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Поштовани чланови, симпатизери и
пријатељи
СРЕТНА ВАМ НОВА ГОДИНА!
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Ми стојимо постојано!
Као клисурине...

Испраћамо и 2020. годину. Било, не повратило се. Нека нам
Нова 2021. донесе остварење свега за шта смо се борили у
протеклим годинама, плус здравље, срећу и успех
Као и увек до сада, 1. јануар нам доноси Нову годину. А са њом нове
наде, нова хтења, изазове, очекивања, нов полет и елан за борбу за бољи
живот, против дискриминације, занемаривања, крађе. На првом месту
здравље, а потом све остало.
Како нам је протекла 2020. година. Да ли имамо разлога да је се
сећамо по добру. Биће ту пуно различитих мишљења. Аналитичари ће
свакако добро претрести сваки догађај. Статистичари ће одрадити свој део
посла. А шта је нама остало? Сећање, незадовољство, бес, разочарање.
Кад погледамо за шта смо се залагали протеклих година, у јеку
важних активности, дописивања са Владом и Скупштином, са министрима
и министарствима, Не-Уставним судом и другим институцијама у Србији,
планирањем и организовањем протеста... - а онда, дошла је Корона.
Мистериозни вирус који је блокирао све. Од активних пензионера,
врло активне организације, у којој су се увек могле чути нове идеје за
остваривање већих права и бољег живота, тај мистериозни вирус,
претворио нас је у пасивне посматраче, блокирао нам све наше планове,
зауставио дружење, прекинуо комуникацију. И све што нам је остало, то је
- електроника. Облик комуницирања који нашој генерацији и није баш
близак. Сви по нешто набадамо, сви по нешто знамо, малобројни знају све
или скоро све, а већина скоро ништа.
Ипак, ми стојимо постојано,
као клисурине,
као сведоци времена, какво је било, какво је сад, а знамо и шта ће
бити. И то је проблем. Једино људи који познају историју, могу са
прилично великом прецизношћу да предвиде каква ће бити будућност.
Историја је учитељица живота, и без ње, нема ни садашњости ни
будућности.
Зато је важно да стојимо постојано. Да сведочимо о времену које је
прошло, да укажемо шта данас не ваља, да би сутра могло да буде боље
онима који ће сутра живети.
То је велика обавеза и одговорност.
Нећете веровати, али ми смо светлост на крају тунела, генерацијама
које долазе после нас. Од нас зависи како ће они живети.
Зато, нема повлачења - нема предаје!
Корона ће ускоро бити побеђена, а на нама је да наставимо са места
на коме смо били заустављени!
Удружење синдиката пензионера Србије
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Пензионер Вучићу: Престани
ме понижавати!
21.12.2020.
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Пензионер Миле Делић је поново
Александру Вучићу вратио 5.000 динара
колико износи једнократна помоћ коју је
држава уплатила пензионерима. На
уплатници којом новац “враћа”, написао
је и поруку: “Престани ме понижавати!”
Порука премијеру 2016. – “Милостињу не желим”
Потпуковник у пензији Миле Делић постао је познат широј јавности
када је крајем новембра 2016. године Александру Вучићу поштанском
уплатницом послао 5.000 динара. Тај новац је овај пензионер тада
добио на име једнократне новчане помоћи исплаћене пензионерима
Србије.
До тада је Вучићу писао, током две године, једанаест пута, али није
био добио никакав одговор. Писао му је од када је објављен
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предлог Закона о привременом начину уређивања исплате
пензије 2014. године.
Поручивао је Александру Вучићу: “Молим Вас, пензије немојте дирати.
То је моје стечено право, моја мала имовина. Не дирајте ми то”.
На тај начин је покушао да пошаље поруку да му је држава смањењем
пензије за две године отела много више. Враћање новца, 5.000 динара
тзв. једнократне помоћи – био је израз његовог грађанског бунта.
На уплатници је 2016. године написао и поруку: “Милостињу не
желим!”
“Ја сам страховито повређен јер ја имам више радног стажа у леђном
положају авиона него што он има уопште радног стажа у некој фирми”,
објаснио је тада новинару Н1.

Порука председнику Србије 2020. – “Престани ме
понижавати”
Износ који је пензионер Миле Делић послао Александру Вучићу исти је
и ове године – 5.000 динара. Јер баш толико износи једнократна помоћ
коју су и 2020. године добили пензионери Србије. Разлика је у
функцији коју врши Александар Вучић, те самим тим је и адреса друга.

Овог пута, Миле Делић је на поштанској уплатници додао следећу
поруку:
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“Престани ме понижавати! Врати отето!!! Пензионер”
Миле Делић је потпуковник у пензији, инструктор летења, пилот на
борбеном авиону и бивши професор на Ваздухопловној војној
академији, на предмету Теорија гађања из ваздуха.
Извор: Nova.rs
Фотографија: Предраг Поповић блог

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

Нема ни колективног уговора,
ни 13. плате
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Закон о раду који је донет 2014. године,
обезбеђује мала права запосленима.
Већина права је предата послодавцима.
Зато нема ни колективног уговора, ни
13. плате, кажу синдикалци
На завршној конференцији пројеката о правима запослених “Право у
служби синдиката”, Зоран Марковић, председник Самосталног
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синдиката металаца Србије, оценио је да је Закон о раду даје само
основ. Мали део права Закон даје запосленима, а сва остала су
предата послодавцима, рекао је, како преноси Политика, Марковић.

Нема колективног уговора

Зоран Марковић каже да синдикати настоје да преко колективних
уговора обезбеде већа права запосленима од минималних које
гарантује Закон о раду.
“Покушавамо да путем колективних уговора обезбедимо права наших
запослених и наших чланова синдиката како би она била већа него
што су дата Законом о раду”, каже.
Колективни уговори се много лакше потписују, објашњава Марковић, у
државној управи и локалној самоуправи.
“У реалном сектору, где ми радимо, врло је тешко натерати
послодавца да прихвати већа права запослених”, каже Марковић. Као
примере наводи већи годишњи одмор од законског минимума од 20
дана, или већи регрес и топли оброк – (они могу да буду по један
динар).

Нема 13. плате

Према проценама синдиката, 13. плату прима само један одсто
запослених. Реч је углавном о онима који раде у неким страним
компанијама или у локалним и државним јавним предузећима. То
значи да само 45.000 људи у Србији добије новац као награду за
успешно завршену пословну годину.
Послодавци који исплаћују 13. плату држави треба да дају још 64
одсто кроз порезе и доприносе. Тих намета није било до измена
Закона о раду 2014. године. До тада 13. плата није имала карактер
прихода од капитала. Зато се на њу се није плаћао ни порез и ни
доприноси који се плаћају из зараде.
Изменама Закона о раду 2014. године прописано је да се уговором о
раду или одлуком послодавца може утврдити учешће запосленог у
добити оствареној у пословној години. Међутим, у се зараду рачуна и
оно што се оствари по основу награда, бонуса и других примања.
Ранка Савић из Асоцијације самосталних и независних синдиката каже
за Блиц Бизнис да су управо ове измене довеле до тога да су бонуси у
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српским компанијама постали реткост и синоним за неко прошло
време.
“Зато и мали број запослених у Србији добија 13 плату. По нашим
проценама, ту привилегију је до сада имало око један одсто
запослених или близу 45.000 радника”, каже Ранка Савић.
“Мали број радника у Србији има 13. плату, а много је више запослених
који никако да дочекају и редовну зараду. Има бар 200.000 радника
којима и даље плата касни и не примају је редовно, па је за њих прича
о бонусима у јавним предузећима неприхватљива. Зато се ти подаци и
не саопштавају”, наводе у синдикатима јавних предузећа.

Потребне измене Закона о раду

Дакле, могло би се закључити да нема ни колективног уговора, ни 13.
плате услед измена Закона о раду из 2014. године.
Синдикат ће током 2021. радити на изменама Закона о раду, каже
Зоран Марковић.
“Задатак нашег синдиката је да се кроз те промене, које би требало да
иду кроз приступање ЕУ, потрудимо да објаснимо да су права радника
на првом месту. Свака част послодавцима, али радници су ту да
створе нешто.”
Марковић упозорава да се капитал и добит послодаваца увећавају у
знатно већем проценту у односу на зараде.
“Невероватна ствар је да профити расту 100-150 посто, а зараде тричетри посто. Значи да ту није нешто у реду и да треба да се
избалансира у наредном периоду”, каже.
Ранка Савић верује да би 13. плату исплаћивало више послодаваца у
Србији када би она била неопорезована.
“Зато имамо намеру да покренемо иницијативу да се та исплата не
опорезује, као што је то случај у Европској унији. Примера ради, 55
одсто немачких послодаваца исплаћује такозване божићњице. Код нас
због тих високих намета и стране компаније, које имају у матичним
земљама ту праксу, од ње одустају јер би за њу требало да издвоје 64
одсто за државу”, каже Ранка Савић.
ИЗВОР ПЕНЗИН Фотографија: City Church Christchurch sa Unsplash

---------------------
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Неопходни целовити програми
заштите грађана у трећем добу

Четвртина становника наше земље за
две деценије биће старије од 65 лета


Здравству ће ускоро много више бити потребни геријатри, него
педијатри.



Највећи број старијих људи тражи геронто-домаћице, и потражња је већ
сада далеко већа него понуда, па би ове услуге убудуће требало додатно
развијати. Али, некима је неопходна већа нега, мењање постељине и
пелена, прање косе.



Старијој популацији биће потребни здравствени профили којих немамо
довољно.



Треба се борити и против насиља над старима, које је често невидљиво, а
најчешће је финансијско. Чак 11 одсто старих доживело је отимање
пензије као сигурног прихода.

Пише: Војислава ЦРЊАНСKИ СПАСОЈЕВИЋ
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ЗА две деценије сваки четврти
становник Србије биће старији од 65
година, објавио је недавно Републички
завод за статистику.
До 2030. процењује се да ће у општој
популацији 21 одсто људи припадати
трећем добу, од чега ће чак пет
процената бити старије од 80 година.
А како слика изгледа данас? Већина
пензионера живи у домаћинствима без
чланова млађих од 65. Више од трећине
су самци, 42 одсто удовице и удовци, 26
процената живи са вршњаком.
Масовно имају проблема са кретањем, многима су деца не само у другом граду,
већ и у другој држави. Трећина није у стању да ради било који тежи посао, а 11
одсто ни лакши, показала је студија “Старење у градовима”. Над свим овим
подацима морали би да се замисле креатори јавних, здравствених, социјалних и
образовних политика, јер свет за само 20 година уопште неће бити исти.
Промениће се све – од градског превоза до здравствених услуга.

Све већем броју старих лица потребна је стручна помоћ
неговатељица у кући
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Пензијски и здравствени фондови угрожени
Здравству ће много више бити потребни геријатри, него педијатри.
Све мање ће бити оних који уплаћују доприносе за пензије у односу на оне који
их користе, па самим тим ће доћи и до несташице новца за функционисање
онаквог Фонда ПИО какав познајемо. Покривеност пензионог фонда
доприносима сада је 83 одсто, а за коју деценију пашће испод 50.
Старијој популацији биће потребни здравствени профили којих немамо
довољно.
Према речима Наташе Тодоровић из Црвеног крста, која је учествовала у
више истраживања о старењу, још 2015. у свету је број старијих од 65 премашио
први пут број петогодишњака.

Брига о старима је једна од дужности друштва и државе
Процене су да ће 2050. премашити и број тинејџера од 15.
– На ову појаву не треба гледати као на негативну, већ као на успех науке и
медицине. Данас дуже живимо него раније. Али, то значи да се социјална и
здравствена заштита, систем пензијског осигурања и образовање, морају
прилагодити старијима. Треба развијати стратегију дуготрајне неге. Имамо неке
елементе тога у социјалној и здравственој заштити, и Фонду ПИО, али особа
мора да иде на три адресе да би остварила права. Циљ нам је да све реши на
једној – каже Тодоровићева.
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Уз сталну негу и деменција се много не примећује

Према речима Тодоровићеве, највећи број људи тражи
геронто-домаћице, и потражња је већ сада далеко већа
него понуда, па би ове услуге убудуће требало додатно
развијати. Али, некима је неопходна већа нега, мењање
постељине и пелена, прање косе…

……………………
НЕОПХОДНА БОЉА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ЗА старије је посебно важно да им буде прилагођена саобраћајна
сигнализација. У анкети која је на ту тему спроведена, старији
учесници навели су пример Булевара ослобођења у Београду, који
има четири траке за возила, а семафор за пешаке траје само 14
секунди, што није довољно да особа са штапом пређе улицу.
Зато је Србији потребан далеко већи број едукованих неговатеља. Пошто 80
одсто неге чине неформални неговатељи, односно чланови породице, мораће да
се развија и систем њихове едукације – како да купају остарелог родитеља или
сродника или како да га окрећу ако је лежећи пацијент. Потребно је развијати и
услуге предаха за њих.
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У прелажењу улице неопходна је помоћ старима и брига возача
мора бити исказана
Важно је и постављање лежећих полицајаца и пешачких прелаза у
близини значајних институција, чиме се повећава безбедност.

…………………………….
– Геријатара је код нас мало, као и геријатријских лежајева у болницама.
Пример добре праксе је Завод за геронтологију и палијативно збрињавање, који
ради само са старијима од 65. Препорука је да се сличне институције развију и у
другим већим градовима – каже Тодоровић, и додаје да би требало решити
проблем доступности здравствене заштите за старе и на селу, било отварањем
амбуланти, било обезбеђивањем превоза до њих. Једна од идеја је и да свршени
студенти медицине стажирају
управо тамо.
Помоћ у кући и
здравствена нега
продужавају живот
старим лицима

Здраво старење као
идеал
Хронично незаразне болести
најчешћи су узрок смрти и
инвалидитета: канцер,
кардиоваскуларне и
респираторне болести плућа, и
дијабетес. У Србији је удео особа
са неком хроничном болешћу у
популацији између 65 и 74
године 60 одсто, а међу
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старијима од 75 година чак 72. Један од изазова је смањење хроничних болести
и едукација о здравом старењу да здравствени систем може да издржи.

:::::::::::::::::::::::::::::::::
Јавни превоз прилагодити старијима
Важна ставка за старије је јавни превоз. Возачи, како су показале анкете, често
журе да би испунили ред вожње, па нагла кочења представљају ризик за оне
који имају крхкије кости.
– Оног тренутка када смо добили бесплатан јавни превоз у Kрагујевцу, не само
да редовно идем код лекара, већ се чешће виђам са породицом, пријатељима.
Не можете да замислите колико то нама значи – поручила је једна 72огодишњакина.

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Уз малу помоћ и подршку живот старих је много лакши
– Посебно је важно инсистирати на борби против дискриминације и “ејџизма”,
и на развијању међугенерацијске солидарности. У Словенији постоји
међугенерацијски центар, који чак има и вртић, па старији људи помажу деци
чије су мајке запослене, заједно кувају различите генерације, вежбају јогу –
прича наша саговорница.
Такође, додаје да се треба борити против насиља над старима, које је често
невидљиво, а најчешће је финансијско. Чак 11 одсто старих доживело је
отимање пензије као сигурног прихода.
…………………………….
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Пенали за превремену пензију трајали
само један месец
Нова министарка рада јуче се са синдикатима договорила да ће држава за
6.300 радника наставити да плаћа разлику између превремене и пуне
старосне пензије

(Фото А. Васиљевић)
Радници из предузећа у реструктурирању који су своја радна места напустили
уз социјални програм две или пет година до пензије више неће морати да
плаћају казнене поене на пензије које су у међувремену стекли и добијаће пуне
износе, потврђено је Тањугу у Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања. Договор о томе постигнут је на састанку ресорне министарке
Дарије Кисић Тепавчевић са представницима синдиката.
Казнени поени су примењивани на пензије некадашњих радника који су у један
од програма, две године до пензије или пет година до пензије, ушли до краја
2014. године. Опција „пет година до пензије” по којој је око 6.300 радника
отишло из предузећа, а касније се и пензионисало, гарантовала им је у тренутку
када су предузећа напуштали, да ће, када испуне први услов за пензионисање,
примати пуни износ пензије.
Међутим, у међувремену је усвојен Закон о пензијско-инвалидском осигурању
којим је уведено да ће онима који стекну само године стажа као услов за
пензију, али не и године старости, пензије бити умањиване. То умањење значи
исплату умањене пензије за сваки месец који фали до испуњења старосне
границе за пензионисање. Одлуком Владе Србије из марта 2016. године овој
групи пензионера је до 1. октобра исплаћивана пуна пензија, а проблем је
настао када је техничка влада тај закључак укинула.
Осим њих, најновији договор се односи и на раднике који су из предузећа
отишли најкасније до краја 2014. године по програму познатом као „две године
до пензије”.
Упућени који су све време преговарали с ресорним министарством кажу да у
међувремену нису примали умањене пензије, већ им се исплаћивала разлика
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између превремене старосне до пуне старосне пензије. Али је проблем настао
с исплатом за октобар, пошто је техничка влада донела закључак којим
поништава претходну одлуку и они ти разлику до пуне старосне пензије нису
примили. Дакле, да нема забуне, свих 6.300 радника је претходних година
примало разлику све до пре месец дана, када је влада ставила ван снаге
претходни закључак. Из тог разлога ПИО фонд није имао основ да им уз
октобарску пензију која је већ исплаћена, исплати и разлику, већ само износ за
превремену старосну пензију. Представници синдиката очекују да ће им се
октобарски заостатак исплатити у децембру заједно с новембарском пензијом
или најкасније у јануару.
Ову одлуку потврдили су јуче из Савеза самосталних синдиката Србије,
истичући да радници који су напустили предузећа уз социјални програм „две
године до пензије” и „пет година до пензије” неће више плаћати казнене поене
на стечене пензије, већ ће им примања убудуће бити исплаћивана у пуном
износу. Како кажу, реч је о бившим радницима „Заставиних” фабрика у
Крагујевцу, крушевачког „14. октобра”, „Гоше” у Смедеревској Паланци,
„Слободе” у Чачку и других.
У СССС истичу да је нова министарка показала велико разумевање за решење
овог проблема, на који је овај синдикат последњих четири до пет година
указивао.
Иначе Закон о ПИО прописује да свако ко нема старосни услов за пензију од 65
година за мушкарце и 63 за жене, подлеже казненим поенима, односно за сваки
недостајући месец одбија му се 0,34 одсто од чека. Иако су СССС с осталим
синдикатима у више наврата тражили укидање ових казни за раднике, када
напуне 65 година живота, држава још увек ништа није урадила с овим питањем
у вези.
ИЗВОР ПОЛИТИКА

--------------------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
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БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ
ДИСТАНЦА
-

ХИГИЈЕНА
---------------------

НИН, 24. XII 2020.
СЛОМ СРПСКЕ ЕКОНОМИЈЕ ТОКОМ 90-ИХ ГОДИНА
ПРОШЛОГ ВЕКА

Грађанима цех од 150 милијарди евра
Србија се 2000. налазила на прагу економског колапса, са платама једва
већим од 30 евра и инфлацијом изнад 100 одсто. Да није било ратова,
санкција и бомбардовања, БДП по становнику је за претходних 10
година могао да буде већи чак за 20.000 евра. Могао је, али није. И томе
нису допринели само ратови и санкције, већ и погрешне политичке и
економске одлуке режима.
НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије представљало је завршни
ударац за веома оштећену и по много чему измучену привреду, јер живети изолован је
нешто најгоре и ту су могућности веома ограничене каква год економска политика да
се водила - ово је прошле године, на 20. годишњицу бомбардовања, говорио за један
дневни лист економиста Јуриј Бајец, економски саветник више српских премијера.
Сумирајући учинак домаће економије у последње три деценије већина економиста
сложиће се да се Србија још није опоравила од онога што се њеној привреди десило у
последњој деценији прошлог века, као и да је то имало много разорније последице од
оних које је на привреду оставила прва транзициона деценија, после 5. октобра 2000.
Ипак, чињеница је да су економски резултати 90-их година били последица и
погрешних политичких одлука, и лоше економске политике, али пре свега изнуђених
потеза, у условима ратова, готово десетогодишњих санкција и бомбардовања 1999. као
завршног чина те драме.
Штета коју је тадашња земља претрпела за само 78 дана НАТО бомбардовања
мери се у распону од 30 милијарди долара (процена економиста окупљених око
Млађана Динкића у Г17), преко 50 милијарди, колико је процењивао Економски
институт, до чак 100 милијарди долара, које је израчунала власт Слободана
Милошевића.
Економски цех 90-их је следећи: „У периоду од 1991. до 2000. Србија је
изгубила потенцијални друштвени производ од преко 150 милијарди евра или око
20.000 евра по становнику. У 2000. години, остварени БДП по становнику износио је
непуних 1.600 евра у односу на потенцијални који би износио чак 4.100 евра. Србија се
тада затекла са застарелом технологијом и израубованом опремом, посебно у
индустрији и са производњом која је по свим стандардима заостајала за захтевима
светског тржишта“, наводи се у студији Посткризни модел раста и развоја Србије 20112020, коју је у јеку глобалне економске кризе 2008. и 2009. сачинила група економских
стручњака окупљена око Економског института и Економског факултета, са идејом да
властима укаже на грешке које су прављене у економској политици након октобарских
промена 2000. године и сугерише како би та политика требало да изгледа у деценији за
нама, од 2010. до 2020.
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Али да се вратимо на деведесете. Иако се и дан-данас транзициони успех мери
поредећи економске резултате са оним из чувене 1989. године, чињеница је да су
распаду некадашње СФРЈ и ратовима који су се водили у већини њених република
претходиле економски незавидне године. Привредно посртање Југославије почело је
много пре почетка 90-их, а како је НИН већ и писао у фељтону који је анализирао
узроке и последице хиперинфлације, стопа раста цена на мало у тадашњој држави
лагано се повећавала практично од 60-их година прошлог века, па је и незапамћеној
хиперинфлацији из 1993. године - када су цене незаустављиво расле из сата у сат претходила она из 1989, заустављена стабилизационим програмом последњег
југословенског премијера Анте Марковића. Већ 70-их година дуг СФРЈ се драстично
увећавао, а са њим и буџетски дефицит, док је економски раст успоравао. То је 1982.
резултирало дужничком кризом, практично банкротом земље, након чега је уследио
споразум са Светском банком, Међународним монетарним фондом и другим
кредиторима којим су постојећи дугови репрограмирани и обезбеђени нови зајмови за
одржавање ликвидности земље.
Другим речима, у предворју ратова и распада бивше земље, њена економска
ситуација није била нимало сјајна, без обзира на чињеницу што је програм Анте
Марковића на кратко време стабилизовао економске прилике и изнедрио изузетно
успешну економску годину, са просечном платом која је у децембру 1990. године
износила 752 немачке марке или 376 евра (омиљена резервна валута грађана Србије и
Југославије - немачка марка повучена је из употребе 1. јануара 2002, када је и формално
пуштена у оптицај заједничка европска валута, уз паритет две марке за један евро).
Због међусобних трвења бивших југословенских република, већ маја 1991.
године, како пише тадашња Борба, амерички Стејт департмент доноси одлуку да се
Југославији обустави економска помоћ у износу од пет милиона долара, али и претњу
да ће амерички представници у међународним финансијским институцијама гласати
против подршке нашој земљи ако се политичка ситуација не стабилизује. Ова одлука,
донета због „понашања Републике Србије“ била је увод у оно што ће уследити током
целе деценије, а то је низ одлука и Европске заједнице и Сједињених Америчких
Држава, а онда и Савета безбедности Уједињених нација о економским санкцијама
против Савезне Републике Југославије, које су 90-их година имале различите облике,
али су потпуно укинуте тек октобра 2000, након пада власти Слободана Милошевића.
Новембра 1991. године, Савет министара Европске заједнице донео је одлуку да
уведе рестриктивне мере против СФРЈ и запретио суспензијом Споразума о трговини и
искључивањем земље из листе преференцијала, да би месец дана након тога из примене
тих санкција изузео све републике осим Србије и Црне Горе. Додатно погоршавање
политичких тензија и почетак ратних сукоба, односно проглашење Савезне Републике
Југославије априла 1992, коју су чиниле само Србија и Црна Гора, условило је нови
талас санкција међународне заједнице. О одлуци УН и Европске заједнице да 30.
априла 1992. године уведу до тада најоштрије мере према СРЈ, НИН пише следеће:
„Најновија одлука међународне заједнице оличена у Резолуцији Савета безбедности
број 757 изазваће поново страдање милиона недужних људи, а они којима је оштрица
тих мера, како се тврди, била намењена добиће још један изговор да у дело спроведу
сопствени изворни наум... Оно што је још остало од домаће привреде, ако се то тако
може звати, биће у условима блокаде стављено под строгу комесарску управу
режимских кризних штабова и њихових обавезујућих директива... Званичници ће
издавати тачкице, бонове, административне дозволе и по сопственом критеријуму
гладном становништву делити државну милост на кашичицу. И оно мало економије
или тржишта које је овде постојало биће сада збрисано“, пише у овом тексту.
То се управо и десило. Ратне године захтевале су додатне државне трошкове,
што је повећавало буџетске издатке, а санкције које је увео западни свет допринеле су
драстичном смањењу привредних активности, а на првом месту извоза. И док су се
приходи у буџету топили због колапса који је тадашња привреда доживела затварањем
граница, расходи су само расли, па је настали јаз надомешћиван немилосрдним
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штампањем пара без покрића све док се инфлација није потпуно измакла контроли.
Покушаји да се таква ситуација обузда и умири нарастајући притисак на цене изнедрио
је низ погрешних одлука тадашњих власти и инфлацију винуо у небеса, а упоредо са
тим створило се не само црно тржиште девиза него и црно тржиште основних
животних намирница.
Динар је обезвређиван из дана у дан, све док није постао обично парче папира
које није вредело ништа и са којим се практично ништа није могло купити, све и да сте
га поседовали у џаковима. Просечна плата је децембра 1993. године, уместо оних
фамозних готово 800 немачких марака од пре само четири године, била тек око 20
немачких марака, пише у својој анализи Милошевићеве владавине под називом
Завршни рачун, група Г17 предвођена Млађаном Динкићем, касније министром у
неколико влада од 2000. наовамо. Већина запослених у то време, међутим, није имала
плату већу од пет немачких марака, а стотине хиљада пензионера је било принуђено да
се сналази са месечним примањима од само три-четири немачке марке.
Хиперинфлација, али и одлука Савета безбедности да новом резолуцијом,
априла 1993. уведе потпуну економску блокаду довели су до онога на шта је аутор
поменутог текста у НИН-у упозоравао годину дана раније. Привреда СРЈ је колабирала
- БДП је те 1993. године био на нивоу од 40 одсто онога из 1989, па је и БДП по
становнику са око 3.200 долара пао на тек 1.500 долара, док је индустријска
производња за те три и по године пала на око 30 одсто у односу на 1989.
Милиони људи су осиромашени и доведени до руба егзистенције, а за то време
власт Слободана Милошевића само се учврстила, између осталог, захваљујући и
чињеници да је баш у време највећег економског посртања, априла 1993. Савет
безбедности УН-а донео нову Резолуцију 820 којом је устоличена потпуна економска
блокада земље. Примера ради, извоз СРЈ са близу пет милијарди долара 1991. године
током 1994. и 1995. пао је на само 1,5 милијарди, све док након потписивања
Дејтонског споразума, новембра 1995. међународна заједница није одлучила да попусти
мере потпуног економског ембарга. Једини сектори који су и упркос међународној
блокади и тих несрећних година бележили приближно исти ниво производње као и
крајем 80-их година прошлог века, били су пољопривреда и производња електричне
енергије.
У једној потоњој анализи економије 90-их година, економски новинар Миша
Бркић написаће: „Почетком 90-их југословенска предузећа су доживела шок раван
инфаркту. Већ добро девастирана кризом из претходне деценије, социјалистичка
предузећа доживела су нову несрећу - распало се југословенско тржиште, распало се
тржиште Совјетског Савеза и распало се тржиште несврстаних. Тржиште Југославије
(СФРЈ) било је доминантно за већину предузећа. А на тржиштима СССР-а и
несврстаних држава југословенска предузећа извозила су највећи део слабо
конкурентних производа и услуга за које су уместо девиза (клиринг) добијани нафта,
угаљ и кокс. За предузећа која су извозила на та тржишта губитак купаца био је раван
умирању.“
Као резултат Милошевићевог пристанка на договор из Дејтона, Савет
безбедности УН усвојио је одмах тих дана Резолуцију 1022 којом се, како пише
тадашња дневна штампа, „трајно суспендују санкције уведене против СРЈ претходним
резолуцијама из 1992, 1993, 1994. и 1995. и омогућава се слободна трговинска
размена“. Ипак, важно је напоменути да је и након тога остао на снази такозвани
спољни зид санкција, па је земља и даље остала изван чланства у међународним
финансијским институцијама, попут Светске банке и ММФ-а.
Стабилизациони програм Драгослава Аврамовића, јануара 1994. године,
зауставио је вртоглави раст инфлације у СРЈ, која је тог истог месеца досегла 313
милиона одсто, а грађанима је уследио краткотрајни предах, нарочито након 1995.
године. Рат је заустављен, трговина са светом је поново почела лагано да се одвија,
цене су се смириле, а привредни раст је наредне три године почео лагано да расте.
Ипак, у већ поменутој анализи Млађана Динкића и Г17 наводи се да је након
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зауздавања хиперинфлације и увођења такозваног деда Аврамовог динара, који је назив
добио по Драгославу Аврамовићу, творцу Програма монетарне стабилизације из
јануара 1994. и који је био конвертибилан и вредео једну немачку марку, стабилност
домаће валуте кратко потрајала.
„Након заустављања хиперинфлације, програм монетарне реконструкције донео
је само краткотрајну стабилност динара. Веома брзо је дошло до поновног
успостављања црног девизног курса. Овај курс је био основ за обрачун највећег дела
привредних трансакција у земљи, а немачка марка је за поједине врсте трансакција у
потпуности потиснула динар. Први монетарни удар изведен је већ у октобру 1994.
Монетарни удар има три фазе: у првој организатор купује динаре по релативно ниском
курсу, а повећана тражња условљава лагани раст курса. Раст онда кулминира у другој
фази, током неколико дана, када организатор вештачки нагло подигне курс немачке
марке према динару. У том тренутку организатор продаје марке по високом курсу и
прикупља више динара него што је у целу игру уложио. У трећој фази, организатор
повлачи динаре са тржишта и обара курс на нешто виши ниво од онога са ког је ова
операција кренула. У целој игри највише губе грађани који уплашени од раста курса у
другој фази купују скупе девизе, да би их онда у трећој продавали, због раста цена, али
по нижем курсу.“
Остаће упамћено како је тадашњи председник Слободан Милошевић, маја 1997.
године, приликом посете фабрици „Књаз Милош“ у Аранђеловцу изјавио да ће Србија
те године имати највећу стопу раста у Европи. „Имаћемо двоструко већу стопу раста од
највиших стопа у Европи. Ми желимо да сада, када смо ослобођени притисака,
стигнемо оно што нам је било онемогућено. Чак и ове године, у прва четири месеца
имамо близу осам одсто стопу раста упркос покушајима дестабилизације земље на
почетку године“, пренела је тада Наша Борба. Милошевић је покушајима
дестабилизације називао грађанске протесте организоване од новембра 1996. због
сумњи у крађу гласова на тада одржаним локалним изборима.
Те 1997. Србија је за ондашње прилике имала заиста висок раст БДП-а од 7,2
одсто. Није, међутим, то била ни „највећа“, а још мање „двоструко већа стопа раста од
највиших стопа у Европи“, како је Милошевић тврдио, јер је, према подацима ММФ-а,
највећи раст од чак 22,9 одсто имала Босна и Херцеговина, што је и логично, јер је томе
претходио Дејтонски споразум којим је окончан рат у тој земљи. Није те године Србија
била ни међу првих пет европских земаља, јер су веће стопе раста имале и Турска (7,5
одсто), Литванија, Летонија и Азербејџан (сви преко осам одсто), Ирска и Грузија
изнад 10, а Естонија чак 13 одсто… Сви су медији, међутим, пренели Милошевићеве
речи из Аранђеловца, а скоро нико податке који су га касније демантовали.
Исте године, Србија је усвојила и чувени Закон о својинској трансформацији, којим је
требало да се уреди процес приватизације, односно трансформације својине из
друштвене у приватну. „То је кључни реформски закон, без кога нема битних и великих
промена“, објашњавао је тадашњи премијер Мирко Марјановић.
„Да би се избегла непријатна изненађења на предстојећим изборима, које после
ни правилно бројање гласова не може исправити, треба се обезбедити унапред и својој
циљној групи понудити неки нови поклон, довољно атрактиван да му се не може
одолети. Пошто је обећано, па изневерено све што се могло обећати, а у међувремену
потрошено и упропашћено све што се могло потрошити и упропастити, сад је на ред
дошла преостала друштвена својина. Према управо усвојеном Закону, од 1. новембра
ове године требало би да почне процес опште приватизације друштвених предузећа
која ће за почетак, у првом кругу, прећи у руке оних који су та предузећа и стварали,
односно радника, сељака и пензионера“, писао је тада НИН.
Од потпредседника тадашње Савезне владе Данка Ђунића могло се чути како је
„добијен најбољи закон о приватизацији у датим условима“, док је у то време министар
за власничку трансформацију Милан Беко говорио да „после невоља у којима се
привреда нашла током санкција, сада долази до релаксације која иде у обрнутом
правцу, па ми овим законом дајемо значајан допринос“. „Сад је време да се привреда
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релаксира“, поручивао је Беко, кога је у јулу 1998. на месту министра за економску и
власничку трансформацију заменила Јоргованка Табаковић. Актуелна гувернерка НБС
је те године постала министарка, након што је Српска радикална странка ушла у владу
Мирка Марјановића.
Ово је заправо био други закон о приватизацији. За разлику од закона донетог у
време Анте Марковића, који је пружао могућност запосленима да купују акције
друштвених предузећа у којима су били запослени уз одређене погодности, овај се
сводио на бесплатну поделу акција свим радницима и пензионерима, без обзира на то
да ли су радили у тој фирми или не. И свако је по том закону имао право на по 400
марака вредне акције за сваку пуну годину радног стажа. Тек након бесплатне поделе, у
другом кругу, приликом продаје преосталог дела друштвеног капитала, запослени или
пензионери дотичног предузећа имали су право прече куповине акција. Али, пошто је
Закон предвиђао да се предузеће, ако неће, и не мора приватизовати, ефекти су на крају
процеса били веома мали. Све до 5. октобра 2000. и смене Милошевића. А онда је
настао прави стампедо, јер су директори друштвених фирми, углавном кадрови СПС-а
и ЈУЛ-а, странке супруге председника Мирјане Марковић, схватили да им партијска
припадност више није плус, већ огроман минус. Тог момента они су постали јако
заинтересовани да фирме којима су до тада управљали као да су биле њихово
власништво, што пре постану власништво радника, јер су рачунали да ће у том случају
моћи да задрже своје фотеље. У наредна три месеца, до 25. јануара, када је формирана
влада првог демократског премијера Зорана Ђинђића, бесплатном поделом акција
приватизовано је неколико хиљада најуспешнијих предузећа. Пре 5. октобра на прсте
једне руке могу се набројати фирме које су то урадиле.
Годинама касније, у студији под називом Анализа модела приватизације у
Србији, аутори Александар Здравковић, Драшко Николић и Александра Брадић
Мартиновић наводе да је Закон о својинској трансформацији био заснован на
„принципима необавезности и подстицајима“, па је и поред бројних подстицаја
запосленима да приватизују своја предузећа, његов учинак био више него скроман. „У
Србији до политичких промена из 2000. године приватизован је мали део државног и
друштвеног капитала, а једино велико предузеће које је у том периоду делимично
продато је Телеком Србија... Генерално посматрано, од 1989. до 2001. законска
регулатива под чијим окриљем се одвијала приватизација се заснивала на добровољној
трансформацији и радничком акционарству, што говори о јасном одсуству воље
тадашње политичке елите на власти да доследно спроведе реформу и транзицију ка
тржишној економији, па су и ефекти те приватизације били минимални.“
Са друге стране, те 1997, када је донет Закон о својинској трансформацији,
држава се одлучила да директном погодбом, без тендера, прода 49 одсто капитала
државног Телекома, за 1,56 милијарди немачких марака, двема компанијама, грчком
ОТЕ-у и италијанском СТЕТ-у. На тај корак власт се одлучила да би намирила део
нагомиланих дугова, да би осигурала социјални мир и подмазала гласачку машину за
председничке изборе у децембру 1997. Паре од Телекома су брзо потрошене, од чега су
две трећине отишле за исплату заосталих пензија и зарада запослених у великим
државним комбинатима, попут РТБ-а Бор, Железаре Смедерево, Заставе…
Случај продаје Телекома, због сумњи у корупцију, дуго се вукао по судовима у
Италији, док Ђинђићева влада у децембру 2002. није од СТЕТ-а његових 29 одсто
акција откупила за 195 милиона евра (СТЕТ их је платио 892 милиона марака или 446
милиона евра), а девет година касније, за време премијера Мирка Цветковића, сам
Телеком је од грчког ОТЕ-а његових 20 одсто акција откупио за 380 милиона евра. Сада
је Телеком акционарско друштво у коме је држава већински власник, а око четири
милиона грађана су акционари, које нико ништа и не пита, али то је већ нека друга
прича.
Већ наредне године почели су нови међународни притисци на СРЈ, овога пута
због растуће тензије на Косову и Метохији. Крајем априла 1998. Контакт група на
састанку у Риму доноси одлуку да због кризе на Косову уведе додатне санкције, а како
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пише Наша Борба „пакет санкција предвиђа две фазе: прва је замрзавање имовине у
иностранству, а друга је блокирање инвестиција“. Упоредо са тиме, санкције уводе и
САД, али и Европска унија и то тадашњем ЈАТ-у, да би годину дана касније,
међународна заједница, без одлуке Савета безбедности, крајем марта 1999. отпочела
НАТО бомбардовање Србије. У тој агресији, која је трајала готово до половине јуна
месеца, поред људских жртава страдали су и путеви, пруге, енергетска постројења,
касарне и други војни објекти, али и многа државна предузећа. Процене о штети коју је
проузроковала ова акција НАТО-а крећу се од 30 милијарди долара, према анализи Г17,
па до 100 милијарди долара, колико је израчунала тадашња влада Србије. Статистика
бележи да је БДП те године био на нивоу из 1993, дакле око 60 одсто мањи него 1989,
док је индустријска производња у поређењу са 1989. практично дотакла дно.
„Српска индустрија је 1999. произвела око једне трећине онога што је
производила пре десет година. Разарања настала услед НАТО агресије потпуно су
уништила неке индустријске секторе. Ипак, већина тих сектора је и пре агресије своју
производњу свела на свега тридесетак одсто у односу на крај осамдесетих година.
Дубоки дефекти привредног система и катастрофална економска политика, распад
СФРЈ, међународне економске санкције, хиперинфлација, ратови у окружењу и НАТО
бомбардовање, током посматраног периода уништили су индустрију у Србији“, пише у
анализи Г17.
Потпуно укидање свих облика санкција међународне заједнице, спровођених
практично већ од 1991, уследило је тек након петооктобарских политичких промена.
„Шефови дипломатије чланица Европске уније донели су одлуку да се укине нафтни и
ембарго на авио-саобраћај, као и све остале санкције које су од 1998. уведене против
СРЈ“, пише српска штампа 9. октобра 2000.
Поређење економских прилика и макроекономских резултата Србије, односно
СР Југославије са резултатима које су у тој истој деценији оствариле и некадашње
републике СФРЈ, али и државе које су падом Берлинског зида отпочеле своју
транзицију из социјалистичког у капиталистички систем, доказују зашто се Србија и
данас не успева приближити већини тих земаља. У години бомбардовања Србије,
Словенија је, примера ради, већ била на приближно истом нивоу економског раста из
1989, Хрватска на нешто испод 80 одсто, док је СРЈ била на тек око 40, док је поређење
са земљама централне и источне Европе још неповољније. Пољска, најуспешнија
транзициона економија, 1999. године имала је за 30 одсто бољи резултат него десет
година раније, Чешка и Мађарска су биле практично на истом нивоу, а Румунија и
Бугарска на око 70 одсто онога што су имале десет година раније.
„Јасно је формирање две групације земаља у транзицији. Прва је већ достигла
или ће ускоро достићи ниво БДП са почетка 90-их, док друга знатно заостаје. СРЈ, која
је и пре агресије НАТО снага била на зачељу, крајем 1999. доспела је на ниво далеко
испод свих осталих. Да би достигла оно што је имала крајем 80-их година у
непромењеним политичким околностима (ослањање на сопствене снаге), Југославији ће
требати више од 40 година“, сматрали су аутори анализе Завршни рачун, која је настала
2000.
Крајем прошлог века, према званичним подацима Србија је имала највећу стопу
незапослености у Европи, док се веровало да је стварна незапосленост још већа,
односно да је барем 30 одсто радно активних без посла. Просечна зарада је била једва
30 евра (60 немачких марака), инфлација изнад 100 одсто, а буџетски дефицит око 15
одсто БДП-а.
„У Србији је током 90-их дошло до крајње неповољних економских кретања, од
колапса БДП-а, реалне вредности зарада и свих других личних примања, преко
смањења запослености, технолошког заостајања, до процвата сиве економије,
криминализације економског живота и друштва у целини. Распад југословенског
тржишта током 1991, почетак ратова, санкције и погрешна економска политика донели
су пад социоекономских перформанси Србије... Имплементација програма Драгослава
Аврамовића ликвидирала је хиперинфлацију и оживела економску активност, али и
21

након тога период од 1994. до 1998. се може оценити као стагнантан. У 1999.
бомбардовање је довело до уништења и оштећења многих индустријских, цивилних и
инфраструктурних објеката, па као последица разарања и прекида економске
активности у многим предузећима БДП је смањен у том периоду на једну петину у
односу на претходну годину...“, кажу аутори књиге Привредни систем и економска
политика Зоран Његован и Катарина Ђурић и настављају: „Када бисмо желели да
резимирамо цео период, могли бисмо истаћи да је као последица свих кретања
промењена структура производње у Србији, битно је смањено учешће индустрије,
посебно металске, електро, хемијске, и грађевинарства у корист грана са
једноставнијом технологијом и мањим увозним садржајем... уз драстичан пад
производње у прерађивачкој хемији, машинској индустрији, електроници... Коришћење
капацитета је са око 75 одсто у 1989. пало на испод 40 одсто до јесени 2000. Структура
финалне тражње се такође изменила, у корист текуће личне и јавне потрошње, уз
истовремени драстичан пад инвестиција које је практично прешло у деинвестирање.
Опадање формалног сектора заменила је сива економија. Српска привреда се вратила у
прединдустријску фазу, тамо где је била пола века раније... Структурно посматрано,
ситуација је била још гора. Створена је ситуација у којој ништа није било сигурно,
порези нису плаћани, уговори нису извршавани, држава је коришћена као средство за
богаћење, многи нису живели од свога рада већ паразитски на туђ рачун. Друштвена и
државна својина биле су предмет епохалне пљачке, а последице слабости институција,
несигурности пословања и расипање оскудних ресурса резултирали су дубоком
економском кризом. Санкције и ратови су јој дали битан допринос.“
У намери да истражи утицај политике 90-их на економско заостајање Србије у
поређењу са свим другим транзиционим економијама, Милојко Арсић, професор
Економског факултета у Београду 2016. је у раду Дугорочне последице економског
слома привреде Србије током 90-их година 20. века написао како и након више од 25
година транзиције Србија припада малој групи земаља централне и источне Европе која
још увек није достигла ниво развијености из времена пре транзиције. „БДП Србије је у
2015. години био за 25 одсто нижи него 1989, док су друге земље у истом периоду свој
БДП повећале у просеку за 60 одсто. И док је Србија те 1989. била на нивоу просека ове
групе земаља, оне су сада од ње развијеније за 85 одсто.“
Разлоге за овај јаз Арсић види управо у слому привреде током 90-их година
прошлог века када је БДП више него преполовљен. „Пад БДП-а током 90-их далеко
превазилази транзициону рецесију у другим европским земљама током које је он
обично опао за око 20 одсто. Транзициона рецесија трајала је најчешће три или четири
године, након чега су привреде тих земаља почеле да расту, па је већина њих већ 2000.
године имала БДП већи него 1989. На другој страни, урушавање привреде Србије
трајало је 12 година... Наша земља је током 90-их била изложена санкцијама,
хиперинфлацији и бомбардовању, док су друге државе ишле путањом раста...
Привредни потенцијал је смањен за око 40 одсто, највећим делом као последица
санкција у току којих је висок проценат капитала обезвређен и постао непродуктиван у
условима отворене тржишне привреде“, каже Арсић и закључује да кључни разлог за
јаз између развијености Србије и других постсоцијалистичких држава нису економска
политика и реформе после 2000, већ управо привредни крах током 90-их.
Ипак и он, као и аутори Посткризног модела раста и развоја Србије који је
прављен након прве транзиционе деценије у Србији, не негирају грешке креатора
економске политике начињене и у том периоду. Аутори студије истичу чињеницу да су
размењива добра попут пољопривреде и прерађивачке индустрије у стварању БДП-а
Србије 2001. године учествовала са 32 одсто, да би се тај проценат до 2008. смањио на
24 одсто, док Арсић указује на то да су економска политика и реформе спровођене
после петооктобарских промена одговорне за раст привреде у тим годинама (просечно
5,4 одсто, прим.аут.), а „њима би се могла приписати и одговорност за неуравнотежен
раст између 2005. и 2008. као и за стагнацију привреде између 2009. и 2015“.
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Другим речима, југословенском и српском економијом није се управљало на
ваљан начин готово пола века. Ни у деценијама пре ратова и распада земље, а ни у
онима након политичких промена и свргавања Слободана Милошевића са власти,
економски показатељи нису одражавали здрав и економски одржив систем, већ
различите неравнотеже, од инфлација и јавних финансија, преко претеране
запослености и ниске продуктивности привреде, до на крају нестабилне монетарне
политике, с том разликом што су ове неравнотеже 90-их година биле зачињене и
спољним факторима попут санкција и бомбардовања.
И док актуелна власт не пропушта прилику да упре прстом у бившу власт како је
од 2000. до 2012. „упропастила српску привреду“, приметно избегавајући да уопште
помене суноврат из 90-их, у званичним статистикама може се још увек пронаћи податак
да је просечна плата у децембру 1990. била 752 немачке марке или 376 евра. Поређења
ради, ни у 2016. није била већа – износила је 374 евра. Да би се вратили тамо где су по
зарадама били још у децембру 1990, грађанима Србије требало је више од две и по
деценије. Остаје да се види колико ће бити потребно до 900 евра, колико власт обећава
већ за 2025. годину.
уније

Приредила редакција НИН-а
Фељтон је настао у оквиру пројекта Тајмлајн, уз финансијску помоћ Европске

--------------------Зоран Миливојевић
ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Зоран Миливојевић за „Политику”: Дете
је отац родитеља

Од тога како је неко био васпитаван у детињству зависи како ће
подизати своје потомке, али особе које нису тиме задовољне тражиће
нове начине васпитања или једноставно радиће све супротно стилу
који су осетили на својој кожи

(Срђан Печеничић)
Помало збуњујући наслов је заправо парафраза познате реченице Сигмунда Фројда:
Дете је отац човека. У тој његовој изјави садржан је смисао психоанализе, да од тога
какав је неко био као дете зависи какав ће бити човек када одрасте. У нашем наслову
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смисао је да од тога како је неко био васпитаван као дете зависи како ће васпитавати
своје дете када постане родитељ.
Бројна истраживања су показала да је један од веома важних фактора који утиче на
обликовање нечијег васпитног стила управо начин на који је та особа била васпитавана
током свог детињства. У том смислу постоје особе које су задовољне начином на који
су их одгајали њихови родитељи и постоје оне особе које нису задовољне начином
васпитања којем су биле подвргнуте у свом детињству.
Добар пример се понавља
Они који јесу задовољни начином на који су их васпитавали њихови родитељи
понављају исти тај начин са својом децом. Ако одемо више стотина година у прошлост,
тадашњи родитељи су с генерације на генерацију преносили исти образац васпитања. У
том смислу се дати начин могао пратити као образац који се преносио генерацијама и
који је био део тадашњих културних образаца, то јест традиције. Резултат је да у време
када није било телевизије и интернета, као ни разноразних педагошких приручника,
људи који су били неписмени једноставно су „знали” како се деца васпитавају.
Ово објашњавамо тиме да су деца памтила родитеље и њихова понашања да би, када и
сама постану родитељи, понављала дати образац. Психички механизам који у овоме
учествује јесте поистовећивање, то јест идентификација. То значи да би онда када
одрасту некадашња деца „активирала” сећања на родитељске поступке, али овај пут не
из позиције детета, него из позиције родитеља с којим су се поистоветили.
Претпостављамо да преношење ових васпитних знања није било само свесно, већ у
највећем делу несвесно. Подразумева се да нису понављали само позитивне делове
обрасца, већ да су понављали и неке поступке који су били негативни или које бисмо из
садашње перспективе оценили као негативне.
Родитељи који нису задовољни начином васпитања којем су били изложени као деца
углавном не желе да га понављају са својом децом. Они траже нове начине васпитања
или једноставно васпитавају на начин који је супротан оном васпитаном стилу којег су
доживели на својој кожи.
Деци је потребно оптимално васпитање, што значи љубав и дисциплина. Они коју нису
били васпитавани оптимално, који су на пример добијали дисциплиновање, али им није
била изражавана љубав, често одлазе у другу супротност да властитој деци дају љубав,
али не и дисциплину. Они једноставно сматрају да ће, ако раде супротно од начина
васпитања који су замерили својим родитељима, васпитавати правилно. Оно што не
знају то је да постоје и „супротне грешке” у васпитању.
Некада родитељи у властитом детету виде себе као дете, а онда властитом детету
несвесно приписују оне потребе које њима нису биле задовољене у детињству. Другим
речима, они не виде само стварне потребе детета, него му приписују „вишак” потреба
пројектујући себе као дете у властито дете. На пример, ако у детињству нису смели или
нису могли да једу чоколаду, онда властито дете стално нуткају чоколадом.
Дупла доза љубави
Ако нису добијали љубав у детињству, онда свакодневно властитом детету изражавају
„дуплу дозу” љубави.
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Ако се мало дете понаша проблематично, онда претпостављамо да је то последица
неадекватног начина васпитања којем је изложено. Један начин рада јесте да се
преиспита васпитни стил родитеља, да се идентификује шта родитељ погрешно ради, то
јест шта не ради, а требало би да ради. У „терапији васпитног стила” често откривамо
да, на пример, родитељ који „не може” да детету постави границе или да га принуди на
неку корисну активност заправо има отпор да личи на своју престрогу маму или тату.
Људи који су својим родитељима замерили на начину на који су их васпитавали
несвесно одбијају да чине исто што и њихови родитељи и у оним ситуацијама у којима
је разумно да управо то чине. Од њих повремено чујемо: Уплашим се када себе ухватим
да личим на своју маму.
То како васпитавамо нашу децу није само важно за њихов правилан развој, већ ће се
одразити и како ће она када порасту васпитавати наше унуке. Зато васпитавајмо
оптимално.

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

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
----------------------------------------ИЗВОР Б92

Др Бељић: Спас у новом леку који
лечи дијабетес, топи сало, чува срце, а
прима се једном недељно
Оно на шта су лекари упозоравали на почетку пандемије корона вируса,
дефинитивно се потврдило - присуство гојазности и шећерне болести је
подлога за чешће обољевање од Цовид-19 вирусне инфекције, и за тежу
клиничку слику па чак и фаталан исход заразе. Како корона утиче на то и да
наизглед здрави људи оболе од дијабетеса и где види спас, у интервјуу за
Б92.нет говори ендокринолог проф. др Теодора Бељић Живковић, директорка
Клинике за интерне болести КБЦ "Звездара".
"Ништа није толико опомињуће него када имате упалу плућа и дишете кисеоник путем
респиратора. Тада постајете свесни своје гојазности и колико сте заборавили да мерите
шећер у крви. Онда вам у болници кажу, да је гликозилирани хемоглобин (ХбА1ц) јако
висок, а ви не можете да се сетите када сте последњи пут радили ту анализу, када сте
последњи пут мерили шећер. То је велика опомена".
Ко су најугроженији међу дијабетичарима?
"Најугроженији су гојазни са дијабетесом тип 2 и они са кардиоваскуларним
компликацијама дијабетеса. Пандемија корона вирусом је показала да људи који имају
добро контролисани дијабетес са ХбА1ц испод 7%, и који нису гојазни, немају већи
ризик за обољевањем од ковида 19 и имају лакши облик упале плућа. Гојазни са
великим стомаком имају више упалних радикала, који праве већа оштећења у плућима
под утицајем вируса".
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Foto: B92/Dr Teodora Beljić Živković

Шта саветујете, како дијабетичари сами да се заштите, шта да раде у време
епидемије?
"Оно што је најважније, то је да не чекају! Кажу људи 'проћи ће ово па ћу онда нешто
да учиним'. То није добро! Морају нешто да учине колико још данас, да узму апарате и
да се мере, да ураде онај гликозилирани хемоглобин и да виде каква је реална
ситуација. Можда тај њихов дијабетес није тако добро регулисан како они мисле да
јесте. Ако виде да нису добро регулисани, наћи ће пацијенти начин како да дођу до
доктора који ће им дати одговарајућу терапију. Мени је најгоре, када ми моји
пријатељи кажу 'знам није ми добро, али када ово прође ја ћу да пређем на инсулин'. И
то је нешто што је јако тешко".
А како током епидемије, када нам лекари баш и нису доступни јер је већина
болница у ковид систему, да препознамо да ли смо можда добили дијабетес?
"Један од окидача за дијабетес тип 2 је хроничан стрес коме смо нарочито сада веома
изложени. У хроничном стресу се стално лучи кортизол. То је као да стално узимаш
кортикостероиде, пронизон или друге стероиде, а знамо да они воде шећерној болести.
Значи, овај хроничан стрес може да вуче са собом депресију, па си више у кући и не
дружиш се, па налазиш утеху у храни, гојиш се, све то води ка шећерној болести. Треба
натерати таквог човека да узме апарат и измери шећер у крви из прста, и већ човек тада
зна да ли има дијабетес или не. А да чека симптоме, то је онда касно! Ви имате један
парадокс, да људи имају у породици оца или мајку који имају шећерну болест а неће
сами себи да измере шећер тим апаратом. То је нешто потпуно неразумљиво".
Може ли дијабетес некако да се избегне?
"Није то лако. Не бисмо сад имали епидемију дијабетеса да је лако. Човек мора да нађе
начин како да се носи са хроничним стресом, да нађе начин да се из тога извуче и нађе
своју равнотежу и баланс. Е ако то већ не можеш да нађеш, макар провери да ли си
добио дијабетес или ниси. Јер, многи људи кад сазнају да су добили шећерну болест,
схвате да им је то опомена, па се промене на боље".
Али имамо и страх од тога кад једном кренемо са тим лековима за дијабетес да је
то до краја живота...
"То не мора да буде тако јер, рецимо, ако сазнате на време да имате шећерну болест и
узимате лек и промените животне навике, ви можете да уђете у ремисију, да изгубите
шећерну болест. Како то? То значи да ако у наредном периоду од годину дана ти имаш
све одличне резултате и нормалан онај гликозилирани хемоглобин, а само си на
метформину или ниси ни на њему, то значи да шећерна болест може да иде и у
рикверц, ми то зовемо ремисија. Али ако је човек годинама имао шећерну болест, није
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је открио на време, онда ту нема назад, ту си где си и сад гледај да се чуваш најбоље
што можеш".

Ilustracija/Foto: Depositphotos/ londondeposit

Да ли то значи да кад добијемо дијабетес тип 2, ако смо дисциплиновани, здраво се
хранимо, редовно шетамо и узимамо лекове за регулацију шећера у крви, да
можемо да водимо нормалан живот?
"Шећерна болест тип 2 тражи нормално понашање, нормалну исхрану, нормалан ритам
живота и није то баш толико тешко. Е сад, дешава се да имате фантастично
дисциплинованог пацијента и да он има одличне резултате, узима све лекове, а да он у
неком тренутку добије мали шлог, и ви се запрепастите како је могуће. Има у шећерној
болести, а то важи и за кардиоваскуларне болести и за гојазност, нешто што ми зовемо
'резидуални ризик фактор'. То је оно што не може да измери лабораторија, то је оно што
се догађа у крвним судовима управо код оних људи кој имају абдоминално масно ткиво
и имају из неког разлога повећан оксидативни стрес. У крвним судовима не успевају,
сви ти идеални лекови које они користе, да зауставе атеросклерозу, таложење масти,
слепљивање крвних плочица, и такав човек добије кардиоваскуларни догађај, односно
компликацију. И због тога се у фармакомедицини ишло ка откривању нових молекула
који ће да спрече таква догађања у крвним судовима. И сада ти нови молекули, ти нови
лекови који су испитани и свуда прихваћени, делују на нивоу ћелије, на генетски
материјал и смањују атеросклерозу. Ти нови лекови гарантују да ће пацијенту
кардиоваскуларни исход бити много бољи у животу".
Који су то нови лекови, како они делују?
"То су лекови из групе ГЛП 1 РА, и то је многима компликовано да разумеју, али је
важно рећи да их зову и цревни хормони, јер подржавају природне цревне хормоне.
Увек је у природи најбољи лек! Наиме, када човек узме храну, из црева се луче цревни
хормони, глукогону слични хормони или ти ГЛП 1, који стимулишу панкреас да излучи
инсулин, таман онолико колико нам треба да одржимо шећер у нормалном опсегу. А
при томе, тај нови лек има и друге добре ефекте, делујући директно на крвне судове.
Клиничке студије, које су испитивале њихово дејство на кардиоваскуларни систем,
показале су да употреба ГЛП 1 РА значајно смањује смрт услед обољења срца, као и
појаву срчаног и можданог удара, чак за 26 одсто".
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Какве још ефекте имају?
"Делују директно и на мозак јер, видите, ми једемо директно из нашег мозга. Ми смо
сити или гладни из нашег мозга. То је дакле лек који директно делује на мозак и
поправља ситост, а смањује глад. Значи, ти узмеш једном недељно тај лек и рецимо
седнеш сад за новогодишњу трпезу и сервираш себи онако алаво, и онда на пола тога
што си намерио да поједеш – ти не можеш, зато што си сит. То је ефекат тог лека! То је
фантастично, јер ће тај лек на дуже стазе да смањи и телесну тежину, и до 6.5 кг за 40
недеља, тако су показале студије. Значи, јако много користи од једног таквог новог
лека".
Да ли код нас у земљи постоје ти нови лекови?
"Ми очекујемо да ћемо их имати и радујемо им се. Јер видите, ви имате дијабетичара са
типом 2 који себи свакога дана даје инсулин и по 4 пута дневно, а сада има нови лек
који се даје једном недељно а који може да замени три ове инекције инсулина пред
оброк. Знате шта је то? То је револуција! Која је то само фантазија за дијабетичаре, која
је то само уштеда у здравству у трошковима инсулинске терапије. Ми јесмо у
протеклих пар година добили модерне инсулине, али ови нови лекови нису инсулин, а
могу да замене десетине доза инсулина недељно. Имамо обећање од директорке
Републичког фонда за здравствено осигурање да ће и наши дијабетичари добити ове
нове фантастичне лекове за дијабетес као што их имају у земљама у нашем окружењу".

--------------------ЗДРАВЉЕ - ИЗВОР ПЕНЗИН

8 чињеница о јајима
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Једно од правих чуда живота – скромно
јаје – можда је једна од најсвестранијих
намирница на свету. Настаје за 24 до 26
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сати, а кокошка може да снесе и до 250
јаја годишње. Невероватно јаје је чиста
беланчевина. Још неке чињенице о
јајима..
Постоје бројни, како слатки тако и слани, начини за припрему овог
природног хранљивог извора снаге. Јаја се могу додати сирова
у смути, могу се пржити, кувати, правити кајагана од њих, могу се
поширати… Могу се јести за доручак, ручак, ужину или вечеру. Могу се
купити готово свуда, трају неколико недеља, релативно су јефтина и
могу да додају чаролију у пецива.
Сви знамо колико је лако додати их оброку, али она нуде и много више
него што се на први поглед чини. Ево шта све треба да се зна о
моћним јајима.

1. Јаја су позната од памтивека

Људи једу јаја од почетка људске цивилизације. Стари Римљани су
јели јаја пауна, док се за древне Кинезе каже да су волели голубља
јаја.
Већина нас кад помисли на јаје, помисли на кокошја. Међутим, јаја
препелице, патке, гуске и ћурке данас се такође доста користе у
исхрани. Јаја ноја и емуа су вероватно највећа јестива јаја – теже од
једног до два килограма. Ту су затим и рибља јаја – икра, попут
кавијара или хилсе (јаја рибе из рода харинги). Она су деликатес
препун основних хранљивих састојака.

2. Јаја – хранљив извор снаге

Јаја се сматрају једном од најхранљивијих намирница на свету.
Природни су извор јефтиних, висококвалитетних протеина. Више од
половине протеина налази се у беланцету које такође садржи и
витамин Б2 и мање количине масноће у односу на жуманце.
Беланчевине из јаја помажу снижавању крвног притиска, побољшавају
здравље костију и повећавају мишићну масу.
Јаја су такође важан извор селена – антиоксиданта који је, заједно са
витаминима Д, Б6, Б12, цинком и гвожем, важан за функционисање
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штитне жлезде, као и за наш имуносистем и ментално здравље. Јаја
су добар извор антиоксиданаса.
Могу такође помоћи да се смањи вероватноћа појаве макуларне
дегенерације и катаракте (очне мрене).

3. Јаја су некада била на лошем гласу

Много година се сматрало да су јаја нездрава због високог нивоа
холестерола који садрже. Заправо, препоручивало се да се ограничи
унос јаја. Ова препорука је потицала из закључака који се данас
сматрају нетачним, а који су изведени из раних истраживања која су
наводила да је холестерол у исхрани допринео повишеном
холестеролу у крви.
Многи људи верују да је холестерол штетан, али истина је да је он
неопходан да би наше тело функционисало. Дакле, упркос ономе што
сте можда чули, не постоји препоручена количина јаја коју можете
појести.

4. Јаја су увек била симбол

У многим културама широм света, јаје је симбол новог живота,
плодности и поновног рађања. Она су означавала нов живот још од
давнина, још у магловитом постанку људског рода, много пре
хришћанства.
Римски израз “Аб ово” (буквално – из јајета) значи од почетка, од самог
настанка.

5. Не, јаја нису менструација кокошке

Можда сте чули гласине да кад једете јаја, једете менструацију
кокошке. Живина не припада сисарима. Дакле, немају материцу, па је
јаје заправо класификовано и као јаје и као материца. Дакле, то није
исто као људски репродуктивни систем.
Јаја која кокошке свакодневно носе и која се налазе у продаји нису
оплођена. Ако се правилно хране, кокошке ће носити јаја било да је
петао поред њих или не. Заправо, једино што је кокошкама потребно
да би снеле јаје јесте светлост.
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6. Ковид је довео до повећања потражње за јајима
Продаја јаја током пандемије коронавируса је нагло порасла. По први
пут од 80-их година XX века, продаја јаја је премашила 13 милијарди.
То је заузврат довело до значајног пораста цене јаја у свету.
Током историје, потражња за јајима се повећавала током тежих
економских периода, могуће због чињенице да су она релативно
јефтин извор беланчевина и других хранљивих састојака, а такође су и
веома свестран састојак.
Како се више времена проводи код куће, тренутна пандемија довела је
до тога да више породица спрема комплетно своје оброке и да једу код
куће. Тако се и јаја више користе.

7. Батерије (кавези) за коке носиље забрањени у ЕУ

Преко 90 одсто јаја произведених у Великој Британији има “Лион”
заштитни знак. То значи да су кокошке и јаја гарантовано британски, да
су све кокоши вакцинисане против салмонеле и да су стандарди који
одређују добробит ових кока виши него што је прописано законом.
Широм Европске уније забрањени су конвенционални кавези за коке
носиље – “батерије”. У Великој Британији, они су замењени већим,
оплемењеним кавезима који омогућавају кокошима да се више
понашају у складу са својом природом – да седе, да се купају у
прашини и да се гнезде.

8. Разнолика употреба јаја

Јаја нису само за јело. Она имају разноврсну примену како у кући тако
и око куће и у врту – поред тога што су одличан састојак у домаћим
рецептима за лепоту.
Јаја могу да послуже као одличан лепак из кућне радиности, као
средство за чишћење производа од коже, па чак могу да се користе и
као прихрана за биљке.
Љуска је такође изненађујуће користан ресурс и виталан и важан део
ове чудесне намирнице препуне хранљивих састојака. Додавање
компосту, абразивном средству за чишћење одвода или коришћење у
сврху контролисања штеточина у башти – само су неке од многих
примена љуске јајета.

31

Мембрана јајета се чак може користити као привремена замена за
фластер за посекотине и огреботине – само је важно темељно их
претходно очистити.
Hazel Flajt, Univerzitet Edž Hil
Za The Conversation
Извор: The Conversation
--------------------Зоран Миливојевић
ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Зоран Миливојевић за „Политику”:
Синдром кућног нереда
„Згртачи”, људи који у дому гомилају непотребне ствари, често су у детињству
доживели тешко сиромаштво или проживели рат, док су неуредни људи као деца
били или занемарени или размажени, а родитељи им нису помогли да развију
навику одржавања реда и хигијене личног простора

(Срђан Печеничић)
Некадашња клијенткиња зове телефоном, уплакана, забринута за ментално здравље
свог брата који је у касним двадесетим – сумња да је оболео од шизофреније. Разлог је
што је брату уступила стан, и када је после годину и по дана први пут дошла у посету,
након што је брат више пута одлагао њен долазак, у стану је затекла хаос – тотални
неред. На поду у кухињи преко седамдесет кутија у којима се достављају пице;
судопера препуна прљавих судова који месецима нису опрани; десетак пуних великих
кеса за ђубре из којих се ширио непријатни мирис; прљави подови; више гомила
прљавог рубља разбацаних по подовима просторија; постељина на кревету која није
мењана месецима, само су неке од ствари које је описала.
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На срећу, није била реч о тешкој душевној болести, већ о синдрому нереда, тачније
синдрому неуредног дома (eng. mess house syndrome).
Живот међу смећем
Објашњење за овакав неред у простору у којем неко станује често је веома једноставно.
Када млада особа која није стекла навику одржавања реда и хигијене почне да живи
самостално, она не уређује простор, не пере, не чисти, не износи смеће из простора.
Током времена степен нереда се повећава, тако да за неколико месеци у простору
настаје тотални неред.
Типично је да особи овај неред не смета, али је свесна да ће је други због тога осудити,
тако да избегава да је неко посети. Овај синдром се односи на простор у којем се живи,
тако да сама особа може одржавати личну хигијену и пазити да се лепо облачи, али
постоје и они који су неуредни и када је у питању лична хигијена и начин облачења.
Поред оних који континуирано живе у тоталном нереду, постоје и они који на сваких
неколико месеци крену у једнодневну херојску акцију уређивања простора, да би у
међувремену живели у нереду.
Синдром нереда треба разликовати од једног сличног синдрома, а то је синдром
скупљача или, тачније, „згртача” (eng. hoarding syndrome). То су људи који у простору у
којем живе гомилају непотребне ствари, за које мисле да ће им можда једном затребати.
Постоје они који не бацају ствари, које су годинама куповали, а које деценијама
гомилају у простору, као и они који у свој простор доносе одбачене ствари других људи
за које сматрају да би некада могле бити корисне и да их је „штета” бацити. И у овом
случају простор у којем живе постаје потпуно неуредан и личи на неки магацин или
отпад.
Док су „згртачи” особе које су често у детињству доживеле тешко сиромаштво,
немаштину или проживеле неки рат, „неуредни” су као деца били или занемарени или
размажени. У оба случаја „неуреднима” њихови родитељи нису помогли да развију
навику одржавања реда и хигијене личног простора.
Развијање дететових навика, укључујући навику одржавања личне хигијене и реда,
веома је важан део родитељске улоге. Овај део васпитања нужно иде кроз конфликт
родитељове и дететове воље. Свако мало дете жели да ради оно што је пријатно, а не
жели да ради оно што је непријатно (принцип пријатности). Родитељево „Мораш!” учи
га да постоје корисне непријатности, што се своди на рад. Све док дете не развије
навику, оно ће се противити задатку и обавези или је одлагати на што дужи период.
Када је родитељ упоран и дете коначно прихвати да мора да нешто ради, престаје
дететов отпор према обавези и настаје навика. Према томе, инсистирање родитеља да
дете поспреми играчке након игре, да спреми кревет након устајања, да као одраслије
даје допринос у уређењу стана и слично, доприноси развијању навике уређивања.
Као што је могуће да родитељи „штеде” дете активности уређивања, тако је могуће и да
претерују у другом правцу и да захтевају претерани степен уређености. Оно дете којем
је неко други уређивао простор, било мама, било кућна помоћница, неће развити ову
навику. Неће је развити ни оно дете које је живело у неуређеном простору и од кога
такође нико није захтевао да га уређује.
Правило за живот

33

У овом контексту треба схватити једно од „правила за живот” психолога Џордана
Питерсона „ратницима за социјалну правду”: Прво уреди своју собу, па тек онда крени
да се бориш за бољи свет.
За крај да напоменемо да је наша социјална служба недавно одузела троје деце мајци
која је највероватније патила од екстремног синдрома кућног нереда.
Шта је било с братом? Променио се након што су му помогли да среди стан, а затим
једном седмично долазили у контроле.

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

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

ПРИЈАТЕЉИ СИНДИКАТА
ОГЛАСИ
ДИРЕКТНА ПОНУДА ПРОИЗВОЂАЧА:
ПРИЈАВЕ НА ДОЛЕ НАВЕДЕНЕ ТЕЛЕФОНЕ
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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

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.
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
35

