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АКТУЕЛНО

Сваки други страдали пешак има
више од 65 година
Старији чине 21 одсто становништва Србије, али је њихов проценат
међу погинулима у саобраћају знатно већи – чак 30 одсто

Сваког другог дана једна старија особа погине у саобраћају (Фото Т. Тодоровић)

Сваки трећи погинули у саобраћајним несрећама у Србији је старији од 65
година, исто као и сваки други страдали пешак и бициклиста. То је
суморна статистика из истраживања Агенције за безбедност саобраћаја.
Према подацима годишње у Србији у удесима смртно страда око 164 и
бива повређено више од 2.200 старијих грађана. Другим речима, у просеку,
сваки други дан једна старија особа погине у саобраћајним несрећама и
буде повређено око шест. У претходне три године, од 2017. до 2019, у
саобраћају су смртно страдале 492 и повређена 6.791 старија особа.

– Око 30 одсто погинулих и 11 одсто повређених у удесима су старији од
65 година, а у укупној популацији чине 21 одсто становништва у Србији и
притом мање учествују у саобраћају од просечног становника наше земље.
Сваки други смртно страдали пешак (53 одсто) и скоро сваки други
погинули бициклиста (47 одсто) има више од 65 година. Зато апелујемо на
наше старије суграђане да буду обазриви и да обрате пажњу на своје
психофизичке способности. Ако пију одређене лекове, треба да избегавају
најтоплији део дана и време када је интензитет саобраћаја највећи – каже
Јасмина Милошевић, директорка Агенције за безбедност саобраћаја.
Ризик смртног страдања за старије од 65 година је за око 41 одсто већи од
просечног ризика за целу популацију, а највише страдају у својству пешака
– у 45 одсто случајева, затим у својству возача – 41 одсто, а као путници у
возилу у 13 одсто случајева. Од укупног броја страдалих у својству возача,
најчешће су жртве несрећа они који имају више од 65 година и управљају
путничким аутомобилом (43 одсто), затим као возачи бицикла (36 одсто) и
трактора (12 одсто).
Старији мушкарци су више од два пута угроженија од старијих жена, које
су више у ризику као пешаци и путници у возилу. Подаци такође показују
да старији највише смртно страдају петком и у време сумрака и „првог
мрака”, односно између 17 и 18 часова, а најризичнији месеци су октобар,
затим септембар па новембар.
Агенција указује да је изузетно важна едукације о опадању психофизичких
способности приликом старења и повећаном ризику учествовања у
саобраћају, али и едукација старих о одржавању физичке и менталне
кондиције. Такође је важно да имају конкретна упутства од својих лекара
или фармацеута с обзиром на здравствено стање и врсту лекова које
узимају.
– Важно је информисати наше старије суграђане о томе како се може
побољшати њихова уочљивост у време смањене видљивости, као што су
обавезно коришћење светла на бициклима у ноћним условима, постављање
разних рефлектујућих елемената на бочним, предњем и задњем делу
двоточкаша и ношење светле одеће, нарочито оне са ретро-рефлектујућим
елементима. Такође треба указати и на употребу заштитне опреме, са
акцентом на кациге, а посебну пажњу треба посветити едукацији о
понашању у могућим проблематичним ситуацијама на које могу наићи –
објашњава Јасмина Милошевић.
Унапређење путне инфраструктуре је важна превентивна мера када је реч о
безбедности старијих у саобраћају.
– Приликом пројектовања нових или реконструкције постојећих улица
треба планирати пешачке и бициклистичке стазе и траке што је могуће
шире, а никако испод законског и препорученог минимума. У централним
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градским зонама, где је већа концентрација старијих у саобраћају, у
близини паркова, медицинских и геронтолошких центара и других
установа где се окупљају старије особе, неопходно је унапредити услове за
безбедност пешака и бициклиста – наглашава наша саговорница.
Препорука је да се све нове или реконструисане улице, тротоари, пешачке
стазе, степенице и рампе пројектују у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старијима.
– Потребно је додатно осветлити несемафоризоване пешачке и
бициклистичке прелазе, али и смањити највећу дозвољену брзину кретања
возила на путевима где су обележене саобраћајне траке и у зонама
атракције за старије. Треба им омогућити да сложеније ситуације обављају
у деловима, на пример помоћу разделних острва на коловозу када
просторне могућности то дозвољавају, како би могли да прелазе коловоз у
фазама – наводи Јасмина Милошевић.
Има још много детаља који би саобраћај у граду учинили безбеднијим не
само за старије него и за све друге учеснике. Тако се на пример семафори
могу додатно опремити тастерима за најаву пешака и звучним сигналима
који најављују када је дозвољен прелаз. Предлог је и да се све постојеће
бициклистичке стазе повежу у једну мрежу и да се јасније раздвоје од стаза
за пешаке и трака за моторна возила, било јачим осветљењем или
саморефлектујућом подлогом.
Александра Петровић

ИЗВОР "ПОЛИТИКА"

---------------------ИЗ ПИО ФОНДА

Бесплатна рехабилитација у бањама
20. 8. 2020.

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним
установама и бањско-климатским лечилиштима током 2020. године,
у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и
породичних пензија који имају пребивалиште на територији
Републике Србије и чија је пензија до износа од 27.775,00 динара.
У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у
висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд
ће сносити трошкове превоза и боравка за пратиоца детета које
користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан
живот и рад, као и за пратиоца слепог пензионера који је остварио
право на рехабилитацију о трошку Фонда.
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Право на бесплатну рехабилитацију имају сви корисници пензија
који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају
друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили
применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под
условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ
(прерачунато по средњем курсу НБС на дан 15. 7. 2020. године 1€ =
117,5863 динара).
Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење
овог права.
Пријаве на оглас се подносе од 20. августа закључно са 7.
септембром 2020. године.
--------------------

КРЕДИТ НА РЕЧ - ПОНУДА КОЈА ДО САДА НИЈЕ
БИЛА МОГУЋА
ИЗВОР КАМАТИЦА
Нова одлука НБС је одмах по објављивању изазвала велико интересовање и
питање "како до овог кредита"

Домаћа централна банка донела је меру која је у финансијски пејзаж Србије унела нову
појаву, нешто што је већ стекло назив "кредит на реч".
О чему се тачно ради?
НБС је донела нове мере међу којима и решење које банци даје могућност да лицу које
не прима зараду преко рачуна у њој одобри кредит до 90.000 динара. За те кредите са
роком доспећа до две године банке ће моћи да као доказ о запослењу и заради или
пензији у последња три месеца да прихвате и потписану изјаву дужника, дату под
пуном
кривичном
и
материјалном
одговорношћу.
Иако је врло вероватно да ће та изјава имати меничну снагу, није необично што је ова
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понуда већ добила поменути "кредит на реч" назив. Практично једина гаранција да ће
грађани вратити новац биће њихова реч, у писаној форми.
У овом тренутку још увек ниједна банка не нуди овај кредит на реч. Грађани који су
заинтересовани за ову услугу би требало да контактирају своју банку крајем
следеће недеље, када се очекује да ће домаће банке већ припремити понуду за
заинтересоване.
Прва банка која је потврдила да ће овај кредит имати у својој понуди је Поштанска
штедионица. То је истакао саветник у Поштанској Марко Матић, који је потврдио да ће
се кредит од 90.000 динара бити доступан већ почетком септембра, што је практично за
десет дана.
Због нешто блажих услова за аплицирање за овај "кредит на реч" треба истаћи да ће
банке, као и случају сваког кредита, имати право да одлуче коме ће дати 90 хиљада, а
коме не. Другим речима, неће баш сви моћи да добију овај кредит, иако, због услова за
аплицирање, сада можда делује тако.
Оваква одлука НБС има за циљ да понуди грађанима додатни новац како би санирала
негативне економске последице пандемије. Претпоставка је да овим мерама домаћа
централна банка жели да стимулише потрошњу грађана и тако ублажи економски пад у
трећем и четвртом кварталу ове године.
---------------------

Маске које саме "убијају"
коронавирус стигле у Хрватску
Маске израелског произвођача изгледом не одударају од хируршких
једнократних маски. Али у материјал је инкорпориран бакар-оксид с
антивирусним и антибактеријским својствима.
ИЗВОР: 24САТА.ХР
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Ilustracija/Foto: depositphoto/AllaSerebrina

Маске су од данас у дистрибуцији и ускоро би требало да буду доступне у
апотекама, наводи 24сата.хр. Појединачна цена је око 40 куна, а како
преноси портал, за сада је набављено 128.000 комада.
Из компаније која је увозник ових маски наводе да су добили још
поруџбина и то да су им се јавили из Србије, Мађарске, Аустрије и
Швајцарске.
Кажу како ће се цена, у зависности од величине наруџбине, вероватно
мењати у будућности.
Маска може да се користи више пута док се физички не уништи, не полије
водом или се знатно не запрља. Уз свакодневно ношење може да се
користи и до месец дана. Маска се у континуитету може носити до три
сата, а потом је треба скинути, одложити на равну површину и оставити 40
минута како би својства материјала неутрализовала патогене.
FOTO: ZORAN ILIĆ / RAS SRBIJA

---------------------

Радовановић: Послао бих дете у школу,
али га не бих слао код деде и бабе
Ближи се почетак школске године, па ових дана у Србији, међу
родитељима ђака, влада дилема – послати дете у учионицу или га
оставити код куће да прати онлајн наставу.

Epidemiolog Zoran Radovanović Foto: FoNet/Zoran Mrđa

Епидемиолог Зоран Радовановић рекао је за портал Нова.рс да што се тога тиче
за њега нема дилеме и он би послао дете у школу, али га не би слао код деде и
бабе и ограничио би му контакт са „трећом генерацијом“.
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Он је рекао да би се приликом одредјивања мера требало руководити
епидемиолошком ситуацијом и водити рачуна о томе да се подаци и
распрострањеност заразе прате на локланом нивоу.
„Треба поступати према ситуацији, ако је, на пример, у Бујановцу критично,
онда тамо треба педузети мере. Морају ствари да се решавају на локалу“,
објаснио је Радовановић.
Настава у школама се неће прекидати уколико један ученик у разреду добије
корону, мада ће у том случају остатак разреда бити тестиран, али неће бити
изолован, већ ће наставити рад, рекао је Радовановићев колега, епидемиолог и
члан Кризног штаба Бранислав Тиодоровић.
Према његовим речима, уколико се у породици неког ђака појави корона, он
неће долазити у школу, без обзира да ли је и сам заражен, рекао је Тиодоровић
за „Блиц“. Како је објаснио, ђак ће бити удаљен из разреда све док се оболели из
његове породице не излечи и док се не утврди да и дете није заражено.
Радовановић на то каже да све мере, па и ове које је најавио Тиодоровић, треба
да зависе од тога колика је учесталост болести у заједници. Проблем је, тврди
он, управо то што те податке не знамо и што се они од нас крију.
„Ако није интензивна трансмисија има логике да се не шаље цело одељење у
карантин и да буде овако како је најављено. Све зависи од епидемилошке
ситуације и вероватноће преноса. Живот мора да иде даље, па ако није изузетно
опасно, онда се, ипак, иде на блаже мере, а ако је критично мора да се наступи
енергичније“, казао је Радовановић.

---------------------

КАЖЊЕН због вишка стажа и мањка година
– 20% мањом пензијом
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Да га не би избацили из предузећа без ичега, Предраг Благојевић из Течића
надомак Рековца је пре две године са 58 година отишао у пензију.
У радној књижици убележио је чак 40 година стажа, а на пензионом чеку тек
14.330 динара! Према његовој рачуници, пензија му је умањена читавих 20
одсто, што је 3.700 динара на месечном нивоу. Радно место је морао да
напусти, јер је имао само основну школу и плашио се отказа, пишу Вечерње
новости.
Киван је Благојевић на државу и нове прописе, који су у исти ранг ставили
њега и његовог рођака, који са само 17 година радног стажа и 65 година
живота има исту пензију.
„Значи, ја сам кажњен зато што сам рано почео да радим. Као што ће да буду
кажњени грађевинци, топионичари у ливницама и рудари који копају угаљ 300
метара испод земље“, огорчен је Благојевић.
Пример Предрага Благојевића, нажалост, није усамљен. Хиљаде радника у
Србији данас са радним стажом од четири деценије имају умањене пензије
и плаћају казнене поене. Неколико пута је покретана иницијатива за промену
члана 70 Закона о ПИО, али је све остало само на обећањима.
Савез самосталних синдиката је предлагао да пенали остану док пензионер не
напуни 65, а да му се од тог тренутка исплаћује пуна пензија. И поред
многобројних обећања све је остало само мртво слово на папиру.
Оправдање које стиже из Министарства за рад је да је животни век у Србији
продужен и да буџет то не може да издржи. У СССС кажу да је одредба
некоректна, а нарочито за велики број људи чије фирме су пропале, па су их
нови прописи отерали у превремену пензију. Број оних који су се одлучили на
овај корак по доношењу закона, тврде у СССС, знатно је мањи.
Извор: Вечерње новости
---------------------

Радни злочини
МАРИО РЕЉАНОВИЋ - ПЕШЧАНИК
Кривични законик је јасан али авај, (технички?) министар не разуме.
Постоји у КЗ глава која регулише кривична дела против права по
основу рада. Разна дела се тамо налазе, између осталог и оно опште
природе из члана 163. „Повреда права по основу рада и права из
социјалног осигурања“. Законодавац је као кривично дело означио
следеће понашање: Ко се свесно не придржава закона или других
прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по
основу рада и о посебној заштити на раду омладине, жена и
инвалида или о правима из социјалног осигурања и тиме другом
ускрати или ограничи право које му припада, казниће се новчаном
казном или затвором до две године. Потребна је дакле намера да се
дело учини и потребно је кршење неког права по основу рада.
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Фото: Пешчаник
Свакодневно смо сведоци вршења ових кривичних дела, чак и са
тешким последицама по раднике и целу локалну заједницу. Ниједном,
међутим, нити један послодавац, односно одговорно лице у
послодавцу, није осуђено за ово кривично дело. И раније сам писао о
игнорисању кривичне одговорности одговорног лица код послодаваца.
Не само игнорисању, већ својеврсној заштити. Јер, држава је
очигледно сасвим власна и ефикасна када је потребно заштитити
„инвеститоре“, па се тако врло лако покренуо кривични поступак
против радника Јуре који је протестовао зато што је послодавац
угрожавао животе радника неприменом мера заштите у доба
епидемије и ванредног стања. Али када је против тог истог послодавца
требало спровести истрагу државе нема, нетрагом је нестала.
Најчешће се држава скрива иза формализма, немуштог и понекад
забавног а углавном ненормалног тумачења закона. Како би иначе
могло доћи до тога да инспекција рада, на пример, тумачи да није
овлашћена да контролише мере безбедности на раду или да се правни
систем Републике Србије неће применити на раднике који раде у тој
истој Републици Србији. Ако се погледа шта је заједничко овим
наизглед дилетантским испадима, јасно се види да ниједан од њихових
твораца није нити неинтелигентан, ни нестручан. Они су такви зато
што је политика испред права, а политика повлађивања послодавцима
је у Србији – закон. Или боље речено, изнад закона и правног система.
Свако од наведених тумачења, као и многа друга која су се појавила (и
опстала) претходних година, заснива се на тактици заштите интереса
капитала по сваку цену.
И ту се сасвим лепо уклапа (технички?) министар Ђорђевић када
радницима каже да могу они да се жале на злоупотребе државне
помоћи од стране послодаваца колико год желе али доказа о томе
нема. Министар је, сасвим озбиљно ако је веровати новинарима,
изјавио најпре да радници не пријављују послодавце који
злоупотребљавају државну помоћ, а затим и да су пријаве
свакодневне али да инспекција рада није утврдила да је дошло до
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кршења закона. Можда зато што је то посао за јавног тужиоца и
полицију? Или је то превелики уплив државе у приватни сектор, који је
по речима тог истог министра али и председника Вучића,
практично недодирљив за државне органе, јер је то капитализам?
Како међутим таква ситуација ескалира? Веома једноставно и
предвидиво. Када се писало о индијским радницима који су остављени
на милост и немилост „америчком“ послодавцу у Србији, није поента
била само у судбинама тих несрећних седамдесетак људи већ и у
далеко већем броју оних које не видимо а који се налазе у нашим
комшилуцима, раде на путевима и грађевинама, који су дошли ко зна
одакле и ризикују своје животе како би у незаконитом радноправном
али и боравишном статусу у којем се налазе, породицама које их код
куће чекају послали нешто новца. Глобално тржиште рада је у Србију
закуцало на мала врата, на онај нелегалан улаз. Најпре са кинеским
инвеститорима који искључиво користе сопствену радну снагу и држе
се максиме – трошимо новац Републике Србије али ништа од тога јој
не враћамо кроз потрошњу – да би се затим наставило довођењем
радника из Индије, Турске, других земаља у којима су они навикли на
сурове услове рада и којима су услови у Србији прихватљиви јер
избора немају. Сувише тихо је одјекнула вест да је инспекција рада
(браво за инспекторе, надам се да неће имати проблема због тога!) на
градилиштима широм Србије на којима се граде станови за
припаднике војске и полиције наишла на велики број радника на црно,
од тога завидан број непријављених радника из Турске. Ресорна
(техничка?) министарка реаговала је доста брзо, наравно испразним
флоскулама, спинујући како је она прва приметила недостатке на
градилиштима, и без трунке стида што се то дешава у њеном ресору.
Ни помислила није да најави да ће се преиспитати уговори са тим
извођачима – зашто би, када се ради о послодавцима који могу да
раде шта желе, само морају да буду мало суптилнији (или можда нису
ни знали да постоје и инспектори рада са интегритетом који ће свој
посао одрадити како би требало). Држава на овај начин постаје
саучесник у радним злочинима, да не кажем подстрекач али макар
помагач. И то је највећа гаранција починиоцима да неће бити гоњени.
Напротив, они се осећају довољно добро да себе представе као жртве,
као што то чини власница фирме која је ангажовала раднике из Индије.
Радна снага масовно одлази из Србије, процес је тренутно застао због
епидемије али ће се свакако наставити чим здравствене прилике то
буду дозволиле. Испражњено тржиште рада на велику потражњу а
малу понуду морало би реагује „тржишно“ (да не кажем
капиталистички): да се побољшају услови рада оних који су остали а
чији је рад потребан. Међутим реагује се на други начин, који јасно
говори о природи ове власти али и о односу власти према грађанима.
Смишља се нова преварна шема и радна снага се увози. А када се
увози, хајде да се и обесправи у потпуности. То одговара повлађивању
послодавцима, нарочито страним „инвеститорима“ и крупном капиталу
уопште. Јер, ту се налази бољи живот и светла будућност. Наравно не
за грађане Србије, већ за функционере на власти. Отуда су у истој
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равни сви остали: мали предузетници, самозапослени, самостални
уметници, радници на црно, агенцијски радници, они на привременим и
повременим пословима, ангажовани преко задруге, лажно
самозапослени… Свима њима је заједничко да их је држава
игнорисала још давно пре короне, само је сада постао јасан
анимозитет који гаји према њима. Тим људима неће дати ни динар
помоћи, јер сваки динар дат њима је динар мање за велике и бахате
корпорације, инвеститоре и бизнисмене који то нису. Нема због тога ни
бољих услова за домаће раднике – они ће бити замењени страним
радницима, који мање кукају (или то чине на језику који газда не
разуме), немају појма о својим правима и правном систему земље у
којој се налазе и последично – не траже много чак ни када добијају
далеко испод законског минимума. Домаћи радници ће тако бити
замењени „идеалним радницима“, баш како и председник често
прижељкује да цео народ замени неким другим, идеалним народом.
Како је кренуло са исељавањем, жеља ће му се можда ускоро и
испунити. А радни злочини ће остати некажњени.

--------------------ДРУШТВО

Жене 65+ – Искуства и
изазови током ванредног
стања
31.07.2020.
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У оквиру пројекта “За повећано учествовање
старијих жена у јавном и политичком животу”,
удружења “Снага пријатељства Амитy” и
“ФемПлатз” су спровела истраживање којим су,
између осталог, прикупљена и искуства
старијих жена током ванредног стања. Са
којим су се све изазовима старије жене у Србији
суочавале?
Удружење Снага пријатељства Амити у партнерству са удружењем
грађанки ФемПлац реализује пројекат “За повећано учествовање
старијих жена у јавном и политичком животу”.
Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Канцеларија за
сарадњу са цивилним друштвом.

Истраживање у оквиру пројекта
“За повећано учествовање старијих жена у јавном и
политичком животу”
У оквиру овог пројекта спроведено је истраживање у шест градова у
Србији: Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Бору и Чачку. Циљ
истраживања је био да се стекну сазнања о учешћу старијих жена у
јавном и политичком животу.
Истраживање је урађено на репрезентативном узорку од преко 670
жена старијих од 65 година: Спроведено је путем анкета које је
урадила агенција Ипсос Стратегиц Маркетинг из Београда, путем пет
фокус група које су Амитy и ФемПлатз реализовали током јуна и јула
2020. године и кроз дубинске интервјуе са старијим женама.

Ванредно стање –
Посебни изазови за старије жене
С обзиром да је истраживање спроведено у току трајања епидемије
Цовид-19, после укидања ванредног стања, било је значајно сазнати
са којим су се изазовима старије жене суочавале током ванредног
стања.
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Ванредно стање је проглашено 15. марта 2020. године и трајало је 53
дана. Током трајања ванредног стања уведене су мере којима је
ограничена слобода кретања. Овим мерама највише су погођене
старије особе, чија је слобода кретања 35 дана била суспендована у
трајању од 164 часа недељно, уз претњу санкцијом.
У посебно тешкој ситуацији биле су старије особе које живе саме,
нарочито оне које имају потребу за туђом негом и помоћи, међу којима
је највише жена. Већина услуга социјалне заштите била је или
обустављена или су услуге пружане уз знатна ограничења, а пружање
здравствених услуга било је редуковано и ограничено на ургентна
стања. Због опште забране кретања, било је отежано пружање помоћи
и подршке старијим особама у обављању свакодневних активности од
чланова њихових породица и неформалних неговатеља/ки.
Хуманитарне и друге активности на локалном нивоу организовали су
кризни штабови, који су процену потреба појединих категорија
становништва вршили без укључивања представника рањивих група.
Због тога су изостале циљане и родно одговорне мере усмерене на
задовољавање свакодневних животних потреба појединих рањивих
група, укључујући и старије особе. Приступ информацијама о
расположивим видовима помоћи и подршке био је ограничен. Линије
помоћи и подршке углавном нису биле доступне у време важења
опште забране кретања.
Евидентно је да су у условима ванредног стања дошле до пуног
изражаја све линије доминације, маргинализације и родне и друге
неједнакости са којима се суочавају старије жене.

Свакодневни живот старијих жена током ванредног
стања
Истраживањем су прикупљена искуства старијих жена ван
институционалног смештаја и њихов субјективни доживљај утицаја
мера на њихов свакодневни живот током трајања ванредног стања.
У периоду када је особама старијим од 65/70 година било забрањено
кретање, старијим женама су подршку и помоћ у набавци намирница,
лекова и других неопходних ствари пружали у највећем броју млађи
чланови породице, који са њима живе (41%), односно, не живе у истом
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породичном домаћинству (47%). Поред тога, помоћ и подршку су
пружале комшије (25%), пријатељи (15%) и волонтери (6%).
Искуства и изазови

•

•

Многи проблеми за старије су били присутни током периода забране
кретања. Старије жене наводе следеће проблеме, као најизраженије:
Брига/забринутост за млађе чланове породице (65%)
“Само сам размишљала да са децом и унуцима буде све у реду.“
Недостатак шетње (48%)
“Два месеца нисам излазила, осећала сам се као у затвору.“

•

Осећај страха и неизвесности (44%) и осећај
усамљености (23%)
“Било је страшно у време епидемије, када смо имали шетњу. Град је
изгледао аветињски, то је тако стравично изгледало, да сам ја
мислила да ћу од те слике умрети.“
“Осећај принуде и утеривање страха највише су ми сметали.“

•

Страх да им неће бити доступна редовна здравствена
заштита (35%) и здравствене тегобе (17%)
“Док је била корона, седели смо кући, па зовем телефоном лекара,
зовем пет пута, нико се не јавља. Онда ако се шести пут јави, онда
ми каже да је локал заузет. Па још три пута тако…“
Стална промена правила о забрани кретања (21%)
и недостатак разумљивих информација у вези са забраном
кретања (14%)
“Нервирала сам се због опречних информација, што је било баш
иритирајуће.“
“Требало је да нам дозволе да излазимо увече чим крене полицијски
час а не касно у ноћ.“
Одлазак у набавку у раним јутарњим часовима (15%)
и велике гужве у продавницама током периода одређеног за
куповину (9%)
“Било је крајње нехумано да се иде у набавку у 4 сата ујутро.“
Подсећамо:
– Анкета Пензина Куповина у зору
Поједине старије жене наводе:

•

•
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•

•

•
•

да су се осећале понижено и недовољно вредно због ситуације у
којој су се нашле
да су им недостајала дружења са породицом и пријатељима и
њихов уобичајени живот
да су се осећале као да су у затвору
да им је сметало што нису могле да иду на организоване
рекреативне и друге садржаје, излете и путовања.
Неким женама су проблем представљали: недостатак новца (10%),
тешкоће у обављању свакодневних активности (16%).
Мали број старијих жена наводи да су се потпуно помириле са
ситуацијом, да схватају да су у ризичној групи и да су седеле код куће
да се не би заразиле. Било је и оних старијих жена које су кршиле
забрану и повремено одлазиле у шетњу и у набавку.
Фотографија: pressfoto – www.freepik.c
---------------------ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Синдром злог света
Што више гледају сцене насиља на ТВ-у, људи своју околину
доживљавају као веома опасно место, насељено лошим особама, а што
је овакав став према другима израженији, више је страха, тескобе,
забринутости, депресивности, али и зависности од алкохола, дрога,
склоности ка самоубиствима

(Срђан Печеничић)
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Какав је свет у коме живимо: опасан или безбедан, предвидив или
непредвидив? Какви су људи: добри или лоши? Главни разлог је што људи
имају различите одговоре, што не реагују на свет као такав, већ на своје
тумачење тог света, при чему не разликују свет као такав од своје слике
света. Зато исту појаву једни тумаче као нешто позитивно, а други као
нешто негативно.
Шта ће неко мислити о себи, другима и свету углавном зависи од његових
претходних животних искустава. Сигмунд Фројд, као и многи после њега,
доказао је да многа наша рана искуства из детињства, првенствено с
родитељима и другим блиским особама, утичу на изградњу нечијег
„погледа на свет”. Што су нечији закључци о себи, другима и свету у
нечијем животу раније настали, то је вероватније да ће их особа касније у
животу само „оправдавати” својим тумачењима стварности. Ова темељна
уверења се могу и касније мењати, нарочито ако се нове информације
понављају.
Моћ визуелних медија
Један од начина на који људи сазнају о другим људима и свету је директно
искуство, ограничено на непосредно окружење. До појаве телевизије, људи
су стицали индиректна искуства кроз приповедање других људи, кроз
часописе, литературу, филмове. Све се то променило када је ТВ ушла у
већину домова. Људи су тада могли „својим очима” да упијају различите
представе о оном свету који их не окружује непосредно.
Моћ визуелних медија, као што су филм и телевизија, као и дигиталне
слике које нам долазе посредством интернета, јесте у томе што нам
стварају потпуну илузију да гледамо стварност. Наши мозгови не
разликују добро слике стварне стварности и слике представљене
стварности. Зато оно што гледамо на екранима за наш мозак јесте
стварност. А онда те слике „стварности” даље обрађујемо, поистовећујемо
се с актерима, емотивно реагујемо на оно што нам је представљено. На овај
начин учимо о томе какви су људи и какав је свет. Ове слике улазе у наше
несвесно и утичу на наш доживљај стварног света.
Овим феноменом утицаја телевизије на изградњу представе о свету који
нас окружује током седамдесетих изучавао је др Џорџ Гербнер. Он је
својим истраживањем доказао да што људи више проводе времена
гледајући телевизију, то је њихово схватање света више у складу с оним
што им се приказује на телевизији. Другим речима, гледање телевизије
„култивише” нечији поглед на свет.
Гербнера је посебно занимало како сцене насиља из различитих ТВ
садржаја утичу на оне који свакодневно дуго гледају телевизију (више од
четири сата). Доказао је да што више људи гледају ТВ, то свет више
доживљавају као једно веома опасно место, насељено злим људима.
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Овакав став према другим људима и свету назвао је синдром злог света.
Што је био више изражен, било је више страха, тескобе, забринутости,
депресивности, али и зависности од алкохола, дрога, склоности ка
самоубиствима и насиљу. То је разумљиво јер је просечно дете до краја
основне школе на ТВ-у видело око 8.000 убистава, а до своје осамнаесте
године око 200.000 различитих насилних чинова.
Савремена генерација З или интернет генерација (рођени у распону 1995–
2012) тешко је оптерећена синдромом злог света. То је последица тога што
су захваљујући моћним мини-компјутерима, које погрешно зовемо
„паметни телефони”, стално на интернету где упијају различите
застрашујуће садржаје. Застрашени „великим спољашњим светом”,
неприпремљени за самосталност, без социјалних вештина, одбијају да
одрасту и да се одвоје од родитеља.
Епидемија подгрејала теорије завере
Актуелна епидемија новим вирусом корона такође је допринела да свет
промени идентитет и да постане још опасније место. Други човек, ма
колико био симпатичан, може бити несвесни преносилац опасног вируса.
Сви познајемо бројне теорије које за ову епидемију криве зле намере
„оних” који хоће да нас искористе, чипују или истребе. Најдаље иду они
који у епидемији виде освету планете злом човечанству које ју је толико
загадило и загрејало.
Синдром злог света буја на друштвеним мрежама где људи налазе бројне
истомишљенике тако да једни другима, у овим „ехо-коморама”, потврђују
веровања о злом свету. Када, после епидемије, наступи нова велика
економска криза, и када се постави 5Г као платформа која омогућује
„паметне градове”, а заправо друштво потпуног надзора, синдром злог
света може постати универзална стварност.
ИЗВОР ПОЛИТИКИН МАГАЗИН

Зоран Миливојевић

--------------------

Александра Мијалковић - Политикин Магазин
АКТУЕЛНО: КОРОНА МЕЊА НАВИКЕ У КОМУНИКАЦИЈИ

Прилика да се поново гледамо у очи
Прописана удаљеност од два метра и заштитне маске отежавају нам да осећања,
мисли и намере саговорника „читамо” с његовог лица, али нам у томе могу
помоћи несвесни покрети руку и ногу
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(Фото Пикселс)
Никад још познати стихови наше славне песникиње Десанке Максимовић нису били
присутнији у нашем свакодневном животу: „Не, немој ми прићи...”, проширили су се на
све међуљудске односе. Прогнани су руковање, пријатељски пољубац у образ,
охрабрујуће тапшање по рамену...
Пандемија вируса корона променила је навике људи у целом свету, поред осталог,
социјална дистанца и ношење заштитних маски постали су не само препорука
стручњака, већ и законска обавеза у многим земљама, па и у Србији. Због тога, рецимо,
саговорника више не можемо да процењујемо на основу јачине стиска његове шаке,
нити да током разговора пратимо његове изразе лица.
Па ипак, постоји начин да „прочитамо” особу која је насупрот нас, на два метра
раздаљине, чак и кад је „маскирана”. У томе нам помаже познавање „говора тела”, које
зналци разних профила проучавају: психолози, полицијски истражитељи, коцкари,
професионалне варалице, илузионисти, пантомимичари... Ово је тренутак да од њих
нешто научимо.
Почнимо од потоњих, који се у својим наступима пред публиком служе искључиво
покретима. Како да на невербални начин пренесемо или појачамо поруку, питамо
Марка Стојановића, глумца и пантомимичара, председника и једног од оснивача
Светске организације пантомимичара. Његов кратки филм „Пантомимом против
короне”, снимљен у „кућној радиности” и послат на конкурс Организације уједињених
нација, која је упутила позив креативцима целог света да допринесу у борби против
ковида 19, недавно је постављен на „Јутјубу”.
Живот под маскама
– Сви носимо неке „маске” читав живот, оне зависе од ситуације, нашег карактера,
онога што бисмо желели да будемо или како бисмо желели да нас људи виде. Научници
су утврдили да највећи део комуникације, у ствари, чини она невербална, али ми јој не
поклањамо пажњу. Ово је прилика да се поново гледамо у очи, да посматрамо читаво
тело, наравно и да пажљиво слушамо једни друге, обраћајући пажњу на нијансе у гласу,
и верујући својој интуицији или природи – поручује Стојановић.
„Говор тела” је у историји цивилизације претходио језику, и многе кретње су до данас
остале препознатљиве у свим културама, али су неке друге добиле ново значење у
различитим народима. Постоје универзални покрети, разумљиви свима, рецимо
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„стати”, „јести”, „пити”..., али има и оних који су специфични за одређене групе, док су
за друге нејасни или чак увредљиви.
– Радост, туга, љутња, љубав су универзалне емоције. Пантомима асоцира на
беспредметну радњу, на покрете који имитирају коришћење предмета, али без тих
предмета. Тако и основни покрети с другом особом, али без те особе, имају опште
значење, рецимо „позив у загрљај” раширених руку разумљив је на свим меридијанима
– објашњава наш саговорник.
Скоро свуда прихваћен знак стиснуте песнице и подигнутог палца значи „у реду је”,
„браво”, „срећно”. Претпоставља се да је потекао из гладијаторских борби старог Рима,
кад је император одлучивао да остави у животу пораженог тако што је окретао палац
нагоре (или надоле, ако му је наменио смрт, што је и данас знак за пораз, губитак,
промашај). У Јужној Америци, Авганистану и Ирану подигнути палац, међутим, има
исто значење као код нас показан средњи прст, истиче наш саговорник.
Одређени гестови новијег датума, прихваћени широм планете, преузети су из култних
филмова, плесова, славних личности, компјутерских игрица или интернет постова. С
обзиром на то да је као пантомимичар наступао широм света, а као члан Форума за
позоришни тренинг и позориште у образовању имао прилике да прати и овакве
трендове, Марко нам наводи који су од њих најшире прихваћени.
– Сваки период има неки свој покрет, гест или позу који су препознатљиви тим
генерацијама. То може бити и плесни корак из „Прљавог плеса” и „Футлуза”, или
филмска сцена раширених руку на прамцу „Титаника”, или за још млађе неприродно
испружена нога за сликање на „Инстаграму”. Такве позе најбоље уоче комичари и
имитатори, па ако их пратите знаћете шта је у тренду. Такозвани емотикони су сјајни,
графички поједностављени изрази људског лица, одлични за „преслишавање”, и
забавно је чега се све људи ту сете – наводи глумац.
Неки су покрети урођени, други стечени. Шта је теже: избећи ове прве, које чинимо
несвесно, или (свесно) извести ове друге, научене, кад то пожелимо?
– Много је лакше управљати наученим и увежбаним покретима. Тешко је надмудрити
природу, а најтеже микропокретима мишића лица који нас редовно одају. Међутим, сад
носимо маске и ето нама прилике да их сакријемо. Али људско биће, његово тело, ум,
свест, душа и подсвест су једна целина, зато ће и оно што се не види испод маске да се
одрази на покрет другим делом тела. Ако интуитивно осетите да нешто није у реду, то
је најчешће неприродно трајање неког покрета, и то вам засмета. Тај осећај је само знак
да треба да будете на опрезу – каже Стојановић.
Исти став поткрепљује и међународни стручњак за невербалну комуникацију Џо
Наваро, бивши агент америчког Федералног истражног бироа (ФБИ) и аутор књиге
„Шта нам свако тело говори” (српски издавач „Лагуна”). У овом својеврсном
приручнику за брзо „читање” људи он објашњава зашто је готово немогуће прикрити
неке покрете, која осећања стоје иза њих, и како се – чак и на даљину, што је у
садашњим околностима веома важно – могу препознати она искрена од лажних,
односно обмањујућих.
Одговор се крије у делу мозга који се зове неокортекс, задужен за мисаоне, критичке,
креативне процесе, али је он и најмање искрен. Он је „одговоран” за речи, па тако и за
сваку неистину коју изговоримо.

19

С друге стране, лимбички систем реагује на свет око нас рефлексно и моментално, без
кашњења, без размишљања. Реакције које покреће (покривамо уши кад је бука,
затварамо очи кад смо нечим згрожени...) важне су за наш опстанак, потичу од предака
и уткане су у наш нервни систем. Зато их је тешко прикрити или елиминисати.
Ту спадају и спонтана понашања, као што су додиривање и трљање врата (или огрлице
код жена, а кравате код мушкараца), самогрљење, миловање руку или ногу, облизивање
усана, масирање ушију, чешање браде, играње косом, зевање...
Нагонски, спасоносни одговор мозга на опасност из окружења јавља се у три облика:
први је „стани” (укопај се, укочи се), други је „бежи” а трећи „бори се”. Они су опстали
у нашем свакодневном понашању до данас. Рецимо, суочени с грдњом ми се
„скаменимо”, кад нас испитују задржимо дах или заузмемо „безбедну позицију” (једна
од типичних је да закачимо стопала иза ногу столице на којој седимо). Пример који
Наваро наводи за ову врсту реакције јесте покушај лопова да „постане невидљив” тако
што успори покрете, повије тело, увуче главу међу подигнута рамена.
Бежи или се бори
Друга реакција („бежи”) открива се кроз такозвана блокирајућа понашања, рецимо,
окретање од саговорника, стављање дланова испред лица, постављање разних предмета
(торбе, фасцикли...) између себе и те друге особе или усмеравањем стопала ка
најближем излазу.
Физички одговор на нагонску команду „бори се” данас је замењен вербалним сукобом,
свађом, увредама, сарказмом, али може се исказати и ставом тела, као што је надимање
груди или нарушавање личног простора друге особе. Јер, сваки човек је осетљив на
своју „територију”, и осећа се непријатно и нервозно ако му се други превише
приближе. Наваро каже и да нас нечији говор тела може упозорити на опасност и дати
нам време да избегнемо потенцијални конфликт. И то је један од добрих разлога за
проучавање невербалне комуникације.

(Фото Пиксабеј)
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Стопала су најискренија
Препознавање потиснутих осећања кроз покрете и гестове подразумева пажљиво
посматрање саговорника, и уочавање сваког одступања од дотле уобичајеног
понашања. Рецимо, ако се та особа при помињању одређене теме нагло укочи, или ако
почне да се нагиње даље од вас, или да наједном „брише прашину” с крила док седи, то
значи да јој је непријатно. Кад људи током разговора стисну усне или их пуће, јасно је
да нешто није у реду, да се с нечим не слажу. Уколико особа преко пута нас спусти
руке на колена или окрене стопала ка вратима, спремна је да заврши састанак и да оде.
Најискренији део тела су управо – стопала. Писац и зоолог Дезмонд Морис приметио је
да она изражавају тачно оно што мислимо и осећамо. Родитељи уче дете од малена да
обмањује („Барем се осмехни ујаку кад ти приђе”), али поглед на његова стопала која
трупкају открива истину. Ноге које се живахно клате лево-десно знак су радости, али
ако је покрет претерано жустар у питању је нервоза, док ноге прекрштене у смеру
саговорника одају наклоност и интересовање за оно што прича.
Неки покрети искусном посматрачу откривају кад неко лаже или избегава истину, али
некад су само показатељ великог стреса, и зато је стручњацима важно да не погреше у
„читању”, да се не би невина особа прогласила лажовом.
Шта нас одаје
Невербална комуникација је преношење информација изразима лица, гестакулацијом,
гримасама, додирима, покретима, позама, телесним украсима (одећа, накит, фризура,
тетоваже...) као и тоном, бојом и снагом гласа (а не само садржајем говора). Ова врста
понашања, утврдиле су научне студије, заузима око 60–65 одсто комуникације између
две особе. Зато се ово несвесно „издајничко” понашање понекад у стручном жаргону
назива и „телефонирање” или „јављање” и оно је тачније и искреније од вербалних
исказа.
Особе које ефикасно „читају” овај говор и умеју њиме да управљају биће знатно
успешније у животу од оних који немају ту вештину.
Као пљачкаши банке
Како да комуникацију на удаљености од два метра, и то под маском, учинимо
разумљивијом?
– Постоји за то одлична вежба: ставимо најлон чарапу преко главе и лица, као
пљачкаши банке, и то нас натера да све оно што смо изражавали мимиком пребацимо
на тело. Тако и на прописаној безбедној раздаљини „читамо” сваки покрет и позу –
наглашава Стојановић.
--------------------ИЗВОР: ПОЛИТИКИН МАГАЗИН - Александра Мијалковић
ФЕНОМЕНИ ДУГОВЕЧНОСТ

До стоте уз оптимизам и – уредне фиоке
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Уместо скупих терапија подмлађивања, више помаже дружење, али и савесност и
обзирност: ко савлада сопствену неуредност и научи да организује боље свој
простор и време, повећава шансе за дуг живот

(Фото Пикселс)
Кад је Францускиња Жана Калмен издахнула 4. августа 1997. у старачком дому у Арлу,
напунивши 122 године и 164 дана, била је то вест дана: умрла је најдуговечнија особа
на свету.
Њена биографија, али и сведочанства других стогодишњака срушили су многе митове о
здравом и срећном животу као услову да се живи дуже од века. Неки су заиста били
активни људи задовољни својим браком и послом, без много стреса, док су други
преживели озбиљне личне и породичне трагедије. Неки су водили рачуна о исхрани и
бавили се спортом, други су живели разуздано...
Медитеранске поуке
Откривање тајне дуговечности некада је била опсесија врачева, а данас научника. За
рецептом за дуговечност трагала је и Марта Зараска, новинарка која пише о науци,
решена да разоткрије митове и потврди, или сруши, тврдње на којима се заснивају
савремене теорије о дугом животу. Кад јој се родила ћерка, почела је да проучава све
доступне изворе и истраживања, на стотине академских студија, интервјуе,
експерименте с мишевима и мајмунима, застрашујуће биолошке феномене као што су
„зомби ћелије” .
Зашла је иза граница званичне науке. Посетила португалски камп за дуговечност,
пољски салон за грљење и јапански курс пресовања цвећа. Обигравала продавнице у
потрази за здравом, органском храном... да би подухват окончала у Француској,
постојбини најстарије жене на свету.
Случај Жане Калмен послужио је Зараској као полазна основа за нека нова открића. На
пример, Жана је такорећи до последњег дана била и физички и психички витална и
добро се осећала. За разлику од већине других људи, „стогодишњаци” се и у позном
добу добро држе. Студије показују да што сте дуговечнији, то је већа шанса да ћете
остати у доброј кондицији и умрети док окопавате башту или возите ролере.
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Просечна особа проведе у просеку 18 одсто живота борећи се с разним болестима, али
је код стогодишњака то свега пет одсто, наводи за „Гардијан” Зараска, ауторка
бестселера „Како пријатељство, оптимизам и доброта могу да вам помогну да доживите
сто година”.
Иако је Жана потицала из породице дуговечних, није то био главни разлог њеног дугог
живота – наследни фактор на то утиче тек с петином, или четвртином. Геронтолог који
је проучавао Жанин случај верује да је ту жену у животу одржавало то што су је
новинари облетали, радо им је давала интервјуе и причала о свом боемском животу,
поред осталог како је пушила и волела да попије у друштву уметника – наводно је
добро познавала Ван Гога. Прибегавала је и измишљотинама и малим лажима да би
задобила њихову пажњу. Била је снажна личност, радозналог и бунтовног духа,
независна, друштвена и изнад свега – оптимиста.
Какве су, онда, шансе оних који нису ништа од тога?

(Фото Пиксабеј)
Несрећни скраћују себи век
Није тајна да несрећни људи живе краће од срећних, поготову они који су усамљени.
То, на срећу свих нас који смо услед короне већ месецима „на социјалној дистанци“,
није исто што и бити друштвено изолован. Откако влада пандемија, мање се виђамо и
непосредно дружимо, али можемо да се дописујемо и чујемо преко друштвених мрежа,
и знамо да смо сви заједно у овој ситуацији. Усамљеност је нешто друго: можете бити
окружени гомилом људи, а ипак се осећати као да сте сами – истиче Зараска у
интервјуу „Гардијану”.
Враћајући се у далеку прошлост, у сам освит човечанства, она то повезује са
стратегијом преживљавања: бити сам тад је значило бити незаштићен, изложен
нападима звери и непријатеља. Данас је мала шанса да ће вас, самог, заскочити гладан
лав, али сталан стрес има исти утицај на здравље: „појешће” имунитет и отпорност,
што води у болест и скраћује живот. Реуматоидни артритис, Алцхајмерова болест,
дијабетес, рак – болести су које могу у великој мери бити последице стреса, осећаја
незаштићености и самоће, тј. издвојености из заједнице.
Пример Жане Калмен нас учи још нечему, указује ауторка, а то је да медитерански тип
исхране погодује дуговечности: захваљујући њему, просечан Француз живи четири
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године дуже од просечног Американца. Није, међутим, само у питању врста намирница
које једу, већ је пресудан начин како их једу, а то је – у друштву. Више од две трећине
Француза у животној доби од 30 до 40 година обедује с члановима породице, за
разлику од америчких вршњака, од којих мање од петине руча или вечера с
најближима.
Медитеранска исхрана заснована на поврћу, воћу и маслиновом уљу смањује ризик од
преране смрти 21 одсто, али широк круг пријатеља обара тај ризик чак 45 одсто, док ће
га добар брак преполовити!

(Фото Пиксабеј)
Лековита дружељубивост
На овом месту вреди поменути и „Розето ефекат”. Почетком шездесетих година
прошлог века показало се да житељи места Розето у Пенсилванији (САД) имају
испотпросечан број срчаних обољења, иако пуше, пију алкохол и једу месне
прерађевине једнако као други Американци. Оно по чему су се разликовали, дакле, није
било то шта једу, већ како живе. Као потомци италијанских досељеника, били су веома
дружељубиви, и мада су оставили за собом здраву медитеранску исхрану, нису
напустили обичаје из домовине, који укључују заједничке оброке с укућанима,
пријатељима, комшијама... Оног тренутка кад су, крајем седамдесетих, сасвим
пригрлили „амерички начин живота”, уклопили су се и у амерички просек срчаних
болести.
Истраживања у САД, Јапану, Шведској и Холандији утврдила су да екстровертне
личности углавном надживе оне интровертне. Сваки нови пријатељ за неки проценат
повећава вашу шансу за дуговечност. Али, ни они којима склапање контаката не иде
одруке не морају да брину, довољно је да се посвете пријатељима које већ имају. Сем
тога, ниједна карактерна особина није „уклесана у камену“: човек се може променити и
прилагодити, а неке црте личности, под утицајем окружења и искуства, временом и
саме нестану или, напротив, ојачају.
Једна од одлика на коју можемо најлакше и најефикасније утицати јесте савесност,
наглашава Зараска. Почнимо од тога да држимо уредним своју собу, канцеларију,
ормане, фиоке с чарапама... Кад савладамо сопствену неуредност и научимо да
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организујемо боље свој простор и време, спремни смо да то учинимо и са својим
животом и односима с људима.
Много новца се у свету троши на терапије подмлађивања, а можда је паметније улагати
у оно што нам проверено помаже да се осећамо боље: у дружење, хуманитарни рад,
оптимистичко размишљање.
Нисам имала срећан дан
Рускиња Коку Истамбулова, за коју су домаћи медији тврдили да је имала чак 129
година, али страни нису баш у то поверовали, изјавила је, рецимо, да у животу није
имала срећан дан. Ратови, депортација, губитак дома и најдражих... Увек је радила
напорно, копајући у башти.
„Уморна сам. Дуг живот за мене није никакав божји дар, већ казна”, рекла је Коку, која
је преминула у фебруару прошле године.

(Фото Пикселс)
Пет савета да доживите сто година
1. Помажите другима: комбинујте дружење с физичком активношћу
2. Не оптерећујте се „здравом исхраном”: кориснија је кафа с партнером или
пријатељем него савршено уравнотежени оброк од органских намирница
3. Не запостављајте породицу и пријатеље: богат друштвени живот, макар у доба
короне, посредством друштвених мрежа, очуваће оптимизам и отклонити осећај
усамљености
4. Одржавајте сврсисходност: у Јапану, земљи с највише дуговечних људи, старији
људи увек имају пред собом неки животни циљ (икигаи), макар као хоби, како би
стално били нечим упослени
5. Будите уредни, сабрани и самодисциплиновани: то можете постићи медитацијом,
јогом, вежбама, али и сређивањем, рецимо, фиоке са чарапама
Сто и кусур лета
Према последњим подацима у Гинисовој књизи рекорда на списку стотину доказано
најдуговечнијих људи (боље речено жена, јер је мушкараца ту свега шест) налази се,
поред Жане Калмен, још девет њених земљака, од којих су две жене и даље „у трци”:
Лусил Рандон са 116 и Жана Бо са 115 година.
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Титулу најстарије особе на планети тренутно званично држи Јапанка Кане Танака која
је у јануару напунила 117 година. На листи савремених „метузалема” је још 27 особа из
Јапана, али бројчано предњаче житељи САД, којих је забележено 41, међу њима две
жене које би могле да буду нове рекордерке, Хестер Форд и Ајрис Вестман, обе,
занимљиво, рођене августа 1905. године.
--------------------ЗДРАВЉЕ

Способност, не старост,
фактор за одређивање
активности
Фактор за одређивање врсте физичке
активности којом једна особа треба да се бави
не треба да буде њена старост, већ искључиво
њена способност. Циљ сваке особе треба да
буде да сваког дана буде физички активна. Без
обзира на године, у складу са способностима. А
границе способности треба стално померати
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Уврежено је мишљење да је вежбање за старије људе тешко и опасно,
па га је можда најбоље избегавати. Али то углавном није тако иако је
ова представа дубоко усађена у друштво. Истраживања изнова
показују да је вежбање код старијих људи повезано са нижим ризиком
од болести, смањеним ризиком од падова и бољим општим
здравственим стањем.

Заблуде о старости и вежбању
Међутим, заблуде о старости и вежбању и даље опстају. Није тешко
схватити зашто је то тако. Препоруке за вежбање, често и од
званичних здравствених институција, често су засноване на старости.
Ако се, међутим, обрати пажња, примећује се да су ове препоруке
често истоветне онима за млађе особе. Разликују се само у
претпоставкама о физичким способностима.
Истина је да како старимо, тако губимо мишићну снагу, густину костију,
а телесни састав се мења те је сало све више заступљено науштрб
мишића. Међутим, истраживања су показала да вежбање у било којој
животној доби доводи до пораста мишићне масе, мишићне снаге,
густине костију и побољшања општег здравственог стања – чак и код
особа старих 97 година.
Безбедност се такође схвата као проблем када је у питању вежбање у
старијој животној доби. Међутим, изгледа да корист од вежбања, како
аеробног тако и вежбања издржљивости, превазилази ризик од
повреда или кардиоваскуларних проблема.
Када се бира врста вежбања која је погодна за одређену особу,
требало би да њене физичке способности, а не њене године, буду
најважније.

Физичке способности, а не године старости – фактор
за одређивање физичке активности
Већа је вероватноћа да ће старији људи оболети од једне или више
болести или здравственог стања повезаног са старењем, као што су
дијабетес типа 2, остеоартритис, срчане болести и мождани удар. Ово
може утицати на способност вежбања код старијих особа. Али
свакодневно вежбање позитивно утиче и на ризик и на опоравак од
ових болести. Чак и симптоми артритиса могу да се смање
захваљујући покретима слабог интензитета.
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Дакле, коју врсту вежби би требало изабрати? Одређивање тренинга
на основу старости особе је исувише поједностављен начин. Наиме,
људи истих година могу бити веома различитих физичких способности.
Постоје и веома слаби 65-годишњаци, на пример, као и неки који могу
брже да трче од већине млађих људи.
Одређивање вежби треба да се води способностима одређеног
човека. Који год режим вежби да се изабере, треба запамтити да он
мора да помера границе издржљивости.
Дуготрајна активност ниског интензитета
Одржавање високог нивоа активности ниског интензитета (попут
ходања, трчања или вожње бицикла) представља начин живота који је
у узајамној вези са дуговечношћу. Већ и само, најједноставније
кретање, одличан је начин да се одрже кондиција и добро здравствено
стање.
На пример, устајање током сваког блока реклама док се гледа
телевизијски програм, пешачење до продавнице уместо вожње колима
или пењење степеницама уместо коришћења лифта… Ово су све
одлични начини за повећање физичке активности.
Интервални тренинг високог интензитета
Међутим, друге врсте вежби могу такође имати сличне предности за
старије људе. Интервални тренинг високог интензитета (Хигхинтенситy интервал траининг – ХИИТ), који подразумева вежбање
уз илли близу 100 одсто напора у кратким интервалима које прати
одмарање, популаран је начин аеробног тренинга.
Иако се интервални тренинг високог интензитета обично сматра
погодним само за оне који су спортисти и млађи, истраживање
објављено 2017. показује да је ова врста тренинга корисна за опште
здравствено стање и код старијих особа. Треба напоменути да су за
ово истраживање коришћени стационарни бицикли ради сигурности
будући да интензивни делови овог тренинга могу довести до благе
несвестице код особа свих година.
Када ова врста тренинга обухвата и вежбе за равнотежу ногу и вежбе
снаге, долази до смањења ризика од пада, као и до побољшања
здравља кардиоваскуларног система.
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Тренинг издржљивости, вежбе снаге
Тренинг издржљивости, вежбе које захтевају максимално напрезање
снаге, такође су одлична опција за све старосне групе. Не само што ће
многи старији људи бити у стању да изведу вежбе отпора, већ ће
имати и велике користи од њих. Истраживања показују да вежбе снаге
и отпорности повећавају коштану густину, мишићну масу и физичке
способности.
Тренинг отпора и издржљивости такође не мора да обухвата
коришћење тешких тегова у теретани. Општа смерница је да би
активност требало да буде изазовна и близу границе снаге особе која
вежба и да се понови око десет пута.
На пример, извођење устајања са столице може се отежати тиме што
ће се држати тегови, конзерве или пуне флаше. Ова вежба може се
додатно отежати и тиме што ће се изводити балансирањем на једној
нози док се устаје.
Иако ће старије особе вежбањем вероватно добити мишићну масу и
снагу, како старимо тако постаје све теже изградити мишићно ткиво.
Кондиција, међутим, није једина промена која настаје вежбањем.
Доказано је да вежбање побољшава ментално здравље и когнитивне
функције, поред повећања густине костију и дужег животног века.
Побољшана густина костију до које је дошло подизањем тегова такође
може да умањи повреде ако се ипак деси да старија особа падне.
Вежбе равнотеже
Равнотежа је такође важна за све особе, без обзира на године, а ова
вештина може да се вежба. Побољшана равнотежа може да спречи
пад или повреде услед пада код старијих људи. Активности попут јоге
или таи-чија могу побољшати равнотежу. Али чак и једноставне вежбе,
као што су стој на једној нози док се обувају чарапе, могу бити корисна
вежба за равнотежу.
Одлична комбинација вежби снаге и равнотеже јесу тзв. “асиметричне
вежбе” које подразумевају покретање само једне стране тела
истовремено. Ово може бити најједноставније балансирање на једној
нози док се друга покреће напред-назад или коришћење једне руке за
извођење покрета подизања или бацања како би се побољшала
равнотежа.
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Свакодневна активност према способности
Укратко, најбоље, без обзира на године, јесте да човек буде физички
активан свакодневно.
Podsećamo:
Треба се бавити активностима које побољшавају снагу, флексибилност
и равнотежу најмање два пута недељно. Циљ треба да буде најмање
150 минута вежби умереног интензитета или 75 минута вежби великог
интензитета и смањење времена које се проводи седећи или лежећи.
Без обзира на године или физичку способност, људи треба да раде
вежбе које су у том моменту изазов за њих.
Бредли Елиот, професор физиологије
Универзитет у Вестминстеру за The Conversation
Извор: The Conversation, Пензин
Фотографија: Mabel Amber sa Pixabay
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ИЗ ИСТОРИЈЕ СИНДИКАЛНОГ ПОКРЕТА (крај)

Поводом 117 година рада Савеза
самосталних синдиката Србије
ЗНАЧАЈНИЈИ ДАТУМИ ИЗ ИСТОРИЈЕ РАДНИЧКОГ
И СИНДИКАЛНОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ
1938 - Четврти конгрес УРССЈ. Конгрес Уједињеног радничког синдиклног
савеза Југославије одржан је 17-18. априла у Загребу. Од београдске
синдикалне организације у раду Конгреса учествовали су: Милорад Белић, Лука
Павићевић, Стјепан Гужвић, Бора Марковић, Јосип Боснер, Фрањо Парте,
Живота Јевтовић, Радисав Митрић, Михаило Богдановић, Јозефина Куден.
Конгрес је усвојио резолуцију о тарифној политици синдикалног покрета и
прихватио одлуку о организационом и акционом јединству.
У Извршни одбор изабрани су: Лука Павићевић, председник, Богдан Крекић,
секретар, Бранко Петек, Милорад Белић, Стјепан Гужвић, Владимир Пфајфер,
Ловро Јакомин, Франц Томан, Божидар Машић, Мато Ивишић, Душко
Мрдуљаш.
Криза у руководству ГРС-а. Током 1938 и 1939.године у руководству ГРС-а била
је приметна унутрашња криза, која замало није довела до цепања УРС-ове
организације у Србији. Та криза је била проузрокована појачаним деловањем
ЈУГОРАС-а и притиском владе на УРС с циљем да се он споји са ЈУГОРАС-ом
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или да се потчини његовој политици. ЈУГОРАС је био веома агресиван у
радничком покрету, испољавао је све облике организације у служби владе на
подривању УРС-овог покрета. Најјаче позиције имао је у Београду и Нишу.
Током ове две године он је формирао своје секције у Београду међу обалским
радницима, димничарима, хотелско-угоститељским особљем, у Официрској
задрузи и Државној маркирници, основао је организације код кројачких,
грађевинских и асфалтних радника.
Први конгрес Југословенског радничког савеза. Да би показало снагу и значај
организације, руководство ЈУГОРАС-а је организовало Конгрес, који је одржан
28. априла 1938. године у Београду. Конгрес је за покровитеља овог савеза
изабрао председника владе Милана Стојадиновића, који је том приликом
одржао програмски говор. Поента говора била је у томе да ЈУГОРАС одбацује
интрнационализам и комунизам и тежи остварењу идеала “националног пута”.
На Конгресу су прихваћена Правила ЈУГОРАС-а која говоре о томе да он тежи
изградњи “јаког јединственог синдикалног покрета југословенских радника”.
1939 - Други конгрес ЈУГОРАС-а. Конгрес је одржан 6. и 7. маја, на коме је
председник владе Драгиша Цветковић поново изабран за председника те
организације. Конгрес је прокламовао унификацију свих радничких социјалних
установа, ревизију радничког заштитног законодавства и Уредбу о минималним
надницама. У резолуцији Конгреса истакнут је захтев за укидање и забрану “
свих синдиката који су заснивани на идеологијама противним националним и
државним интересима”, као и за доношење закона о “принудном организовању”
радничких маса у ЈУГОРАС.
1940 – Штрајкови. У Србији је, према непотпуним подацима, спроведено током
ове године више од 5о штрајкова. Највећи број штрајкова био је код кожараца 11, али су највеће штрајкачке борбе водили металци Београда и Ваљева,
београдски и лесковачки текстилци и грађевински радници Београда и Ваљева.
Ова година је била значајна и по штрајкачкој активности намештеника.
Штрајк радника аеронаутичке индустрије Београда и Земуна трајао је од 8.
априла до краја јуна те године. У њему је учествовало 2.600 радника предузећа:
Рогожарски, Индустрије авионских мотора у Раковици, “Микрона”, “Нестора”,
“Телеоптика”, “Змаја”.
Међу металцима у унутрашњости Србије, највећи штрајкачки покрет био је у
војној индустрији “Вистад” у Ваљеву.
Рудари су штрајковали у рудницима “Кленовик”, “Сисевац”, “Радљево”,
“Монтанија” и “Равна река”.
Покрет грађевинаца за одбрану колективног уговора. Код грађевинских
радника, после релативно мирног периода, од средине 1940. године – отпочео
је покрет за одбрану колективног уговора. Послодавци су, јануара месеца,
одбили раднички захтев за ревизију уговора и прилагођавање ценовника
пораслим трошковима живота. Око осам месеци синдикат је преговарао с
послодавцима, а када је увидео да то не води ничему, позвао је 5. августа
чланство и остале раднике да штрајкују. Позиву се одазвало око 6.000
грађевинаца Београда и Земуна. Главни захтеви односили су се на повећање
надница за 8-8,5 динара за квалификоване, и за 5-5,5 динара на сат – за
помоћне раднике. Организоване су штрајкачке страже које су рушиле скеле,
затрпавале нове димњаке. После три дана штрајка, односно 8. августа,
послодавци су били принуђени на потписивање колективног уговора и
прихватање свих радничких захтева.
Штрајк је усталасао све штрајкачке и тарифне покрете, не само у Србији већ у
целој земљи. У Ваљеву је било најдраматичније. На штрајкаче су ударили
жандарми и полиција. Штрајк је угушен терором, насиљем и крвопролићем.
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Ова збивања определила су тадашње синдикално, коморско и политичко
руководство да 8. август прогласе Даном грађевинара Србије.
Забрана УРС-ових синдиката. Влада је главни ударац усмерила против УРСових синдиката, који су били најмасовнија синдикална организација радничке
класе.
Влада је 24. децембра 1940.године објавила давно припреману забрану
деловања УРС-ових синдиката. Тог дана Министарство унутрашњих дела, на
чијем је челу био др Антон Корошец, на основу члана 11. Закона о удружењима,
зборовима и договорима донело је одлуку о забрани УРССЈ, распуштању
његових организација. На основу те одлуке, Управа града Београда је пописала
31. децембра, у просторијама Централе УРССЈ и ГРС у Београду савезну
архиву и покретну имовину организације. Материјали су предати на чување
београдској Радничкој комори. Тиме је било прекинуто деловање УРССЈ, а
његове организације су распуштене.
Забрана се није односила на ЈУГОРАС и неутралне синдикате (Савез
графичких радника Југославије и синдикат СБОТИЧ), који су постојали све до
априла 1941. године, али чија је делатност скоро потпуно замрла.
Оснивање и деловање српске заједнице рада
1941 – 1944.

Убрзо после окупације Југославије, маја 1941. године, немачка војна управа је
забранила рад свим политичким, радничким и синдикалним организацијама. Од
те забране био је изузет Југословенски раднички савез (Југорас) који је као
секција Југословенске радикалне заједнице основан 1935. године. Почетком
1942. године донета је Уредба о оснивању Српске заједнице рада (СЗР) као
јединствене синдикалне организације у Србији чији је задатак био да уједини
раднике и намештенике (службенике) на националној основи, обезбеди “мирне
и складне односе послодаваца и послопримаоца” и унапређује образовање и
културно уздизање радника и намештеника. Уредбом су били забрањени
штрајкови и локаути. Чланство је било обавезно, али у СЗР нису се могли
учланити Цигани и Јевреји. На челу је био Велики савет и старешина Милан
Недић, председник тадашње владе Србије. СЗР је имала обласне, среске и
месне организације на челу којих су били управни одбори. У оквиру СЗР
деловао је и део руководства синдиката графичких радника. Средином 1943.
године почео је да излази “Српски радник”, гласило Српске заједнице рада. Што
се конкретног рада тиче, он је био усмерен на отварање радничких кухиња,
снабдевање радника основним животним намирницанма, на помоћ деци чији су
родитељи били у заробљеништву, организовање вечерњих предавања за
ученике који су били запослени и сл.
После ослобођења, нова власт је оценила да је Српска заједница рада више
штитила интересе капиталиста и окупатора, а мање је радила у интересу
радничке класе. Отуда се овај период у развоју синдиката Србије третира као
период дисконтинуитета јер ће синдикати, формирани после Другог светског
рата, наставити традицију радничких синдиката чији је рад био забрањен 1940.
године.
Обнављање рада јединствених синдиката
после Другог светског рата 1944 - 1950
Обнова рада синдиката Југославије започела је пре њеног коначног
ослобођења и завршетка Другог светског рата. У ослобођенном Београду на
Славији, 31. децембра 1944. године, одржан је велики раднички збор којем су,
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поред 15.000 београдских радника, присуствовали представници радника из
већих радничких центара Србије (Ниш, Лесковац, Крагујевац, Краљево и др.),
Словеније и делегације народноослободилачке војске са фронта. Збор је
усвојио резолуцију којом је позвао радничку класу да активно учествује у обнови
и изградњи земље и изабрао акциони одбор од 22 члана за организовање
јединствених синдиката Југославије.
Акциони одбор је добио задатак да приступи обнављању синдиката у Србији, по
свим струкама, и успостави везу са радницима осталих федералних јединица у
циљу стварања јединствених синдиката Југославије. Већ 1. јануара 1945.
године, одржао је оснивачку седницу на којој је за председника акционог одбора
изабран Радоје Дакић, за потпредседнике Павле Павловић и Лаза Стевановић,
за секретара Душан Петровић Шане и за благајника Михаило Швабић.
Акциони одбор за формирање Јединствених синдиката сазвао је 23. јануара
1945. године у Београду Општеземаљску синдикалну конференцију
Јединствених синдиката радника и намештеника Југославије. Конфереција је
поставила, као неопходно за будући рад синдикалних организација, стручно и
марксистичко образовање радника и намештеника.
На основу закључака које је донела у резолуцијама, Конференција је издала
Проглас радничкој класи Југославије у којем их је позвала да прихвате
закључке Конференције и приступе њиховом извршавању.
На крају, Конференција је донела Привремени статут Јединствених синдиката и
радника и намештеника Југославије, којим су утврђени основни принципи и
организациона структура Јединствених синдиката. Конференција је, на основу
Привременог статута, изабрала Главни одбор и СРЈ од 28 чланова. За
председика је изабран Ђуро Салај. У републикама су формирани земаљски
одбори ЈСРЈ, Покрајински одбор Војводине и Обласни одбор Косова и
Метохије. Чланство у новоформираним јединственим синдикатима било је
признато ранијим члановима Независних синдиката, Уједињеног радничког
синдикалног савеза (УРСС) и Општег радничког савеза (ОРС). Чланарина је
износила један динар од једномесечне зараде .
Први конгрес обновљених јединствених синдиката Србије одржан је у Београду,
од 1. до 4. јуна 1945. године. Тада је синдикат Србије имао 1.700 синдикалних
организација и подружница са 150.000 чланова, што је било око 80 одсто
укупног броја запослених. Конгрес је изабрао Земаљски одбор (пленум) и
Извршни одбор Земаљског одбора. За председника је изабран Душан Петровић
Шане, а за потпредседнике Раша Ранђеловић и Крста Филиповић. На Првом
конгресу ЈСРЈ, октобра 1948. године, промењен је назив у Савез синдиката
Југославије на челу којег је био Централни одбор, а на нивоу република ССЈ за
Србију са Главним одбором на челу. Тада је синдикат Србије имао 695.675
чланова.
Активности синдиката у периоду послератне изградње биле су усмерене на
обнову рада предузећа, повећање производње, образовање и културно
уздизање радника и синдикалних активиста. Синдикат се бавио тарифном
политиком, снабдевањем радника животним намирницама, обезбеђивањем
станова за раднике, заштитом на раду и запошљавањем, организовањем
одмора, спортско-рекреативних активности и сл. Преласком на планску
привреду, по угледу на СССР, од 1947. године активност синдиката била је
усмерена на повећање продуктивности рада. Уведен је бригадни систем рада, а
синдикат је редовно анализирао и објављивао постигнуте резултате. Крајем
1948. у Србији је било 33.355 ударника и 1.117 рационализатора и новатора.
Средином марта 1949. у Београду је одржан слет одликованих радника Србије.
Сидникат у условима радничке
и комуналне самоуправе 1950 - 1958.
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Нова етапа у развоју синдиката Србије почела је јуна 1950. године када је
Народна скупштина ФНРЈ усвојила Основни закон о управљању државним и
привредним предузећима и вишим производним удружењима од стране радних
колектива, популарно назван Закон о самоуправљању. Основни циљ је био да
друштвеном производњом управљају непосредни произвођачи, јер су државна
привредна предузећа проглашена општенародном имовином којом су, у име
друштвене заједнице, управљали радни колективи. Увођењем самоуправљања
и радничких савета који су доносили битне одлуке о пословању, зарадама и
другим економским питањима синдикат је добио нову улогу: да мобилише
радничку класу у борби за већу производњу (организовање радних такмичења и
сл.), да се брине о заштити на раду, описмењавању и оспособљавању
самоуправљача за управљање предузећима. Синдикат је имао значајну улогу у
избору радничких савета и његових органа. Правилнике о платама доносили су
раднички савети, али су увек морали да се споразумевају са вишим органима
синдиката. Радници су били распоређени у пет, а службеници у четири
категорије, а распони плата били су1:3,3. Поред тога, синдикат Србије се у овом
периоду ангажовао на отварању ресторана јефтиније друштвене исхране у
предузећима, затим на отварању здравствених амбуланти у фабрикама, а при
синдикалним организацијама формиране су и прве правне службе које су
пружале правну помоћ члановима синдиката у споровима са управама
предузећа и установа.
Првог маја 1950. изашао је први број "Радника" - орган Главног одбора ССЈ за
Србију. Излазио је до 1958. године, а тада је имао 34.000 претплатника.
Променама које су настале увођењем самоуправљања прилагођавао се
синдикат Србије и у организационом погледу. Смањиван је број плаћених
функционера, јачао је волонтерски рад, дата је већа самосталност синдикалним
подружницама у предузећима. Тада је деловало 15 међусавезних одбора
синдиката: металаца, графичара, трговаца, текстилаца, саобраћајних радника,
железничара, угоститеља, запослених у производњи хране, кожараца,
здравствених радника, хемичара, комуналаца, пољопривредних радника,
грађевинара, дрводељаца, ПТТ, занатства и друштвених установа.
Друга важна промена у положају синдиката догодила се 1953. година
оснивањем Социјалнистичког савеза радног народа Југославије (ССРЊ).
Уместо ранијег Народног фронта, ССРН је постао фронт организованих
социјалистичких снага у који је као колективни члан ушао и Савез синдиката. Од
тада је синдикат морао своје најважније активности и ставове да, у оквиру
ССРН, усклађује са Партијом, СУБНОР-ом, организацијом омладине, жена... С
обзиром на утицај који је КПЈ имала у оквиру ССРН, и у друштву, утицај Партије
на синдикат постао је још већи и наглашенији.
Развојем комуналног система, средином педесетих година, синдикат Србије је
своју активност усмерио на локалне заједнице (комуне). Мада је задржан
принцип гранског организовања, тежиште активности било је на јачању месних
и среских синдикалних већа. Тада је синдикат Србије почео интензивније да се
бави комуналним услугама, здравственом заштитом, стамбеном изградњом и
другим питањима која су била у надлежности комуна. На локалном нивоу
одлучивало се и о тарифним правилницима којима су регулисане зараде,
годишњи одмори и сл. Правилнике су усвајали раднички савети, али су их
одобравала руководства синдиката и локалне власти у комуни. Синдикат се
залагао за то да лични дохоци зависе од продуктивности рада и да се усклађују
са трошковима живота.
У овом периоду у Београду је одржан Трећи конгрес Савеза синдиката Србије
(од 25. до 27. јануара 1954. године). Уз учешће 268 делегата, Конгрес је радио у
четири комисије: за општа и организациона питања, за тарифну политику и
радничко самоуправљање, за образовање и културу и за организационо 34

политичку изградњу и Статут. Делегати су изабрали Земаљско веће од 95
чланова и Председништво од 33 члана. За председника Земаљског већа
изабран је Драги Стаменковића, а за секретара Душан Шијан. Од фебруара
1956. године, када је одржана годишња скупштина Савеза синдиката Србије,
уместо Земаљског бирано је Репбличко веће (84 члана). Председник је и даље
остао Драги Стаменковић, а за секретара је изабран Душан Пуђа.
Крајем јуна 1957. године, у Београду је одржан Први конгрес радничких савета
Југославије. Основни захтев конгреса је био ослобађање приведе од државне
контроле, смањивање обавеза предузећа према заједници, затим, расподела
према учинку и сл. За деловање синдиката у овом периоду значајно је и
доношење Закона о радним односима (крајем 1957), који је дао предузећима
ширу самосталност у решавању питања услова рада, радних односа... Лични
доходак је дефинисан као доходак предузећа на чију висину одлучујући утицај
имају радници. Такође, донет је и Закон о расподели укупног прихода и Закон о
пензијском осигурању. Почетком 1958. године, о задацима синдикта у новим
условима расправљано је на годишњој скупштини Савеза синдиката Србије, на
којој је изабрано Републичко веће и Председништво. За председника је изабран
Драги Стаменковић, за потпредседнике Душан Шијан и Момир Бошковић, а за
секретара Душан Пуђа.
Реформе у области привреде, расподеле дохотка
и самоуправљања 1958 - 1974.
Значајну прекретницу у раду синдиката представљао је Четврти пленум
Центалног већа ССЈ, априла 1958. године, на којем је за председника изабран
Светозар Вукмановић Темпо. Наиме, он ће наредних десетак година, уз давање
примата гранским синдиктима над територијалним, синдикалну активност
усмерити превасходно на питања расподеле дохотка, тарифних правилника,
аналитичке процене радних места, награђивања по учинку и сл. Организована
су бројна саветовања о поменутим темама, а у ове активности био је, наравно,
укључен и синдикат Србије. На пленуму Републичког већа ССС, одржаном јуна
1961. године, разматране су активности на изради правилника о унутрашњој
расподели који ће, како је истицано, обезбедити да лични дохоци расту према
порасту производње и продуктивности рада. Једно од значајних питања била је
расподела друштвеног производа иземеђу привредних организација и државе.
Синдикат Србије се залагао да предузећима остане што већи део оствареног
дохотка.
Уставом СФРЈ из 1963. године самоуправљање је проглашено за неотуђиво
уставно право радних људи. Синдикат је први пут дефинисан као добровољна
организација. У то време, тежиште активности синдиката Србије било је на
развијању непосредног самоуправљања у радним организацијама и
формирању економских јединица као облика непосредног учешћа радника у
управљању. После доношења Устава почело је увођење 42-часовне радне
недеље, за шта се синдикат упорно залагао. Најпре је уведено у једном броју
предузећа, а од 1964. године у свим радним колективима.
Почетком 1963. године, у синдикату је дошло до значајних организационих
промена. Двадесетак гранских синдиката сведено је на шест: Синдикат радника
индустрије и рударства, Синдикат радника пољопривреде, прехрамбене и
дуванске индустрије, Синдикат радника грађевинарства и индустрије
грађевиснког материјала, Синдикат радника саобраћаја и веза, Синдикат
радника услужних делатности, Синдикат радника друштвених делатности.
Средином 1965. године почело је радикалније реформисање привреде:
извршена је девалвација динара, уведен нов динар, заведена рестрикција у
кредитно-монетарној сфери, ограничена јавна потрошња, а раст личних
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доходака условљен порастом продуктивности рада. Организације и органи
синдиката Србије активно су се укључили у пропагирање привредне реформе у
радним колективима у чему су посебно биле ангажоване синдикалне
подружнице. У спровођењу привредне реформе синдикат Србије се нарочито
ангажовао на повећању производње и продуктивности, проналажењу
унутрашњих резерви, побољшању стандарда радника. То је и време великих
интеграција у привреди, израде нових статута и других нормативних аката у
чему је синдикат активно учествовао. Афирмисане су радне јединице као место
где радни људи решавају питања дохотка, расподеле и сл. Међутим, реформа
је имала и своје наличје: многа предузећа су бележила пад производње, пораст
залиха, пад стандарда радника... Зато се све чешће јављају обуставе рада о
чему је почело и јавно да се расправља на синдикалним и другим форумима.
Признато је право радника да се против бирократизма и других деформација
боре и обуставама рада. У 1964/65. години, у Србији је организован 31 штрајк
са 2.157 учесника.
Четврти конгрес Савеза синдиката Србије одржан је у Београду од 24. до 26.
маја 1968. године. Занимљиво је да је између овог и претходног конгреса
прошло 14 година. У међувремену су држани пленуми и годишње скупштине
Републичког већа ССС. После Драгог Стаменковића, председници синдиката
Србије били су Душан Пуђа (1962-1965), Симеон Затезало (1965-1966) и Душан
Богданов Сенко (од 1996.) који је и на Четвртом конгресу изабран за
председника Републичког већа.
Почетком 70-их година, уведено је самоуправно споразумевање и друштвено
договарање као начин регулисања односа у разним областима друштвеног
живота. У доношењу самоуправних споразума и друштвених договора, посебно
оних који су се односили на стицање и распоређивање дохотка и личних
доходака, синдикат је имао значајну улогу. Значајна активност синдиката у
1972. години била је усмерена на формирање и рад радничке контроле,
комисија за општенародну одбрану и друштвену самозаштиту у предузећима и
установама. Систем самоуправног регулисања односа дограђен је 1974. године
увођењем самоуправних интересних заједница (СИЗ) као облика слободне
размене рада и усаглашавања интереса радних људи и грађана, произвођача и
потрошача, давалаца и корисника услуга. У формирању и раду самоуправних
интересних заједница синдикат је имао значајну улогу.
"Раднички устав", ЗУР и криза
самоуправног социјализма 1974 - 1990.
Промене наведене у претходном поглављу су толико дубоко задирале у
друштвено-економске и друге односе да је било неопходно доношење новог
Устава. Устави СФРЈ и СР Србије донети су 1974. године. Основни циљ је био
да се поред промена државног устројства, успоставе и развију друштвени
односи у којима ће бити обезбеђена доминација удруженог рада. Доношењем
Закона о удруженом раду 1976. године заокружена је самоуправна организација
предузећа и установа. Синдикат Србије био је веома ангажован у
конституисању основних, радних и сложених организација удруженог рада,
избору самоуправних органа и доношењу нормативних аката. Закон је
кодификовао организацију предузећа на начелима договорне економије,
непосредног самоуправљања, самоуправног споразуме-вања и друштвеног
договарања.
У овом периоду одржана су два конгреса Савеза синдиката Србије. На петом
конгресу (1974) расправљало се о актуелним задацима синдиката Србије у
борби за јачање социјалистичких самоуправних односа, бржи материјални и
друштвени преображај. За председника Већа изабран је Крста Аврамовић, а за
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секретара Борисав Вељковић. На Шестом конгресу (1978) за председника Већа
изабран је Илијаз Куртеши, а за секретара Милун Тадић.
Устав из 1974. и Закон о удруженом раду (1976) кодификовали су организацију
предузећа и привреде на принципима договорне економије, непосредног
самоуправљања, самоуправног споразумевања и друштвеног договарања.
Међутим, почетком 1980. године јављају се озбиљни знаци економске и
друштвене кризе као последице неефикасне економије и претеране
атомизације одлучивања и управљања у држави и друштву. Прво је настала
тзв. криза спољног дуга јер је од 1974. године свако могао да се по свом
нахођењу задужује у свету. Почели су да се јављају све већи губици у
привреди, опадала је продуктивност рада, цене су све брже расле а зараде
заостајале за трошковима живота. Синдикат и радници су све чешће реаговали
организовањем штрајкова тако да их је у првих девет месеци 1985. у Србији
било 116.
Све озбиљнија економска криза подстакла је током 1987. године расправе о
изменама Закона о удруженом раду. Договорна економија била је на издисају, а
спас је виђен у тржишној привреди. Крајем 1988. године донет је Закон о
предузећима који је озаконио тржиште као основни регулатор привреде,
прокламована је добит као основни циљ предузећа, што је била велика
промена у односу на предузеће као самоуправну организацију.
Привредна и друштвена криза и мере економске стабилизације биле су тема и
два конгреса Савеза синдиката Србије који су одржани током 80-их година. На
Седмом конгресу (1982) за председника Већа ССС изабран је Радисав
Јовановић, а за секретара Добросав Петровић, док је на Осмом конгресу (1986)
за председника изабран Новица Филиповић, а за секретара Драгољуб
Драгошан.
Трансформација синдиката у интересну,
добровољну и самосталну организацију 1990 - 1998.
Активност синдиката Србије од 1990. до 1998. године одвијала се у условима
драматичних историјских збивања, дубоке економске кризе, нестајања старог и
стварања новог друштвеног, политичког, економског и правног система.
Доношењем новог Устава Србије (1989) укинут је једнопартијски систем са
доминантном улогом Савеза комуниста, а уведен систем вишестраначког
парламентаризма. Уместо социјалистичког самоуправљања заснованог на
друштвеној својини и договорној економији, настајало је ново законодавство и
односи примерени својинском плурализму и тржишној економији. У новом
уставном поретку промењен је и положај запослених и синдиката. Уместо
друштвеног договарања и самоуправног споразумевања уведен је систем
колективних уговора и колективног преговарања у којем синдикат има улогу
преговарача који заступа своје чланове и запослене пред државом,
послодавцима и другим социјалним партнерима. У вртлогу поменутих и других
догађаја и промена, синдикат Србије се и сам мењао. Основни правац тих
промена било је трансформисање од друштвено-политичке у интересну и
добровољну синдикалну организацију, самосталну у односу на државу,
послодавце и политичке партије.
У организационом погледу значајна активност у овом периоду вођена је на
реучлањивању чланства с обзиром на то да су се појавили независни и други
синдикати. Акција је почела крајем 1990. године и током наредне две године око
90 одсто запослених изјаснило се за учлањење у Савез синдиката Србије.
За деловање синдиката у овом периоду посебно је било значајно доношење
првог Општег колективног уговора који су 28. новембра 1990. године потписали
у име Већа ССС Томислав Миленковић, у име РИВ-а Станко Радмиловић и у
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име Привредне коморе Михаило Милојевић. После тога уследило је доношење
гранских и појединачних колективних уговора.
Синдикат Србије развио је веома широку активност за оспособљавање
синдикалних активиста за колективно преговарање са државом, послодавцима
и другим социјалним партнерима.
Економска криза која карактерише деведесете године, нарочито у време
санкција Савета безбедности УН, највише је погађала раднике. Као последица
тога, штрајкови су били готово свакодневна појава. Најчешћи поводи за
штрајкове биле су рестриктивне владине мере, ограничавање зарада,
нередовна исплата зарада, неконтролисан раст цена и сл. У овом периоду
(1991) организован је и први генерални штрајк у Србији (металаца и
текстилаца) после Другог светског рата.
Деловање синдиката у овом периоду карактерише и ангажовање на доношењу
системских закона: на савезном нивоу, половином 1996. године, Савезна
скупштина је усвојила Закон о предузећу, Закон о основама промене
власништва друштвеног капитала, Закон о основама радних односа, Закон о
штрајку и Закон о пензијском и инвалидском осигурању. Крајем 1996. Народна
скупштина Србије усвојила је Закон о радним односима, Закон о изменама и
допунама закона о запошљавању и остваривању права незапослених лица и
Закон о пензијском и инвалидском осигурању. Посебно место у законодавном
систему имао је Закон о својинској трансформацији усвојен јула 1997. Систем
радног законодавства у Србији практично је заокружен закључивањем новог
Општег колективног уговора маја 1997. године. У вези са применом ових закона
у синдикату Србије организовано је континуирано оспособљавање синдикалних
руководстава и активиста.
После осмогодишњих расправа о односу територијалног и гранског
организовања на Једанаестом конгресу Савеза синдиката Србије усвојен је
Статут којим су ојачане позиције гранских синдиката, укинуто двојно чланство, а
у оквиру Савеза синдиката Србије више се не могу организовати други савези
на територијалном принципу. За однос територијалног и гранског принципа
организовања битна је одредба Статута да у већима Савеза синдиката на свим
нивоима нема територијалне заступљености већ све чланове дају грански
синдикати. На овом конгресу за председника је поново изабран Томислав
Бановић, за секретара Слободан Јовановић, а први пут су изабрани
потпредседници Већа ССС: Добрица Савић, Радослав Илић и Миленко
Смиљанић.
---------------------

ПИСМА ЧИТАЛАЦА
Захваљујем се на вашој имејл информацији о актуелностима у Синдикату
пензионера Србије и активностима око избора новог председника, са освртом
на недавну изјаву проф. Љубомира Маџара да ће се економски пад наставити и
током 2021 и да из тих разлога и великог броја пензионера треба извршити
корекције пензија у 2021 години. Љубомир Маџар је био главни саветник
Млађана Динкића док је био министар финансија и министар привреде.
Љубомир Маџар је био стални поборник и непрестани заговорник да треба
извршити свеобухватну приватизацију свих друштвених и државних
предузећа јер је како то он наводи као главни разлог да је држава
веома лош титулар. Имали смо прилику да се уверимо како је саветовао
Млађана Динкића, и како се приватизација квалитетно обавила. Када је у
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питању укупан број пензионера у републици Србији у јавности се стално
пласира укупан број пензионера у зависности од дневно политичких
потреба власти, тако да се веома често у јавности пласира бројка час:
1600.000; 1750.000; 1800.000; 1850.000 i 1900.000, како то веома често
могло да се чује од Александра Вучића у предизборној кампањи. Министар
финансија Синиша Мали истиче да је укупан број пензионера 1450.000
хиљада па се поставља питање шта је тачно. Пласирањем оваквих нетачних
информација о укупном броју пензионера у Републици Србији створен је а
и даље се ствара анимозитет према пензионерима а посебно код младих и
незапослених. Премијерка владе Ана Брнабић је 2019 године изјавила да
платни разреди у просвети не могу да се уведу јер би то био велики
терет на буџет пошто се велика средства из буџета издвајају за
пензионере а то су директне последице на буџет због великог броја
пензионера. Да би се јавност и сви грађани републике Србије обавестили
о тачном броју пензионера сматрам да је неопходно да синдикат
пензионера Србије, упути јавни позив Министарству за рад борачка и
социјална питања и управном одбору и Директору ПИО фонда да званично
објаве и обавесте јавност и грађане Републике Србије о укупном броју
пензионера који су на платном списку ПИО фонда и структура пензионера
и то; 1-тачан број пензионера који су пензије остварили по основу
стажа осигурања у Републици Србији. 2-тачан број пољопривредних
пензионера у Републици Србији. 3-тачан број пензионера који су
остварили право на пензију по основу самосталних делатности у
Републици Србији. 4-тачан број војних пензионера у Републици Србији.
5-тачан број пензионера Министарства унутрашњих послова у Републици
Србији. 6-тачан број пензионера који су на платном списку ПИО фонда а
стаж осигурања нису остварили у Републици Србији. Сада у Републици
Србији постоји један ПИО фонд а сви пензионери нису пензионисани по
истом закону већ по различитим законима и то: Постоји закон за
пензијско-инвалидско осигурање запослених; закон за
пензијско-инвалидско осигурање пољопривредника; закон за
пензијско-инвалидско осигурање самосталних делатности; закон за
пензијско-инвалидско осигурање војних осигураника; закон за
пензијско-инвалидско осигурање припадника МУП-а; закон, уредба,
правилник, допис, решења и тд, за Државну безбедност, судове који се
неким посебним правилима пензионишу, а за коју јавност незна. До
доласка династије Кркобабића на чело ПИО фонда, постојали су посебни
фондови за сваки закон осигурања. Пензионери који су радили и
остварили право на пензију по закону о пензијско-инвалидском осигурању
запослених, пољопривредника и самосталних делатности имали су свој
фонд и приходе од доприноса у буџет фонда, а за њихове пензије држава
није вршила никакве субвенције. Сједињавањем свих фондова Јован
Кркобабић је злонамерно и свесно са умишљајем ишао директно на штету
пензионера који нису радили у јавном сектору (војсци, полицији, ДБ,
БИА, здравству, просвети, судовима, државним органима) не производном
сектору. Јавна предузећа не припадају јавном сектору јер она својом
делатношћу остварују приходе. И на крају ако синдикат пензионера хоће
да буде истинити представник пензионера, неопходно је да буде јасан и
гласан у захтевима који су од интереса свих пензионера и да изаберу
новог председника који је пре свега моралан, искрен, поштен и из реда
својих чланова, деполитизован и ван свих страначких мешетарења. Моја
искрена молба, немојте да радите као што ради ПУПС који залуђује
непросветљене пензионере ради личне користи. Династија Кркобабић је у
јавним секторима и фондовима позапошљавала своју четврту генерацију
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све колико их има и они раде и после пензионисања до упокојења. То
исто чини и Ковачевић који за рад личног интереса и додворавања и
улизивања СНС-у скупштини веома бучно брани плагијат доктората Синише
Малог. Чолаковић из ПУПС-а међу првима је подржавао мере владе о
смањењу пензија а сви из врха ПУПС-а позапошљавали су све своје
чланове породице у јавне секторе и предузећа па чак унуке и праунуке.
И на крају у Србији не постоји више од 750.000 до 800.000 хиљада
пензионера који су остварили пензију по основу стажа осигурања а сви
остали који се финансирају из фонда ПИО нису пензионери по основу
стажа осигурања, и то је био основни политички циљ Јована Кркобабића
да споји фондове. Зато се и манипулише у јавности о великом броју
пензионера јер сви нису остварили пензију по основу стажа осигурања
радећи у Републици Србији. Зато је неопходно да Ваш захтев буде упућен
и државној ревизији ради свеопште контроле јер је очигледно да је ПИО
фонд постао политичка Алај Бегова слама, а цех плаћају прави
пензионери који су право на пензију остварили на основу стажа у
Републици Србији
С поштовањем Ваш
симпатизер који мисли својом главом.
Миодраг Чеперковић
---------------------
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--------------------За више информација посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел. 011-333-5267. 062-85-42-060 061-266-9-073
Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због још увек важеће
епидемије, неће радити до даљњег.
Секретаријат
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