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АКТУЕЛНО

Исплата пензија
– датуми исплата пензија бивших
запослених
Исплата ОБА ДЕЛА пензија “бивших запослених” за август
2020. – исплата у септембру 2020:




на кућне адресе – петак, 11. септембар
на шалтерима пошта – петак, 11. септембар
преко текућих рачуна – четвртак, 10. септембар
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Поново, прича о повећању
пензија
Поново се у Србији јавља прича о повећању
пензија. Потребне су нам, у ово доба кризе,

добре вести. Али, да ли је прича о повећању
пензија заиста вест?
Протеклог викенда, на самом крају месеца августа 2020. године,
медији у Србији су поново брујали о најављеном повећању пензија.

Најава је дошла ни од кога другог већ од самог председника Србије
Александра Вучића.
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Говорећи током гостовања на ТВ Пинк о економским мерама, помоћи
привреди и предстојећим изазовима са којима се привреда у Србији
суочава, Вучић је најавио и повећање пензија.
“Држава добро стоји. Пензионерима у овом тренутку могу да кажем да
ће имати не само очување пензија, већ и повећање пензија. И то
свакако не безначајно. Усвојили смо швајцарски модел, имали смо
минимални раст цена 1,4 посто. Кад то додате на значајно повећање
плата, то није нимало безначајан раст пензија”, рекао је Вучић.

Зашто кажу повећање кад мисле на усклађивање?

Сам председник, дакле, кад говори о “повећању”, спомиње швајцарски
модел.
Швајцарски модел је од 1. јануара 2020. године уведен у Србији. У
питању је начин усклађивања пензија. Постоје различити начини, а
Србија се одлучила за швајцарску формулу.
Швајцарски модел подразумева усклађивање пензија 50 одсто са
инфлацијом и 50 процената са растом зарада.
Како је својевремено објаснио Никола Алтипармаков, члан Фискалног
савета Србије, ова формула омогућава, са једне стране, да се не
смањује реална куповна моћ пензија (индексација за инфлацију). Са
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друге стране, омогућава да се реална куповна моћ увећава
(индексација са зарадама).
Дакле, да би пензионери ово усклађивање осетили као повећање,
односно као пораст пензије захваљујући коме ће имати и већу куповну
моћ, прво би плате у Србији морале бити повећане.
У горенаведеној изјави Александра Вучића такође се спомиње
“значајно повећање плата”. Будући да плате нису повећане, очигледно
се мисли на неко будуће повећање.

Да ли је могуће повећање плата?



“Од подизања БДП-а нам зависи повећање и плата и пензија”, изјавио
је председник Вучић.
Да ли је, уз сав оптимизам српских власти, могућ значајан раст БДП-а у
условима светске кризе изазване коронавирусом?
Фискални савет је у јулу упозорио на штетне последице давања по 100
евра свим становницима Србије. Због те мере, до краја 2020. године
“дефицит државе износиће рекордних седам одсто БДП, што је око три
милијарде евра, а јавни дуг на крају године биће преко 60 одсто
БДП-а”.
Хвалећи се рекордно ниском незапосленошћу, Вучић је објаснио да је
до ње дошло због промишљених мера владе и исплаћивања три
минималца уз услов да се не отпусти више од 10 одсто радника. Сам
Вучић каже да је захваљујући тој мери известан број људи запослен.
Ако се ово има у виду, онда је логична забринутост синдиката и
Фискалног савета да ће на јесен и зиму доћи до отпуштања радника.
Дакле, како нестану ефекти ове мере.
Како наводи Радмило Марковић у 1547. броју недељника “Време”,
синдикати процењују да би стотине хиљада људи могло да изгуби
радно место. Процена Фискалног савета је – од 30 до 50.000
изгубљених радних места.
В: Финансијски утицај пандемије коронавируса
Овде је, наравно, реч о приватном сектору. Али хоће ли, у таквим
условима, бити могуће повећање плата у јавном?
Министар финансија Синиша Мали каже да “привреда расте” наводећи
да је прилив у буџет из месеца у месец све већи.
Милан Ћулибрк, уредник “НИН“-а, у 3635. броју овог недељника пише
да су у јулу месецу 2020. године приходи од ПДВ-а били за 10 одсто
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мањи него у јулу претходне године. При том, анализе овог недељника
показују да је јул месец по правилу други најбољи месец у години по
приливу новца од ПДВ-а.

ММФ – вазда важан играч

“Ми ћемо у наредних неколико дана имати информацију око
планираног повећања пензија за наредну годину, с обзиром да управо
завршавамо анализу раста плата и инфлације до септембра”, рекао је
Синиша Мали.
Мали је такође навео да ће на састанку са представницима
Међународног монетарног фонда (ММФ) у октобру једна од тема бити
“дорада швајцарског модела раста пензија”.
ММФ, са своје стране, сматра да повећања пензија и плата у јавном
сектору треба ограничити.

Да закључимо…

Прича о повећању пензија је, заправо, прича о усклађивању пензија са
трошковима живота и растом плата. Ако само трошкови живота буду
расли, усклађивање нико неће осетити као бољитак. Коришћење појма
“повећање” може бити оправдано само у случају да плате порасту.
Хоће ли и на основу чега плате расти, остаје да видимо.
До тада, ко воли, може уживати у лепим причама. За радовање
бољитку треба, ипак, сачекати да се новац од те “повишице” нађе у
нашем џепу. Они што стављају бомбастичне наслове, живе од тога.
Пензионери од прича не могу да живе.
И за крај, да подсетимо: ако новца за повећање има, онда прво треба
вратити оно што је наводно “позајмљивано” од пензионера Србије од
јесени 2014. године.
Текст и фотографија: Penzin.rs
---------------------

Где је најбоље дочекати пензију?
Београд -- Пензиони системи у целој Европи мењају се готово сваке
године
ИЗВОР: БЛИЦ
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Најновија информација долази из Данске, где се говори о снижавању старосне граница
за пензионисање. Ове године у Србији је ова граница померена навише, а сличан тренд
је и у многим другим земљама.
Нове законе већ су добиле Црна Гора, Хрватска и Пољска. У наредних десет година
њихови најстарији грађани ће моћи у пензију са навршених 67 година. Велика
Британија и Финска у међувремену ће повећати границу на 68 година.
Србија
Ове године даме у Србији у старосну пензију могу са 63 године живота, уместо са 62
године и шест месеци у 2019. години. Потребан број година радног стажа остаје исти и
износи минимум 15 година. Годишње ће се граница померати за два до шест месеци,
тако да ће се даме у 2031. моћи пензионисати са пуних 65 година.
У Србији мушкарци у старосну пензију у овој години иду по старом - са 65 година
живота и минимално 15 година стажа уписаног у радну књижицу. О померању границе
није било речи, пише Блиц бизнис.
Данска
Док се широм света старосна граница за одлазак у пензију повећава, у Данској би она
могла да буде снижена за велики број људи.
Нови дански пензиони модел, који је пре неколико дана представљен јавности, требало
би да омогући за 38.000 људи да до 2022. године оду у пензију и пре испуњавања
старосне границе. Тај број требало би да се до 2025. године повећа на 49.000 људи.
Данска власт предлаже да се омогући пензионисање људима који имају 42 године
стажа и 61 годину старости. Тренутно се Данци пензионишу са просечном старошћу од
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66 година. Ова реформа пензионог система намењена је пре свега особама које раде
физички тешке послове.
Немачка
У Немачкој се старосна граница за пензије постепено повећава и планирано је да
достигне 67 до 2031. године. Засад је потребно 65 година и 7 месеци да би се отишло у
пензију, и за жене и за мушкарце.
Аустрија
Жене у Аустрији иду у пензију са 62, а мушкарци са 65 година. Граница за старосну
пензију за даме ће се од 2024. године постепено уједначавати са границом за мушкарце.
Погодност у овој земљи која је донета недавно јесте да минимална пензија од 2020.
године износи 1.200 евра нето за људе са 40 и више година радног стажа у Аустрији.
Италија
У Италији је тренутно старосна граница за одлазак у пензију за мушкарце 66 година и 3
месеца, док је за жене 63 године и 9 месеци. До 2021. у плану је да се граница подигне
на 67 за оба пола. Просечна пензија у Италији износи око 490 евра.
Хрватска
У Хрватској је старосна граница за пензију 65 за мушкарце, за жене 62 године.
Хрватска влада планира да до 2030. за жене старосну границу подигне на 65, док је за
мушкарце у плану да до 2038. буде 67 година.
Шведска
До 2036. број година који ће бити потребан за пензију износиће 67. Тренутно је за
мушкарце 66, док је за жене 63 године. Просечна пензија у Шведској је 770 евра.
Норвешка
У Норвешкој је за мушкарце старосна граница за одлазак у пензију 67, а за жене 64. До
2030. године потребне за одлазак у пензију за жене ће се повећавати до 67. У
Норвешкој је просечна пензија око 700 евра.

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

СИНДИКАЛИЗАМ
Професор Зоран Стојиљковић, председник Уједињених гранских синдиката
"Независност"

Стојиљковић: Четвртина Србије испод
границе сиромаштва
Чињеница је да постоји мало поверења у синдикате и
негативан стереотип, а онда се то најлакше преноси на
синдикалне лидере
Синдикати никада нису имали никакаву врсту аутономије и утицаја, сем у време
Туцовића и Лапчевића, чак и када су били блиски власти у време комунизма и
социјализма, наводи професор Зоран Стојиљковић, председник Уједињених
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гранских синдиката „Независност“ у рубрици „Интервју на мрежи“ на Фејсбук
страници листа Данас.
Истиче да је синдикалним преговарачима тешко на преговорима о минималној
заради јер је Србија ниско пала а сиромашних је све више.
– Ужасно се осећају синдикални преговарачи када преговарају о најмањим
зарадама a да знају да је минимална зарада недовољна за живот, ужасно смо
ниско пали. Колико је потребно трочланој пороридци, у којој најчешће ради
један члан, право је питање у стратегији преговарања и сигурно је више од
минималне зараде. Минималац је општа категорија у Европи, подразумева се.
Када преговарате морате да докажете да је повећање могуће, од кретања
инфлације до општег раста продуктивности. Да би нешто било проглашено
минималцем, на то треба да пристану Влада и послодавци. Ипак, питање је да
ли ће и сами грађани пристати на то што им се понуди. Кључна ће бити
аргументација Министаства финанасија – наводи Зоран Стојиљковић за Данас.
Он наглашава да је испод границе сиромаштва пала четвртина становништва и
да је том допринео клијентелизам и политичко послушништво.
- Граница ситомаштва је пала и четвртина становништва је испод ње, а
раслојавање у друштву је велико. Разлог за то је јер немамо довољно способну
власт, у јавном сектору преовладавају послушници, који се дисциплинују в.д.
стањем. Сви су у в.д. стању, од школа до јавних система попут Поште и ЕПС-а. С
друге стране, власт гаји севрилан однос према корпоративном катпиталу, коме
су дате силне субвенције, који раднике плаћа минималац плус 20 одсто. Зато је
најчешћа зарада у земљу 44.000 динара. То значи да смо у зони партијског
запошљавања и клијентилизма, а онда не треба да нас чуди што немамао
довољно оптималан и висок раст, који би нас једино извукао из ове стуације.
Земља смо која нема владавину права, нема пристојну демократију, равномеран
економски раст и смањивање неједнакости. Све три ствари се нису десиле у
Србији и хајде да се пробудимо, хајде да размиљшамо о својим интересима поручује Стојиљковић.
Он је навео да се, заједно са колегама из Самостачног синдиката Србије, на
Социјално-економском савету преговара око пенала на пензију за 40 година
радног стажа и мање од 65 година живота.
– Испада да су људи кажњени до краја живота јер су раније испунили услов за
пензију. То може да се исправи, државу би коштало око 9 милиона евра за
30.000 грађана који су у пензији али не испуњавају старосни услов, па плаћају
пенале – објаснио је Стојиљковић.
Он је подсетио да синдикати никада нису имали аутономну историју борби,
нити су синдикални лидери били виђени као људи са аутономијом и простором
за одлучивање.
– То је објективно оптерећење. Друга ствар је, кад не можете да критикујете
утицајне, најмање боли кад се критикују синдикати. То је процена да је
синдикат организација без пуно моћи а онда нема пуно разлога да на то
утичете. Трећа ствар, стереотип о синдикатима као непроменљивим је доста
оправдан јер имамо лидере који су непромењиви, са ниским нивоом савременог
знања. Неповерење потиче из чињенице да синдикати не могу да реше људима
неке проблеме – рекао је Стојиљковић.
ИЗВОР ДАНАС
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Дебата о синдикатима: Половина
запослених у Србији ван зоне
достојанственог рада
Мисија синдиката је остварење демократије и социјалне правде, са
акцентом на достојанству рада, а у Србији половина запослених је изван
зоне достојанственог рада, речено је током дебате "Синдикат и потенцијал
за ново чланство".
Професор Зоран Стојиљковић је оценио да је златно доба синдиката прошло пре пола века
и да нове технологије редуцирају потребу за живим радом.
"У Србији постоји низ синдикалних организација које нису повезане. Кључни проблем је у
кризи солидарности, а без солидарности нема синдиката", изјавио је Стојиљковић.
Према његовим речима, на политичкој сцени Србије синдикати немају поузданог партнера.
"Нужно је повећати синдикалне капацитете, за шта је потребна сарадња са цивилним
друштвом које има демократске и стручне капацитете", изјавио је Стојиљковић.
Тања Игњатовић из Аутономног женског центра је оценила да синдикати, невладине
организације и одговорни медији морају да сарађују.
"Дозволили смо да нам се наметне неолиберални модел, у којем се очекује да смо за све
индивидуално одговорни, док државни механизми, мада их ми плаћамо, не служе нама",
рекла је Тања Игњатовић.
Она је изјавила да треба премостити јаз између генерација који, због технолошког
напретка, никада није био већи.
Меланија Лојпур из Савеза самосталних синдиката Србије је рекла да млади не знају шта
их чека на тржишту рада, уз оцену да у Србији постоји вишедеценијско гушење сваке
критичне свести.
"То је огроман проблем за младе, које је тешко заинтересовати. Млади нису информисани,
усмерени су само на своје интересе, са циљем да емигрирају, ако им се укаже прилика. Због
страха за егзистенцију, младима можете манипулисати, уз буђење националистичких
митова и не дозвољавајући солидарност", изјавила је Меланија Лојпур.
Драгана Тодоровић из Савеза за једнака права ЛГБТ особа западног Балкана је оценила да
се синдикати и ЛГБТ заједница не познају довољно.
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"И међу члановима синдиката је сигурно 10 одсто припадника ЛГБТ заједнице, али то не
знате", рекла је Драгана Тодоровић.
Она је изнела податак да је седам пута већа могућност да ће ЛГБТ особа морати да напусти
радно место и да се чланови те заједнице теже запошљавају, уз мању плату, мада је, у
просеку, ниво њиховог образовања виши.
"Само 20 одсто запослених ЛГБТ особа може некоме на послу да каже да је део те
заједнице. Изгледа да ни у синдикату не могу да буду оно што јесу", изјавила је Драгана
Тодоровић.

ЕКОНОМИЈА

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

Просечна зарада у Србији: Шта би
требало да знате у 100 и 500 речи
Уз најсвежије податке, мало освежавање и знања из економије.
ИЗВОР: BBC
BBC

Становници београдске општине Врачар поново су се нашли на првом месту листе
просечних зарада запослених, међу конкурентима из више од 170 градова и општина у
Србији.
С просечних 97.730 динара нето, примања становника ове општине виша су од
републичког просека за 37.990, подаци су Републичког завода за статистику (РЗС).
Осим њих, просечна примања већа од републичког просека имају мештани још
двадесетак градова и општина - највише на територији Београда.
У низу статистичких показатеља, као један од оних за који се политичари често хватају
када говоре о успеху или неуспеху власти, скоро увек се нађе и прича о просечној
заради.
Према најновијим подацима, просечна нето зарада у Србији у јуну износила је 59.740
динара, што је по тренутном средњем курсу 508 евра.
Износ од 500 евра просечне нето зараде се помињао као циљ који треба достићи још
од 2017, а коначно је освојен током 2019. године, према званичним подацима.
Као нови циљ, за 2025. постављен је просек од 900 евра, саопштили су и председник
Србије Александар Вучић и министар финансија Синиша Мали.
Просечна зарада у 100 речи
Уколико се на вашем банковном рачуну у јуну нашло 59.740 или више динара, ви сте
међу трећином запослених која вади просек.
Просечну зараду или износ виши од ње, у Србији прима тек трећина од око 1,9 милиона
запослених, што је око 630.000 људи, подаци су које је ББЦ добио од Републичког
завода за статистику.
Такође, зарађивали су је запослени у 21 од нешто више од 170 општина и градова у
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Србији.
Чак 11 општина чији становници зарађују више од просека је на територији Београда.
Евиденцију о просечној заради РЗС води на основу података из обрасца пореске
пријаве за порез по одбитку које послодавац доставља Пореској управи.
Треба имати на уму да се не зна колико тачно људи у Србији зарађује минималац.
Према неким проценама, реч је о 15 одсто запослених.
У обзир треба узети и податак РЗС-а да више од половине запослених у Србији добија
мање од 45.500 динара месечно.
Погледајте и како је вирус корона утицао на српски џеп
Просечна зарада у 500 речи
У израчунавање просечне зараде убрајају се накнаде за раднике који имају заснован
радни однос, као и за оне који су ангажовани на основу уговора о обављању
привремених и повремених послова.
Радници ангажовани према уговору о делу не улазе у ову рачуницу, јер за њих
послодавац не подноси пореску пријаву.
Приликом коришћења податка о просечној заради као показатеља животног стандарда,
треба бити опрезан, упозоравају стручњаци.
Како је раније за ББЦ на српском објаснио економиста Мирослав Здравковић, просек
извлачи мали део оних који зарађују врло високе износе.
"Једно је да 10 одсто људи прима више 1.000 евра, а да већина има мању плату од
просека или добија минималац", казао је Здравковић.
Слика ће можда бити мало јаснија ако погледамо медијалну зараду.
И податке о њој такође води РЗС.
За медијалну зараду би могло да се каже да је средњи износ зараде, пошто дели скуп
запослених на два једнака дела, тако да половина прима мање, а половина више од тога.
Према последњим доступним подацима из маја ове године, медијална зарада износила
је 45.500 динара.
Више од половине запослених у Србији зарађивало је, дакле, мање од 45.500 месечно.
Ако знамо да зараду једнаку просечној или вишу од ње има трећина запослених,
простом математиком долазимо до податка да мање од 20 одсто запослених у Србији
прима од 45.500 до 59.740. динара.
А зашто се привредни напредак не осећа у вашем новчанику?
РЗС не води податке о броју оних који зарађују минималац. Они свакако припадају
првој половини, али би прецизан податак допринео овој слици.
Према неким проценама, реч је о 15 одсто запослених, односно око 350.000 људи.
Минимална зарада је најмањи загарантовани износ који је послодавац у обавези да
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исплати раднику који је запослен са пуним радним временом.

BBC

"Минимална нето зарада је обрачунска категорија и не представља износ који ће бити
исплаћен раднику, јер запослени који прима минималну зараду има право на увећања за
рад на дан празника који је нерадни дан, основице рада, прековременог рада, минулог
рада, топлог оброка, регреса за годишњи одмор", пише у одговору који је ББЦ на
српском раније добио од РЗС.
Због тога није могуће утврдити колико запослених прима минималну зараду на основу
Истраживања о зарадама, додају из РЗС-а.
Када се рачуна просечна зарада, укључене су све те накнаде.
И када би се знало колико запослених добија минималац, то не би било довољно за
комплетирање слике о животном стандарду, пошто послодавци често уз минималац
преко рачуна, дају и део на руке, да би на тај начин избегли плаћање пореза и
доприноса.
У другој половини августа, почели су преговори око минималне цене рада за 2021.
годину. Синдикати траже да она буде увећана са тренутних нешто више од 32.000
динара на 37.000.
Последњи доступни подаци о структури запослених према висини нето зараде из
септембра 2019, које такође евидентира РЗС, кажу да је зараду до 30.000 динара имало
око 26 одсто запослених, док је 30 одсто зарађивало од 30.001 до 45.000.
Зараду од 45.001 до 60.000 динара имало је 19 одсто запослених, док је износ од 60.001
до 90.000 био на рачунима 16 одсто запослених.
Преосталих 10 одсто запослених зарађивало је 90.001 и више.
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РЗС је 2018. променио методологију којом обрачунава зараду.
Пошто је Пореска управа 2014. увела електронски образац пореске пријаве, створени су
услови да се на основу тога израчунава и просечна зарада.
Републички завод за статистику је до рада спроводио месечно истраживање о зарадама
запослених на узорку правних лица које је обухватало око 800.000 запослених.
Подаци о зарадама запослених код предузетника преузимали су се из евиденције
Пореске управе и придруживали су се подацима добијеним истраживањем.
Од јануара 2018, користе се искључиво подаци Пореске управе, а тада је први, и за сада
једини пут, објављено колика је модална зарада- износ који запослени у Србији
најчешће добијају.
"РЗС не рачуна и не објављује модалну зараду јер та јединица мере није адекватан
показатељ када су у питању зараде", наведено је у одговору који је ББЦ раније добио из
РЗС-а.
"Модус је вредност која се у одређеног групи најчешће појављује, има највећу
фреквенцију и то је често једина информација која се добија модусом", наведено је у
одговору.
У јануару 2018. године, најчешћа, односно модална зарада, била је 26.000 динара, док је
просечна нето зарада била 49.000.
Кроз неколико функција у неком од програма за статистику, лако се може доћи до
износа најчешће зараде.
И статистика о просечној нето заради по општинама може да буде непрецизан податак
о стандарду, јер се води на основу места пребивалишта запосленог.
Лако се може догодити да просек зарада у некој општини или граду не буде реалан због
оних који су због посла отишли у друго место да живе, али нису званично променили
пребивалиште.
Извор: BBC News на српском
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Зашто се привредни напредак (не)
осећа у џепу становника Србије



Катарина Стевановић
BBC новинарка

Када говоре о привредном напретку, политичари често користе различите
статистичке податке и листе светских финансијских институција
Ти подаци су - макар на папиру - углавном тачни, али се често не стављају у
шири контекст и неретко служе за стварање искривљене слике, сматрају
економски стручњаци у Србији.
Као најчешћи показатељи у Србији користе се подаци о смањењу
незапослености, расту бруто домаћег производа, повећању минималне и
просечне зараде и отварању радних места.
Док неки осећају бољи животни стандард, а просечна плата прелази 59.000
динара, половина запослених у Србији зарађује мање од 45.000, показују
подаци Републичког завода за статистику.
Многи у џепу не осећају то финансијско побољшање о ком слушају са свих
страна.





Пола милиона становника Србије нема ни за основне потребе
Шта су нам политичари обећавали, а шта испунили током претходних
избора
Зашто Србија губи милијарде због сиве економије - у 100 и 500 речи
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„Имамо општу статистичку слику за коју може да се каже да није толико лоша,
али када то спустимо на реалан живот, нема озбиљнијег поправљања
стандарда, посебно за најугроженије категорије", каже за ББЦ на српском
професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић.
Ситуација ће се, објашњавају стручњаци, додатно погоршати због пандемије
корона вируса.

Просечна зарада - 500 евра
Просечна зарада у Србији коначно је достигла 500 евра, показују званични
подаци.
Коначно, јер је - макар према најавама - то требало да се деси још 2017, а
затим је „термин" померен за крај 2018.
Марта 2020, просечна нето зарада износила је 59.681 (507,39 евра),
показују подаци Републичког завода за статистику (РЗС).
Према последњој анкети о радној снази РЗС-а, у Србији је 310.300
незапослених, док је запослено око 2,87 милиона људи.
Зараду једнаку тој или већу од ове остварила је трећина запослених, док је
половина на рачунима добила износ мањи од 45.000 динара.
Последњи доступни подаци о структури запослених према висини нето
зараде из септембра 2019. кажу да је зараду до 30.000 динара имало око 26
одсто запослених, док је 30 одсто зарађивало од 30.001 до 45.000.
Зараду од 45.001 до 60.000 динара имало је 19 одсто запослених, док је износ
од 60.001 до 90.000 био на рачунима 16 одсто запослених.
Преосталих 10 одсто запослених зарађивало је 90.001 и више.
Економиста Мирослав Здравковић каже за BBC да просечна зарада није добар
показатељ реалног стања јер треба имати на уму на основу чега се рачуна.
„Једно је да 10 одсто људи прима изнад 1.000 евра, а да већина има мању
плату од просека или добија минималац", каже Здравковић.
Просечна зарада у Србији и даље је међу најнижима у Европи, каже
професорка Економског факултета у Београду Даница Поповић, а то је главни
разлог што се статистички напредак не осећа у џепу појединаца.
„Просечна зарада нижа је само у Албанији (390 евра), Босни и Херцеговини (око
486 евра) и Северној Македонији (око 430 евра).
„Како да становници Србије осете бољитак, када виде да све европске земље осим три суседа - живе боље", објашњава Поповић.
Она додаје да у Србији људи не раде мање или лошије, већ се „доприноси
преливају у џепове оних који су боље повезани".
Запослени из 18 од 172 општине и града у Србији у марту су зарадили плату
која је једнака или већа од просечне зараде, а сви остали - износ мањи од
просека, стоји у извештају РЗС.
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Овај податак рачуна се на основу места пребивалишта, па неко ко живи и ради
у Београду, а није пријављен у престоници, улази у статистику места из ког је.

Од 17 београдских општина, чак 11 се убраја у поменутих 18 са највишим
примањима.
Ако сагледамо бројке, просечну мартовску зараду или већу добило је 615.551
запослених, а око 1,28 милиона добило је мање, пише у одговору који је ББЦ на
српском добио од РЗС.
Минимална зарада у Србији у марту била је нешто виша од 30.300 динара, али
тачни подаци о томе колико људи ју је добило - не постоје, наводе из РЗС.
Процењује се да минималац у Србији прима око 15 одсто запослених.
У одговору РЗС стоји да је „минимална нето зарада обрачунска категорија и не
представља износ који ће бити исплаћен раднику, већ се на њу додају топли
оброк, регрес, минули рад и остала увећања уколико их има".
То је и разлог због ког није могуће утврдити, на основу Истраживања о
зарадама, колико запослених прима минималац.
РЗС не саопштава податке о модалној заради - односно најчешћој заради у
Србији - „јер та јединица мере није адекватан показатељ".
„Модус је вредност која се у одређеној групи најчешће појављује. Модус је
адекватна мера и показатељ када се посматрају појаве које имају мање
варијетета него што је случај са зарадом", пише у одговору који је ББЦ добио.
Такви подаци објављени су у јануару 2018. и тада је најчешћа зарада била
26.000 динара, док је просечна нето била око 49.000.
Најновије најаве су да ће просечна зарада до 2025. бити 900 евра.
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Стране директне инвестиције

То је још један податак који се користи као показатељ напретка.
Србија је почев од 2007. привукла више од 31 милијарди евра страних
директних инвестиција.
Професор Савић каже да је тачно да Србија предњачи у директним страним
инвестицијама, али да је проблем у томе шта се и на који начин ради.
Објашњава да је најчешће реч о најједноставнијим и најмање плаћеним
пословима на најнижем технолошком нивоу.
„Углавном је то производња полупроизвода који се извозе и монтирају у некој
другој земљи, а онда је ту и укупна зарада коју остварује Србија мала",
објашњава Савић.
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„Као када пољопривредник продаје кромпир и од тога заради динар или два.
Онај ко купи тај кромпир и прави чипс, заради 10. Реч је о истом кромпиру. Ми
углавном продајемо кромпир, не правимо чипс", каже Савић.
И економиста Саша Ђоговић каже да не треба занемарити већи прилив ових
инвестиција у односу на пређашњи период, али су то улагања оријентисана
углавном на делатности које захтевају много рада, уз ниска примања
запослених.
„Са таквим инвестицијама не можемо да имамо опипљивији раст животног
стандарда, већ он може бити пузећег карактера.
„Треба направити отклон од тренутне економске политике субвенција, а
улагања усмерити на високо технолошку производњу и иновације", каже
Ђоговић.
Побољшање од страних улагања видљиво је јер су отворена радна места, али
за раднике „није довољно само да добију посао", каже Савић.
„Када кренете по Србији, видите да је у највећем броју страних компанија које
су и подигле запосленост мало оних са сталним запослењем. То имају
углавном они без којих компанија не може да функционише.
„На пословима који не захтевају некакву посебну обуку, нико нема стално
запослење. То говори не о квантитету, већ о квалитету живота запослених, а он
је у добром делу на најнижем нивоу."
Савић додаје да треба да се поштују да радничка права попут оних која се тичу
штрајка, плата, борбе за боље услове и боловање.
Без обзира на све то, у местима где није било никакве производње, никаквог
посла, нова радна места, уз чак и минималну зараду су значајно побољшање,
објашњава он.
„Када је Леони отворио фабрику, једна млада жена захвалила је (председнику
Србије Александру) Вучићу уз речи да јој је то први приход после 10 година.
Тамо су људи задовољни.
„Тамо плата од 300 евра није мало. Али када неко у развијеном граду, где су
цене јаче, добије 300 евра, њему то није напредак."

Смањење незапослености
Улагањем и отварањем нових фабрика, неупитно је смањена незапосленост, а
према последњој анкети о радној снази РЗС-а, у Србији је 310.300
незапослених, док је запослено око 2,87 милиона људи.
Ово је само један од три различита податка о броју запослених које нуди
Републички завод.
Поред података добијених на основу анкете о радној снази, у коју улазе и
неформално запослени - води се евиденција на основу званичних података о регистрованим запосленима и по евиденцији о зарадама.
Према статистици о регистрованим запосленима од 15. маја у Србији их има
2.196.372.
Ту се убрајају сви за које су послодавци поднели пореску пријаву, ангажовани
на основу уговора о делу, пољопривредници, власници привредних друштава и
предузетничких радњи који не остварују зараду већ профит и запослени на
боловању дужем од 30 дана, породиљском одсуству и одсуству ради неге
детета.
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У статистику на основу зараде, коју остварује око 1,9 милиона људи, не улазе
наведене категорије.
Убрајају се они за које је послодавац поднео пореску пријаву, а који су радили
део месеца, не и претпоследњег дана у месецу, када се према методологији
регистроване запослености узима пресек стања.
Када се рачуна стопа запослености и незапослености, узима се највећа бројка,
односно подаци из анкете о радној снази, објашњавају за ББЦ у РЗС.
У првом кварталу стопа незапослености је била 9,7 одсто.
„Иако је било извесних методолошких прилагођавања 2015, стопа
незапослености је рапидно смањена у односу на пре шест-седам година, када
је била 24 одсто", објашњава Савић.
„Пре пандемије била је једноцифрена, што је заиста добар резултат", каже он.

AUTOR FOTOGRAFIJE,GETTY IMAGES
Током ванредног стања послове су највише изгубили запослени у туризму,
угоститељству, транспорту људи и трговини
Поред РЗС, податке о незапосленима води и Национална служба за
запошљавање.
Према статистичком билтену ове службе, у априлу 2020. било је око 513.000
незапослених.
Савић каже да овде такође треба бити опрезан јер нису сви без посла
евидентирани у тој служби.
„Има људи који су изгубили посао и редовно се јављали на биро, али су
одустали јер су видели да не могу да га нађу, па су избрисани из ове
евиденције", каже он
Савић тврди да на смањење незапослености утиче и одлазак људи у
иностранство, као и то негативан природни прираштај.

Бруто домаћи производ (БДП)

Сви производи и услуге настали у једној земљи за годину дана чине њен бруто
домаћи производ. То значи да у збир улази све што су на њеној територији
произвеле домаће и стране фирме.
Последњих дана стизале су и вести о томе да је у првом кварталу 2020. БДП
Србије порастао за пет одсто у односу на исти период 2019.
Професорка Поповић каже да је то тачан, али „бесмислен податак".
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Упоредо стижу и вести да би српска привреда могла да се опорави од
кризе најраније у наредних шест месеци, а вероватно током 2021.
„Брзина привредног раста се мери у дужим интервалима. Заснивати дугорочне
прогнозе на једном тромесечју - крајње је неозбиљно. Као да објављујете
резултат маратона - после претрчаних сто метара", каже Поповић.
Професор Савић каже да се не треба превише хвалити БДП-ом, јер је стопа
раста рањива из три разлога - великог учешћа пољопривреде, проблема у
земљама у које се највише извози и структури рада страних компанија.
„Учешће пољопривреде у БДП-у Србије је високо. То је рањива област и не
зависи од нас. Имали смо неколико непогода које су сравниле све са земљом.
Пољопривреда је фабрика под отвореним небом, човек ту не може много да
спаси.
Наводи да Србије највише извози у Немачку и Италију.
„Немачка предвиђа пад следеће године од девет одсто, како онда ми мислимо
тамо да извозимо. Италија је још у горој ситуацији. Она ће се опоравити за
неколико година.
„Трећа - већина страних компанија у Србији производи полупроизводе за неког
другог. Оне ће радити када те друге компаније прораде."
Додаје да постоје земље у којима је равномернија расподела дохотка, па чак и
код мањег повећања БДП-а, људи остварују бољитак. Постоје и земље код
којих је поларизована расподела, па мањи број захвата већи део колача.
„Њима ни двоцифрена стопа раста неће донети бољитак, јер у релативном
смислу мање учествују у расподели. Зато су статистички резултати добри, а
животни стандард не иде напред".
Међународни монетарни фонд предвиђа да ће српска привреда у 2020.
доживети пад од три одсто, док Светска банка у најбољем сценарију
предвиђа пад од два и по одсто.
Процене светских институција су често нереалне, сматра професорка Поповић.
„Светска банка је објавила да Србија може да оствари просечну дугорочну
годишњу стопу раста од седам одсто. А на питање новинара - да ли сте свесни
да то није успела ниједна европска земља, никада - одговор директорке за
Западни Балкан био је - јесам.
Испоставило да је реч о прорачуну који за претпоставку има да у Србији постоје
изграђене институције као у Немачкој", каже Поповић.

Илузије и манипулације
Чињеницама и статистиком се доста манипулише, сматрају стручњаци.
„Дуго се бавим истраживачким радом и тешко ми је да сагледам неке
показатеље", додаје Поповић.
Саша Ђоговић оценио је да би на јесен илузије могле да се распрше, ако се
криза убрза.
За већину трговинских партнера Србије, наредних месеци предвиђен је огроман
пад.
Савић каже да Србија има изузетно ниску базу и да је могуће да оствари раст,
али је бесмислено говорити о томе у релативном смислу и поредити се са јачим
привредама.
„Као када поредите фићу и мерцедес. Фићу можете да надограђујете и лицкате,
сипате најбоље гориво, а у мерцедес ништа да не улажете, али зна се ко је
бржи."
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ЗДРАВЉЕ

21. фестивал здравља –
Онлине
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Традиционални 21. фестивал здравља Београд
биће одржан 24. и 25. септембра 2020. године.
Због ковида-19, биће одржан онлине
У онлине формату, на YоуТубе каналу Фестивала, гледаоци ће моћи
да прате уживо разна предавања, панел дискусије, савете стручњака,
најаве прегледа. Оба дана Фестивала програм ће трајати од 10 до 20
часова.
Предавања ће имати наши врхунски лекари који раде у познатим
клиникама у Италији, Шведској, Данској, Бразилу…
Под слоганом “Направи корак ка здрављу”, највише пажње биће
посвећено борби против коронавируса и последицама које он оставља
на здравље, јачању имунитета, удружењима пацијената, здравој
исхрани и правилном читању етикета кроз нутрискор на производима,
менталном здрављу у доба пандемије ЦОВИД-19, трибини за младе
као и најстарије грађане.
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“Имаћемо укључења из разних вртића и спортских клубова широм
Србије, а путем видео-линка своје савете ће дати и медицинари из
разних градова наше државе”, нагласила је Председница
Организационог одбора Фестивала, др Мирјана Мићовић.
Више информација о манифестацији биће доступно на
сајту Фестивала здравља Београд.
Извор: ПЕНЗИН

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

"Због кардиоваскуларних болести у
Србији годишње нестане град
величине Зајечара"
Истраживање је показало да је чак 20 одсто пацијената који су прележали
корону, добило и неку врсту срчаног обољења, а пандемија нас је подсетила
колико су кардиоваскуларне болести честе и масовне.
ИЗВОР: Б92, ПРВА ТВ НЕДЕЉА, 23.08.2020. | 09:59 -> 11:33

Кардиоваскуларне болести су најмасовнији здравствени проблем, а уједно и важан
фактор ризика за исход ковида 19.
Тај ризик расте са годинама, а најугроженији су они који истовремено имају срчану и
шећерну болест. Искуства у свету показују да око 20 одсто ковид пацијената развије
упалу срчаног мишића, а све је више таквих компликација и код нас.
"У оквиру ковида 19 први орган који страда су плућа, у оквиру болести плућа ће се
пореметити размена гасова и наши пацијенти ће имати низак садржај кисеоника, а то
смета свим срчаним обољењима", каже прог. др др Арсен Ристић, кардиолог.
Како објашњава дуготрајни низак ниво кисеоника који је чест код тежег облика ковида
19 погоршава срчане тегобе, срчану слабост и дестибилизује болеснике.
"Људи који су пре ковида имали умерени степен срчане инсуфицијенције и долазили
два пута годишње на контроле, живели нормално, након што преживе ковид, та срчана
слабост је често двоструко тежа", истакао је додавши да не можемо знати да ли смо
осетљиви на кардиоваскуларне болести, изузев ако имамо некога у породици ко је имао
срчану слабост.
Како каже, ковид пандемија нас је подсетила колико су кардиоваскуларне болести
честе и масовне, 50 одсто укупног морталитета носе кардиоваскуларне болести. Због
кардиоваскуларних болести у Србији годишње умре између 50.000 и 60.000 људи, што
је град величине Зајечара.
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ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ
НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ОСОБАМА

Где је граница између заштите и
занемаривања потреба старијих особа
током КОВИД-19?
ВЛАДЕ САТАРИЋ
„Пандемија КОВИД-19 изазива неизрециви страх и патњу старијих лјуди
широм света. Поред непосредног утицаја на здравље, пандемија старије
људе доводи у већи ризик од сиромаштва, дискриминације и изолације.
Вероватно ће имати посебно разарајући утицај на старије људе у земљама
у развоју.“ Ово су речи Генералног секретара Уједињених нација,
Антонија Гутереша
Стручњаци, како домаћи тако и из Светске здравствене организације су
нас, током пандемије КОВИД-19, обавештавали о ризику обољевања и
смртности од заразе и стално наглашавали да су у већем ризику особе
старије од 65 година, а да оне старије од 80 година умиру пет пута чешће
од просечне стопе смртности.

Пандемија КОВИД-19 изазива неизрециви страх и патњу
старијих људи широм света
Када су уведене ванредне мере у Србији од 15. марта 2020, оне су
најстрожије биле управо према грађанима старијим од 65 односно 70
година (за оне који живе у срединама са до пет хиљада житеља). Било им је
забрањено кретање на јавним местима, односно излазак из станова, изузев
једном недељно за одласке у куповину изјутра од 4 до 7 часова и, касније,
увече у 60-минутну шетњу између 18 часова и 1 час ујутру, наредног дана.
Највећи број старијих је то и поштовао. Забрањене су биле посете
старијима који су на смештају у установама социјалне заштите, као и
њихов излазак из установа. Ове мере су трајале и после укидања ванредног
стања, 6. маја, све до 9. јуна 2020. Геронтодомаћицама је, на почетку
ванредног стања, било забрањено да улазе у станове старијих да им
пружају помоћ, а нису могли да им помогну ни њихови сродници
неформални неговатељи који не живе са старијима у стану, у време
полицијског часа. Ове мере су релаксиране почетком априла, мада у неким
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општинама услуга помоћи у кући уопште није ни функционисала све
време ванредног стања. У сеоским срединама, ни хитна помоћ није
долазила на позив старијих а старији углавном нису могли до лекара ни у
хитним ситуацијама са симптомима мимо вируса корона, због немања
јавног превоза или што су домови здравља били на посебном режиму рада
па их нису ни примали. Не малом броју, старијих у потреби, био је
ускраћен приступ здравственим услугама.
Све мере забрана су биле донете у најбољој намери надлежних да се
заштите животи најстаријих суграђана. Ефекат је очито и постигнут, када
је у питању број умрлих, али уз велика занемаривања других елементарних
потреба старијих особа.
Међутим, питање је да ли смо старије изложили дискриминацији ако им
нисмо дозволили излазак из куће само зато што имају више од 65 година а
ако немају никакво хронично обољење а посебно не оно које изазива
повећан ризик од заразе? Питање је колико смо их били изложили
занемаривању само због тога што им није могла ући у стан
геронтодомаћица да им пружи помоћ која им је иначе веома потребна?
Колико смо их изложили занемаривању ако у време полицијског часа,
нисмо од почетка ванредног стања, дозволили ни сродницима који врше
негу у кући старијима, да долазе код њих и помажу им? Колико је оних са
65-69 година који су неформални неговатељи другим старијим болеснима а
били су ускраћени да одлазе у станове код њих и помажу им?
Како смо имали прилике да чујемо током пружања савета и психосоцијалне телефонске подршке старијима и њиховим сродницима, за време
ванредног стања, а то чујемо и данас од неких старијих људи, да су се
осећали дискриминисано и понижено што су морали да иду у набавке само
изјутра од 4 до 7 часова. Кажу да је то било противуставно и питају се
зашто набавке за старије нису биле дозвољене од 18 сати када је почињао
полицијски час или преко дана, током викенда, када је цео дан трајао
полицијски час, односно забрана изласка и млађима?
Било је и оних који су се јављали са проблемом, да су се нашли у тешкој
материјалној ситуацији, јер живе од минималне пензије и додатног рада на
пијаци или на било ком другом послу (возачи, радници обезбеђења,
физички радници, занатлије). Забраном изласка из стана/куће штитили смо
их од заразе вирусом короне а суочили смо их са рањивошћу од
сиромаштва, због пропуштања зараде.
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Било је и оних који су износили да су имали проблеме јер нису могли да
користе услуге неких других њима преко потребних услуга, попут мајстора
у кући, или доставе купљене машине за прање веша или шпорета. Очито да
је пандемија довела до смањења броја неких услуга које нису везане за
КОВИД-19, што је додатно повећавало ризик за живот старијих особа.

Старији људи имају иста права на живот и здравље као и сви
други
Јављали су нам се сродници особа старијих од 80 година које су на
смештају у установама социјалне заштите, са примедбом да им запослени
чак ни почетком јуна месеца, ни у изузетним приликама нису дозволили да
дођу у установу, виде и непосредно чују своје најдраже ни на 10 минута на
отвореном простору и уз све потребне мере предострожности. Било је и
оних сродника који су изражавали спремност да плате 6.000 динара да се
тестирају на корона вирус и покажу налаз да су негативни. Чини нам се да
у изузетним случајевима, када старија особа има потребу да лично види
своју кћерку или сина или другог блиског сродника да то треба и да се и
омогући, уз све мере предострожности. Недозвољавање тако нечег може
значити и да несвесно вршимо психолошко насиље над старијима, у
уверењу да је најважније заштити их од ризика заразе вирусом.
„Ниједна особа, млада или стара, није потрошна“, рекао је у видео поруци
генерални секретар УН-а Антонио Гутереш како би покренуо правилник о
старијим особама прошлог месеца. Утицај на здравлје и услуге дуготрајне
неге старијих особа мора се препознати и морамо се суочити са одређеним
изазовима са којима се они суочавају, уклјучујући њихову способност
приступа медицинском третману и нези.
„Старији људи имају иста права на живот и здравље као и сви други”,
нагласио је шеф УН-а. „Тешке одлуке око спашавања живота приликом
пружања помоћи морају да поштују људска права и достојанство свих.“
Међународни дан борбе против насиља над старијим особама, је одлична
прилика да и овим текстом скренемо пажњу креаторима политика,
доносиоцима одлука и надлежним стручњацима да треба пажљиво
анализирати утицај свих донетих мера за време ванредног стања током
ЦОВИД-19, посебно мера које су се односиле на старије особе и извући
научене лекције како исте грешке не би поновиле, при некој новој
пандемији или у случају неког новог ванредног стања. У кризном штабу да
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буде и стручњак за питања старијих особа, или да ти стручњаци буду
консултовани при доношењу мера забрана. Ако то не урадимо, ризик од
занемаривања потреба старијих особа од стране институција система у
процесу обезбеђивања заштите и далје ће бити недовољно дијагностикован
и занемарен.
---------------------

--------------------------------------------------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
Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју. Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због још увек
важеће епидемије, неће радити до даљњег.
Секретаријат
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