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ДРУГА ФАЗА

Комуникација са државним секретаром - Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за
рад и запошљавање г-дин Зораном Антићем – државни
секретар. Одржан је састанак 23. априла 2021. године.

Упознавање са Законом о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом из 2010.године и
Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за
спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији
за период од 2021. до 2026. године.

Упознавање са табелом мера активне политике
запошљавања за особе са инвалидитетом (ОСИ) у
2019.години ( прилог бр 1.).



ТРЕЋА ФАЗА - УПИТНИК

 Трећа фаза обавештавањe и позив за 

учешће оболелих од РМД на онлајн 

трибини преко друштвених мрежа, ТВ и 

радио програма, писаних и електронских 

медија од 23. априла 2021. године до 

17.маја 2021. године када је одржана 

онлајн трибина. Заинтересовани су уз 

пријаву попунили упитник (прилог бр 2).



ТРЕЋА ФАЗА – ОНЛАЈН ТРИБИНА 17.05.2021. 

Агенда:

1) Упознавање са ЕУЛАР-овим пројектом „Не одлажи – Време је за посао“, прим.др Мирјана 

Лапчевић – председница ОРС-а

2) Уводно излагање „Утицај реуматских болести на радну способност и квалитет живота“

реуматолога др сци мед Ивицe Јеремићa.



ТРЕЋА ФАЗА – ОНЛАЈН ТРИБИНА 17.05.2021.

3) Национална служба за запошљавање Предавања на тему:

- Поступак процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења 

- Основни законски оквири у области запошљавања

- Мере активне политике запошљавања

Предавачи: Нада Соковић, , службеник за методологију професионалне рехабилитације и

Срђан Андријанић, правно кадровски аналитичар.

4) Дискусија кроз питања и одговоре 

5) Снимак трибине стављен је на друштвене мреже 

како би га у будућности видели сви заинтересовани.

(Снимак трибине прилог бр 3.)



ЧЕТВРТА ФАЗА – КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ 

Удружење пацијената оболелих од реуматских болести Републике Србије 

(ОРС) организовало је коференцију за медије поводом реализације пројекта „ 

Не одлажи - време је за посао“ Европске асоцијације удружења за борбу 

против реуматизма (ЕУЛАР). 

Конференција је одржана 24. маја 2021. у београдском Прес центру Удружења 

новинара Србије уз добру посећеност представника писаних и електронских 

медија.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Уводне напомене: 

 прим. др Мирјана Лапчевић, 
председник ОРС-а

Саговорници на конференцији:

 проф. др. Дарија Кисић
Тепавчевић, министарка за рад, 
запошљавање, борачка и 
социјална питања, 

 проф. др. Мирјана Шефик
Букилица, председница 
Удружења реуматолога Србије 
(УреС), 

 Срђан Дробњаковић, директор 
Уније послодаваца Србије, 

 Срђан Андријић,  правно 
кадровски аналитичар из 
Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) 

 Нада Соковић,  службеник за 
методологију професионалне 
рехабилитације из НСЗ. 



ЧЕТВРТА ФАЗА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Прим. др Мирјана Лапчевић у уводној речи захвалила је на
прилици да се јавност упозна са заједничким напорима да у
Републици Србији побољшамо запошљавање особа са
инвалидитетом (ОСИ) и/или особа са реуматским и
коштанозглобним болестима (РМД) с обзиром на сазнања да
се у многим случајевима не пријављују на евиденцију
незапослених или не одлучују на процену радне способности
зато што нису упознати са потенцијалним користима које би
могле да имају након пријаве на евиденцију или утврђивања
статуса ОСИ у оквиру НСЗ.

Прим. др Лапчевић представила је ОРС који је основан
2007. и подвукла да је ОРС од 2009. члан ЕУЛАР-а. Циљ
активности и деловања ОРС-а је побољшања здравствене
заштите и квалитета живота оболелих од РМД у РС кроз
промоцију ЕУЛАР-ове Бриселске декларације усвојене
2010.године. Она је истакла да је важно да на постизању овог
циља треба да сарађују државне институције, здравствени
професионалци и удружења пацијената.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Пројекат “Не одлажи – време је за посао” који је сада у току треба да представи тренутни процес
запошљавања у Србији, укаже на недостатке, али и на добре примере како посао помаже оболелом
од РМД и поједностављује свакодневну борбу са том болешћу, каже др Лапчевић. То је трећи
пројекат ЕУЛАР-а који ОРС реализује у Србији. Оно што овим пројектом желелимо да постигнемо
је да:

▪ мотивишемо особу са РМД да се пријави за посао,

▪ идентификујемо све препреке које постоје приликом запошљавања особа са РМД и едукујемо
обе стране, како запослени и послодавци могу да расту заједно.

▪ желимо да истакнемо важност свакодневне комуникације и друштвеног живота за особу са
РМД, како им рад и бављење њиме могу помоћи у борби против болести и повећању
побољшљњу њиховог укупног здравственог стања и квалитета живота у вези са њим.

Један од већ реализованих пројеката 2018. је „Не одлажи – уочи рано“ који је у сарадњи са УРеС-
ом и Удружењем медицинских сестара/техничара и физиотерапеута у реуматологији (УМСТФТР),
уз помоћ фармацеутских компанија ОРС реализовао са циљем да се подигне свест о значају ране
дијагнозе РМД за очување радне способности побољшање квалитета живота у вези са болешћу
што је корисно за оболелог и за друштво у целини и које су користи за обоје. За успешну
реализацију овог пројекта ОРС је 05.маја 2018.године на конференцији ЕУЛАР ПАРЕ у Прагу
добио прву награду.

Успешно смо реализовали 2019. и ЕУЛАР-ов пројекат “Не одлажи – Време је за рад”, на који се
наставља актуелни.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Проф. др. Дарија Кисић Тепавчевић истакла је да се 
кључна реч пројекта, не одлажи, односи не само на 
постављање дијагнозе и започињање терапије већ је циљ да 
се оболели од реуматских болести што боље уклопе у све 
социјалне и остале активности. Указала је да је велика 
учесталост обољевања од РМД и овакви скупови повећавају 
видљивост овог проблема. 

Много је иновација у лечењу усмерених на побољшање 
квалитета  живота, не само на лечење и много се чини да се 
повећа видљивост пацијената који су спремни да раде и 
активно учествују у свим аспектима друштвеног живота. У 
том смислу је Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања  донело низ законских аката којима ће 
повећати видљивост ових најрањивијих људи на тржишту 
рада и утицати подстицајним мерама да се они укључе у 
процес рада. 



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Треба истаћи, каже министарка, да је за РМД важно да раде не само из
материјалних разлога за њих и породицу него и због друштвене афирмације
и личног задовољства, као и побољшања квалитета живота.

Поред активних мера НСЗ, указује да су ту и одредбе Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(ОСИ), субвенционисање зараде за особе са инвалидитетом без радног
искуства, мере подршке за ОСИ које се запошљавају под посебним
условима које подразумевају прилагођавање радног места и радну
асистенцију.

Често се не само код нас, него свуда у свету особе без видљиве
инвалидности не доживљавају као такве, напомиње министарка. Битно је
рећи да према одредбама овог закона, лица која имају здравствене проблеме
који им онемогућавају да остваре пуну продуктивност, и немају статус
ОСИ могу да покрену поступак за процену радне способности и да добију
статус ОСИ и да користе ове додатне мере подршке РС и лакше остварују
право на рад.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Развој тржишта омогућава приступ запошљавања под једнаким условима за све што је суштина
нове Стратегије запошљавања коју је Влада РС усвојила у фебруару 2021. за период 2021-2026. са
пратећим акционим планом за први трогодишњи период усвојеним у марту ове године, са мерама и
активностима за подстицање запошљавања најрањивијих слојева становништва. Министарка је
зажелела успех у раду на реализацији пројекта, и нагласила да ће Министраство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања РС бити увек партнер и саговорник у остваривању
делотворних и одрживих решења. Наставиће са низом активности да се повећа видљивост ОСИ и
олакша њихово радно ангажовање, повећају њихова продуктивност и квалитет живота.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Проф. др Мирјана Шефик Букилица- председник Удружења 
реуматолога Србије у свом обраћању рекла је да је циљ 
реуматолога да код пацијената оболелих од хроничних 
запаљењских болести не дође до инвалидитета. 

Од ових болести оболевају млађе и особе средњег доба које треба 
да покажу највећу радну продуктивност и са 100% учествују у 
процесу рада. То се постиже раном дијагнозом јер је оштећење 
зглобова кад до њега дође трајно. 

Циљ је да се у прва три месеца постави дијагноза и ту је од 
великог значаја примарна здравствена заштита. На том нивоу 
отпочела је едукација. Први пројекат спровео је УРеС уз 
подршку Министарство здравља. 

Други пројекат, ЕУЛАР-ов спровели су ОРС, УРеС и УМСТФР. 
Има значајних помака: оболели се сада раније јављају лекарима 
примарне заштите, а они их брже упућују реуматолозима који 
постављају дијагнозу и почињу процес лечења. 



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Реуматолози уводе правовремену агресивну терапију и

контролишу активност болести. Сада имамо нове лекове,

пратимо различите коморбидитете, процењујемо квалитет

живота оболелих, али има болесника који не одговарају на

терапију или се касно јављају лекарима. Код њих долази до

оштећења и појаве инвалидности што умањује њихову

радну способност.

Подстичемо пацијенте да се редовно контролишу, да

узимају терапију, да раде и да што мање одсуствују са

посла јер је у њиховој болести важна и материјална и

психо-социјална компонента.

Ако нису у стању да раде одређене послове, увек се могу

наћи лакши послови који им одговарају. Ту је велики значај

послодаваца који би требало да уваже наше и препоруке

медицине рада.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Срђан Дробњаковић, директор Уније послодаваца Србије
говорио је о резултатима истраживања спроведеног са
међународном организацијом рада (МОР) 2019. које је
показало да је погрешно што послодавци игноришу ОСИ
у Србији, а од којих има 70.000 радно способних особа
РМД. Закључак је да послодавце треба заинтересовати и
убедити.

Већина послодаваца зна да треба да плаћа доприносе у
национални буџет за рехабилитацију ОСИ.

Много их, међутим, не зна за подстицајне мере НСЗ, да
је напр. новоосновано предузеће ослобођено плаћања
доприноса и пореза на зараде за 24 месеца, да за
прилогођавање радног места могу да добију 400.000 РСД
од НСЗ, то већина послодаваца не зна.

ОРС је добио од директора Уније послодаваца списак 
фирми које запосљавају особе са инвалидитетом,а са 
којима su имали добру сарадњу.(прилог бр 4.)



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Срђан Андријић, правно кадровски аналитичар из
Националне службе за запошљавање (НСЗ) говорио је о
доброј сарадњи са ОРС-ом која траје већ три године. НСЗ
имала је он лајн радионицу са циљем да се приближе ОСИ,
да их информишу и мотивишу да се пријаве НСЗ ако не раде,
и ако раде, а желе да промене посао.

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању
ОСИ из 2009. донео је промењен и ОСИ сада могу да
приступе процени радне способности, шта могу да раде, да
се види које су њихове могућности, посебне квалификације.
ОСИ су често мало успореније, али увек се могу наћи радна
места на којима ће они моћи да дају свој допринос.

Упутио је позив послодавцима да посете сајт НСЗ и да
користе јавне позиве и сет мера за ОСИ уз напомену да се
разне мере могу комбиновати како би се ОСИ омогућило да
раде и да се осете и друштвено корисним и задовољним
члановима друштва.



ЧЕТВРТА ФАЗА – ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

На крају конференције, др Лапчевић захвалила је свима на учешћу и 

изразила наду да ћемо заједничким напором и даљом сарадњом значајно 

допринети побољшању запошљавања оболелих од РМД са и без инвалидитета  

и уопште побољшати њихов статус  у друштву.

(Снимак пресс конференције прилог бр 5.) 



ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА 

Пројекат „Не одлажи - време је за посао” 



КАКО ЋЕМО ПРАТИТИ 
ЕФЕКТЕ ПРОЈЕКТА?

Ставили смо на друштвене мреже:

 Анкету коју и даље оболели од РМД могу попуњавати и
то ћемо пратити

 Направићемо списак мејл адреса пацијената који су
попунили анкету и присуствовали едукацији који ћемо
користити у комуникацији са њима.

 Анализираћемо резултате анкете.

 Ставили смо линк за снимак трибине на друштвене мреже
како би се и даље заинтересовани могли информисати

 Ставили смо линк за снимак прес конференције на
друштвене мреже са истим циљем

 Ставили смо на друштвене мреже кратку форму смернице
за оболеле Националне службе за запошљавање.

(прилог бр. 7.)



КАКО ЋЕМО ПРАТИТИ 
ЕФЕКТЕ ПРОЈЕКТА?

Национална служба за запошљавање водиће евиденцију

пријављивања оболелих од РМД за тражење посла, као и

за процену инвалидности и резултате.

Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка

питања доставило нам је табелу мера активне политике

запошљавања за особе са инвалидитетом (ОСИ) у 2019.

години (прилог 1.), доставиће нам исто за 2021. годину и

упоредићемо те две табеле



ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ



УЧЕСНИЦИ

 Удружење оболелих од реуматских болести Републике Србије (ОРС)

 Удружења реуматолога Србије (УРеС)

 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

 Уније послодаваца Србије,

 Национална службе за запошљавање (НСЗ)



КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 www.ors.rs

 www.ures.org.rs

 www.reumatologija.org.rs

 www.eular.org

 Tribina „Ne odlaži, vreme je za posao“ (prilog 3.)

https://youtu.be/dVAtnmJ88yg

 Press konferencija „Ne odlaži, vreme je za posao“ (prilog 5.)

„Ne odlaži vreme je za posao“ - YouTube

 Procena radne sposobnosti http://www.nsz.gov.rs/live/o-

nama/procena_radne_sposobnosti.cid68924?fbclid=IwAR2AqDSsv-

COATkTq4rPdBT_zxqOnPak0iMHR_apR0aXbKsT3jFVU1Q75nY

 Mere podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-

posao/programi/pru_anje_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom.cid28

5?fbclid=IwAR1vtwe_whQBN-

4E8fjquY994XkxpwUsdfWrbH4zdVKsTz6ZHxNx4CNRPMs

 www.minrzs.gov.rs

 www.nsz.gov.rs

http://www.ors.rs/
http://www.eular.org/
https://youtu.be/dVAtnmJ88yg
https://www.youtube.com/watch?v=sFzkItGZFq8
http://www.nsz.gov.rs/live/o-nama/procena_radne_sposobnosti.cid68924?fbclid=IwAR2AqDSsv-COATkTq4rPdBT_zxqOnPak0iMHR_apR0aXbKsT3jFVU1Q75nY
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/pru_anje_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom.cid285?fbclid=IwAR1vtwe_whQBN-4E8fjquY994XkxpwUsdfWrbH4zdVKsTz6ZHxNx4CNRPMs
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/
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ПРИЛОЗИ



МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОСИ У 2019. ГОДИНИ
Планирани број 

лица

Реализација 

плана

Реализација 

плана %
Ефекти %

АКТИВНО ТРАЖЕЊА ПОСЛА 5.010 6.157 122,89 27,24

Обука за активно тражење посла 1.350 1.635 121,11 23,82

Обука за активно тражење посла за квалификована лица 720 902 125,28 27,54

Мотивационо-активациона обука за лица без квалификација и нискоквалификоване 630 733 116,35 19,16

Тренинг самоефикасности 80 119 148,75
19,20

Радионица за превладавање стреса услед губитка посла 50 30 60 28,13

Клуб за тражење посла 220 253 115 35,91

Сајмови запошљавања 3.000 3.821 127,37 26,36

Обука за развој предузетништва 310 299 96,45
52,63

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 660 501 75,91 36,05

Програм стручне праксе 30 20 66,67 30,30

Програм приправника за младе са високим образовањем 35 3 8,57 0,00

Програм приправника за незапослене са средњим образовањем 45 9 20 0,00

Стицање практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене 20 9 45
81,82

Обуке 530 460 86,79
36,23

 Обуке за тржиште рада 500 440 88 34,30

 Обуке на захтев послодавца - за незапослене 30 20 66,67 69,23

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 730 1.043 142,88 56,04

Субвенција за самозапошљавање 130 98 75,38 75,21

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 200 359 179,5
54,05

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства 360 536 148,89 54,56

Мере подршке за особе са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима 40 50 125 42,55

Прилагођавање радног места (рефундацијом примерених трошкова прилагођавања радног места) 20 19 95 42,11

Пружање стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом  (рефундацијом трошкова зараде лицу 

ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција)
20 31 155 42,86

ЈАВНИ РАДОВИ 1.000 1.198 119,8 43,87

УКУПНО 7.400 8.899 120,26 33,85

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И МЕРЕ ПОДРШКЕ

МЕРЕ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

ЗА ОСИ У 2019. 

ГОДИНИ

(ПРИЛОГ 1.)



ime firme mat.br. šifra delatnostisektor br. zaposlenih veličina adresa grad

1. NOVITAS CONSULT 20956445 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 20 MALA JANKA VESELINOVIĆA 56ŠABAC

2. DES SUBOTICA 8082286 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 55 MALA VERUŠIĆ 58 SUBOTICA

3. LAK ŽICA 17524640 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 56 MALA ZELENI BULEVAR 19BOR

4. GOŠA SOLKO 7316828 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 108 SREDJA PRVOG SRPSKOG USTANKA 202SMEDEREVSKA PALANAKA

5. STUDIO ATELJE ZAGORKA20917067 3299 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 1 MIKRO NIKOLAJA GOGOLJA 38BEOGRAD

6. PLODOVIPAK 21004804 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA MALA CARA LAZARA 193NOVI SAD

7. SILOIN 8699011 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 23 MALA DUNAVSKA 46 KOVIN

8. GRAFIČKI CENTAR NOVA 62511036 1812 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA MIKRO NIKOLE TESLE BR. 19ŠABAC

9. MONA 7489234 1512 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 544 VELIKA CARA UROŠA 62-64BEOGRAD

10. GOMEX 8652163 1812 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA VELIKA MILETIĆEVA 27aZRENJANIN

11. YURA CORPORATION 20624027 2931 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA VELIKA INDUSTRIJSKA II BBLESKOVAC

12. PTUP ORION 17370642 4690 TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 240 SREDNJA NJEGOŠEVA BR. 103LESKOVAC

13. AUTOSTOP 20862483 1396 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 16 MALA TEKSTILNA BR. 40LESKOVAC

14. VAGELI 8409331 2030 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 17 MALA STERIJINA BR. 7NOVI SAD

15. DIGI NET 55409625 1812 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 20 MALA ĐURE JAKŠIĆA 14ZRENJANIN

16. MIHAJLOVIĆ 7942907 150 MEŠOVITA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 12 MALA DONJA MUTNICA BBPARAĆIN

17. ASTRA NS 53726771 9523 OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI 3 MIKRO PODGORIČKA BR. 2NOVI SAD

18. DELHAIZE 17569171 4711 TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 12000 VELIKA JURIJA GAGARINA 14BEOGRAD

19. PRO POZITIV 20896566 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 12 MALA 16.OKTOBAR 15/76BEOGRAD

20. OPREMA DES 21274801 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 9 MIKRO VOJVODE MIŠIĆA 17KRALJEVO

21. KS-SAFETY SHOES 20728671 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 14 MALA MARIJE BURSAĆ 38NOVI SAD

22. JU NARODNI UNIVERZITET VRANJE 11 MALA VRANJE

23. DENEX 7429479 7022 STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10A/33-34BEOGRAD

24. I-TAXI NAVIGATOR 8821810 4932 SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE 31 MALA ŽELEZNIČKA 84 ZRENJANIN

25. ČIKOŠ ŠTAMPA 8543321 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 54 SREDNJA ĐEVEĐLIJSKA 16BSUBOTICA

26. POBEDA ZARA 8566356 8899 ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA 11 MALA RADA KONČARA Кончара 1PETROVARADIN

27. TRAYAL 7144083 25110 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 977 VELIKA PARUNOVAČKA 18BKRUŠEVAC

28. IKEA

29. PTP DIS DOO 7617003 4719 TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 1276 VELIKA BULEVAR OSLOBOĐENJA 16KRNJEVO

30. JOVSIC PRINTING CENTAR DOO20149230 1812 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 42 MALA PATRIJARHA DIMITRIJA 53BEOGRAD

31. CREDIT AGRICOLE 8277931 6419 FINANSIJSKE DELATNOSTI I DELATNOST OSIGURANJA 968 VELIKA BRAĆE RIBNIKAR 4-6BEOGRAD

32. IMPEL 8594864 4711 TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 100 SREDNJA ŽARKA ZRENJANINA 53AZRENJANIN

33. BANAT PRESS 20030291 4649 TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 19 MALA ŽARKA ZRENJANINA 53

34. KUĆA HRANE LAZAREVIĆ 20489235 1071 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 45 MALA CVIJIĆEVA 59 BEOGRAD

35. AUTOČAČAK KOMERC 17444476 4511 TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA53 SREDNJA BRAĆE STANIĆA  45ČAČAK

36. QUADRA GRAPHIC 7428642 1812 PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 86 SREDNJA TOŠIN BUNAR 23BEOGRAD

37. DELTA HOLDING 17156730 7022 STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI 63 VLADIMIRA POPOVIĆA 6BEOGRAD

Листа компанија која запошљава особе са инвалидитетом (Извор: Унија послодаваца (Прилог 4.)



ПРИЛОЗИ 2 И 6

УПИТНИК ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД АРТРИТИСА 
КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У ПРОЈЕКАТ

„НЕ ОДЛАЖИ – ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОСАО“



Broj ispitanika: 63
Format: Online upitnik
Period ispitivanja: maj 2021.

Upitnik za obolele od artritisa
koji žele da se uključe u projekat

“Ne odlaži – Vreme je za posao”
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Ukoliko ste ostavili cigarete, koliko godina je 
prošlo od tada?
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Koliko godina ste imali kada Vam je postavljena dijagnoza?







Ukoliko koristite fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, koliko puta godišnje ih upražnjavate?
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Закључак

• Пре трибине 63 оболелих од РМД старости од 23 до 65 година је попунило упитник, 47 жена.

• Половина анкетираних је у браку, 55 процената има децу.

• Запослених је 57 процената, а посао је раније већ изгубило 50 процената.

• Скоро ½ су непушачи, 28,6  процената су бивши пушачи.

• Половина болује од реуматоидног артритиса (РА).

• Највише се разболело у периоду од 30 до 40 године живота.

• Хемијске лекове који мењају ток болести користи 63,5, а  биолошке 46 процената анкетираних.

• Физикалну терапију и рехабилитацију користи 57 процената, најчешће једном годишње.

• Бањско лечење користи само 1/3 анкетираних, свакодневно вежба 52 процента.

• Савете лекара о исхрани примењује ¾ анкетираних.

• Већина анкетираних, 78 процената, је члан ОРС-а.



ПРИЛОГ 8.
МЕДИЈСКА ПОКРИВЕНОСТ



Медијска 
покривеност

Укупан број објава: 25

8  најава и то у следећим медијима:  Политика, Блиц жена, Бизнис 
магазин, Данас, Недељник, Ало, Студио Б,  Бета, Наслови нет

17 објава и прилога са конференције за новинаре: Политика, 
Новости, Данас, Танјуг, танјуг.рс, Бизнис и финансије, ТВ Студио б 
( 2 објаве), К1, Бета, Фонет, ТВ Пинк, жена.блиц.рс, Н1, 
Н1инфо.рс, мондо.рс,  Ало, вести.рс



Примери објава



Примери објава
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