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25. 11. 2020. - Дан против насиља над женама

--------------------Ваше мало - нама значи много
Поштовани чланови, чланице, симпатизери и пријатељи,
Хвала свима који су упркос свим отежавајућим околностима, којима
смо били а и сада смо изложеии, уплатили чланарину УСПС за 2020.
годину.
Позивамо све чланове који нису уплатили чланарину да то обаве у
данима који долазе.
Износ чланарине за 2020. годину је исти, као и прошле и претпрошле
године - 550,00 динара.
Рачун на који се врши уплата је 200-2696220101862-17
Срдачан поздрав
Љубиша Бабић
генсек УСПС

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

СССС: Запосленима
оболелим од ковида-19, пуна
плата
18.11.2020.
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СССС тражи да се запосленима оболелим
од ковида-19 и запосленима у изолацији
исплаћује пуна плата. Влада треба,
сматрају, да донесе уредбу којом се ово
регулише.
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) упутио је 18. новембра
2020. године допис премијерки Ани Брнабић. У допису се тражи да
Влада Србије по хитном поступку донесе уредбу којом би се
обезбедило да запослени за време болести од коронавируса или
изолације примају пуну зараду.
“Тражимо да Влада по хитном поступку донесе Уредбу, а да су
послодавци дужни да измене прописе и запосленима за време болести
или изолације због коронавируса обезбеде месечна примања у пуном
износу, од 100 одсто основице за накнаду зараде”, наводи се у допису.
Послодавце треба обавезати да у првих 30 дана болести или
изолације раднику зараду исплате из својих средстава, наводи се у
допису. Влада би, додаје се, требало да затим рефундира 35 одсто.
Послодавци би били дужни да од 31. дана болести или изолације
исплаћују део зараде из средстава обавезног социјалног осигурања.
Разлику до пуног износа треба да исплаћују из својих средсатва.
“Одговорна држава треба да учини све да очува економску
стабилност, а уредба би имала ограничено трајање”, стоји у допису
СССС.
Ана Брнабић, премијерка Србије новинарима је рекла да су
послодавци дужни да радницима исплаћују уговорену зараду. Видеће,
рекла је премијерка, шта може да се додатно уради да се за време
одсуства са посла због пандемије исплаћује пуна зарада.
Извор: Бета
Фотографија: Adam Nieścioruk са Unsplash
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ПЕТ ДОКАЗА КОЈИ ИЛУСТРУЈУ КОЛИКО
СМО СИРОМАШНИЈИ ОД ЕВРОПЕ

Извор: nova.rs (https://nova.rs/vesti/biznis/pet-dokaza-koji-ilustruju-koliko-smo-siromasniji-odevrope/#)
Аутор: Даниела Илић Красић

Власт најављује раст плата, пензија, минималца, свакодневно се
хвали најмањим привредним падом у Европи. А, шта то значи за
грађане Србије? Колики ће заиста бити утицај пандемије короне на
наш стандард који већ увелико каска за европским, и то у ситуацији
када грађани све теже живе и подносе економске последице
здравствене кризе? Да ли нам је баш толико добро?
Радимо, у просеку, за 58.513 динара, а месечно за живот трошимо 73.849
динара. Толико новца износи, статистички речено, просечна потрошачка корпа
за трочлано домаћинство, у којој осим хране и рачуна за комуналије, мало
новца претекне за било шта друго.
То најбоље знају они којима је и републички просек у виду зараде –
недостижан циљ. У ништа бољој ситуацији нису ни пензионери који у Србији, у
просеку, примају 27.764 динара. А више од 320.000 њих сналази се са упола
мањим износом, од кога намирују све рачуне и егзистенцијалне потребе.

Колико их је испод просека

У Србији, према статистичким подацима, половина запослених зарађује до
највише 45.000 динара, док половина пребацује овај износ.
Исплативије је, а тако је већ годинама, радити у јавном сектору –
конкретно плата из државне касе је за целих сто евра већа него код приватника
– 66.492 динара, наспрам 55.081 динар у приватном сектору.
Најтеже је онима који раде код предузетника – њихов “просек” је половина
званичног просека.
На жалост, има и оних који су још мање плаћени.
То су они “невидљиви” и за државу и за све статистике – сви они који раде на
црно, такозвани “неформално запослени” којих у Србији има око 190.000.
То су сви мајстори који раде непријављено, сви они који се издржавају држећи
приватне часове, они који чисте туђе станове и сви остали који раде не
остварујући ни дана стажа, нити било шта друго од социјалних и радних права,
попут боловања. Осим што раде за нижу плату од оних званично запослених,
кад остану без овог посла, не могу чак ни да рачунају да помоћ, односно
накнаду за незапослене, коју исплаћује Национална служба за запошљавање.

Колико рада за килограм меса

Просечна потрошачка корпа у Србији је 73.849 динара, а минимална 37.934,63
динара.
Шта, конкретно може да се покрије овом корпом, види се из ове графике
Министарства трговине.
Највише иде на – храну. Тако, статистички, трочлано домаћинство за исхрану
издваја месечно 27.812 динара.
На комуналије и остале рачуне трошимо 14.719 динара, седам хиљада на дуван
и алкохолна пића. На одржавање домаћинства дајемо три хиљаде динара, на
транспорт 5.626 динара, на рекреацију и културу 4.343 динара, а на образовање
целих 482,33 динара!
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Фото: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Статистички гледано, за један килограм кафе морамо да радимо три сата и 26
минута. За литар млека – 15 минута, за литар јогурта 18 минута, за килограм
лимуна 43 минута. За килограм свињског меса, с костима, просечан радник у
Србији треба да ради један сат и 21 минут.

Колики је просек код других
Просечна плата у Србији је 58.513 динара, што је око 497 евра.
По томе смо убедљиво најмање плаћени.
У Хрватској је просечна плата 886 евра, у Црној Гори 524 евра, у Словенији
1.175 евра , док је просечна плата у Румунији око 1.100 евра (бруто!). У
Мађарској је овај износ 1.096 евра.
Иако су просечне зараде више у овим државама, цене хране не разликују се
много у односу на оне у Србији.

Где смо са минималцем

По износу минималне зараде Србија такође каска за Европом.
Најновије повећање минималца, довело је гарантовану зарадо до износа од
32.126 динара, што је око 273 евра.
У бруто износу, то би било 43.504 (око 366 евра по тренутном курусу – “бруто
1”) динара које се исплаћују на рачун радника, а заједно са доприносима и
порезима које плаћа послодавац, укупан бруто био би око 50.965 динара (434
евра – “бруто 2”)
Иако је пракса Европске уније је да своје минималце исказује као – бруто
зараду, оне су свакако веће од онога што је радницима законом загарантовано
у Србији.
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Фото: Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Најниже минималне зараде у Европи, према подацима Еуростата, имају
Албанија – 209,10 евра, Црна Гора – 331,22 евра, па Србија.
У средини су државе попут Пољске – 583,48 евра, Естоније – 584 евра,
Мађарске – 451,5 евра, Румуније – 460,7 евра.
Хрватска данас има минималац од 536,6 евра.
У врху, без конкурента, је – Луксембург, са минималцем од 2.141,99 евра, што
је готово шест српских “бруто 1” минималаца.
У самом врху је и Ирска – 1.706,9 евра, Холандија 1.680 евра, Белгија – 1625,7
евра. Потом Велика Британија – 1.583,3 евра, Француска и Немачка са нешто
више од 1.500 евра.
Шпанија је на нивоу од 1.108,33 евра, док Словенија има нешто испод овог
нивоа – 940,58 евра.

Кредити становништва
Грађани Србије, према подацима Кредитног бироа Удружења банака Србије
тренутно отплаћују 11.177 милијарди динара кредта, што је око 10 милијарди
евра. То, даље, значи да смо “по глави” банкама дужни 1.442 евра – од
новорођенчета, до пензионера.
Сваки грађанин Црне Горе у просеку банкама дугује 2.237 евра.
Словенци, пак, имају мали кредитни дуг по глави становника – 1.329 евра.
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Хрвати дугују 2.423 евра, али Румуни су међу рекордерима по висини дуга, у
позитивном смислу – свега 523 евра.
Поједини доступни подаци за Мађарску показују да је дуг по кредитима
становништва у тој земљи око 972 милиона форинти, што је мање од три
милијарде евра. Подељено са бројем становника добија се износ од непуних
280 евра по глави…

Пензије
Просечна пензија у Србији је свега 27.764 динара. То је једва око 236 евра.
Према званичној статистици Фонда ПИО, чак 103.598 пензионера у Србији
месечно прима мање од 10.000 динара. Још 223.055 прима пензије до највише
15.000 динара месечно, док их још више од пола милиона (559.551 пензионер)
има примања до највише 25.000 динара. На ово треба додати још 123.884
најстаријих суграђана који живе са месечним примањима до 28.082 динара.
То чини укупно 1.010.088 грађана који су Србији живе са месечним примањима
мањим од 28.082 динара.
На жалост, то уједно представља и већину наших најстаријих грађана, с
обзиром да пензију прима укупно њих 1,69 милиона.

Аутомобили – старост возног парка
Просечна старост аутомобила у Европској унији је 10,8 година, док је у Србији,
према поседњим доступним подацима Саобраћајног факултета 17,1 годину.
На 1.000 становника ЕУ, вози се 610 аутомобила.
Како показују подаци Европске асоцијације произвођача аутомобила, комбија,
камиона и аутобуса, највише возила “по глави” има Луксембург – 774, а
најмање Румунија и Литванија – мање од 400 по глави становника.
У Србији има око два милиона регистрованих аутомобила, на близу седам
милиона становника. То значи да на хиљаду становника имамо око 660
аутомобила, додуше старијих од европског просека.
Регистрована возила у суседној Црној Гори су у просеку произведена 2003.
године. То значи да је просечна старост аутомобила у Црној Гори слична као и
у Србији – око 17 година.
Према подацима Словеначке централне банке, у тој земљи 80,4 одсто
домаћинстава има аутомобил, просечне вредности око 3.000 евра.
Поређења ради, просечна вредност возила на нивоу Европске уније је 7.000
евра, док аутомобиле поседује 75,7 одсто домаћинстава.
Најмлађе аутомобиле у Европи возе Британци – у просеку су стари осам година.
Следе Швајцарци – 8,6 година.
Ближе српском просеку су Грчка – 15,7 година, колико су стара возила и у
Мађарској.
У Румунији су 16,3 године стара возила, док је просек у суседној Хрватској 12,6
година.
Извор: нова.рс (хттпс://нова.рс/вести/бизнис/пет-доказа-који-илуструју-коликосмо-сиромаснији-од-европе/#)
Аутор: Даниела Илић Красић
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Прича о (злом) послодавцу

МАРИО РЕЉАНОВИЋ

Фото: Предраг Трокицић
Био једном један послодавац. И чује он да постоји земља у којој може
пуно да заради, ако нема савести и не брине превише за судбину
радника који раде за њега. И послодавац дође у ту земљу. Дочекају га
лепо, дају му инфраструктуру и субвенције, опросте порез.
Послодавац је био веома задовољан.
Када је кренула производња, рачуница је била једноставна. Ако
настави да плаћа своје раднике само мрвицама профита послодавац
ће лепо зарадити. А они нека се снађу, ко им је крив што нису
послодавци него обична радна снага. Уосталом, послодавац је
поштовао законе – зашто закони те земље нису предвидели више
права радницима, ако је то нека добра ствар? Радници су ту да ћуте и
раде.
8

И радници су радили. Али нису баш ћутали. Некако су желели да
покажу послодавцу да су и они људи, да и они размишљају и знају шта
је за њих добро. Па су основали синдикат. Није се послодавац томе
обрадовао, али је убрзо схватио да нема пуно разлога за бригу.
Синдикални вође били су конформисти склони договорима. За себе су
уговорили лепе позиције, а о радницима су бринули само на
састанцима синдиката.
Онда се међу радницима појавио црв сумње да такав синдикат неће
заштитити њихове интересе и права. Размишљали су радници и о
томе у каквом су положају они, а у каквом послодавац и дошли до
закључка да ту није баш све у реду и да су ствари које се дешавају
далеко од правичних. И они оснују нови синдикат, овога пута са
гласним, искреним и енергичним вођом, који ставља колектив испред
личне користи и којем се не свиђају мутни договори другог синдиката
са послодавцем.
Послодавац је био љут. И поткупљени синдикат је био љут. У свом
бесу, послодавац је одлучио да сломи вољу новог синдиката тако што
ће сломити вођу. А остале добро заплашити. Па није он послодавац
тек тако.
Да би успео у томе, послодавац најпре бира поуздане људе да праве
проблеме председнику синдиката. Да лажу да је урадио нешто што
није урадио и да није урадио нешто што је урадио. Да га прате у тоалет
и мере му време које тамо проведе. Да лажу како не ради добро. Да
штампају летке у којима се шака радника-издајника оптужује да ради
против целог колектива. Јер шта је колектив ако није послодавац? Који
други интереси ту постоје осим интереса послодавца? Све је то једно,
а синдикат – чуј, синдикат – покушава да поквари ту дивну, идиличну
слику експлоататорске заједнице.
А то у ствари и није синдикат! – каже послодавац (бесан). Јер то што
су се они регистровали у надлежном министарству, што имају органе и
чланство, ништа не значи. Истражиће он како је до тога дошло. Па тако
позива све раднике који су чланови руководећег органа синдиката на
разговор, да ти радници кажу како председник новог синдиката лаже и
како тај синдикат у ствари не постоји.
– Да ли си ти, Н.Н. радниче, члан синдиката који иначе не постоји? –
пита послодавац.
– Наравно да јесам! – одговара Н.Н. радник, непоколебљив.
– Па како јеси, када синдикат не постоји!? – пита послодавац – Ево, ја
сам решио да он не постоји и сада ћеш ти да потпишеш изјаву да
никада ниси био члан синдиката и да никада није одржана седница
синдиката (јер не постоји) и да је све то онај председник синдиката који
не постоји измислио и фалсификовао.
Неки радник одбије. Неки потпише. Неки одбије да уопште разговара
са послодавцем, па послодавац пошаље своје табаџије да га извуку из
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фирминог аутобуса после радног времена. Јер он је послодавац и
позив на његов диван се не одбија.
И гледа то гласни и непоколебљиви председник синдиката. Гледа и не
верује. Други синдикат само долива уље на ватру и ликује. Од државе
нема помоћи – па то је држава која је и позвала послодавца, што би га
сада терала или му напоменула да то што ради није по закону? Каква
би то домаћинска држава била, да не поштује и тера госте?
За председника синдиката ту међутим није крај невољама.
Послодавац је и даље, јел’те, бесан. Оптужиће председника синдиката
да се пуно задржава у тоалету. Суспензија. Па да види председник
синдиката како је правда брза и оштра када је спроводи послодавац.
Председник синдиката каже, па добро људи болестан долазим на
посао и још обављам све без застоја. Хоћете да видите како изгледа
моје радно место када кренем у тоалет и када се вратим из тоалета?
Нема застоја, ево фотографисао сам да вам покажем да је све у реду.
Издаја. Председник синдиката иде по фабричкој хали и фотографише.
Не сме, не може, убацили смо у колективни уговор – у хали нема
фотки. Отказни поступак и суспензија председнику синдиката. Нека
седи код куће и прима четвртину основне зараде. Да видимо како ће са
тиме да нахрани децу. Ко га је терао да крене на послодавца, да
мисли, да тера друге раднике да мисле како им може бити боље.
Послодавац је тај који каже када може бити боље.
Ова басна за сада нема крај. Председник синдиката чека одлуку
послодавца. Она свакако неће бити по повољна по њега.
Мислите ли да је све ово измишљено или се заиста догодило неком
раднику у Србији? Размислите о томе како смо дошли дотле да
помислите да је све ово истина. Каква нам је то нова нормалност?
Пешчаник.нет, 17.11.2020.
--------------------Исидора Масниковић
ИЗАЗОВИ НОВОГ ВРЕМЕНА

Када тренирамо, имунитет је снажнији и
ум бистрији

Ако посматрамо одмах ствари по томе колико су тешке онда ће нам бити још теже.
Више волим да поставим ствари другачије, да ли смо спремни да у овом времену
када смо окупирани и заробљени новим технологијама, временом, организацијом
итд, посветимо себи мало времена? Са таквог погледа треба посматрати ствари –
каже фитнес инструктор Дејан Халај
10

Дејан Халај (Фотографије: Лична архива)
Иако су многи склони да олако окриве вирус корона за све што нам се дешава –
отуђеност, затвореност, загледаност у ТВ екране, мониторе, наше „паметне“ уређаје,
заправо, овај проблем је започео још много пре наше нове садашњости. Корона нам је,
кажу стручњаци, само послужила као оправдање за све наше намаре,
незаинтересованост, умртвљеност и дизање руку од себе самих... Никада није било
важније, него сада, поручују они, да под бројним изазовима савременог живота,
поведемо више рачуна о себи и свом животу. Јер, корона није једина претња
савременом човечанству, већ су то, чак и знатно више, лоша исхрана, недовољна
физичка активност и одсуство комуникације, оне праве, вербалне, а не оне која се своди
на куцкање порука по тастарури...
Према речима фитнес инструктора Дејана Халаја, члана Олимпијског комитета Србије
и добитника многобројних међународни награда, здрав живот значи срећу и
задовољство. Једно без другог не иде!
- Да бисмо били срећни морамо да будемо здрави, а да бисмо били здрави морамо се
потрудити и порадити на том здрављу, како на психичком тако и на физичком. А
времена су се доста променила од када сам почео да се бавим фитнесом, раније нисмо
имали толико могућности да се едукујемо о здравој исхрани, навикама, ван своје
струке, а сада захваљујући модерном времену имамо могућност да размењујемо
искуства и унапређујемо своја знања како би што боље поднели темпо живота који нас
меље – истиче Халај који иза себе има већ десет година тренерског искуства и
такмчерске каријере.
Са њим управо разговарамо о томе колико је тешко живети у времену пуном изазова,
када се много ради, када смо окупиран и заробљени новим технологијама, када смо
превише затворени, када нема класичног радног времена, када много седимо и не знамо
шта нам је у тањиру.
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- Ако посматрамо одмах ствари по томе колико су тешке онда ће нам бити још теже.
Више волим да поставим ствари другачије, да ли смо спремни да у овом времену када
смо окупирани и заробљени новим технологијама, временом, организацијом итд,
посветимо себи мало времена? Са таквог погледа треба посматрати ствари. Ми
генерално као народ нисмо освешћени довољно када су у питању навике у вези са
здравим начином живота, попут тренинга, исхране... Мислим да нисмо свесни
важности тога, већ прибегавамо томе као неко решење у случају проблема на који смо
наишли попут проблема са вишком или мањком килограма или неким здравственим
проблемом. Треба више причати људима, нису довољно обавештени, сервира им се
брза храна на тацни, вреднују се погрешне вредности и самим тим се људи одлучују за
нездравији начин живота.
Мотивација је кључна ствар
Према његовом мишљењу, мотивација људи је кључна ствар. Мотивисати људе није
нимало лако, али када их добро процените онда самим тим знате и са које стране да им
приђете како би имали мотив да тренирају. Страх је увек присутан, подвлачи, али не
треба бежати, треба се суочити са њим и изборити на крају крајева.
- Сматрам да су теретане можда и највише погођене за време ове пандемије, али такође
сматрам да када је организација добра и када се поштују сви прописи - нема никаквих
потреба за страхом – поручује наш саговорник и додаје:
- Тешко је време и још теже је функционисати у оваквим околностима. Никада нисам
био неко ко се предаје лако па самим тим дајем пример и онима који желе да тренирају.
Борићемо се, радити мало више, водити рачуна о хигијени и поштовати мере заштите и
мислим да ћемо се опет вратити на старо и бити још бољи. Када тренирамо имунитет је
снажнији и ум бистрији, мислим да већег мотива од тога нема.
А како одржавати тело и бити у форми у времену короне?
- Морамо да се прилагодимо времену у којем смо се задесили. Најгоре решење је
изоловати се од свега и мировати. Битно је водити рачуна о хигијени пре свега и
тренирати у добро проветреним и светлим просторијама, такође не треба занемарити ни
тренинге у природи. Треба имати на уму да тренинзи нису само добри за постизање
физичких резултата, већ и психичких. А то нам је у овом тренутку преко потребно –
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врло је јасан у свом ставу Дејан Халај који се у свакодневној пракси сусреће са
широким спектром људи, почевши од рекреативаца и заљубљеника у фитнес тренинге
па преко професионалних спортиста са којима ради на кондиционој припреми, до деце
са којом ради углавном корективне вежбе за поспешивање раста и развоја.

- Сваком приступам индивидуално и темељно га анализирам већ на првом тренингу,
самим тим правим програм са циљем који треба постићи. Ја сам ту да их водим до тог
циља и помогнем да превазиђу све препреке на том путу и самим тим смо заједно у
целој причи и онда нема одустајања већ само гурање напред. У нове победе. Ту се
јавља узајамно поверење.
Доста људи није реално када причају о својим жељама и могућностима, пре свега
мислим на време. Људи очекују да ће направити озбиљне резултате за месец дана и
мање, морам да их разочарам и да поручим да за озбиљне резултате треба и озбиљан
рад. Ту су зато тренери да вам објасне зашто и због чега треба толико одрицања али се
на крају увек све исплати – самоуверено прича.
У време трајања полицијског часа, али и данас када расте број заражених, оно што
многе занима је колико онлајн тренинзи могу заменити оне праве, у спортским салама?
- Док је трајао полицијски час у првом корона таласу, покренуо сам онлајн тренинге
који су били прилагођени раду у кућним условима и сваких недељу дана сам мењао
концепт истих како бих људима држао пажњу. И дошао сам до једног закључка.
Највећа заинтересованост људи за тренинзима и уопште неком активношћу трајала је
три недеље, након тога је рапидно опадала. Поента је да народ тешко можеш
мотивисати на дуже стазе када ниси присутан, то је главни проблем онлајн тренинга.
Нико не може заменити тренера који те саветује, исправи када је то потребно,
мотивише или укори, то је нешто за шта не постоји замена – појашњава овај тренер
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који је на сајму фитнеса у Риминију (Италија) добио признање за најкреативнији
инострани ауторски фитнес програм.

Године нису разлог за одустајање
Не треба заборавити и да је исхрана јако битна, колико и сам тренинг. И поред тога што
нам савремен темпо живота понекад не дозвољава да се хранимо како треба, неопходно
је направити баланс.
- Уколико желимо да дођемо до резултата што брже битно је тренинге испратити
здравом и уравнотеженом исхраном, опет не треба се одрећи свих ужитака које волите.
Одвојите један дан у недељи који ћете назвати „цхеат даy“ и частити себе неком лепом
посластицом коју волите – уз осмех прича Халај који нам поверава да је овакав
животни пут, којим данас сигурно хода, нашао њега. Цео живот је у спорту и жеља му
је била да након професионалног бављења атлетиком настави да се бави спортом.
- Фитнес је прозор у који сам гледао као неку нову могућност у којој могу да
напредујем и да утичем на људе да промене своје лоше животне навике и да почну да
воде рачуна о свом здрављу. Најпоноснији сам пре свега на моје људе које тренирам, то
су моји победници, моја снага и мој понос. Неки људи тренирају код мене скоро 10
година, то значи да сам успео, некога сам променио да брине о себи и свом здрављу, то
је нешто на шта сам најпоноснији. А увек може боље, ретко када сам задовољан до
краја, перфекциониста сам свог посла па самим тим увек сматрам да може још боље –
каже за крај Халај.
А његова порука за све нас, и за оне млађе генерације којима су мобилни телефони
једини поглед у свет, и за оне у средњим годинама који су можда на путу да одустану
од себе, али и за старије који имају предрасуде да им године не дозвољавају да вежбају
је:
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- Свако треба да нађе време за себе и своје здравље. Да ли је то тренинг или шетња у
парку или можда неки други вид рекреације, ствар је личног избора, али време које
посветимо себи тада вратиће нам се вишеструко после. Неће бити пада имунитета, неће
бити разних болести, бићете срећни! Јер то заслужујете. Не треба имати предрасуде да
су године разлог за одустајање, напротив, вежбањем продужујемо себи животни век и
чинимо тело флексибилнијим и отпорнијим на неке повреде које су саставни део
живота.
Не треба занемарити податак да смо ми и даље земља са јако ниским процентом људи
који су физички активни и то је делом кривица и јавности, јер влада колективна свест
да је фитнес неки вид забаве. Људи пуно греше по том питању, фитнес је прозор у
здрав живот, у лепше и здравије сутра, фитнес је једноставно начин живота и тако то
треба посматрати.

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

Колико дуго треба држати
издржај да би се видели резултати?
Издржај или даска је статична вежба током које раде готово сви
мишићи у телу, што је чини једном од најпопуларнијих вежби. За њено
извођење треба имати одређену снагу, а да би показала резултате,
важно је и колико дуго држимо издржај.
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Код извођења издржаја максимално користимо мишиће трбуха, задњица и тетива. Иако
се ослањамо на руке, заправо највише треба да упрегнемо трбушне мишиће који држе
тело у ваздуху. Да би извођење једне од најпопуларнијих вежби на свету показало
резултате, најважније је колико дуго држимо тело у ваздуху.
Наиме, то не би смело да буде мање од 10 секунди, а зависно од кондиције вежбача, то
се с временом може продужити до 60 секунди па и два минуте код вежбача који
редовно изводе "даску".
Код извођења вежбе треба тежити томе да успемо да изведемо три издржаја од 60
секунди заредом. У реду је кренути с краћим издржајима јер ћете и тако добити добру
вежбу, каже Даг Склер, лични тренер и оснивач добротворног удружења
ПхилантхроФИТ.
Ако вам је лакше да радите краће издржаје, Склер препоручује да држите положај 10
секунди, затим одморите 5 до 10 секунди, па поновите издржај од 10 секунди.
Направите три до шест понављања.
Готово једнако јачате тело јер користите мишиће исту количину времена као да радите
издржај 30 до 60 секунди без паузе, истиче тренер.
Ако лако можете да издржите једну минуту у положају даске, тежину вежбе можете да
повећате јачим стискањем стомака, глутеуса и квадрицепса. Важно је да се не
форсирате и да издржај држите дуже него што можете.
"Превелико напрезање да издржите у положају 'даске' може јако да оптерети доњи
лумбални део леђа. Како се умарате, лумбални део леђа почиње да се савија што
повећава ризик од повреде", упозорава Склар и закључује:
"Када се изводи правилно, издржај може да вам помогне да учврстите цело тело".
--------------------16

Директорка Клинике за грудну
хирургију КЦС: "Само 10 одсто
пацијената дише без кисеоника"
ВИДЕО
У ковид-систем у петак ујутру је ушла и Клиника за грудну хирургију
Клиничког центра Србије. Она је за само 24 сата попуњена.
ИЗВОР: Б92

"Свих 50 кревета клинике су попуњени. Имамо 50 пацијената и то су
углавном теже клиничке слике. Свега 10 одсто пацијената је без кисеоника.
Поређења ради, ако дневно лечимо пацијенте са 5,5 литара кисеоника, сада
то подижемо на 15-20 литара уз сву осталу потпорну терапију и много
захтева за негу", каже за ТВ Прва проф. др Маја Ерцеговац, директорка те
клинике.
Најмлађи пацијент тренутно има 39 година, а др Ерцеговац за све има
поруку:
"Научимо да поштујемо животни простор једни других и поштујмо ту
физичку дистанцу. Не журимо нигде једни преко других да би нешто пре
завршили јер тако само пре стижемо у црвену зону."
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Зоран Миливојевић

ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Зоран Миливојевић за „Политику”:
Добре вести
Негативне информације су у медијима заступљене у много већем броју од оних
позитивних јер зло много снажније привлачи пажњу док је туђа срећа људима
досадна

(Срђан Печеничић)
Да ли мислите да су у медијима подједнако заступљене и негативне и позитивне вести?
Мој утисак је да су негативне вести заступљене у много већем броју у односу на
позитивне вести.
Зашто је то важно? Зато што деца и одрасли изграђују своју представу о свету на
основу слике о свету коју им презентују медији. Када медији пројектују претежно
негативну слику о свету, тада људи почињу да сматрају да је овај свет негативно,
искварено место. Што су више људи изложени медијима, то више упијају негативне
слике које импрегнирају њихово несвесно.
Синдром злог света
Познато је да је просек гледања телевизије у одраслој популацији негде око четири сата
дневно. То значи да је велики део популације изложен медијској „култивацији” слике о
свету. Код неких од њих то изазива „синдром злог света” који се лоше одражава на
ментално здравље, било да људи реагују страхом и депресивношћу било да реагују
агресивношћу.
Људи који јасно препознају своју потребу за избалансираном сликом света сматрају да
су медији криви јер нам пласирају превише негативности. Зато се повремено може чути
захтев да медији повећају заступљеност добрих вести. Оно што људи не знају јесте да
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су и они сами одговорни, а самим тим и „криви” што је премало позитивних вести.
Разлог је у људској психи која сасвим различито реагује на негативне и позитивне
вести. Људи су много мање заинтересовани за добре него за лоше вести. Последица
тога је да би онај медиј који би објављивао више позитивних вести вероватно брзо
пропао.
Главни разлог је у томе што је људима туђа срећа досадна. То што је нечије дете
освојило међународну награду из математике или реторике, људима није много
занимљиво. Али врло је занимљиво њиховим родитељима. Разлог је у томе што за те
родитеље то дете није нечије, већ је наше или моје дете. Да би туђа срећа била некоме
занимљива и узбудљива, он мора бити емотивно повезан с том особом – мора се
идентификовати с њом и последично је доживљавати као „своју” или „нашу”. То се
најбоље види у спорту када игра наша репрезентација: „наши” против „њихових”.
Гледаоци, то јест навијачи, уживљавају се у игру, поносе се победом, а потиштени су
након пораза. Исто тако ако игра наш Ђоковић, његов успех захваљујући
поистовећивањем нас с њим постаје наш успех. Нажалост, осим спорта, нема много
других прилика у којима се нека већа група људи поистоветила с нечијим успехом.
Други разлог је у томе што када нема поистовећивања и емотивне повезаности, тада су
људи или равнодушни према туђем успеху и срећи, или чак могу реаговати
непријатним осећањима. Туђа срећа може подсетити људе да су несрећни. Типично
непријатно осећање на туђи успех и срећу јесте завист.
Када нема пријатељског односа према особи која је доживела срећу, успех, напредак
или неки радосни догађај, тада људи могу да завиде. То једноставно значи да у туђем
успеху виде сопствени неуспех. Како долазе до таквог закључка? Тако што се
упоређују с другим, и у оној мери у којој је он успешнији, они закључују да су у истој
мери они неуспешни. Тако успех туђег детета постаје неуспех мог детета. Иако иза
скоро сваког успеха стоји упорност, рад и много вежбања, људима је најлакше да мисле
да је други једноставно имао среће, а да је они нису имали, и да то није фер. А онда се
по правилу креће у кампању смањивања те вертикалне разлике, тако што се други вуче
надоле, кроз разна обезвређивања, по систему „да суседу цркне крава”.
Негативне вести побуђују много снажнију емотивну реакцију. Људи се по правилу
идентификују с жртвом неке несреће и покушавају да се припреме, то јест да науче
како да не уђу у исту такву ситуацију или ако им се деси, како да се извуку из ње. Мало
је познат податак да су непријатна осећања скоро дупло интензивнија од пријатних.
Драма и профит
Еволутивни психолози нас упозоравају да су ситуације угрожености много важније од
позитивних ситуација, зато што су повезане с преживљавањем. Зло много снажније
привлачи пажњу од доброг. А у структури сваке негативне вести наслућује се борба зла
и добра, драма у којој често побеђује оно што не би смело да победи.
Иза речи „медији” су различите компаније које се боре за профит преко привлачења
наше пажње. И зато се негативне вести у медијима потенцирају и преувеличавају,
нарочито у насловима и најавама. Тако трују нашу слику о свету, а тиме и нас.

---------------------
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СА ЈЕДНОГ ОД ПРОТЕСТА ПЕНЗИОНЕРА
------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАТЕЉИ СИНДИКАТА
ОГЛАСИ
ДИРЕКТНА ПОНУДА ПРОИЗВОЂАЧА:
ПРИЈАВЕ НА ДОЛЕ НАВЕДЕНЕ ТЕЛЕФОНЕ
КОД ПРИЈАВЉИВАЊА НАГЛАСИТЕ ДА СТЕ ЧЛАН УДРУЖЕЊА
СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Ponuda paketa suhomesnate robe naše proиzvodnje. Paket od 5kg cena 3200.00 dиn, paket od 8kg 3000.00 dиn.
Plaćanje u 4 dvomesečne rata na po 15 dana po

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

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
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Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју.
Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због појачаног
деловања вируса Корона, неће радити до стварања бољих
епидемијских услова.
---------------Огласни простор у Информатору могу користити чланови,
пријатељи, симпатизери синдиката, као и други
заинтересовани, на следећи начин:
- за мале огласе, без слике, до 50 речи, уплатите на наш
рачун чланарину од 550 динара и он ће изаћи у два
наредна броја.
- За веће огласе са сликом, на једној страни - уплатом
чланарине у износу од 1.100 динара.
- Огласи који заузимају простор од две стране, уплатом
чланарине у износу од 1.500 динара.
- Уплата се врши на рачун 200-2696220101862-17. Банка
Поштанска штедионица.
Огласе урадити у ворду и послати мејлом на
sindikat.penzionera@gmail.com.С
Ваш оглас ће бити објављен у два наредна броја.
Могуће је извршити и објављивање огласа у више издања,
под истим условима.
Огласни простор можете користити и на нашем сајту у виду
постављања логотипа или комплетног огласа - по посебном
договору.
Секретаријат УСПС
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