биле су заиста жестоке. Судије су
настојале да праведно одмере
сваки резултат и водило се ра
чуна о секундама, нарочито када
је у питању штафета у брзом хо
дању. Сваке вечери су победни
цима у такмичењима која су се
тог дана одвијала додељиване
медаље и пехари, а са нестрпље
њем се очекивало проглашење
свеукупног победника. И ове го
дине најуспешнија је била екипа
УПО Пријепоље, освајач пехара
и златних медаља, као и великог
прелазног пехара, са 80 освоје
них бодова. Друго место припа
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ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2030-745
Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:
www.pio.rs/glasosiguranika
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ло је „Шапчанима хуманистима”
са 79 бодова, а треће екипи ГОП
Ниш 1 са истим бројем бодова,
79, али по збиру година такми
чара млађој, због чега је слабије
рангирана. Треба овде рећи да
су Пријепољци после вишего
дишњих победа, због чега су и
добили прелазни пехар, уступи
ли место другим такмичарима
из свог града који су се показали
достојним наследницима и тако
ђе тријумфовали у свеукупном
пласману.
Одвијање такмичења захтева
ло је беспрекорну организацију,
обезбеђење услова и реквизита,
квалификоване судије и компју
терску логистику за дневно обја
вљивање резултата. Олимпијада
је први пут имала и своје „нови
не” – билтен „самоГЛАСНИК” ко
ји је свакодневно информисао
учеснике о догађајима дана, по
стигнутим резултатима и другим
занимљивостима.
Покровитељ и овогодишње
Олимпијаде било је Министар
ство за омладину и спорт, а сво
јим присуством отварање Олим
пијаде почаствовао је и амба
садор Мексика Марко Антонија
Гарсија Бланко. Амбасада Мек
сика приредила је учесницима
Олимпијаде и ревију мексичких
народних ношњи, што је свака
ко било за памћење, јер ретка је
прилика видети на једном месту
двадесетак изворних ношњи из
ове нама далеке земље.
Све ово, наравно, пропраћено
је вечерњим дружењима и до
бром забавом.
В. А.

у жижи
НА 63. МЕЂУНАРОДНОМ БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА ОДРЖАН САЈАМ Ј=ДНАКИ

Сви грађани Србије су
једнаки и равноправни
У

оквиру овогодишњег 63.
Међународног београд
ског сајма књига одржан је
и Сајам Ј=ДНАКИ посвећен по
ложају особа са инвалидитетом
и њиховој улози у друштву. Сајам
је организовало Министарство
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, у сарадњи
са савезима и удружењима осо
ба са инвалидитетом, желећи да
и на тај начин подсети да су сви
грађани Србије једнаки – како
особе са инвалидитетом, деца,
труднице, породиље, запослени,
тако и незапослени, пензионе
ри, борци, ратни ветерани, при
падници социјално угрожених
или било којих других група. На
Сајму су се представиле и све
установе у оквиру ресора, међу
њима и Фонд ПИО, као и органи
зације са којима Министарство
континуирано сарађује.
Вршилац дужности помоћ
ника министра у Сектору за
заштиту особа са инвалиди
тетом, Биљана Барошевић, уз
присуство многобројних посе
тилаца, отворила је Сајам под
слоганом „Једнаки”, поручивши
да овај сајам представља њен
сан за који се, заједно са свим
савезима и удружењима особа

Са отварања Сајма Ј=ДНАКИ

са инвалидитетом, активно бо
рила.
– Председник Републике Ср
бије господин Александар Вучић
рекао је да сањамо велике сно
ве, ја сам их сањала, заједно са
свима вама, и овај сајам предста
вља њихово остварење. Желим
да захвалим свим председници
ма 35 савеза и 565 удружења у
Србији, Националној организа
цији особа са инвалидитетом, а
посебно извршној директорки
Иванки Јовановић, као и мом ти

му у Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом, који су ми дали
подршку да заједно остваримо
још један заједнички сан. Желим
да знате да смо сви овде са вама
због вас – истакла је Биљана Ба
рошевић.
Она је навела да је Сајам зна
чајан не само за особе са инва
лидитетом, већ и за све грађане
Србије који више неће имати
предрасуде, већ ће се уверити
да особе са инвалидитетом сво
је послове обављају квалитетно

Зоран Ђорђевић, Биљана Барошевић и амбасадори Шведске и Норвешке на штанду Фонда ПИО
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и одговорно, да имају таленте
које многи од нас немају, као и
да могу да учествују у свим дру
штвеним активностима у Србији.
Барошевић је такође нагласила
да јој је веома драго што су и па
раолимпијци својим присуством
увеличали овај свечани скуп.
Извршна директорка Нацио
налне организације особа са ин
валидитетом, Иванка Јовановић,
рекла је да овај сајам предста
вља изузетну прилику да се та
лентовани писци из редова ОСИ
представе уметничкој јавности и
промовишу своје књиге, али и да
се организују различите трибине,
радионице и промоције приме
ра добрих пракси. Она је истакла
да један од чланова Конвенције
о правима особа са инвалидите
том, коју је ратификовала и Срби
ја, обавезује државу да омогући
да ОСИ имају могућност да раз
вију и искористе своје креатив
не, уметничке и интелектуалне
потенцијале, под истим условима
као и остали грађани, што је на
овом Сајму било и остварено.
Сузана Мишић, в. д. помоћни
ка министра у Сектору за бригу
о породици и социјалну заштиту,
рекла је да се на штанду Мини
старства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, где
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у жижи
су се представиле особе са ин
валидитетом, деца са посебним
потребама, одрасли и стари, као
и чланови њихових породица и
сви људи добре воље, приказала
и цела Србија у малом.
– Важно је да кроз културу и
уметност пренесемо поруку ко
лико је битно да поштујемо, во
лимо и помажемо једни друге.
Морамо да покажемо да смо за
једно и када је тешко и када није,
морамо да уклонимо препреке
према људима према којима жи
вот није био милостив. Треба да
градимо бољу будућност како би
наши потомци били поносни на
нас, као што смо и ми поносни на
наше претке – поручила је Суза
на Мишић.
Министар за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања,
Зоран Ђорђевић, који је Сајам
„Једнаки” посетио у друштву ам
басадора Краљевине Норвешке,
Арнеа Санеса Бјорнстада, и ам
басадора Краљевине Шведске,
Јана Лундина, истакао је да је
циљ овог сајма подизање све
сти грађана да су сви који живе
у Србији једнаки и равноправни
и додао да је ово први, али не и
последњи сајам у организацији
Министарства за рад.
– Као што и парола Сајма „Јед
наки” каже, њиме смо желели да
покажемо да заиста сви грађани
наше земље подједнако могу
да учествују у свим друштвеним
активностима и да једнако до
приносе заједници, без обзира
на то да ли припадају најстаријој
групи грађана или су то особе са
инвалидитетом – поручио је ми
нистар.
Ђорђевић је рекао и да му је
драго што је посећеност Сајма
велика, јер то значи да је Мини
старство урадило праву ствар, а
посебно је задовољан што су од
ове године свуда постављене
рампе за особе са инвалидите
том, тако да могу несметано да
посете Сајам.
Амбасадор Норвешке, Арне
Бјорнстад, истакао је да је Сајам
„Једнаки” омогућио да сви види
мо како особе са инвалидитетом
кроз своје уметничке радове и
наступе доприносе друштву и
додао да је јако добро што се овај
сајам дешава у време Сајма књи
га. Посебно је био одушевљен
штандом „Реци НЕ раду на црно”.
Амбасадор Шведске, Јан Лун
дин, рекао је да је то одличан
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пример како Србија и Министар
ство раде на пољу унапређива
ња права ОСИ и осталих рањи
вих група, и што Србија, као и
Шведска, има високих амбиција
у овој области.
Поред министра Ђорђевића,
Сајам су посетили и министар
енергетике и рударства, Алек
сандар Антић, затим министар
одбране, Александар Вулин, и
министар омладине и спорта,
Вања Удовичић, који је, заједно
са министром Зораном Ђорђе
вићем, посетио штанд РФ ПИО
и поздравио запослене у Фонду.
На штанду Министарства за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања свакодневно
су током трајања Сајма одржа
ване трибине из области које су
у надлежности овог ресора. Као
и ранијих година, на инфо пулту
РФ ПИО, где је сваки дан током
трајања Сајма радила екипа са
стављена од запослених у Ма
тичној евиденцији, Одељењу за
ПИО по међународним угово
рима и Сектору за односе с јав
ношћу, посетиоци су могли да се
информишу о правима из пен
зијског и инвалидског осигура
ња, о пензионерским картицама,
да добију листинг о стажу, пин

Министри Зоран Ђорђевић и Вања Удовичић посетили инфо пулт
Фонда ПИО

У окви
ру Сај
ма одр
жан је и
округли сто Фонда ПИО на тему
„Услови за остваривање права
из пензијског и инвалидског оси
гурања”, на коме је Момира Ла
лић, помоћник директора Секто
ра за остваривање права из ПИО
у Дирекцији РФ ПИО, говорила
о условима за стицање права из
пензијског и инвалидског осигу
рања предвиђеним одредбама
Закона о ПИО.
– Законом о ПИО обезбеђује
се остваривање права за случај
старости, инвалидности, смрти,
телесног оштећења и потребе

Са округлог стола РФ ПИО: Александар Милошевић,
Жељко Симић, Момира Лалић и Владимир Станковић

код за електронску проверу сво
јих података на сајту Фонда, као
и савет од дежурних правника.
За недељу дана приближно 500
странака добило је правну по
моћ у вези са условима за оства
ривање права на превремену и
старосну пензију, као и обрачу
ном пензије. Такође је за око 200
особа пружена информација о
пензионерским картицама и по
сетиоцима Сајма подељено око
300 обавештења о овим карти
цама.

за помоћи и негом другог лица.
Што се тиче старосне пензије,
осигураник стиче право на ста
росну пензију кад наврши 65
година живота и најмање 15 го
дина стажа осигурања, као и кад
наврши 45 година стажа осигу
рања, без обзира на навршене
године живота. Изузетно, код
осигураника жена постепено
се подиже старосна граница за
остваривање права на старосну
пензију, тако да осигураник же
на у 2018. стиче право на старо
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сну пензију кад наврши 62 годи
не живота и најмање 15 година
стажа осигурања. У 2032. години
ће бити изједначени осигураник
жена и осигураник мушкарац у
погледу услова за стицање пра
ва на старосну пензију када ће
бити потребно 65 година живо
та и најмање 15 година стажа
осигурања. Када говоримо о
превременој старосној пензи
ји, осигураник стиче право на
превремену старосну пензију
кад наврши најмање 40 година
стажа осигурања и најмање 60
година живота. Међутим, испу
ње
ње тих усло
ва се не тра
жи
одмах, већ се старосна граница
и граница навршења стажа оси
гурања постепено подижу, тако
да у 2018. години осигураник му
шкарац стиче право на превре
мену старосну пензију кад навр
ши 40 година стажа осигурања
и најмање 57 година живота, а
осигураник жена кад наврши 38
година стажа осигурања и нај
мање 56 година и четири месеца
живота. У 2024. години изједна
чавају се услови за стицање пра
ва на превремену старосну пен
зију за осигураника мушкарца и
осигураника жену – резимирала
је Момира Лалић и подсетила да
се сви обрасци захтева за оства
ривање наведених права могу
пронаћи на сајту или у филијала
ма Фонда ПИО.
Момира Лалић је нагласила да
је ступањем на снагу Закона о из
менама и допунама Закона о ПИО
30. септембра 2018. године пре
стао да важи Закон о привреме
ном уређивању начина исплате
пензија, што значи да ће почев од
исплате за месец октобар пензије
бити исплаћиване без умањења.
Драгана Грујић

актуелно
САВЕТОДАВНИ ДАНИ ИЗМЕЂУ ФОНДА ПИО СРБИЈЕ И ХЗМО

Велико интересовање
М

еђународни дани раз
говора представника
РФ ПИО са пред
став
ницима Хрватског завода за
мировинско осигурање (ХЗМО)
одржани су 2. октобра у Бачкој
Паланци и 3. и 4. октобра у Бе
ограду. Три тима саветодаваца
била су на услузи странкама у
решавању њихових правних
проблема и недоумица у вези
са пензијским осигурањем. Уз
добру организацију, стотинак
странака је примљено, и што је
најважније –сви су добили по
требне савете и информације о
којима су се распитивали.
И за овогодишње дане раз
говора грађани су показали
изузетну заинтересованост, а
примљени су, као што је и иначе
пракса, и сви који су дошли без
заказаног термина.
Тим саветодаваца из Хрватске
ове године представљале су Лу
ција Јелић, начелница Одељења
за спровођење уредбе ЕУ и ме
ђународних уговора о социјал
ном осигурању, Ленка Пирић и
Ивана Маричић, виши стручни
сарадници – специјалисте за
пензијско осигурање.
Ленка Пирић, представница
ХЗМО, истакла је да је све функ
ционисало беспрекорно, да су
везе биле одличне а колеге из
РФ ПИО веома тачне. Нагласила
је да је посебно задовољна због
тога што су успели да реше више
од 70 одсто ургенција одмах или
су у завршној фази решавања.
– Ове године најчешћа пи
тања односила су се на стање
поступка у Хрватској. Тачније,
у којој су фази захтеви који су
прослеђени у Хрватску, да ли
се може убрзати њихово реша

Српски и хрватски саветодавци у Београду

вање. Било је и питања у вези
са утврђивањем стажа, као и
о неисплаћеним пензијама за
раздобље 1991–1997. године.
Надам се да смо успели да раш
чистимо све дилеме. Странке су
се распитивале и о жалбеним
поступцима и убрзавању тих
поступака. Морам признати да
је све заиста протекло веома
добро, јер смо имали приступ
својим базама и електронском
предмету, тако да су осигурани
ци на лицу места могли да виде
која су документа послали а која
нису. У случајевима где су неки
документи недостајали, нпр. по
тврда о животу, потврда деви
зног рачуна, као и лични иден
тификациони број, уручили смо
обрасце које странке морају да
попуне и доставе нашој поре
ској упра
ви у Хр
ват
ској. То је
неопходно да би им се доделио
лични идентификациони број
(ОИБ), јер без тога не може да се
изврши исплата пензије. Надам
се да смо у том сегменту успе

Бачка Палaнка била добар домаћин

ли да убрзамо све те процесе ције са подручја филијала РФ
и да ће странке брже успети да ПИО из Војводине, хрватски са
остваре своје право на пензију – ветодавци ће проверити стање
по повратку у Хрватску.
резимирала је Ленка Пирић.
За дане разговора у Београду
Саветодавни тим из Филијале
РФ ПИО Бачка Паланка чинили опредељен је саветодавни тим
су Милан Пајић, начелник оде који су чиниле Слађана Коваче
љења у Филијали, и Борислав вић, координатор у Ино одеље
Совиљ, координатор за оства њу за бивше републике СФРЈ из
ривање права из ПИО – контро Филијале за град Београд, Дани
лор, а у разговорима је учество јела Рачић, шеф Одсека за оства
вала и Милица Рацков, начелни ривање права из ПИО по међу
народним уговорима, и Милош
ца одељења у Дирекцији ПФ.
У Бачкој Паланци саветодавци Пантелић, шеф Одсека за кон
су примили 15 странака и све су тролу нацрта решења у Служби
добиле тражене саве
те и помоћ у решавању
својих захтева. Како
Сталне активности
кажу наши стручњаци,
Међународни саветодавни дани са
странке су долазиле
носиоцем пензијског осигурања Ре
због проблема са већ
публике Мађарском биће одржани 6.
решеним предметима,
новембра у Суботици, а у плану су и
затим да би провери
дани разговора са Босном и Херцего
ли износ пензије, да се
вином.
распитају о условима
Саветодавни дани са Црном Гором
за остваривање права
одржани су 23. и 24. октобра у Бије
на пензију, ради доде
лом Пољу и Подгорици.
ле „особног идентифи
кационог броја” (ОИБ),
неки су пожуривали завршетак Филијале за град Београд I.
По савет или одговор у Бе
поступка у Хрватској, или су до
шли због других питања у вези ограду дошло је 85 странака.
са остваривањем права из ПИО Саветодавци кажу да су се ове
године питања најчешће одно
у Републици Хрватској.
Милица Рацков и Ленка Пи сила на потврду стажа у Хрват
рић су на лицу места размени ској и да је углавном било неког
ле ургенције. Установљено је да спорног стажа који Хрватска ни
је од 20 ургенција са хрватске је потврдила, али да су те стран
стране већ решено десет, а за ке добиле потпуне информације
остале ће се проверити у којој о томе шта све треба да доставе.
Сумирајући шта је урађено за
су фази решавања. За 24 урген
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ова три дана саветовања, прав
ни тим из Хрватске је истакао да
су разговори и у Бачкој Паланци
и у Београду протекли у пријат
ној атмосфери, да су услови за
рад и сарадња били одлични,
док су наши саветодавци нагла
сили да је рад са странкама био
успешан и да су дани разговора
одлична прилика за размену ис
кустава стручњака оба фонда.
Када је реч о грађанима, сви
су потврдили да је овакво сусре
тање, без одласка у другу репу
блику, веома корисно јер су мо
гли на лицу места да добију кон
кретне одговоре на сва спорна
питања која су их мучила.
Пензионер Стево Квргић ра
дио је као железничар у Загре
бу и Кутини и дошао је у Бачку
Паланку по савет у вези са не
признатим делом радног стажа
оствареног у Хрватској, док је
Стојанка Десница, која је ради
ла као туристички радник у Ис
три, покушала да реши проблем
због непризнате три године
радног стажа.
Зорица Кандић (68) из Младе
новца дошла је уместо мужа да
би разјаснила проблем у вези са
регулисањем радног стажа.
– Мом мужу није уписан сав
радни стаж, конкретно недоста
је му седам година из времена
када је радио у Загребу, па сам
дошла да уз помоћ саветодава
ца исправимо неправилности.
Посаветовали су ме да напишем
изјаву у вези са тим годинама
које недостају и да је предам у
Немањину 30 па да сачекамо
одговор. Саветодавци су били
веома љубазни – рекла је Зори
ца Кандић.
Динарко
Попдимитровски
(68) из Земуна каже да му пен
зија није била регулисана како
треба. Саветодавци су му помо
гли да отклони неке недостатке
и да исправи податке који су
били погрешно евидентирани,
а рекли су му и да ће у скорије
време да реше тај проблем, тако
да ће добити и коначно решење
о пензији.
Већина странака била је задо
вољна добијеним одговорима и
саветима уз напомену да је овај
вид сарадње између два фонда
неопходан како би се оваква и
слична питања што брже и не
посредније решавала.
Драгана Грујић
Драган Кораћ
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ПРИМАЊЕ ПЕНЗИЈЕ И ОСТАЛИХ ПРАВА ПРЕКО ДРУГОГ ЛИЦА

Измене прописа у
случају пуномоћја
П

рема важећим пропи
сима, корисници пен
зија и осталих права
који имају пребивалиште у Ре
публици Србији могу изабра
ти начин на који ће им Фонд
ПИО исплаћивати пензију, а то
може бити исплата на текући
рачун, на кућну адресу, преко
шалтера испоручне поште, на
рачун установе у коју је кори
сник смештен или преко пуно
моћника.
Поред тога, корисницима
пензија који имају пребивали
ште ван територије Републике
Србије, Фонд омогућује испла
ту пензија на девизни рачун.
Начин исплате се, наравно,
може променити у току кори
шћења права, уколико кори
сник, односно прималац за то
поднесе захтев.
Један од начина исплате
пензија и осталих права по пи
тању којег однедавно постоје
новине у закону јесте исплата
преко пуномоћника. Наиме,
у претходној верзији Закона
о ПИО корисник је могао да
овласти друго лице да у ње

Сузана Воркапић

гово име прима пензију и нов
чану накнаду, а овлашћење је
важило најдуже 12 месеци од
дана његовог издавања. Оно
је могло да се продужи, а у том
случају обавеза корисника је
била да до 30 дана пре истека
рока важења овлашћења до
стави Фонду ново овлашћење,
односно овлашћење којим се
продужава постојеће.
Како нам објашњава Суза
на Воркапић, начелница Оде
љења за исплату пензија по
домаћим прописима у Дирек
цији Фонда ПИО, у складу са

Шта је потребно за добијање
пуномоћја
Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима
пензију, односно новчану накнаду, потребно је да достави ове
рено пуномоћје, као и доказ о пребивалишту пуномоћника.
Подаци које пуномоћје треба да садржи су следећи:
• за корисника права – име и презиме, ЈМБГ, број личне кар
те и адресне податке;
• за пуномоћника – име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и
адресне податке;
• сагласност корисника права да пуномоћник у његово име
прима пензију;
• начин исплате који може бити:
a) на кућну адресу пуномоћника (само за пуномоћја која су
оверена закључно са 31. 12. 2018. године, а за пуномоћја
која су оверена након 1. 1. 2019. године исплата се врши ис
кључиво на текући рачун пуномоћника);
б) на текући рачун пуномоћника који има у пословној банци;
• број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
• оверу од стране јавног бележника, односно нотара и Фонда
ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа).
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изменама Закона о ПИО који
је ступио на снагу 1. октобра
ове године, корисник пензи
је и новчане накнаде може да
овласти пуномоћника да у ње
гово име прима пензију и нов
чану накнаду, пуномоћје мора
бити оверено и сада важи до
његовог опозива од стране ко
рисника, односно до дана смр
ти корисника. Према прописи
ма, пуномоћје треба да буде
оверено код јавног бележни
ка, односно нотара, и у Фонду
ПИО (овера се може урадити и
код другог надлежног органа).
– Корисници су до сада били
у обавези да једном годишње
Фонду достављају пуномоћје,
а уколико то нису чинили на
време долазило је до привре
меног обустављања исплате,
што је усложњавало посао, јер
су морали да се прате рокови
за истицање важења пуномоћ
ја, обуставља исплата и доно
се решења о обустави, а затим
и о поновном успостављању
исплате. Сада су прописи по
овом питању боље уређени –
појашњава Сузана Воркапић.
Важеће пуномоћје корисник
може у сваком тренутку опо
звати, а у том случају има оба
везу да достави Фонду изјаву о
опозиву пуномоћја, као и да се
изјасни о даљем начину испла
те. Уколико се корисник након
опозива пуномоћја не изјасни
о даљем начину исплате, Фонд
ће, према подацима којима
располаже, исплату вршити
на кућну адресу корисника, на
територији Републике Србије.
У случају да, према подацима
Фонда, корисник нема адресу
на територији Републике Срби
је, исплата оствареног права ће
привремено бити обустављена.
Подсећамо и да су корисник,
прималац и пуномоћник, пре
ма закону, обавезни да пријаве
Фонду сваку промену која је од
утицаја на остварено право и
обим коришћења тог права.
В. Кадић

поводи
ШЕСНАЕСТО САВЕТОВАЊЕ ЛЕКАРА ВЕШТАКА РФ ПИО

Стално усавршавање и
стицањe нових знања
О

д 25. до 28. сеп
тем
бра
ове године у Врњачкој
Бањи је одржано XVI
Саветовање лекара вештака
Републичког фонда ПИО. Теме
овогодишњег саветовања биле
су „Нова достигнућа у дијагно
стици и лечењу”, са освртом на
неуролошке болести, и „Мето
дологија процене функционал
ног статуса деце по доменима
развоја”.
Саветовање је отворио проф.
др Берислав Векић, државни
секретар у Министарству здра
вља, а др Дика Кајевић, дирек
тор Сектора за медицинско ве
штачење РФ ПИО, представио
је извештај о раду Сектора и ре
зултате постигнуте у претходној
години.
Према речима др Кајевића,
овогодишње саветовање лека
ра вештака Фонда ПИО имало је
четири целине.
– У оквиру једне целине ле
кари вештаци Фонда разматра
ли су проблеме и усаглашавали
ставове у оквиру специјали
стичких група – неуропсихи
јатрије, интерне медицине и
хирургије. Друга целина се
односила на предавања про
фесора Медицинског факул
тета Универзитета у Београду
о новинама у дијагностици и
лечењу различитих обољења.
Посебна сесија била је посве
ћена сарадњи са Националном
службом за запошљавање у ве
зи са вештачењем по Закону о
запошљавању особа са инвали
дитетом. У оквиру ње, на зајед
ничком скупу лекара вештака
Фонда и представника Нацио
налне службе за запошљавање,
говорило се о критеријумима и

Државни секретар проф. др Берислав Векић отвара саветовање

актуелним проблемима у вези
са проценом радне способно
сти лица са инвалидитетом. Че
тврта целина организована је у
сарадњи са Институтом за јавно
здравље Србије „Др Милан Јо
вановић Батут”, а односила се
на вештачења која су однедав
но у надлежности Фонда ПИО, а
односе се на посебну негу дете
та. У оквиру ове целине разма
трана је методологија процене
функционалног статуса деце по
доменима развоја и усаглашени
су критеријуми у погледу оба
вљања вештачења – наводи др
Дика Кајевић.
Лекари вештаци су током са
ветовања такође упознати са

предложеним изменама и допу
нама Закона о ПИО, посебно са
изменама које се тичу медицин
ског вештачења, а у складу са
којима ће се извршити и измене
Правилника о образовању, ор
ганизацији и начину рада орга
на вештачења РФ ПИО.
И овогодишње саветовање
било је веома посећено. Поред
универзитетских
професора,
предавача и гостујућих стручња
ка, саветовању су присуствовали
запослени лекари из Дирекције
РФ ПИО у Београду, из Новог Са
да, Крагујевца и Ниша, као и ко
леге лекари вештаци из Фонда за
пензијско и инвалидско осигура
ње Републике Српске и из Инсти

тута за медицинско вештачење
здравственог стања из Сарајева,
Федерација БиХ.
– Саветовање се сваке године
организује у циљу стицања нових
знања и праћења достигнућа у
области медицине која су од ути
цаја на област којом се бавимо,
као и да би се са стручњацима
различитих специјалности раз
мотриле недоумице и евентуал
ни проблеми који постоје у прак
си. Крајњи циљ је свакако уна
пређивање рада нашег сектора и
Фонда ПИО да би осигураници и
корисници на што бољи и ефика
снији начин остварили своја пра
ва – каже др Дика Кајевић.
Весна Кадић

Нови погребни трошкови – 37.460 динара
Накнада погребних трошкова
која се исплаћује фамилијама пре
минулих пензионера или ономе
ко је платио сахрану, у октобру,

новембру и децембру ове годи
не износи 37.460 динара. Захтев
за исплату накнаде са детаљима о
потребној документацији може се
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наћи на шалтерима филијала или
одштампати са сајта Фонда ПИО,
мени Обрасци (w ww.pio.rs).

Г. О.
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између два броја
Врњачка Бања:
отворено 
одељење 
хемодијализе
После десетогодишње паузе, на
опште задовољство бројних паци
јената, у Специјалној болници за
интерне болести у Врњачкој Бањи
11. октобра отворено је одељење
за хемодијализу.
Пригодној свечаности прису
ствовали су високи званичници из
Министарства здравља и локалне
самоуправе, лекари и медицинско
особље, као и бројни гости.
Тренутно је због техничких мо
гућности на хемодијализи десетак
пацијената који су на ову врсту
терапије путовали у краљевачку
болницу. У плану је и преузимање
пацијената из Трстеника који на хе
модијализу иду у Крушевац.

Солидарна помоћ за пензионере
Општинско удружење
пензионера Стара Пазова
и ове године је поделило
најугроженијим чланови
ма хуманитарну помоћ у
вред
но
сти од 80.000 ди
нара које је добило од
ПИО Фон
да. Пре
ма ре
чима председнице ста
ропазовачког удружења,
Војиславке Крижановски,
ова помоћ се остварује
средствима добијеним од
Фонда ПИО.
Право на солидарну помоћ имају пензионери чија пензија не прелази 13.000 динара, али се
увек гледа ко је у најтежој материјалној ситуацији. Од добијених средстава направљен је 81
пакет са основним намирницама и средствима за хигијену.
Са подручја пазовачке организације пензионера бесплатан опоравак у бањама Србије ко
ристиће 87 пензионера. Председница удружења додаје да и они организују излете и дружења,
а последње путовање било је за Голубац и Сребрно језеро. У клубу за дневни боравак у старо
пазовачком парку сваке друге недеље организују се дружења у з музику.

У Врању 
прослављен
Дан старих
У организацији Центра за соци
јани рад и Удружења за родну рав
ноправност и толеранцију, у врањ
ском прихватилишту за стара лица
свечано је прослављен Дан старих.
Прихватилиште је почело са радом
2008. године. У летњим месецима
смештај у овим просторијама про
нађе тридесетак корисника, док се
зими број удвостручи.
– Овде бораве корисници из целог Пчињског округа. Поред смештаја, постоје и радионице за
хеклање, плетење и сликање. Ту су обавезно и забавне игре, шах, домине и др.– каже директор
ка Ивана Тасић.
Често се организују и посете манастирима, а смештај и брига особља су на завидним нивоу,
тако да се корисници овде осећају пријатно.

И пензионери 
воле позориште
На иницијативу Завичајног дру
штва „Краљево” и Градског удру
жења пензионера, а поводом
октобра, месеца посвећеног за
штити старих особа, Краљевачко
позориште КПК је за најстарије
Краљевчане приредило две по
зоришне представе. Једна је била
бесплатна, док су за другу пензи
онери имали попуст од 50 одсто
па су улазницу плаћали свега 150
динара.

Рума: обележили месец старих
Поводом Међународног дана старијих Геронтолошки центар
„Срем” посетили су представници Општинске организације Цр
веног крста, Хигијенског завода за јавно здравље из Сремске
Митровице и Средње медицинске школе „Драгиња Никшић” из
тог сремског места.
Корисници су могли да чују предавања о карциному дојке, хе
патитису и болу у леђима. У сали за физикалну терапију румске
установе ученици из Сремске Митровице демонстрирали су на
корисницима технике масаже и вежбе које се примењују код бо
ла у леђима.
Поводом Дана старих за кориснике ГЦ „Срем” организован је и
излет у Београд на који је ишло 18 корисника у пратњи запослених у установи и гостију који
су им се придружили.
У Геронтолошком центру „Срем” 24. октобра приређена је позоришна представа „Лажи ме”.
У препуном холу румске Установе ову дуо-драму у режији Драгослава Дабића, извели су по
знати глумци Сандра Бугарски из Београдског драмског позоришта и Александар Дунић из
Позоришта на Теразијама. Задовољство је било обострано и са уметницима је договорена
даља сарадња.
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За прву представу, „Ручни рад”,
коју је према тексту Жан-Клода
Даноа режирао новосадски реди
тељ и глумац Радослав Миленко
вић, сала је била дупке пуна.
Убрзо потом, за најстарије Кра
љевчане позориште је одиграло и
представу „Ожалошћена фамили
ја” коју је по мотивима Нушићеве
комедије режирао Миодраг Ди
нуловић. Сала је, разуме се, опет
била пуна љубитеља позоришне
уметности.
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Просечна зарада
у августу  
49.773 динара

Наша параолимпијка
најбоља на свету
Српска параолимпијка Борислава Пе
рић Ранковић остварила је велики успех,
освојила је титулу светске шампионке у
конкуренцији стонотенисерки са инва
лидитетом 20. октобра на Светском пр
венству у Словенији. После титуле пара
олимпијске победнице и европске прва
киње, Борислава је своју богату збирку
трофеја употпунила и светским златом.

Просечна нето зарада у Србији за
август 2018. године износила је 49.773
динара, што је за 6,8 одсто номинално
и за 4,1 одсто реално повећање у одно
су на исти месец прошле године, обја
вио је Републички завод за статистику.

Обреновац: пригодни програми за најстарије
Просечна бруто плата за август из
носила је 68.831 динар, што је на годи
шњем нивоу раст од 6,2 одсто номи
нално, односно3,5 посто реално.

Сајам запошљавања
у Новом Саду
Недавно је у Новом Саду одржан Са
јам запошљавања који су заједно орга
низовали град Нови Сад и Национална
служба за запошљавање Филијала Но
ви Сад.

Поводом 1. октобра, Дана старијих особа,
у Обреновцу је одржано неколико пропрат
них манифестација. Под слоганом „најмлађи
за најстарије”, штићеници Геронтолошког
центра били су гости у неколико обрено
вачких вртића, а деца су за њих припремила
пригодан програм.
Дом старих лица у Обреновцу три годи
не заредом посећују чланови Клуба пен
зионера. Овога пута пред својим колегама
наступила је певачка група са сплетом из
ворних песама и шлагера.
Месец солидарности са старим лицима увеличали су наступи обреновачких КУД-ова и осно
ваца који су за кориснике Дома старих извели пригодан културно-забавни програм. Ученици
основне школе из Дражевца припремили су наступ фолклорне, рецитаторске и певачке секци
је. У плану су посете и основаца из школа „Јован Јовановић Змај” и „Посавски партизани”.
У Клубу пензионера у Обреновцу недавно је одржан заједнички концерт мешовите певачке
етно групе, састављене од извођача из неколико београдских клубова за најстарије. На репер
тоару су биле изворне и староградске песме.

Представа
корисника 
Дома Вождовац
У оквиру програма на Сајму „Једнаки”
корисници Дома Вождовац извели су
позоришни комад „Србија у Великом
рату 1914–1918”, у коме је у улози
Франше д’Епереа наступио и награ
ђени сарадник „Гласа осигураника”,
Петар Петровић.

Снежана Седлар (десно) и Татјана
Видовић у обиласку штандова

Сајам је отворила Снежана Седлар,
директорка Покрајинске службе за
запошљавање, која је том приликом,
осим значаја сајмова за брже прона
лажење посла, похвалила и добар рад
Савета за запошљавање у 45 војвођан
ских општина.
Татјана Видовић, директорка Фили
јале НСЗ Нови Сад, навела је да је на
крају августа ове године на њиховој
евиденцији било 15.018 незапослених,
што је за 16,19 одсто мање у односу на
исти месец 2017.
На сајму је учествовало 60 послода
ваца који су пријавили више од 3.000
слободних радних места а највећу шан
су да пронађу посао имали су радници
у производњи, продавци, медицинске
сестре, возачи и магационери, затим
информатичари, графички дизајнери,
фармацеути...

Девети инклузивни
фестивал „Ноте за све”
У сусрет обележавању дана крагујевачког
Завода за збрињавање одраслих „Мале Пче
лице”, у Књажевско-српском театру у Крагу
јевцу 19. октобра одржан је девети Међуна
родни инклузивни фестивал „Ноте за све”, ко
ји је окупио велики број учесника и гостију.
Реч је о једином инклузивном музичком фе
стивалу у Србији који промовише различите
музичке активности и таленте корисника ин
ституција социјалне заштите, деце са сметња
ма у развоју и деце са инвалидитетом.
У оквиру обележавања дана Завода „Мале
Пчелице” одржана је и Међународна ликов
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на колонија која је окупила десетак уметника
из Француске, Бугарске, Словеније, Украјине,
Црне Горе, Македоније, Босне и Херцегови
не и Србије, који ће своје радове даровати
Заводу. Поред тога, у Заводу „Мале Пчелице”
отворене су реновиране просторије кухиње,
пекаре, соба за посете и вешераја.
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актуелно
ОБЕЛЕЖЕНО 72 ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА И РАДА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА

Подршка за 40.000 корисника
годишње
С

вечаност поводом обележавања 72
године постојања и рада Удружења
пензионера града Новог Сада одр
жана је 26. октобра у Новом Саду. На све
чаности је представљена Монографија
„Удружење пензионера града Новог Сада
1946–2016”, као и споразум о побољшању
материјалног положаја корисника пензија.
Прослави су присуствовали многобројни
гости са републичког, покрајинског и град
ског нивоа власти, затим из установа и ор
ганизација са којима Удружење сарађује,
као и њихове колеге из братског Удружења
пензионера града Ниша.
Присутне су поздравили, између осталих,
Небојша Стефановић, потпредседник Владе
Републике Србије и министар унутрашњих
послова, Предраг Вулетић, покрајински се
кретар за социјалну политику, демографију
и равноправност полова, Милош Вучевић,
градоначелник Новог Сада, и успешни до
маћин Момо Чолаковић, председник Удру
жења пензионера града Новог Сада. Све
чаности су, између осталих, присуствовали
и др Александар Милошевић, заменик ди
ректора Републичког фонда ПИО, Славко
Имрић, директор Покрајинског фонда ПИО,
његов заменик Чедомир Француски, Милан
Ненадић, председник Савеза пензионера
Војводине, Драган Петковић, секретар Са
веза пензионера Србије, и Здравко Јелу
шић, председник Скупштине града Новог
Сада.
Потпредседник владе и министар Стефа
новић пренео је велике поздраве пензио
нерима од председника Републике, Алек
сандра Вучића.
– Ово је прилика да још једном захвалим
свима вама који сте као учесници ратова
ослободили ову земљу од разних окупаци
ја, и свима вама који сте се борили за њу и у
миру, биткама за изградњу болница, фабри
ка и путева. Преносим вам и велике поздра
ве председника Републике Александра Ву
чића, који изузетно цени пензионере. Хоћу
још једном да вам захвалим, и у његово
име, што сте поднели сваки терет и успели
да помогнете да наша земља данас стане на
своје ноге – рекао је Небојша Стефановић.
Стефановић је овом приликом поручио
да пензионерима не мањка енергије и на
вео пример како се могу укључити у дру
штвене активности.
– Министарство унутрашњих послова
укључило је прошле године пензиониса
не полицајце и ватрогасце, људе огромног
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знања и искуства, када смо у основне шко
ле уводили предмет Основи безбедности
деце. Они заједно са активним полицајцима
преносе своје знање деци у првом, четвр
том и шестом разреду и подучавају их како
да буду безбедни у саобраћају, да кажу не
дрогама, како да се понашају у случају по
жара и још много тога – рекао је Стефано
вић.
Министар је истакао да је неопходно да
као једно озбиљно и зрело друштво увек
показујемо бригу о пензионерима.
Предраг Вулетић је такође захвалио пен
зионерима што су помогли Србији када јој
је било најтеже.
– Велико хвала у име Покрајинске владе,
на челу са председником Игором Мирови
ћем. Били сте најхрабрији када је привре
ди Србије било тешко, а вама још теже, али
сте помогли нашој држави да се подигне.
Покрајинска влада је препознала потребу
да буде партнер вашем удружењу, и то смо
доказали заједничким пројектима. Седам
десет две године помагања онима којима је
најтеже је ваше велико достигнуће, и због
тога ће Покрајинска вада за вас увек бити ту
– рекао је овом приликом Предраг Вулетић.
Милош Вучевић је захвалио пензионе
рима на свему што су учинили док су били
радно активни, али и за помоћ држави да
превазиђе економске тешкоће, и истакао
да је комуникација између Удружења и гра
да одлична.
– Обавеза нас млађих је да негујемо ме
ђугенерацијску солидарност и да помог
немо пензионерима да уживају у трећем
добу. На нама је да сачувамо оно што нам

је остављено и створимо нове вредности,
јер само тако можемо створити сигурнију
будућност за све. Зато отварамо фабрике,
привлачимо инвестиције и боримо се за
нова радне места – рекао је Вучевић у обра
ћању присутнима.
Председник Удружења пензионера гра
да Новог Сада Момо Чолаковић истакао је
да ово удружење броји око 25.000 чланова,
а корисницима пружа двадесетак услуга и
годишње услужи више од 40.000 пензионе
ра. Како је истакао, захваљујући сарадњи
са градом Новим Садом континуирано се
доприноси побољшању социјалног и ма
теријалног положаја корисника пензија, и
то путем мера као што су јефтинији превоз,
организована помоћ и нега, бесплатан бо
равак у бањама... о чему је потписан и спо
разум са више од 40 субјеката, институција,
предузећа, установа у граду.
Чолаковић је навео и да је Монографија
Удружења, која је овом приликом предста
вљена, успешно сачувала од заборава део
прошлости Удружења. У њој су забележе
ни резултати рада које су чланови Удру
жења досад остварили на многобројним
пољима.
По примерак монографије Момо Чола
ковић је уручио заслужним појединцима,
установама и институцијама, као и донато
рима који су помогли објављивање ове зна
чајне публикације, а међу њима и представ
ницима РФ ПИО.
Након официјелног дела свечаности чла
нови КУД Удружења извели су пригодан
уметнички програм.
Мирослав Мектеровић
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ

И даље смањена приступачност
кључним објектима

П

оводом 15. октобра, Међународног
дана слепих и слабовидих, мини
стар за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Зоран Ђорђевић и в.д.
помоћника министра у Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом Биљана Барошевић
састали су се са представницима Савеза сле
пих и слабовидих Србије, Градске организа
ције слепих Београд и Националне органи
зације особа са инвалидитетом Србије.
Министар Ђорђевић је том приликом
истакао да су слепи и слабовиди у Мини
старству увек добродошли са конкретним
идејама, пројектима и предлозима како би
њихов положај био што бољи. Ђорђевић је
окупљенима представио и идеју да се од
штампа серија поштанских маркица са при
годном сликом поводом 3. децембра, Међу
народног дана особа са инвалидитетом.
Милан Стошић, председник Савеза сле
пих Србије, захвалио је министру на доса
дашњој сарадњи и пројектима које Мини
старство континуирано подржава (адапта
ција највеће библиотеке за слепе на Балка
ну „Др Милан Будимир”).
Никола Ђорђевић, председник Градске
организације слепих Београд, похвалио је
сарадњу са Министарством и пројекат чи
јом реализацијом је у Београду озвучено
више од 500 семафорских раскрсница. На
састанку је договорено да се у следећој го
дини настави са озвучавањем семафорске
сигнализације у осталим градовима Србије.
С обзиром на то да је у току процес дигита
лизације, договорено је и да Министарство
подржи пројекат Савеза слепих Србије „Ди
гитализација аудио књига”, што подразумева
пребацивање књига са магнетофонских трака
и аудио касета у дигиталне формате. У сврху
дигитализације аудио књига за слепе и слабо
виде особе биће издвојено 1.200.000 динара.

Представници Савеза слепих Србије са министром Зораном Ђорђевићем
и в.д. помоћника министра Биљаном Барошевић

Међународни дан слепих, који је познат и
као Дан белог штапа, у свету се обележава
више од пола века. То је прилика да се јав
ности укаже на проблеме са којима се сле
пе и слабовиде особе свакодневно сусрећу,
али и да се истакне оно што је до сада ура
ђено и што треба да се уради у циљу уна
пређења квалитета живота ових људи.
Међународни дан слепих и слабовидих
ове године у Србији је обележило више од
12.000 особа са оштећеним видом, колико
их, према подацима Удружења „Бели штап”,
има у нашој земљи.
Међутим, и ове године дочекали су га у
условима смањене приступачности кључ
ним објектима, али и информацијама, за
кључак је Посебног извештаја заштитника
грађана „Прис тупачност за све” који је 15.
октобра предс тављен у Београду.
Према подацима из тог извештаја, иако је
Србија усвојила више закона и прописа ко
ји се баве проблемима које имају особе са

инвалидитетом и регулишу њихов положај,
приступачност остаје кључни проблем – и
то кључних објеката које особе са инвали
дитетом најчешће користе, као што су ло
калне институције, домови здравља, цен
три за социјални рад, итд.
И поред напора које локалне самоу
праве улажу у елиминисање физичких
препрека, информационе баријере су у
другом плану, додаје се у извештају и пре
поручује да се позабаве и тим сегментом
живота слепих и слабовидих. Делу локал
них самоуправа проблем је новац, али он,
нажалост, није највећи проблем и препре
ка да би институције, објекти, јавни про
стор, превоз, услуге и информације биле
приступачне грађанима са инвалидите
том, већ недостатак свести да се мора ра
дити на решавању тог проблема, каже се
у извештају заштитника грађана поводом
Међународног дана слепих.
Г. О.

Крагујевац: годишње саветовање Савеза слепих Србије
сници скупа истакли су да је
највећи проблем запошља
вање
високообразованих
слепих и слабовидих лица,
упркос примени Закона о
професионалној рехабилита
цији и запошљавању особа са
инвалидитетом.
На подручју града Крагу
јевца и општина Шумадијског
округа живи око 400 слепих и
слабовидих особа.
М. Сантрач

У Крагујевцу је одржано тради
ционално годишње саветовање
Савеза слепих Србије са локал
ним организацијама Савеза и
установама за слепе и слабовиде
особе. Представници више од че
трдесет локалних организација
слепих и слабовидих говорили су
о резултатима у остваривању сво
јих права и сарадњи са државним
и локалним институцијама.
Кад је реч о могућностима
запошљавања ових особа, уче
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2018.
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актуелно
СИР ВОЈВОДИНЕ ОРГАНИЗОВАО СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ У СУБОТИЦИ

Тежак положај корисника
50 одсто инвалидске пензије
У

организацији Савеза ин
валида рада Војводине и
суорганизацији Општин
ске организације инвалида ра
да Суботице почетком октобра
одржано је стручно саветова
ње у Суботици. Представници
извршних одбора СИР Србије,
СИР Вој
во
ди
не и ОО СИР Су
ботице и њихови гости инфор
мисани су о темама „Решавање
питања корисника накнаде од
50 посто инвалидске пензије”
и „Унапређење положаја особа
са инвалидитетом – инвалида
рада, кроз финансирање пла
нова и пројеката организаци
ја”. Уводна излагања имали су
Славко Имрић, директор По
крајинског фонда ПИО, и Божи
дар Цекић, председник СИР Ср
бије, члан Савета Владе Србије
и члан Већа самосталних синди
ката Србије.
Стана Свиларов, председни
ца СИР Војводине, истакла је да
је ово саветовање подржало и
делимично финансирало Мини
старство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Сектор за заштиту ОСИ.
– Определили смо се за ове
теме јер у овом моменту је по
требно да причамо и о начину
финансирања организација ко
је окупљају ОСИ – о пројекти
ма, затим о недавно усвојеним
изменама и допунама Закона о
ПИО, као и о нашој „вечитој” те
ми – Закону о професионалној
рехабилитацији и запошљава
њу ОСИ, односно решавању пи
тања инвалида рада корисника
накнаде од 50 посто инвалид
ске пензије – навела је председ
ница СИР Војводине.
Домаћин скупа Станко Ним
чевић, председник ОО СИР Су
ботице и потпредседник СИР
Србије, захвалио је институци
јама државе са свих нивоа вла
сти и невладином сектору који
већ дуги низ година подржава
ју инвалиде рада у Суботици.
Посебно је истакао значајну и
квалитетну подршку из Градске
12

На скупу у Суботици говорило се о унапређењу положаја ОСИ

управе Суботице, јер је захва
љујући томе Суботица један од
водећих градова у Србији када
је реч о запошљавању ОСИ.
И Славко Имрић, директор
ПФ ПИО, навео је да је резултат
такве подршке ОСИ у Суботици
чињеница да у овом граду да
нас има само 138 корисника на
кнаде од 50 одсто инвалидске
пензије, односно најмање у Вој
водини – у сразмери са бројем
осигураника.
Славко Имрић је изнео и ста
тистичке податке из базе пода
така Фонда ПИО који говоре о
тешком положају ове категори
је корисника права из ПИО.
– Минималан износ који ови
људи месечно примају на име
надокнаде износи 4.318 дина
ра. Про
се
чан из
нос је 12.530
динара, док веома мали про
ценат ових лица прима најви
ши износ од око 29.500 динара.
Број корисника ове месечне
принадлежности који су данас
у исплати Покрајинског фон
да ПИО је драстично смањен у
односу на ранији период, и из
носи 4.372 лица, што је скоро
четвртина укупног броја у Репу
бличком фонду ПИО – рекао је
Славко Имрић.
Говорећи о неким одредбама
Закона о изменама и допунама
Закона о ПИО Имрић je истакао
да је једна од кључних измена

укидање Закона о привреме
ном уређивању начина исплата
пензија, захваљујући којој ће
пензионери октобарску пензи
ју добити без умањења.
Он је рекао и да је новим за
коном дата могућност Влади
Србије за исплату новчаног
износа као увећања уз пензи
ју, у зависности од економских
кретања и финансијских могућ
ности буџета Републике Србије.
Навео је и да је укинут обавезни
контролни преглед за корисни
ке инвалидске пензије, осим у
изузетним случајевима.
Славко Имрић је позвао при
сутне инвалидске пензионере да
подсете колеге да преузму своје
пензионерске картице уколико
их још нису подигли и истакао да
се таква картица издаје и у разви
јеним земљама Европе.
Председник СИР Србије Бо
жидар Цекић говорио је, изме
ђу осталог, о начинима финан
сирања организација инвалида
рада у наредној години. Похва
лио је изузетно добру сарадњу
по овом питању са ресорним
министарством и навео да је
пројектно финансирање основ
ни модел финансирања ових
организација на свим нивоима
– од локалног, покрајинског до
републичког.
– Морамо израђивати про
јекте којима ћемо код Мини
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старства за рад конкурисати за
потребна средства, јер то је наш
главни извор финансија. Град
ске и општинске организације
праве пројекте на бази својих
активности, попут спортских,
музичких, за организовање три
бина и округлих столова који се
баве важним питањима у вези
са ОСИ. Председници наших
организација већ имају иску
ства у томе, и то раде успешно
и на осталим нивоима. Посеб
но желим да истакнем да смо
остварили веома висок ниво
јединства и сарадње унутар Са
веза инвалида рада – нагласио
је Божидар Цекић.
Учесници скупа једногласно
су усвојили препоруке и за
кључке са овог саветовања.
Скупу у Суботици присуство
вали су и Предраг Радовић,
помоћник покрајинског секре
тара за социјалну политику,
равноправност полова и демо
графију, Чедомир Француски,
заменик директора ПФ ПИО,
Стеван Радишић, потпредсед
ник СИР Вој
во
ди
не, проф. др
Етел Јеринић, помоћница гра
доначелника Суботице, Марко
Марић, посланик Скупштине
АПВ, Милан Поповић, председ
ник СССС Суботице, и Снежана
Марић, директорка Филијале
РФ ПИО Суботица.
Мирослав Мектеровић

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА „МИ СМО ШАМПИОНИ” ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТАРИХ

У славу достојанства старијих
П

оводом првог октобра,
Међународног дана ста
ријих особа, у пешачкој
зони Београда приређена је из
ложба фотографија под називом
„Ми смо шампиони”. Изложба је
организована у партнерству Цр
веног крста Србије и Поверени
ка за заштиту равноправности
кроз пројекте „Иницијатива за
социјално укључивање старијих
особа” и „Мост разумевања – ме
ђугенерацијска солидарност”,
уз подршку кабинета министра
без портфеља задуженог за де
мографију и популациону поли
тику.
Обележавање Међународног
дана старијих особа било је ове
године посвећено равноправно
сти и људским правима старијих,
а у складу са 70. годишњицом
усвајања Универзалне деклара
ције о људским правима. Изло
жба фотографија „Ми смо шам
пиони” слави достојанство и
допринос старијих особа у дру
штву, подсећајући, такође, и да је
социјална укљученост старијих у
свим областима важна за развој
сваког друштва. Учешће позна
тог америчког фотографа Харви
ја Лојда на изложби који не само
да је са пуне 92 године и даље
активан и ствара, већ је и цело
купну своју поетику променио
након што је ушао у девету деце
нију живота, на најбољи начин је
демонстрирало вредност здра
вог и активног старења.
Изложба је свечано отворена
1. октобра 2018. године у Кнез
Михаиловој улици, у пешачкој

Председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган Радовановић
говори на отварању изложбе

зони Београда, програмом на ко
ме су учествовали представници
Црвеног крста Србије, повере
ница за заштиту равноправно
сти, старији и млађи волонтери
Црвеног крста, младе добитнице
награда за радове посвећене те
ми старења и старости у Србији,
амерички амбасадор Кајл Скат,
представник канцеларије Европ
ске уније Ингве Енгстром, као и
Харви Лојд, фотограф. Програм
је водила Наташа Тодоровић,
стручни сарадник Црвеног крста
Србије.
Председник Црвеног крста
Србије, проф. др Драган Радова
новић известио је о свим актив
ностима које ово национално
друштво спроводи за старије и

заједно са старијима, од тради
ционалних програма помоћи,
па преко група самопомоћи за
старије особе до иницијатива за
социјално укључивање и међу
генерацијске сарадње. Посебно
је наглашен значај регионалног
пројекта „Иницијатива за соци
јално укључивање старијих осо
ба” који у пет држава Западног
Балкана координира Црвени
крст Србије, а уз подршку Европ
ске уније, Аустријске развојне
агенције и Аустријског Црвеног
крста.
Повереница за заштиту равно
правности Бранкица Јанковић
истакла је да ова изложба слави
године, достојанство старијих,
њихове вештине, мудрост, хра

брост, као и емоције и топлину
коју носе за нас. Она је нагласила
да је старење наша једина изве
сна будућност и зато је за напре
дак сваког друштва важно обез
бедити укљученост старијих у
све области живота. У данашње
време, када се слави младост и
лепота, треба знати да су боре
које године доносе добродошле,
поручила је повереница.
Представник Европске уни
је Ингве Енгстром говорио је о
демографским променама које
су веома изражене у Европи и
потреби да се друштва прила
годе старењу популације кроз
адаптирање тржишта рада, веће
препознавање доприноса ко
ји старије особе дају друштву и
оснаживање старијих да задрже
контролу над својим животом и
што дуже живе у добром здра
вљу.
Амерички амбасадор Кајл Скат
поручио је да и државе у којима
демографско старење још није
тако изражено треба да се при
премају за будућност у којој ће
бити потребно прилагођавање
већем уделу старијих у станов
ништву, подсећајући да оне могу
да уче од држава које се данас са
овим суочавају и проналазе ре
шења, попут Србије.
Времешни фотограф Харви
Лојд говорио је о неопходности
препознавања да су управо да
нашње старије особе креирале
друштво у коме сви живимо и да
оне заслужују поштовање, љубав
и сваку врсту подршке.
Г. О.

Подршка породицама оболелих од деменције
Волонтерски сервис бео
градске општине Звездара, у
сарадњи са социјалним парт
нерима, од септембра 2018.
године спроводи програм по
дршке и помоћи породицама
оболелих од деменције. Сваког
петка од 12 до 14 часова по
родицама лица оболелих од
деменције, које су носиоци ду
готрајне неге и бриге о оболе
лом члану, доступан је почетни

модел подршке. Могу лично да
се обрате Волонтерском серви
су Звездаре, канцеларија у Бу
левару краља Александра 395,

путем телефона 011/286-4426
или да пи
шу елек
трон
ски на
адресу volonterski.servis@zve
zdara.org.rs.
Сваке среде од 15 до 17 ча
сова подршку ће добити у кан
целарији ХХУ„ Хлеб живота”, ул.
Пожаревачка 53/3, путем теле
фона (011/244-3540) или елек
тронски (info@hlebzivota.org.rs).
На наведеним адресама бес
платно су за чланове породице
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обезбеђени разни видови по
моћи. Организован је инфо пулт,
где могу добити основне инфор
мације о програмима партнера
у мрежи, затим индивидуални
разговор са стручњаком, прав
ни савети из области социјалне
и здравствене заштите, разне
радионице и едукације и дру
ги садржаји оснаживања, као и
укључивање у групе помоћи и
самопомоћи.
Г. О.
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дан жена на селу
ДЕСЕТИ САЈАМ СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ

Представило се више
од двеста удружења
У

ФОТО: Завод за равноправност полова

очи 15. октобра, Међународног дана
сеоских жена, у Новом Саду је одржан
Десети сајам стваралаштва сеоских
жена. Ову традиционалну манифестаци
ју покрајинског Завода за равноправност
полова која промовише предузетништво
жена из сеоских подручја отворио је Игор
Мировић, председник Покрајинске владе.
Очување, оживљавање и развој војво
ђанских села, укључујући и подстицање
младих људи да остану у њима, један је од
приоритета, па ће стога Покрајинска влада
наставити да подржава пројекте који афир
мишу женско стваралаштво и подстичу еко
номско оснаживање жена, рекао је Миро
вић том приликом.

– Ви сте симбол развоја нашег села и очу
вања богате традиције која је стварана ве
ковима, ви својим производима обогаћује
те културну, туристичку и привредну пону

ду Покрајине и стварате бренд по коме мо
жемо бити познати – истакао је Мировић.
Диана Миловић, директорка покрајин
ског Завода за равноправност полова, иста

кла је да је ово прилика да се шира јавност
упозна са креативношћу и предузетничким
духом сеоских жена, и навела да је овогоди
шња манифестација окупила 220 удружења
жена из целе Војводине.
Отварању Сајма присуствовао је и Пре
драг Вулетић, покрајински секретар за
социјалну политику, демографију и равно
правност полова, који је такође обишао бо
гато опремљене штандове са традиционал
ним рукотворинама, ручним радовима са
нашег поднебља и широким асортиманом
домаћих гастрономских специјалитета ко
је су ове жене, у тренуцима предаха између
рада на њиви и у кући, подизању деце сво
јим вредним рукама створиле.
М. Мектеровић

Пећинчанке у Новом Саду
Жене из седам удружења у пећиначкој општини учествовале су
на манифестацији у Новом Саду, која је десети пут организова
на поводом Међународног дана сеоских жена. На једном месту
окупило се више од 200 удружења жена из Војводине, које су
приказале рукотворине и умешност у мешењу колача.
– У Новом Саду су, поред осталих, биле жене из Пећинаца, Ши
мановаца, Деча, Купинова, Ашање, Огара и Товарника, које су
на штандовима изложиле ручне радове и старинске колаче и на
тај начин показале чиме се баве и како раде – истакла је за Мара
Миловановић, председница Удружења жена „Сремица” из Пећи
наца.
Г. В.

14

31. октобар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

У ЦРНОЉЕВИЦИ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

Вредне и маштовите домаћице
П

оводом 15. октобра, Ме
ђународног дана жена на
селу, у Црнољевици, селу
у подножју Сврљишких плани
на, на путу према Бабином зубу,
одржан је други Сајам зимнице
и здраве хране. Ову манифе
стацију под покровитељством
општине Сврљиг, спремиле су
домаћице са села и предузет
нице које су представиле свој
мукотрпан целодневни рад. Око
60 жена изложило је тегле пек
меза, џема, слатка, рецеља (џе
ма од бундеве), ајвара, салата,
воћа, поврћа, сокова, шумских
плодова... Истовремено, штан
дови су украшени сувим папри
кама, белим луком, тиквицама.
Ова година била је родна и бе
рићетна, а поред хране, жене су
представиле и домаћу радиност
и показале жељу за развојем се
оског туризма.
Татјана Лазаревић, пољо
привредница,
председница
Скупштине општине Сврљиг,
поборник за права жена у оп
штинском парламенту, истиче
значај оваквих скупова који

на Трифуновић. Поред политич
ких функција, жене су и успе
шне директорке, начелнице и
предузетнице.
Лепи примери вредних дома
ћица и радница су и Мирка Ми
лосављевић из Црнољевице,
Слађана Божиновић из Окру
глице, Божица Павловић из
Нишевца, Виолета Живић из Гу
шевца, Викторија Миленковић

из Гулијана и тако редом. Свр
љишке жене су вредне и оне ра
де од свитања до мрака на њи
ви, а онда следе кућни послови.
Носиоци су пољопривредних
газдинстава, полако економски
напредују и од државе очекују
да им законским мерама и суб
венцијама побољша статус.
На Сајму је било посетила
ца, мештана, гос тију из сусед
ног Ниша и пролазника, јер
се Црнољевица налази на др
жавном пут у према Бабином
зубу, турис тичкој дес тинацији
на Старој планини. Пут према
Старој планини је асфалтиран
целом дужином, а ових дана се
озбиљно разговара и о увође
њу интернета у сваком селу и
дуж пута према Бабином зубу.
Коришћењем интернета мно
ги производи би брже стигли
до купаца. У центру села одр
жан је и култ урно-уметнички
програм посвећен жени на се
лу. Општина је свим учесници
ма на Сајму уручила пригоне
пок лоне.
С. Ђорђевић

збија такмичарки у припреми
ајвара у празан казан за кување
ајвара...
– Брестовчани су својевре
мено имали веома развијену
домаћу радиност. У оквиру по
слова домаћица производило
се готово све: од одеће до зим

нице. Ајвар је некада био сиро
тињска храна а данас је специ
јалитет. Мислим да Брестовчани
припремају најбољи ајвар у ре
гиону – каже Ивана Стојковић
Јовић, директорка Дома култу
ре у Доњем Брестовцу.
Т. Стевановић

Мештанке села Гушевац на Сајму зимнице и здраве хране

афирмишу рад жена на селу.
Више пажње морамо да посве
тимо њима, а не да нас само да
туми подсећају да оне постоје,
истиче Лазаревићева.
Да су жене у сврљишкој оп
штини способне говори и пода
так да оне успешно воде општи
ну. Помоћница председнице
Скупштине општине је такође
жена, а на челу општине је Јеле

БРЕСТОВАЦ КОД ЛЕСКОВЦА

Ајвар је некад био
сиротињска храна
Почетком октобра у Бре
стовцу код Лесковца, питомом
поморавском селу на тромеђи
општина Лесковац, Гаџин Хан и
Дољевац, одржан је пети Сајам
кућне радиности и такмичење
у припреми ајвара „Изађи ми на
теглу”.
То је била прилика да се окупи
велики број учесника и гледа
лаца из више села са обе стране
Јужне Мораве. На сајму кућне
радиности, под отвореним не
бом на приручним штандовима,
своје радове изложило је два
десетак учесника, појединаца
и локалних удружења грађана,
међу којима је било највише
припадника трећег доба. Ста
рији учесници су доминирали

и на штандовима за припрему
ајвара, а посебно су се истакли
чланови Удружења пензионера
инвалида рада из Лесковца (на
слици), чији „тим” је лично пред
водила председница удружења
Гроздана Митић.
Обе манифестације је у име
града домаћина отворио гра
доначелник Лесковца др Горан
Цветановић а госте је поздра
вила Ивана Стојковић Јовић
у име Дома културе из Доњег
Брестовца, организатора скупа.
За бројне госте организован
је пригодан забавни програм,
а ово дружење у Брестовцу об
ухватило је и друга занимљива
дешавања – прављење најлеп
ше палачинке или бацање фри
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на лицу места
ОДРЖАН ОСАМНАЕСТИ ЈЕСЕЊИ ФЕСТИВАЛ ЗДРАВЉА

Значај превенције
О

самнаести јесењи фестивал здра
вља одржан је почетком октобра у
Дому Војске Србије у Београду, под
слоганом „Мисли раније, бирај здравије”.
Фестивал је отворила Славица Ђукић Де
јановић, министарка без портфеља задуже
на за демографију и популациону политику,
која је нагласила да је порука манифестаци
је да су превенција и здрав начин живота
најважнији у очувању здравља.
Фестивал је био прилика за посетиоце да
добију мноштво корисних информација и
смерница за унапређење сопственог здра
вља и здравља најближих. Могли су да се
посаветују са стручњацима и да обаве низ
бесплатних прегледа.
У оквиру 18. Јесењег фестивала здравља
Црвени крст Србије је одржао трибину „Со
цијална инк лузија старијих – примери до
бре праксе”, чији је циљ био да се прикажу
мале иницијативе за побољшање квалите
та живота старијих и њихове веће укључе
ности у заједницу. Наташа Тодоровић из
Црвеног крста Србије укратко је предста
вила резултате истраживања о социјалној
укључености старијих у Србији. Будући да
је социјална укљученост комплексан појам
који омогућава да се положај старијих осо
ба сагледа не само са становишта социјал
не сигурности, већ и социјалне партиципа
ције, задовољавања потреба и остварива
ња квалитетних стилова живота и провође
ња слободног времена, Црвени крст Срби
је је подржао и мале локалне иницијативе
социјалног укључивања старијих жена и
мушкараца. Ту су се нашли пројекти који се
односе на очување културне баштине кроз
ручне радове старијих жена из Београда,
али и кроз скупљање рецепата од стари
јих жена из околине Бабушнице и штампа
ње кувара. Наравно, ту је и подршка раду
Клуба старијих Рома из Бачког Моноштора,
али и подршка бакама и декама да одр
жавају однос са унуцима упркос разводу
њихове деце. Неколико пројеката односи
ло се на међугенерацијску солидарност и
трансфер знања.

Трибине биле добро посећене

Прилику да прикажу своју локалну иници
јативу на сајму су имале две представнице
мреже ХуманаС, фондација Човекољубље и
НВО Хелп Нет. Човекољубље је препознало
значај информатичке укључености старијих
па је у својим просторијама у Крагујевцу ор
ганизовало едукацију старијих за коришћење
рачунара и интернета. Одштампан је и Водич
за коришћење рачунара и интернета који је
уједно и водич за остваривање права преко
интернета. Активности Човекољубља пред
ставила је Милена Радаковић, а водич се може
наћи на сајту мреже ХуманаС и Човекољубља.
Други добар пример представила је Гордана
Миловановић из Хелп Нета. Свесни потребе
за едукацијом чланова породица који брину
о остарелим и слабо покретним старијим осо
бама ова организација је дизајнирала обуку
за чланове породица, односно за неформал
не неговатеље.
Све примере добре праксе из Србије, Ал
баније, Босне и Херцеговине, Македоније
и Црне Горе, укупно 61 пример, ЦК Србије
штампаће у публикацији која ће бити до
ступна и на сајту мреже ХуманаС.
Представница Удружења Снага пријатељ
ства Amity Надежда Сатарић организовала

је трибину на тему спречавања насиља над
старима, које је, нажалост, свеприсутни
проблем и код нас и у свету, а у највећем
ризику од насиља су старије жене. Отуда
је превенција насиља значајан циљ свих
јавних политика. Стратегије превенције
укључују образовање старијих, затим одра
слих и млађих особа, професионалаца који
пружају услуге старијима, као и опште јав
ности. Са друге стране, ту су и санкције за
починиоце, кроз систем правосуђа, подсе
тила је Надежда Сатарић.
Активно старење и те како може да буде
брана за насиље, нарочито над старијима
који живе сами, пате од депресије и лоши
јег су физичког здравља.
Поред представнице Amity-ја, на триби
ни су учествовали Мирослав Маринковић,
учитељ и педагог у пензији, и др Габријела
Крагујевић, професор физичке културе у
пензији, који су говорили о значају друже
ња и физичке активности у старијем добу.
Подршку Фестивалу здравља пружиле су
републичке и градске институције и бројне
организације из области медицине и спор
та, а сама манифестација је била изузетно
медијски пропраћена.
Г. О.

КРАГУЈЕВАЦ

Трећи сајам здравља
На „Шумадија сајму” у Крагујевцу одржан
је трећи Сајам здравља. На овој превентив
но-промотивној, продајној и едукативној
манифестацији представило се више од
педесет излагача, а реч је о здравственим
установама, клиникама, лабораторијама и
16

фармацеутским кућама. Специјални гости
овогодишње манифестације били су наша
позната водитељка Сузана Манчић и док
торка Нада Мацура.
Посетиоци Сајма здравља могли су да ура
де разне бесплатне анализе и да добију саве

те лекара, фармацеута, нутрициониста. Орга
низовано је неколико стручних предавања, а
обезбеђени су и бројни сајамски попусти.
Сајам здравља организовала је агенција
„Dream Factory”, уз подршку града Крагујевца.
М. С.
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ДРУГА МЕЂУНАРОДНА СЕНЗОРНА ОЦЕНА КВАЛИТЕТА МЕДА У НОВОМ САДУ

Квалитетом до тржишта
Буренце меда деци
са сметњама у развоју
из ШОСО „Милан
Петровић” у
Новом Саду

С

вечаност поводом до
деле признања и серти
фиката учесницима 2.
Међународне сензорне оцене
квалитета меда у организацији
Иновативног кластера „Панон
ска пчела” и Научног института
за ветеринарство Нови Сад, а
уз подршку Привредне коморе
Војводине (ПКВ) и Привредне
коморе Србије (ПКС), одржана је
16. октобра 2018. у Великој сали
ПКВ. Узорке меда за ову мани
фестацију доставили су учесни
ци из Мађарске, Румуније, Хр
ватске, Македоније, Албаније,
Црне Горе, Босне и Херцеговине
и из Србије. По броју земаља
учесница, као и по броју узора
ка меда (92), ова сензорна оцена
квалитета меда сврстана је међу
највеће у региону.
Ова пчеларска манифестација
одржана је под називом„Квалите
том до тржишта”, а председник УО
Иновативног кластера „Панонска
пчела“, Хаџи Зоран Јовановић,
рекао је приликом њеног отвара
ња да је ове године био ванредно
добар квалитет багремовог меда,
да је изненађујуће што липов мед
није тако врхунски, а да су сви
остали на оном нивоу на којем су
били прошле године.
Признање „Жива Ђуричин”
за свеукупни допринос развоју
пчеларства ове године припало
је пчелару Владимиру Хуљадију,

Председник Управног одбора Иновативног кластера „Панонска пчела”, Хаџи Зоран Јовановић, на
свечаности у Привредној комори Војводине

који већ 60 година пчелари. Ти
тула апсолутног шампиона при
пала је Александру Стевановићу,
а признање за колекцију меда
Златомиру Томићу. Најбољи ква
литет ливадског меда достигла је
Ирена Гаревска, багремовог меда
Вељко Васић, шумског Игор Лаза
ревић, липовог Милан Попов, а
сунцокретовог Вања Говедарица.
Јелена Дробњак, секретар
Удружења пољопривреде ПКВ,
истакла је да је повод овог оку
пљања изузетно значајан за уна
пређење пољопривреде у АП
Војводини.
– Удруживање пољопривред
ника у нашој покрајини, али и у
држави, део је традиције. То по
тврђује и постојање и рад кла
стера „Панонска пчела”, који под
стиче иновативност и конкурент
ност производње, као и ускла
ђивање стандарда производње
меда са стандардима Европске

уније – рекла је Дробњак и дода
ла да је ПКВ увек спремна да по
држи манифестације које за циљ
имају повезивање пословних су
бјеката на домаћем и међународ
ном плану.
Помоћник покрајинског се
кретара за пољопривреду, водо
привреду и шумарство, Милорад
Малић, изјавио је да су пчелари у
АП Војводини и Србији организо
вани, и да је буџет за њих готово
четири пута увећан.
– Са задовољством могу рећи
да смо помагали пчеларе Војво
дине и у 2017. и у 2018. години.
Приметан је значајан напредак, и
подржавамо све ове манифеста
ције које доприносе побољшању
квалитета меда – рекао је овом
приликом Малић.
И члан Град
ског ве
ћа Но
вог
Сада за привреду Милорад Радо
јевић истакао је да број овогоди
шњих учесника и узорака потвр

ђује важност одржавања оваквих
догађаја.
– Квалитет меда јесте нешто
што мислим да треба да буде на
ша конкурентна предност и она
карта на коју ми треба да игра
мо – рекао је Радојевић и додао
да град Нови Сад од 2015. године
сноси комплетне трошкове сер
тификације, односно заштите ге
ографског порекла липовог меда,
а то ће се, како каже, наставити и
у наредном периоду.
Кластер „Панонска пчела” је на
крају манифестације уручио за
хвалнице за пружену подршку
Покрајинској влади, граду Новом
Саду, ПКВ и ПКС, а Миодрагу Бли
занцу, оснивачу и дирегенту ин
клузивног мешовитог хора „Исон”
из ШОСО „Милан Петровић” да
ровао је буренце меда за децу са
сметњама у развоју која похађају
ову школу из Новог Сада.
Мирослав Мектеровић

Општина Трстеник помаже развој пчеларства
Пчеларство као важна при
вредна грана у трстеничкој оп
штини све више добија на зна
чају. За производњу меда и ко
шница за пчеле заинтересован
је велики број младих људи ко
ји у овој области привређивања
виде своју шансу за остварива
ње скромних прихода. То је пре

познала и општина Трстеник и
овога пута организовала акцију
помоћи пчеларима донирају
ћи им шећер који ће им добро
доћи у прихрањивању пчела у
зимском периоду.
– По 100 кг шећера добиће
73 члана уз неку малу доплату.
Прошле године била је поде

ла кошница а ове године смо
има
ли про
блем за ше
ћер, са
да је све у реду и ја у име свих
нас у „Поморављу” захваљујем
нашој општини и председнику
Ћирићу на разумевању и по
моћи. Добили смо и аутобус за
одлазак на Међународни сајам,
конкурисаћемо и наредне годи

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2018.

не, али ћемо најпре одржати са
станак. Имаћемо ускоро једно
међународно предавање, доћи
ће стручњаци за матице и се
лекцију из Данске, тако да ћемо
наставити наше активности –
рекао је тим поводом Владимир
Гашић, председник удружења
„Поморавље”.
Д. И.
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погледи
НОВИ ЖИВОТ ГРАДОВА

Слободна
вожња
за све
Бесплатан градски превоз,
као покушај растерећења
саобраћаја и смањења
загађења, највише користи
старијима, док не мења много
навике власника аутомобила

О

ткако је у београдском јавном пре
возу уведен систем бус-плус, а ста
рији од 65 почашћени правом на
бесплатну вожњу (уз годишњу претплату
од 407 динара), корисници ове повластице
имају обичај да се шале на свој рачун кон
статацијом да је то једина добра ствар у тим
њиховим годинама.
Није то ни далеко од истине. Могућност
шпартања, уздуж и попреко, по великом,
хаотичном граду, без икаквог трошка и,
ништа мање значајно, без размишљања о
ситнини, куповини карте, поништавању,
тискању да се све обави, даје власнику те
привилегије неки посебан осећај слободе и
лагодности. Још мало, па да вам млађи су
грађани завиде.
Тако је у Београду, а занимљиво је са
знање да има градова где за тај аутобуски
комодитет не треба чекати шездесет пети
рођендан. Довољно је само бити становник
тог места или да се тамо затекнете у било
ком својству, као посетилац, странац, и цео
град је ваш и све вожње слободне.
Од пре месец дана такав пример пружа
Данкерк, на северу Француске, који са сво
јих 200.000 становника, у широј зони, како
наводи лондонски „Гардијан”, важи за нај
већи европски град чији житељи или на
мерници имају пуну слободу вожње град
ским саобраћајем без икаквог плаћања.
Пре тога, учешће путника у финансирању
превоза износило је 10 одсто, јер је ценом
карата обезбеђивана једна десетина укуп
них годишњих трошкова од 47 милиона
евра. Осталих девет десетина покривано је
из два извора, главнина од 60 одсто сред
ствима од посебне транспортне таксе (ко
ја се наплаћује од бруто зарада радника у
компанијама са више од 11 запослених), а
30 одсто из градске касе.
У новој рачуници важан момент је да су у
међувремену транспортне таксе повећане.
Одатле се надокнађује мањак створен изо
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Бесплатно до миле воље: Данкерк на северу Француске

станком удела карата и ствар је испеглана у
корист грађана. Како кажу у градској скуп
штини, сви су на добитку.
Град је живнуо, слажу се саговорници
„Гардијановог” новинара. Аутобуси су по
стали места спонтаних комуникација, љу
ди су отворенији, расположенији једни
према другима. Многи ће рећи да раније
нису ни помишљали да користе градски
превоз, али сада кад је бесплатан, а цене
горива расту, други адути се појављују. Ни
је, додуше, све само у практичним реше
њима и уштеди.
„И сами смо били изненађени порас том
интересовања и броја путника. Сада тре
ба да их задржимо”, каже градоначелник
Патрис Вергриет, а неочекивани успех
градског пројекта илус трује податком да
је на појединим линијама број путника
повећан за 50 одс то, а на неким чак и за
85 процената.
„Трудимо се да наведемо људе да друга
чије гледају на аутобус. Некада је био сма
тран као превозно средство за оне без из
бора, младе, старе, сиромашне који себи
не могу да приуште сопствени ауто. Данас
је прикладан за све. Мењамо перцепцију
и трансформишемо град у правцу заједни
штва и суживота”.
Идеја о слободном градском транспорту
није баш од јуче. Већ дуже је у оптицају и у
разним варијантама испробавана је широм
света. Углавном су то мања места. Само у
Европи има 57 градова са разним модели
ма и решењима бесплатних вожњи. Негде
су покушавали, па одустајали.
И у Данкерку, првобитна замисао била је
ограничена само на дане викенда и држав
них празника, а видевши какав је одзив, у
граду су одлучили да иду до краја. Без ика
квих ограничења. И то је било револуцио
нарно.
Најближи ономе што је предузео Дан
керк, и пет година бржи, јесте главни град

Есто
ни
је, Та
лин, ко
ји је још 2013. по
нео
епитет прве европске престонице са бес
платним превозом. Али, тамо постоји огра
ничавајућа ставка – само за грађане са при
јавом боравка. Са испуњеним тим првим и
најважнијим условом и зеленом картом ко
ја се купи само једанпут и кошта два евра,
све линије трамваја, аутобуса и тролејбуса
отворене су грађанину Талина.
Заузврат, градске власти сваке године
добијају од државе део суме од пореза на
примања сваког обвезника. Истовремено,
расте и број нових становника. У кратком
времену од увођења бесплатног превоза,
број новорегистрованих житеља порастао
је за 25.000.
Како ствари стоје, ово у престоници је са
мо први корак. Естонска влада размишља
да систем прошири на целу земљу, свих 15
области. Али то зависи од локалних власти
и воље грађана, као и у случају Талина где је
идеја о бесплатном јавном превозу најпре
подржана на референдуму. Ако такав буде
исход и у другим деловима земље, Естонија
би могла да постане прва у свету са потпуно
слободним јавним превозом.
То је вест која би највише обрадовала ста
рије грађане и младе, јер управо су они нај
већи корисници, и добитници. Њихов број
у градском превозу је „драматично порас
тао”, показала су истраживања после прве
године бесплатне вожње у Талину. Међу
путницима много је и бивших шетача који
су дотадашње пешачке туре заменили се
дењем у аутобусу. Ту је забележен пораст
од 40 одсто и то је лоше, јер је свакако здра
вије ходати него возити се.
А што се власника аутомобила тиче, они
су остали неуздрмани, својих мезимаца и
навика се не одричу. Ни скупо гориво, ни
бесплатан јавни превоз нису учинили да се
употреба приватних кола смањи знатније
од симболичних пет одсто.
Д. Драгић
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НОВЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ГЛОБАЛНЕ ДУГОВЕЧНОСТИ

Шпанци престижу Јапанце
Према најновијем
истраживању, највеће
претње здрављу свугде
су гојазност, висок
крвни притисак
и дијабетес, уз старе
„непријатеље” –
дуван и алкохол

Ш

панци су ових дана би
ли у вестима – као до
бра вест. Студија коју
је средином октобра објавио
Институт за здравствену метри
ку и процене (Institute for Health
Metrics and Evaluation) Универ
зитета Вашингтон, закључила је
да ће они до 2040. на глобалном
трону дуговечности заменити
актуелне шампионе, Јапанце.
Шпанци, који су сада у овој
лиги на четвртом месту, доби
ли су одличне оцене у свим ка
тегоријама, уз напомену да би,
кад је реч о пушењу „могли бо
ље”, док су похвале добили пре
свега за своју „медитеранску”
исхрану, са пуно благотворног
маслиновог уља, свеже рибе и
разноврсног поврћа.
Према пројекцији студије,
њихов животни век би до по
менуте 2040. достигао просек
од 85,8 година, чиме би за мало
претекли вишегодишње плане
тарне рекордере Јапанце, чији
је просек израчунат на 85,7.
Јапанци су, према овим нала
зима, почели да заостају због
повећане гојазности у иначе
виткој нацији и пораста броја
пушача, пре свега међу мушкар
цима. И у овој нацији, као и у
већини земаља, жене су иначе
дуговечније.
Добра вест је да ће дуговеч
ност порасти свуда (поменута
студија је обухватила 195 зема
ља), премда ће тај пораст би
ти спорији него што је раније
прогнозирано. Занимљиво је
притом да статистички најбога
тија нација, САД, у овом погледу
почиње да заостаје: прогнози
ра се да ће се са данашњег 43.
места глобалне дуговечности
срозати на 64, пошто ће се та

мошњи животни просек са са
дашњег од 78,7 година повећа
ти само на 79,8.
Сличан тренд успоравања
евидентиран је и у Западној
Европи, Аустралији и на Новом
Зеланду. И тамо је, као у САД, у
порасту умирање од срчаних
обољења, канцера, хроничних
болести плућа, дијабетеса и по
вреда. Један од фактора на мно
го ме
ста је и ло
ша при
род
на
средина: загађен ваздух у Кини
према неким научним истражи
вањима однесе чак милион жи
вота годишње, а истим поводом
све чешће у вестима је и Индија.
Европљанима,
нарочито
онима у њеном источном делу,
стање у овом погледу отежава
велика никотинска зависност
и већи проценат алкохоличара
него другде.
На другој страни света, дуго
вечност се повећава у најмного
људнијој нацији, Кини, која ће са
68. скочити на 39. место и у том
погледу заменити место са САД.
Друге нације које заостају
у пројекцијама дуговечности
су Канада (са 17. на 27. место),
Норвешка (са 12. на 20) и Ау
стралија (са петог на десето).
Пажњу привлачи и скромна
пројекција за Русију, која ће свој

садашњи просек очекиваног
животног века од 71 године до
2040. повећати за само 1,8.
Међу онима који ће напре
довати су и шпанске комшије,
Португалци (са 23. на пето ме
сто – по свој прилици због истог
географског положаја и слич
ног начина живота), затим По
љаци, Турци и још неки.
Свакако није изненађење
што су на дну табеле неке наци
је најсиромашнијег континен
та, Африке: очекивани живот
ни век у Лесоту, држави испод
екватора, 2040. ће добацити
само до 57,3 године. Нешто бо
ље прогнозе су за Централно
афричку Републику (58,4), Зим
бабве (61,3) и Сомалију (63,6).
Што се нас тиче, за следеће
две и нешто деценије животни
век ће нам просечно бити ду
жи за статистичких 3,7 година
(садашњи просек је 76,2). У ре
гиону у овом погледу боље ће
проћи житељи Босне и Херце
говине (+6,2), Хрватске (+5,2) и
Македоније (+4,8), а слабије Цр
ногорци (+2,6).
За свет у целини, пројекто
вано повећање очекиваног
животног века је пет година: са
садашњих 73,8 на 77,7 година у
2040.
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Шпанци су иначе до почетка
ове године имали најстаријег
становника планете: Франциско
Нуњез Оливера био је Гинисов
рекордер дуговечности. Умро
је у јануару, у 113. години. Док је
био жив, хвалио се да свој дуги
век може да захвали напорном
раду, добрим генима, поврћу из
сопствене баште – и свакоднев
ној чаши црвеног вина.
Том коктелу треба додати и
чињеницу да Шпанија, према си
стематизацији коју је сачинила
новинска агенција Блумберг, има
један од најефикаснијих здрав
ствених система у Европи, па и
глобално: испред ње су само си
стеми Хонгконга и Сингапура.
Ово истраживање је, међу
тим, имало скромнији обухват:
скенирани су системи само 56
земаља, при чему су последња
три места заузели по много че
му тешко упоредиви Азербеј
џан, САД и Бугарска.
У Шпанији на здравство одла
зи 9,2 одсто БДП-а, што је тро
шак по глави становника од око
2.000 евра годишње.
Најскупљи здравствени си
стем је амерички: однесе 18,8
одсто тамошњег БДП, или 8.100
долара по глави становника.
М. Бекин
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хроника
ОБЕЛЕЖЕН ДАН УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НИША

Братимљење са
пензионерима
Крушевца
С

вој дан, 10.октобар Удру
жење пензионера гра
да Ниша обележило је и
прославило дружењем са коле
гама из многих градова Србије.
Свечано и весело прослављене
су 72 године постојања и рада
нишког удружења са жељом
да наредни рођендан дочекају
у добром здрављу и са већим
пензијама.
Домаћин скупа, Властимир
Гоцић, председник Удружења,
пожелео је добродошлицу го
стима. Милан Ковачевић из
пензионерског удружења Но

вог Сада рекао је да су овакве
и сличне годишњице прилика
за подсећање да је генераци
ја најстаријих житеља прошла
кроз многе тешкоће, али да је
то генерација која се не преда
је. Један од најгласнијих бора
ца за достојанствену старост
и права пензионера, Милован
Вучићевић из Савеза удружења
пензионера југоисточне Србије
подсетио је да велики број пен
зионера живи на граници егзи
стенције а да више од 270.000
њих прима пензију нижу од два
десет хиљада динара.

Посебан значај обележавању
Дана пензионера града Ниша
дало је потписивање Повеље о
братимљењу са пензионерском
организацијом Крушевца. Ово
тим пре што их повезује сећање
на изненада преминулог Миро
љуба Станковића Мику, који је
пореклом из крушевачког кра
ја а који је био председник ни
шког удружења више мандата
и дао значајан допринос афир
мацији пензионерске органи
зације. Повељу су потписали
председник нишких пензионе

ра Властимир Гоцић и Милоје
Богићевић, председник пензи
онера из Крушевца. Потписују
ћи повељу о братимљењу оба
председника су се сагласила да
ће сарадња бити од обостране
користи и да се овакви сусрети,
дружење и атмосфера дуго по
сле препричавају.
Да су Нишлије добри дома
ћини, да знају да се веселе и да
јужњачку енергију умеју да пре
несу на сваког госта, показали
су и овом приликом.
Љ. Глоговац

ПЕНЗИОНЕРИ ЈАГОДИНЕ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈ ДАН

Пуно разлога за задовољство
У Клубу пензи
онера у Јагодини
последње недеље
септембра пензи
онери су свечано
обележили 73 го
ди
не ра
да и по
стојања Удружења
које тренутно оку
пља око три хи
љаде чланова. На
прослави су, поред пензионера, били и
бројни званичници из градских инсти
туција и локалне самоуправе, којима су
уручене захвалнице за успешну и пло
дотворну сарадњу. За свечани ручак и
богату трпезу побринули су се спонзо
ри и пријатељи Удружења, тако да је уз
музику, песму и добро расположење
празник обележен уз традиционално
добро дружење.
Пензионери у Јагодини немају раз
лога за незадовољство. Напротив, ов
де се брине не само о стандарду и сва
кодневним потребама, већ и о одласку
на излете, о рекреацији и забави.
Захваљујући разумевању локалне са
моуправе пензионери Јагодине имају
велике привилегије, истакао је председ
ник Удружења Часлав Ђорђевић. Пензи
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онери из свих
околних села
(52) као и у са
мом граду имају
бесплатан пре
воз, за
тим клу
бове у свим ре
новираним до
мовима културе,
а сваке године
70 најстаријих
житеља борави по пет дана бесплатно у
Грчкој. Такође, ту је и једнократна помоћ,
као и други видови социјалних давања.
Одлична сарадња остварује се и са Цр
веним крстом, обезбеђена је и повољна
набавка огрева, забаве два пута месечно,
као и излети широм Србије. Пензионери
имају свој Дом, који се уз помоћ локалне
самоуправе реновира део по део.
Јагодински пензионери су учество
вали на Олимпијади спорта, здравља и
културе трећег доба у Врњачкој Бањи,
а није заборављен ни Међународни
дан старијих – 1.октобар. У Дому пен
зионера у организацији Црвеног кр
ста одржана је трибина под слоганом
„Промовисање шампиона људских
права старијих особа”.
А. Ђорић

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА СИР ВОЈВОДИНЕ

Уметност изнад свега

Девета ликовна колонија Савеза инвалида рада
Војводине недавно је одржана у просторијама ООИР
Нови Сад.
Колонији су присуствовали Предраг Радовић,
помоћник покрајинског секретара за социјалну
политику, демографију и равноправност полова,
Станко Нимчевић, потпредседник СИР Србије, Сте
ван Радишић, потпредседник СИР Војводине, Ми
лорад Поповић, председник ООИР Нови Сад, и чла
нови ООИР из Војводине.
Стана Свиларов, председница СИР Војводине,
истакла је да на колонији стварају 23 сликара из
Бачке, Баната и Срема, који већ годинама учествују
на ликовним колонијама ООИР инвалида рада Вој
водине и Савеза.
Предраг Радовић је том приликом нагласио да
ресорни Покрајински секретаријат улаже средства
и напоре у побољшање положаја организација, са
веза и удружења грађана на територији Војводине,
и да ће се то наставити и убудуће. Уметници су на
сликали 25 слика и сви су добили захвалнице (на
слици учесници колоније). 
Драган Кораћ
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АКТИВНОСТИ КЛУБА „ЗЛАТНА ЈЕСЕН” ИЗ ЗАЈЕЧАРА

Допринос старијих заједници
К

рајем септембра Регионална при
вредна комора Зајечар организовала
је 7. Међународни сајам „Здраво – до
маће – природно” са више од 200 излагача
из Србије, Бугарске, Републике Српске, Сло
веније, Хрватске. Неколико чланица клуба
за одрасла и старија лица „Златна јесен”, ко
ји делује у оквиру Центра за социјални рад
у Зајечару, изложило је своје ручне радове
на овом сајму. Реч је о уникатним предме
тима који негују нашу традицију и насле
ђе, за чије стварање су труд и рад уложиле
управо чланице овог клуба. Циљ њиховог
учешћа на сајму био је да се суграђани упо
знају са активностима које клуб пружа а то
су дневна окупљања и дружење са вршња
цима, затим дружење са децом различитог
узраста кроз радионице, такмичења у за
бавним играма, излети, стручна предавања
и едукације из здравствене заштите.
Штанд је био добро посећен, посебно су
се интересовале старије Зајечарке које се
баве ручним радом, па су се многе пону

диле да волонтирају у радионицама и тако
пренесу своје знање, вештину и искуство на
млађе генерације, чиме се смањује социјал
на изолованост старијих суграђана и даје
допринос међугенерацијској сарадњи. Чла
нице клуба су на сајму реализовале и акци
ју прикупљања књига за своју библиотеку
која је била веома успешна.
Наступ на сајму је допринео не само ства
рању нових контаката и сарадње, већ и то
ме да се сви подсете да су старији и даље
продуктивни чланови друштва који допри
носе заједници.
Чланице клуба су се поводом Дечје неде
ље, која се обележава прве недеље у окто
бру, дружиле са децом у вртићу „Здравац”,
као и са децом ометеном у развоју из днев
ног боравка „Облутак”.
Клуб „Златна јесен” ове године обележава
34 године постојања, има око стотину чла
нова, а организује бројне активности у виду
дружења, забавних игара, излета, радионица.
С. Марковић

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА СВРЉИГ

КИКИНДА

Разведрили вршњаке

Чланови Културно-уметничког дру
штва „Сунчана јесен” које делује у саста
ву Удружења пензионера кикиндске оп
штине често посећују кориснике Герон
толошког центра у Кикинди. Неизостав
но је гостовање поводом обележавања
Међународног дана старијих особа. То
ком целог октобра одржавају се пригод
ни програми у највећој севернобанат
ској општини у знаку међугенерацијске
солидарности и сарадње.
Четрдесетак извођача из „Сунчане је
сени” приредило је 4. октобра једносат
ни концерт и разведрило своје вршња
ке смештене у Геронтолошком центру.
Исто толико пензионера је 15. октобра
поздрављено и у другом „прибежишту”
– Дому за одрасле и старе „Мисерикор
дија” – Милосрђе (на слици).
С. З.

Рад у интерес у чланства

Средином октобра у Свр
љигу је одржана изборна
скупштина Удружења пен
зионера Сврљиг, на којој је
изабрано ново руководство
и утврђене смернице даљег
рада. Скупштина је једногла
сно за пред
сед
ни
ка и пот
председника удружења иза
брала Миленка Петровића и
Милију Николића, који су и
до сада обављали те дужно
сти. Изабрани су и Извршни
и Надзорни одбор.
Миленко Петровић, стари – нови председ
ник, члановима Скупштине удружења обра
тио се поруком да треба да се ради у интере
су чланства јер у сврљишкој општини живи
око 4.700 пензионера свих категорија. Гово
рио је о организационим питањима, осигу
рању, снабдевачкој делатности, социјалним
и здравственим проблемима, сарадњи са
удружењима у окружењу, са локалном само
управом и институцијама у општини. Нагла
сио је да пензион
 ери воле да се друже, орга
низују излете, посећују културне и спортске
манифестације широм Србије.
У име локалне самоуправе Скупштини су
присуствовали председница општине Јеле
на Трифуновић и њен помоћник Мирослав
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Марковић. Председница је пензионерима
пожелела добро здравље и дуг живот, уз
пуно забаве и одмора. Пензионери имају и
елана и мотива, казала је председница оп
штине, па стога очекује још бољу сарадњу
локалне самоуправе и пензионера.
На скупштини у Сврљигу Савез пензионера
Србије представљао је члан Извршног одбо
ра Милован Вучићевић, који је и председник
Савеза удружења пензионера југоисточне
Србије, председник Удружења пензионера
Прокупља и Топличког округа. Он је на скупу
говорио о социјално-економско статусу пен
зионера, посебно на југоистоку Србије, и за
тражио веће ангажовање и самих пензионе
ра и друштвене заједнице на побољшању тог
статуса.
С. Ђорђевић
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пензионерски кутак
АРАНЂЕЛОВАЦ

Успешни спортисти
На једанаестој Олимпијади трећег доба у Врњачкој Бањи
Удружење из Аранђеловца је наступило са две екипе. У ге
нералном пласману прва екипа је била четврта а друга је за
узела шесто место. Освојена су четири пехара и 14 медаља.
Овакви успеси и континуитет у такмичењима резултат су
добрих припрема и учешћа на неколико мини такмичења ко
ја су претходила самој Олимпијади. 
М. М.

БОР

Две дипломе са смотре
пензионера
Удружење пензионера из Бора већ 19 година заредом ак
тивно учествује на Смотри културно-уметничког стварала
штва пензионера Борског и Зајечарског округа.
Ове године, 19. октобра, 11 удружења пензионера и инва
лида рада такмичило се у староградским играма, фолклору,
соло певању, певању у дуету, групи и хору, рецитовању и ли
терарном стваралаштву. Домаћин је било Удружење пензио
нера Књажевац. Свако удружење у свој град је понело поне
ку диплому, а борско удружење две – за староградске игре и
литерарно стваралаштво.
Прошле године домаћин смотре био је Бор. Како каже
председница Актива жена пензионера из Бора Јагода Стра
тиј, албум са фотографијама, који већ 19 година попуњава до
маћин манифестације, остаје непроцењив докуменат о овим
дружењима пензионера.
Ј. С.

ЧУКАРИЦА

Излети и дружења
с мером

Радомир Гавриловић, Слободан Б. Пантић,
Војислав Јаковљевић и Жарко Букумирић

СМЕДЕРЕВСКА ПА ЛАНКА

ООИР Чукарица јесење сунчане дане искористила је тако
што је уприличила излет у Суботицу, Келебију и језеро Палић.
Један „двоспратни” аутобус је био премали да испуни жеље
бројних чланова из Сремчице, Железника, Белих вода. Пред
седник ове организације Обрад Тадић и координаторка Ма
рија Ракас су већ уиграни тандем за које чланови имају само
речи хвале, па је и ово путовање било одлично организовано
Откривамо и део плана за наредну, 2019. годину. Како ре
че председник Обрад Тадић, припремају се атрактивна путо
вања за Грчку, Црну Гору, Врњачку Бању, Сокобању по веома
повољним условима, на радост многих чланова ове бројне
популације. 
Н. О.
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Шахисти други на
олимпијади
На овогодишњој Олимпијади спорта, здравља и културе
трећег доба шаховска екипа Општинске организације пензи
онера Смедеревске Паланке освојила је друго место. У кон
куренцији 41 шаховске екипе, са једним бодом мање од пр
вопласираног, Паланчани су се окитили сребрном медаља
ма. Заслуге за овај до сада највећи успех од када се такмиче
на олимпијади, припадају Радомиру Гавриловићу, Војиславу
Јаковљевићу и Жарку Букумирићу.
Иначе, паланачки пензионери на олимпијади су имали две
екипе које су учествовале у свим дисциплинама. 
Сл. К.
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Д.
К.
могли да добију и савете како да што дуже остану здрави. Д. К.

ГЛАСОСИГУРАНИКА,
ОСИГУРАНИКА,31.
31.октобар
октобар2018.
2018.
ГЛАС

23
23

Смештај у дом и исплата пензије

?

М. В., Шабац: Однедавно сам смештена у дом за стара ли
ца. На који начин да регулишем исплату пензије?

Одговор: За пензионере који
су смештени у дом за стара лица,
без обзира на то да ли је у пита
њу државни или приватни дом,
Фонд је омогућио исплату пензи
ја на рачун те установе при чему
не постоје никакви трошкови ис
плате. Да би се пензија уплаћива

ла на рачун те установе потребно
је да се филијали ПИО која вр
ши исплату достави решење о
смештају у установу или уговор
о смештају, са инструкцијама о
уплатном рачуну. Документацију
може доставити и установа уз са
гласност пензионера.

Право на рад инвалидских
пензионера

?

Р. Ђ., Прокупље: За заступника удружења, сходно члану 23
Закона о удружењима грађана, може бити одређено само
пословно способно физичко лице.
Наше питање је да ли као заступник удружења пензионера
може да ради инвалидски пензионер, на привременим и по
временим пословима, и, ако може, колико дуго у једној кален
дарској години.

Одговор: Корисник инва
лидске пензије који зак ључи
уговор о делу или обавља при
времене и повремене пос ло
ве, неће се изводити на понов
ну оцену радне способнос ти,
нити ће му се обус тављати
исплата инвалидске пензије.

Ова врс та радног ангажова
ња није ограничена Законом
о ПИО. За додатне информа
ције о трајању привремених и
повремених пос лова обратите
се Минис тарс тву за рад, запо
шљавање, борачка и социјал
на питања.

Смрт пре доношења решења
о пензионисању

?

В. М., Ћићевац: Мој муж је 6. септембра 2018. године испу
нио услов за старосну пензију са 35 година радног стажа и
65 година живота. Захтев за пензију поднео је 16. септем
бра 2018. године. Нажалост, 28. 9. 2018. године је преминуо а
до тада није добио решење о пензији. Има ли породица право
на пензију која му припада од дана испуњења услова за пен
зионисање, као и право на наплату погребних трошкова, с об
зиром на то да је у тренутку смрти практично био пензионер
пошто је испунио услов за пензионисање и поднео захтев пре
смрти?
Да ли као супруга имам нека права и коме да се обратим за
њихово остварење.
Одговор: Вашем мужу ће
бити утврђено право на старо
сну пензију од дана испуњења
услова, односно од 6. 9. 2018.
године (ако је са тим даном на
вршио 65 година живота), а под
условом да му је престало оси
гурање. Доспели неисплаћени
износи пензије до дана смрти
биће исплаћени законским на
следницима одређеним оста
винским решењем. По добија
њу решења о утврђивању права
на старосну пензију, лице које је
сносило трошкове сахране мо

же поднети захтев за накнаду
тих трошкова, уз који мора бити
приложен рачун о трошковима
у оригиналу.
Уколико испуњавате законске
услове, да сте ван осигурања,
да сте били у брачној заједници
и да имате навршене 53 године
живота, имате право на поро
дичну пензију. Удова која до смр
ти брачног друга није навршила
53 године живота, али је навр
шила 45 година живота, стиче
право на породичну пензију ка
да наврши 53 године живота.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
Обрачун пензије

?

Л. П., Крагујевац: Није ми најјасније како се израчунавају
лични и општи бод, односно како се долази до коначног
износа пензије.

Одговор: Пензијски стаж
осигураника се множи са годи
шњим личним коефицијентом,
који представља однос укупне
зараде за сваку календарску
годину и просечне годишње за

раде у Републици за ту годину.
Тако добијени лични бодови се
множе са општим бодом, који
тренутно износи 772,31 динар и
усклађује се на исти начин као
и пензија.

Породична пензија по смрти оба
родитеља

?

М. К., Нови Сад: Недавно сте опширно писали о породич
ној пензији. Када је реч о пензији деце без оба родите
ља, наводите да обједињена пензија од оба родитеља
не може прећи највиши износ пензије утврђене у складу са
законом. Колики је тај износ сада? Најлепше захваљујем на
одговору.
Одговор: У слу
ча
ју ка
да се
породична пензија по смр
ти оба родитеља одређује као
једна пензија, износ не може
прећи највиши износ пензије,
утврђен у складу са Законом
тј. 132.065,01 ди
на
р. У та
квој
ситуацији потребно је да се
поднесе захтев за породичну
пензију уз који се прилаже ко
пија решења којим је утврђено

право на породичну пензију по
смрти једног родитеља. Захтев
са наведеном документацијом
подноси се филијали која вр
ши исплату пензије. У поступку
који се спроводи по поднетом
захтеву, након што се утврди да
су услови испуњени, доноси се
ново решење којим се утврђује
обједињени износ породичне
пензије по смрти оба родитеља.

Породична пензија и запослење

?

Б. Д., Београд: Моја сестра има 64 године. Остварила је
право на старосну пензију, али определила се за породич
ну пензију после мужевљеве смрти пошто је била повољ
нија. Будући да јој је пензија 18.000 динара, има потребу за
допунским радом. Прочитале смо да породични и инвалидски
пензионери не би смели да реде јер им се може одузети пензи
ја па нас занима има ли она право да ради.
Одговор: Ако се ко
ри
сник
породичне пензије запосли
обуставља му се исплата поро
дичне пензије. Исплата се обу
ставља са даном почетка запо
слења, тј. са даном пријаве на
осигурање. Кориснику поро
дичне пензије кад се запосли не
престаје право на породичну
пензију, него се само обуставља
исплата пензије.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2018.

Корисницима
породичне
пензије који обављају послове
по уговору о делу, ауторском
уговору и сл. не обуставља се
исплата пензије, под условом
да износ остварене уговоре
не накнаде на месечном нивоу
буде нижи од износа најниже
основице у осигурању запосле
них, важеће у моменту уплате
доприноса.
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СКАНДИНАВКА
АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

ЈЕДНА ЧУЛНА
ОСЕЋАЈНОСТ

ЛЕПО
ДИВНО

ДЕЛОВИ КЊИГЕ

ОГЛАШАВАЊЕ,
АНОНСА

укрштене речи
ВРСТА
ЛИЈАША

НАМЕРАВАТИ

1

КУХИЊСКИ
ПРИБОР (МН.)

2

3

4

5

6

7

1
ЕЛЕКТРО
УРЕЂАЈ

2
3

ПЛАНИНА У
СЛОВЕНИЈИ

4
БИЉКА

5
6

ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

7

ПОДНОСИТИ

8

28. И 10. СЛОВО

БРЗО ГАЈеЊЕ
СТОКЕ

РАДНИК
ИЗРАДЕ АЛАТА

КОМПОЗ.
СТЕВАН

10

ГРАД У
СУДАНУ

ОЗНАКА
ЗА ВОЛТ

БИСТАР ПОТОК

11

ГРАД У РУСИЈИ

ЕКОНОМСКИ
БИРО (СКР.)

ИМЕ ГЛУМ.
МОНТИЈЕЛ

12
ОЗНАКА
ЗА АЛТ

ОГРЛИЦА

13

СТАНОВН.
КИНЕ

14

КИЛОТОНА
(СКР.)

НАНОС ОД
ОТАПАЊА
ГЛЕЧЕРА

ЛИЧНА
ЗАМЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. Споредна грана, 2. Врелост, врућина,
3. Циглар, 4. Хемијски симбол за азот – Аероклуб (скр.) –
Иницијали сликара Аралице, 5. Име глумца Паћина – Повратна
заменица – Међународна ознака Белгије, 6. Повећати се у
висину, 7. Римски брежуљак, 8. Велика птица грабљивица, 9.
Остајање, неодлазак, 10. Старо време, антика, 11. Хемијски
симбол за тантал – Невоља, беда, 12. Град у југоисточном
делу Кеније - Хемијски симбол за уран, 13. Хемијски симбол
за тритијум – Аутомобилска ознака Суботице – Прво и
четрнаесто слово азбуке, 14. Сплетка, трач.

ГУСТА ПАМУЧНА
ТКАНИНА

УСИТЊАВАТИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ГЛУМИЦЕ
РИНЕ

ИНИЦИЈАЛИ
ЧЕХОВА

АПС,
ЗАТВОР

РЕКА У
СРБИЈИ

БАГРЕМ (ЛАТ.)

СИМБОЛ
ФОСФОРА

ДОБРИ ДУХ
ИЗ НОРВЕШК.
ЛЕГЕНДИ

ГРАД У
ИТАЛИЈИ

ЛУКА У ЦР. ГОРИ
ГРАД У
ФРАНцуској

СТАРИЈА
МУШКА ОСОБА

ЈЕДНОЦИФ.
БРОЈ
ОЗНАКА
НЕМАЧКЕ

ИМЕ АМЕРИЧ.
ПИСЦА
МИЛЕРА
ДРАМА
ХЕНРИКА
ИБЗЕНА

НОВИ РЕД
У ПИСАЊУ

9

УЗВИК
ВЕСЕЉА
АВЕНИЈА
(СКР.)

УСПРАВНО: 1. Иницијали америчког глумца Велса – Учинити
некоме неку пакост, 2. Највећи део, главнина (лат.) – Забрана
лова дивљих животиња – Ознака за непер,3. Индустријска
биљка – Приход од непокретног имања, који се добија без
свог рада – Немачки филозоф, Георг, 4. Име руског писца
Пушкина – Индустријска област у Немачкој, 5. Име глумца
Нолта – Једна европска држава – Ознака за исток, 6. Новац у
Предњој Индији – Главни град Албаније – Хемијски симбол за
сребро, 7. Врста ватреног оружја кратке цеви – Вишегодишња
зељаста биљка из породице уснатица.

АНАГРАМ

ОЗНАКА
ШПАНИЈЕ

УМ, ТЕН
И РОЛА...

красе ову лепу италијанску глумицу.

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: склопка, Триглав, раслина, астатин, сносити, тов, чи, в, Имаса, еб, Орел, ниска, а, осар, кт, страмин,
трињити, Ита, ач, акација, п, Бар, старац, Артур, р, Нора, ав, алинеја. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: огранак, врелина, опекар, н, ак, са, Ал, се, б,
порасти, Авентин, кондор, останак, старина, та, јад, Ијара, у, т, су, аљ, интрига. АНАГРАМ: Орнела Мути.
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Да ли сте знали ...
– да је први југословенски сајам књи
га одржан 1956. године на Загребачком
велесајму под покровитељством пред
седника Јосипа Броза Тита? Присуство
вали су најзначајнији књижевници зе
мље, међу којима и Иво Андрић и Мирослав Крлежа. Изло
жено је око 12.000 књига свих југословенских издавача, али
и издавача из света.
– да је наредне, 1957. го
дине, сајам пресељен у Бе

Молим за реч
Не бавим се политиком. Али, она се бави мноме.
Средили смо полну равноправност. Тачно знамо где се налази се
верни а где јужни пол.
Стижу нам и турске банке. Даваће кредите на 500 година.
Мој поштар носи само пензије. Лекар му забранио да носи тешко.
Радујем се повећању пензије. А тек ови из моје самопослуге!
Постао сам неповерљив. Ни сам са собом не говорим.
И кад померимо сказаљке на сату код мене је минут до 12.
Врапци у Београду добили кућице, али сад траже и централно
грејање.
Не спавам. Али, никако да постигнем успех преко ноћи.
Ускоро ће роботи радити уместо људи. Тек тада ће бити подмази
вања.
Дејан Патаковић

оград, где је завршена из
градња модерног сајмишта?
Књиге је изложило око 60
домаћих и 36 страних издавача из 16 држава Европе, Аме
рике и Азије. Договорено је да Међународни сајам књига
прати каталог и да траје шест дана. Сајам је одржан крајем
октобра у Хали III Београдског сајма.
– да Међународни сајам књига у
Београду из године у годину окупља
све већи број издавача из бивше Ју
гославије и целог света, тако да је по
сле сајмова у Франкфурту и Варшави,
постао највеће стециште издавачких посленика? Некада се
сатима чекало у реду да Иво Андрић и Бранко Ћопић потпи

шу књиге посетиоцима Сајма, а то је и данас најпосећенија
културна манифестација у нашој земљи.
– да су 11. новембра 1918. године у
Француској, у специјалном вагону мар
шала Фердинанда Фоша, силе Антанте
потписале примирје са Немачком и ти

ме окончале Први светски рат? Тај дан се обележава као Дан

примирја у свим земљама које су потписале споразум. Дан

примирја у Првом светском рату – 11. новембар државни је
празник и у Републици Србији. Наталијина рамонда, нежни

Лековите мисли
Шта вреди што сам спремио буре за купус кад сам у чабру!
Да бих уштедео на зимници, преспавао сам, као медвед, зиму.
Пензионери су за накупце ситна боранија.
Не могу да пуним паприке. Немам –пун новчаник.
„Бенседин” узимам и пре и после пијаце.
Зимница ми је као кора од банане. На њу се увек оклизнем.
Душан Старчевић

Узроци и скривалице
Зима није гладна, ако свекрва дода коју теглу.
Повећава се пензија, ето прилике за нови кредит.
Они који су залутали, на време су сазнали докле су стигли.
Оштар језик не трпи тупе мисли.
Не прија души све оно што се новцем купи.
Трпња јача. Ипак, ја бих радије остао нејак.
Узроци се играју скривалица.
Милијан Деспотовић

Боље сутра
Нуде нам излаз, а ми тек ушли.
Нисмо баш сити свега, али пијаних је много.
Дошао је на време, али и то је било доцкан.
Кажу да ће доћи боље сутра, али данас никако да прође.
МилицаЧулић

Менталитет

бледољубичасти цвет, одлуком Владе Србије од 2012. годи
не симбол је којим обележавамо Дан примирја.

– да је прва жртва у Првом свет
ском рату у Србији био један ше
снаестогодишњак? Душан Ђоно
вић био је чиновник Железничке
дирекције и четник у чети војводе
Јована Бабунског. Истог дана када је објављен рат, почео је
и напад на Београд. Пошто су Сава и Дунав били граница,

српска војска је оборила стари железнички мост како Ау
строугари не би могли да дођу копном. Управо тада, пале

су прве жртве. Са српске стране погинуо је млади Душан,
док се са мађарске стране у води утопио Иштван Балохи.

Све промене су тако прилагођене нашем менталитету да се њима
ништа не мења.
Најсрећнији сам кад нисам несрећан.
Све се окренуло наопачке. Једино празноглави не могу да дубе
на глави.
Млатимо празну сламу. Не пружа никакав отпор.
Упућени смо једни на друге. Беспућем.
Сужњи које мори глад презиру цео свет .
Изашла сам на видело. Враћам се одмах. Потпис: Истина
Лако је медијском мраку да влада. Не види га нико.
Упао сам у лоше друштво, а испао будала.
Чим мрднем из родног места, осећам се као туриста.
Сила бога не моли. Била би то њена прекомерна употреба.
Милен Миливојевић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2018.
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