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Јасна Петровић-Стојановић - ПОЛИТИКА

Пензионери апелују да се
заустави приватизација бања
У Удружењу синдиката пензионера Србије сматрају да продаја бања и
рехабилитационих центара без визије дугорочног развоја бањског
туризма није исто што и продаја неког предузећа

(Фото Анђелко Васиљевић)

Удружење синдиката пензионера Србије упутило је председници владе и
надлежним министарствима апел за даљу обуставу продаје бања и
рехабилитационих центара у Србији који су већином грађени новцем од
уплате доприноса данашњих пензионера, а тада запослених.

Како наводе у допису надлежним министарствима рада, туризма,
финансија, привреде... продају специјализованих болница за
рехабилитацију треба обуставити и преиспитати, имајући у виду њихов,
пре свега, здравствени аспект јер је преласком у приватно власништво
знатно отежано и лечење и опоравак, наводи се у допису овог удружења.
Последња у низу продаја Матарушке и Богутовачке Бање одиграла се у
време пандемије короне, баш када је здравствени систем Србије показао
сву своју виталност, а држава ризикује да даљом приватизацијом доведе у
питање сврху ових објеката. Нови власник може да одустане од
здравствене намене ако му доноси мањи профит од очекиваног.
У удружењу сматрају да продаја бања без визије дугорочног развоја
бањског туризма није исто што и продаја неког предузећа јер има шире и
дугорочне последице па стога сматрају да се при решавању проблема бања
и рехабилитационих центара не сме изгубити из вида сврха и циљ због
којег су ови објекти изграђени. Додатно се и пензијски фонд лишава своје
имовине, због чега је последњи час да се спречи даља продаја по ниским
ценама.
– Свесни смо да су бање после враћања у власништво ПИО фонда судским
пресудама запуштене и да су изгубиле своју вредност, те да је за њихову
ревитализацију потребно велико улагање које није могуће обезбедити и без
приватног капитала. Али, постоји могућност да се избором одговарајућих
модела приватизације обезбеди и задржи њихова основна намена. Јер је
реч о великом природном и свеукупном богатству, о ресурсима који је још
целовит и очуван с великим могућностима за развој како локалних
заједница па је штета одустати од управљања њима.
За овај проблем нису заинтересовани само данашњи пензионери, већ
сигурно и сви запослени који уплаћују доприносе у ПИО фонд. Из
удружења наводе у допису влади и да се лане огласио Савет за борбу
против корупције и након опсежне анализе констатовао да је приликом
продаја било бројних пропуста и кршења закона и предложио да се
обустави даља продаја, а тамо где је утврђено да је рађено против закона
да се приватизација поништи.
-----------------------------------------

ВАШЕ МАЛО - НАМА ПУНО ЗНАЧИ
УПЛАТИТЕ ЧЛАНАРИНУ ЗА ОВУ ГОДИНУ
--------------------
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Јасна Петровић-Стојановић - ПОЛИТИКА

Рачуни за струју већи јер се на акцизу
обрачунава ПДВ
Читаоци „Политике” затражили да им економисти објасне како може
на акцизу да се обрачуна ПДВ и где је ту додата вредност

(Р.Крстинић)

Ставке на рачунима за струју које знатно увећавају основну цену киловатчаса електричне енергије најчешћи су разлог за негодовање потрошача.
Није им јасно зашто морају да плаћају рачун и када по годину и више дана
нису отворили кућу и уопште није било потрошње, као и зашто би мали
потрошачи морали да стимулиши производњу зелених киловата
инвеститорима који су овде изградили ветропаркове, и што се уз рачун за
струју плаћа и ТВ претплата.
Оно што је последњих дана посебно подигло притисак појединим
читаоцима „Политике” јесте ко је и како смислио да се на акцизу која је
такође урачуната у цену киловата плаћа и порез на додату вредност (ПДВ).
Тако један од читалаца који је оставио коментар на сајту „Политике”
констатује да је ЕПС сигурно ушао у „Гинисову” књигу апсурда у целом
свету када наплаћује порез на порез (ПДВ на акцизу !?!)... Сматра да је то
само резултат охолости ЕПС-а и да томе нема краја… и ником ништа,
наводи Војнов.
Други читалац који се на сајту представио као Горки Бабић инжењер
констатује исту нелогичност.
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– У рачуну за струју после неколико ставки стоји акциза, па се на све то
обрачуна ПДВ. Молио бих неког економисту да објасни како може на
акцизу да се обрачуна ПДВ, где је ту додата вредност? По мени је и једно и
друго облик пореза, то јест приход државе.
Међу коментарима је и онај у којем се наводи да је иста ствар и с ценом
горивом да се на акцизу зарачунава ПДВ, те да све на чему је могло да се
заради преко цене једног литра, да је то и урађено. Ишло се дотле да се у
цену сваке литре зарачунава и део који иде за замену врата и прозора,
изолацију зграда и нове фасаде, (енергетска ефикасност о којој се толико
сваки дан прича), па разна маркирања горива, обавезне резерве…
Дакле, да ли је плаћање пореза на порез српски изум или ипак европска
пракса, без обзира на то што је ово начин да држава дође до гро прихода и
напуни буџет јер сви морамо да трошимо струју а и велики број њих вози
аутомобиле тако да је то најслађа зарада.
Проф. др Горан Радосављевић, директор Института ФЕФА и генерални
секретар Националног нафтног комитета каже за „Политику” да је све по
закону.
– Закон је прописао да се на цену у коју су урачунати и други порези или
намети (акцизе, накнаде и сл.) плаћа ПДВ. То је правило у свим земљама
које имају порез на додату вредност као облик пореза на потрошњу –
објашњава он.
Иако је плаћање пореза на додату вредност на акцизу апсурдно јер нема
додате вредности у порезу, ово правило је устаљено и њега нажалост више
нико не доводи у питање, наглашава.
– Разлог је једноставан. Држава тиме убира много веће приходе. Акциза је
иначе давно престала да буде порески облик који има за циљ смањење
негативних екстерналија већ је постала средство за пуњење буџета. То је
посебно одлика средње и ниже развијених земаља у којима су индиректни
порези (пре свега акцизе и ПДВ) доминантни – наводи наш саговорник..
С њим се слаже и Ђерђ Пап, бивши директор у Пореској управи и порески
стручњак.
– Ту нема много полемике, јер је то једноставно тако прописано Законом о
порезу на додату вредност. А да ли је то правично или не не бих да
коментаришем – каже Пап.
Поред накнада за плаћање акциза, камата, такса за јавни медијски сервис и
ПДВ-а, плаћа се сваког месеца „трошак гарантованог снабдевача”, односно
ставка коју је прописала Агенција за енергетику.
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Обрни, окрени све ово на крају плаћају крајњи потрошачи. При чему је
апсурд да ове накнаде за енергетску ефикасност нису ослобођени чак ни
социјално угрожени који имају право на одређен број бесплатних
киловата.
На сајту ЕПС-а дословце пише „ову накнаду у обавези су да плаћају сви
купци електричне енергије како на гарантованом тако и на комерцијалном
и резервном снабдевању и она није подложна ослобађању”.
--------------------Марија Бракочевић - ПОЛИТИКА

Свака друга плата мања од просечне
потрошачке корпе
Синдикати подсећају да трошкови живота расту, а више од милион
људи прима око 48.000 динара месечно, од 2,2 милиона запослених
Просечна потрошачка корпа у Србији овог фебруара (најновији податак
Министарства трговине) вредела је 74.892 динара. Од јануарске је била
већа за 422 динара, а у односу на фебруар 2020. порасла је за 2,8 одсто.
Минимална потрошачка корпа била је готово упола нижа од просечне –
38.354 динара, али је, како показује статистика, за 213 динара била виша у
поређењу са минималном јануарском потрошачком корпом.
И поред тога што се држава хвали константним растом зарада, како
наглашава Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката,
просечна нето зарада обрачуната за фебруар 2021. износила је 62.280
динара, што је ипак за око сто евра мање од вредности просечне корпе.
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Анђелко Васиљевић

– За покриће нове просечне потрошачке корпе у фебруару ове године било
је потребно 1,20 просечних плата. То је само доказ да је Србија и даље
земља неједнакости, а овамо нам непрестано говоре како расте просечна
зарада. Шта нам то вреди ако знамо да милион људи у Србији прима око
48.000 динара месечно, од укупно 2,2 милиона запослених? При том,
трошкови живота стално расту – подсећа Вуковић.
И др Нада Новаковић, научни сарадник Института друштвених наука,
наводи да је држава важан фактор вођења политике расподеле и доходака.
– Ово конкретно значи да је она битна и код одређивања минималне цене
рада, од које се не може нормално живети у Србији. Поред удружења
послодаваца и синдиката као социјалних партнера, држава је најмоћнији
преговарач у томе. По правилу, а последњих година нарочито, диктирала је
висину минималца. Његова висина (тренутно 330 евра) нижа је него у
Кини и Камбоџи и испод је нивоа достојанствене или правичне накнаде за
рад. Од те зараде не може нормално да се живи, а прима је 350.000 радника
– подсећа др Новаковић и додаје да је у још тежој ситуацији 70.000
радника који не примају ништа за свој рад.
Сем тога, дискутабилно је и орочавање минималне цене рада на период од
две године, јер представља још један начин њеног обезвређивања и
понижавања радника.
– Држава тако ни не покушава да исправи „криву Дрину”, то јест праксу да
је минималац постао најчешће исплаћивана зарада за већину радника, а не
само привремено решење за послодавца – наглашава она.
Љубодраг Савић, професор Економског факултета, подсећа на податак да
50 одсто људи у Србији има примања мања од 49.000 динара, колико иначе
износи медијална зарада, а то значи да сваки други грађанин прима мање
од вредности просечне потрошачке корпе.
– Ситуација би се поправила када би се обезбедило више посла и веће
плате, да људи могу да раде и зараде. Плате ипак не могу да се повећавају
тако брзо, али је срећа што нам је у последњих неколико година инфлација
била релативно скромна – напомиње проф. Савић, и додаје да нико не
може да очекује да се све промени преко ноћи, набоље, нити да влада буде
најбољи и највећи послодавац. Сматра ипак да власт бар не мора да говори
народу како је ситуација сјајна, јер није.
---------------------
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Јована Рабреновић - ПОЛИТИКА

И уз веће плате дуг је пут до бољег
стандарда
Економисти кажу да је раст просечне плате у последње време био
искључиво вођен повећањем зарада у јавном сектору и растом
минималца, али и да достизање просека од 600 евра није нереално

(Фото А. Васиљевић)

Просечна нето плата у Србији у марту 2021. износила је 65.289 динара, и у
односу на исти месец прошле године номинално је већа за 9,4 процента, а
реално за 7,5 одсто, објавио је Републички завод за статистику. Медијална
нето зарада за март била је 49.328 динара, што значи да је 50 одсто
запослених остварило зараду до наведеног износа.
Овај податак о просечној заради пре два дана саопштио је и председник
Србије Александар Вучић.
„Имам добру вест за све људе у Србији – просечна плата у марту износила
је тачно 555 евра. То је оно што смо чекали”, поручио је Вучић у видеоснимку објављеном на инстаграм налогу „Будућностсрбије” и поручио да
морамо да радимо, да се трудимо и боримо да би пре краја године подигли
зараде на више од 600 евра.
На ово економиста Љубомир Маџар каже да је износ мартовске плате
очекиван, али да то није ни успех ни неуспех с обзиром на карактер
привреде и друштва. То је још скромна зарада поредећи с другим земљама
као што су Хрватска, Румунија, Бугарска, Мађарска.
„Колико се за тај износ може рећи да је очекиван толико је достизање
просечних 600 евра до краја године тешко предвидиво. Јер, проценат
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увећања је висок. То би значило да ће у остатку године, а то је нешто мало
више од пола године, плате бити повећане за нешто мање од десет одсто.
Еквивалент тога је раст зарада од 14 одсто за целу годину. Уколико се по
стопи привредног раста од шест процената плате повећају 14 одсто ради се
погрешно и не води добром. За целу годину привреда може да увећа зараде
само за три одсто уколико жели да нешто акумулира и да инвестира у
будућу економску корист. Разлог за скепсу је још већи што је медијална,
средишна зарада ниска. Али, такве најаве добро звуче”, објашњава Маџар.
Горан Радосављевић, професор на Факултету за финансије и економију
наводи да је битно с чиме поредимо мартовски износ просечне плате. Ако
се то чини у односу на земље ширег региона, Србија има најнижу зараду и
стандард не рачунајући Албанију и сличне земље. Ако се гледа раст плата
у последњих десет година са 330 евра на 550 јесте то повећање од 70 одсто,
али истовремено инфлација је била 40 одсто, трошкови живота већи од 60
процената.
Прерачунато ми смо на нули, а од просечне зараде не може пристојно да се
живи. Ако ћемо да гледамо само то повећање плата од 2000. до 2012.
године просечна зарада порасла је десет пута, али тада је почетна плата
била на ниском нивоу, каже он.
„Није то спектакуларан успех, али није ни неуспех. Србија има потенцијал
за више. Румунија је, на пример, за 15 година дуплирала зараду. Просечна
плата ништа не показује, развијене земље су одустале да је користе, она је
само показатељ за сиромашне. На сајту статистике ЕУ ње нема већ
деценију и по. Шта она значи, ако ја зарађујем 20.000 евра, а ви 100 просек
нам је 10.000 евра. Најчешће исплаћена зарада у Србији је она од 350 евра.
Јесте било раста у периоду 2017–2019, али повећање просечне плате у
последње време било је искључиво вођено растом зарада у јавном сектору
и повећањем минималне плате што је административна мера”, указује
Радосављевић.
Према његовим речима, достизање поменутих 600 евра просечне плате
није нереално. Може држава да реши да поново увећа минималну зараду,
плате у јавном сектору, а они су пола државе, спусти се мало курс. Али све
то не одговара стварном квалитету живота, објашњава наш саговорник.
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, наводи да
је мартовски раст плата био нешто већи и у односу на претходни месец и у
односу на март прошле године и да је на нивоу првог квартала у складу са
очекиваним растом
БДП-а од шест одсто. „Прави показатељ реалне вредности плата је куповна
моћ”, закључује Арсић.
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Перформанс пензионера испред
Председништва Србије

FacebookT wit t er lin kedin Pint er est

У среду, 2. јуна 2021. године одржан је
перформанс пензионера испред Председништва
Србије. Перформанс под називом “Ми њима
витамине, они нама поштовање Устава и
закона” организовало је Удружење синдиката
пензионисаних војних лица (УСПВЛС)
Перформанс пензионера испред зграде Председништва Републике
Србије извело је Удружење синдиката пензионисаних војних лица.
Пензионери, углавном чланови овог удружења, окупили су се у 11
часова на Андрићевом венцу.
Повод за перформанс под називом “Ми њима витамине, они нама
поштовање Устава и закона” била је одлука о куповини и додели
витамина плаћених новцем грађана. Јован Тамбурић, председник
УСПВЛС, каже да је набавка витамина била нетранспарентна.
Витамине су, каже Тамбурић, делили поштари “по бирачким
списковима старим више од четири године”. На тим списковима се
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налазе имена људи који су у међувремену преминули, а нема имена
оних који су у међувремену пензионисани.
Поред тога, пензионери овим перформансом реагују и на
“манипулације пензионерима у вези са управљањем ПИО фондом и
продаје бања, највредније имовине тог фонда”.
Перформанс пензионера испред Председништва Србије красили су
разнобојни балони са неким од мантри које се понављају грађанима
“Борба против криминала”, ” “Раст БДП-а” и сл. Њих су пензионери
носили као симбол магле коју власт годинама продаје грађанима.

Обраћање Јована Тамбурића, председника УСПВЛС
“Повод за овај перформанс који смо назвали ‘Ми њима витамине, они
нама поштовање Устава и закона’, јесте одлука тзв. државе да
пензионере награди са пакетима витамина.”
“Витамини су дељени остављањем чак испред станова, без
потписивања њиховог пријема. Пакети су били некомплетни и део тих
пакета који су некомплетни данас ћемо доделити председнику
Републике Србије.”
“Због свега тога смо, као удружење, одлучили да витамине које смо
прикупили, а које, успут морам да кажем, већина пензионера у Србији
није добила, претпостављам да их неће ни добити, одлучили смо да их
поклонимо председници Уставног суда Србије, директору Радиотелевизије Србије због недостатка имунитета према диктатури.”
“Ми смо те витамине већ оставили на писарицама, а после овог
перформанса, доставићемо и председнику Србије.”
“Ове балоне које видите, они симболизују маглу коју нам власт продаје
годинама, заправо део магле, и ми ћемо данас ове балоне овде
издувати као знак нашег незадовољства и потцењивања и
дискриминације наше способности да схватимо шта се дешава у
Србији.”
УСПВЛС сматра да су већини пензионера, уместо пакета витамина,
потребније пензије са којима би преживели и имали више
достојанства.
Извори: ПЕНЗИН, N1, Нова
Фотографије: PrintScreen ФоНет снимак
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Организација потрошача тражи да се
колективна тужба нађе у Закону о
парничном поступку

(Pixsaby)

Национална организација потрошача Србије (НОПС) указала је данас да је
Србија и даље без ефикасне колективне заштите потрошача, јер у Нацрту
измена и допуна Закона о парничном поступку нема ни речи о колективној
тужби и зато тражи израду новог нацрта у којој ће наћи ова одредба.
Објављени Нацрт измена и допуна Закона о парничном поступку, поред
бројних недостатака на које је указала стручна јавност, на садржи ни
одредбе о колективној заштити грађана, навели су из НОПС-а који сматра
да Министарство правде ни након девет година „није у стању да објасни ни
дефинише, па самим тим ни заштити колективна права и интересе
потрошача”.
Подсетили су да је Уставни суд још 2012. године одлучио да одредбе
Закона о парничном поступку, којим се дефинише заштита колективног
интереса грађана путем колективне тужбе, нису у складу са Уставом,
односно да је појам колективног интереса недовољно јасан.
„Баш тих година грађани су почели да подносе масовне тужбе против
банака, а како колективни интерес и даље није појашњен, појединачна
борба са банкама, мобилним операторима, несавесним трговцима и
произвођачима траје све ове године”, навели из НОПС-а.
Сматрају да би све могло да буде знатно једноставније, брже и ефикасније
да је колективна тужба, као моћно правно средство, доступна грађанима,
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односно лиценцираним организацијама које би, након што испуне законом
прописане критеријуме, имале право њеног коришћења.
Указали су да овакав систем колективне заштите и обештећења
функционише деценијама у државама ЕУ и то у ситуацијама где
потрошачу, као појединцу, није „исплативо” да тужи произвођача због
паковања саламе којој је истекао рок. Али, како су навели, зато у наведеној
ситуацији, организација потрошача има право и обавезу да тужи
несавесног произвођача или трговца који је на тржиште пласирао тоне
лошег производа и на тај начин угрозио здравље и безбедност великог
броја људи или, на пример, мобилног оператора чији уговор садржи
неправичну одредбу, а због које су сви корисници оштећени.
НОПС због свега тога, како преноси Бета: „изражава најоштрије неслагање
са објављеним текстом Нацрта измена и допуна Закона о парничном
поступку и захтева да се у поступку израде новог нацрта, а до кога мора
доћи, уваже сугестије стручне јавности из области заштите потрошача, а
које се пре свега тичу колективне тужбе, која мора наћи своје место у овом
важном процесном закону и правном систему”.
--------------------ИЗВОР ПОРТАЛ МАШИНА

РАДНА ПРАВА

Нова андроид апликација:
„Радна права за тебе“
Апликација „Радна права за тебе“ намењена је пре
свега младима који из средњих школа или са
факултета излазе на тржиште рада али и онима
који су радници и раднице са искуством а желе да
додатно унапреде своје познавања радних права.
Апликацију је изадила Секција младих Савеза самосталних синдиката
имајући у виду да је последњих година све мање нових радних места са
уговорима о раду, док је уједно све више младих ангажовано на
несигурним и непредвидљивим радним местима. Како кажу млади
синдикалци у опису апликације „урушавање стандарда из рада
подстакнуто је релативизацијом и растезањем дела по дела права из рада
до границе када радници узимају шта се понуди“.
У синдикату верују да је познавање радних права предуслов за промену
лошег положаја радница и радника, а апликација „Радна права за тебе“
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покушава да понуди ова знања кроз два сегмента. Први је забавноедукативни квиз, а други је водич кроз радна права подељен у једанаест
тема. Свака појединачна тема у овом сегменту апликације је писана у
кратко и свима разумљивој форми, а неке од области које су покривене су:
заснивање радног односа; нестандардни облици рада; рад ван радног
односа; анекси уговора; зараде; престанак радног односа; организовање
синдиката и колективни уговори.
Странице апликације „Радна права за тебе“
Синдикат је покретањем апликације учинио занимљив корак у едукацији
радника и радница могућем привлачењу млађих људи у чланство. Нама
међутим није промакло да је добро урађени едукативни део потпуно
ставио у други план питање организовања и борбе које би и радницима и
синдикатима морало бити на првом месту ако имамо у виду да синдикалне
структуре већ имају добре правне службе које тумаче законске одредбе и
права и обавезе радника. Тако је и тема „Организовање синдиката и
колективни уговори“ тек на дну другог сегмента. Свакако је добро што се
говори и о праву радника на организовање, међутим лепо појашњена права
тешко могу припремити раднике за оно што се често дешава у пракси.
Рецимо шта у случају када послодавац спречава синдикално
организовање? Неки будући развој апликације поред едукативног сегмента
о постојећим, тешко нарушеним правима, би могао да укључи и преко
потребни сегмент о томе како се „боримо за радна права“.
Апликација „Радна права за тебе“ је бесплатна, након преузимања
доступна без интернета, разумљива и функционална. Може се преузети на
свим уређајима са Андроид оперативним системом.
„Радна права за тебе“ настала је у оквиру пројекта „Јачање Секције младих
СССС“ који СССС спроводи уз подршку шведске фондације „Олоф Палме
Центар“
--------------------ДРУШТВО

Рељановић: Измене Закона о
сезонском раду превазилазе
најгора очекивања
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Марио Рељановић, стручњак за радно
право, сматра да предложене измене
Закона о сезонском раду садрже норме
које “не значе ништа”. Нацрт закона не
доноси побољшање права “сезонаца”.
Преносимо интервју који је Рељановић
дао за портал “Машина”
Најављене измене Закона о сезонском раду ушле су у нову фазу.
Мења се име овог закона и проширена је радна група која ради на
његовом нацрту. Сем тих промена, суштина закона око које је било
највише спорења између синдиката и стручњака за радно право с
једне стране и предлагача с друге стране, остаје иста.
Нацрт Закона је Министарство за рад предложило радној групи.
Будући закон би могао да се зове “Закон о радном ангажовању на
одређеним пословима у складу са повећаним потребама послодавца”.
Измене Закона о сезонском раду ће послодавцима омогућити да
ангажују домаће и стране раднике у више привредних грана по
изузетно флексибилним условима који, самим радницима, не гарантују
пуно права.
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Марко Милетић са портала “Машина” разговарао је о нацрту овог
закона са Мариом Рељановићем, професором са Института за
упоредно право.

***
Марко Милетић: Узимајући у обзир да је Законом о раду, као и
Законом о агенцијском запошљавању, већ регулисано краткорочно
запошљавање, која би била сврха овог новог законског предлога?
Марио Рељановић: Закон се пише ради регулисања повећаних
потреба послодавца за радном снагом, а та потреба је већ регулисана
Законом о раду и то на сасвим задовољавајући, класичан начин који
постоји у свим државама света – кроз рад у радном односу на
одређено време. Члан 37. Закона о раду предвиђа да уговор о раду на
одређено време може да се закључи “за заснивање радног односа чије
је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани
роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног
догађаја, за време трајања тих потреба”. Чему онда овај закон служи,
када регулише нешто што је већ уређено?
Сврха је, наравно, да се у одређеним делатностима сви запослени
пребаце у режим радно ангажованих ван радног односа, да се
тако учине рањивим и јефтинијим за послодавца. Колико се иде
далеко у том бесмислу говори и чињеница да се овим законом у
односу на нека права “симулира” радни однос, дакле уређују се
поједина права у далеко више детаља него у закону којим су уређени
такозвани сезонски послови, чак и положај радно ангажованих лица у
области социјалног осигурања што је први пут да се тако нешто чини.
Али то ништа не значи, јер су основна права која се односе на
коштање таквог радника постављена супротно Закону о раду – осим
гарантоване минималне цене рада по радном часу, нема других
показатеља равноправности са запосленима. Напротив, одсуство
неких права (нема увећане зараде ни по једном основу, за сваки радни
час се исплаћује иста накнада на основу члана 21. нацрта) чини ове
раднике потплаћеном радном снагом која је свакако прекомерно
радно експлоатисана.
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*
М.М: Која права би овај законски предлог донео радницима и
радницама?
М.Р: Постоје норме које не значе ништа. На пример, каже се да радно
ангажована лица имају право на непристрасно решавање спорова –
шта то значи? Она немају могућност да покрену радни спор јер нису
запослена, а у обичној редовној парници не могу заштити ниједно
право по основу рада, па је тако цинично стављати у закон такву
одредбу.
Чланом 27. нацрта је “разрађено” ово право којим је фактички призната
могућност раднику: да се обрати Републичкој агенцији за мирно
решавање радних спорова, што је практично никакав “поклон” имајући
у виду неефикасност и слабу уређеност рада ове Агенције; и да
затражи писано изјашњење од послодавца за прекид радног
ангажовања или друге мере које га доводе у неповољнији положај –
што је посебно цинично решење јер са тим писаним изјашњењем
буквално не може ништа да уради у неком даљем поступку заштите
својих права.

*
М.М: У претходном периоду се често помињала могућност лакшег
ангажовања страних радника као разлог за доношење измена овог
закона. Како теби то изгледа?
М.Р: Једна од основних сврха доношења овог закона открива се у
члану 6. ставу 4. нацрта, којим је предвиђено радно ангажовање
страних држављана: “Странац коме у складу са визним режимом за
улазак у Републику Србију није потребна виза може да се радно
ангажује на пословима у складу са овим законом, без обавезе
прибављања дозволе за рад странаца у складу са законом којим се
уређује рад странаца, за време док краткотрајно борави у Републици
Србији у складу са прописима којим се уређује боравак странаца.”
Ово је вероватно најскандалозније решење у нацрту, будући да се
њиме у потпуности дерогирају Закон о странцима и Закон о
запошљавању странаца, односно процедура за добијање радне
дозволе за странце. Тиме се озакоњује систем рада на црно
странаца из 95 земаља из којих је могуће ући у Србију без визе, а
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међу којима су и дестинације са којих традиционално долазе раднициимигранти (као што су Индија и Турска). Рад на црно ових лица је
присутан у огромној мери у последње време, о чему нас је известила и
инспекција рада у више наврата.
Имајући у виду да су странци углавном затицани без радне дозволе на
пословима грађевине, и то на инфраструктурним објектима за чије је
радове држава плаћала приватним компанијама, ово практично
значи озакоњавање незаконите праксе која је до сада постојала.
Тако нешто је сасвим неморално решење, а чини се да ће довести и
до даљег урушавања стандарда безбедности из заштите на раду,
која је овим законом само номинално решена и која неће моћи да буде
правилно контролисана у случајевима масовног ангажовања странаца,
да не помињем компликације у вези са сукобом овог закона са другим
законима.

*
М.М: У нацрту закона је у великој мери разрађен део који говори о
дигиталном пријављивању и одјављивању радника и радница. Раније
је било доста критика због непостојања писаног уговора, сада
предлагач уводи информационе системе као замену.
М.Р: Није сасвим јасно чему служи паралелна евиденција о овим
радним ангажовањима, зашто се не користи Централни регистар
обавезног социјалног осигурања? Мени се чини да не постоје разлози
за увођење информационог система Пореске управе, поред
функционалног ЦРОСО – требало би обратити пажњу на образложење
ове одлуке, ако га уопште буде.
Коначно, поставља се питање како ће десеткована инспекција рада
надзирати примену ових компликованих правила, нарочито када је реч
о дужини трајања рада у континуитету или у току једне календарске
године. Сасвим је сигурно да овим законом неће бити решен проблем
који је наведен као примарни основ за његово стварање (мада се сада
готово више не помиње) – а то је рад на црно, као и да
ће злоупотребе у примени закона бити огромне.

М.М: Да ли у нацрту закона налазиш неке погодности за раднике и
раднице?
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М.Р: Да напоменем и једно позитивно решење из члана 24. Лепо је што
се законописац сетио да сачува нека од социјалних права радника који
ради у овом режиму. Индикативно је међутим да сва та давања иду
на терет државе, дакле не залази се у интересе послодаваца које
ништа не кошта одржавање ових права њихових радника.
Разговор је водио Марко Милетић, уредник портала Машина
са кога и преузимамо овај чланак
Извор: Машина
Фотографија: Лиса Кристине
----------------------

Зоран Миливојевић
- ФОРМУЛЕ ЖИВЉЕЊА

Зоран Миливојевић за „Политику”:

Самостресирање

Особе које прецењују сваки неповољни догађај непотребно
сами себи повећавају стрес, а у основи тог процеса су
наметнути превисоки критеријуми и фантазија о катастрофи
која ће уследити уколико се они не испуне
Појам стрес је преузет из биологије. Када је организам у таквом окружењу
које не угрожава његово функционисање, он није у стању стреса. Међутим,
када се одређени параметри у окружењу измене тако да организам мора да
се појачано прилагођава да би одржао своју унутрашњу равнотежу
(хомеостазу), тада улази у стање стреса. На пример, када је спољашња
температура оптимална, организам није у стресу, али ако се она драстично
спусти или повећа, тада организам улази у стање стреса. У случају да је
температура веома снижена, организам убрзава метаболизам да би се
загрејао и да би спречио потхлађивање. У случају да је температура
значајно повишена, организам почиње да се појачано зноји како би се
охладио. Уколико организам не успева да се довољно загреје или охлади,
наступа стање шока, а затим и смрт.
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Ова биолошка метафора је пренета и на психосоцијалну сферу. То значи да
су одређени догађаји у животу означени као „психосоцијални стресори”
који доводе особу у стање стреса. Другим речима, постоје одређене
промене у животу или неки стални утицаји који код људи изазивају стрес
који их покреће да се прилагоде тим променама.
Непријатна осећања
За разлику од биолошких параметара који су задати и важе за све
организме, људи су личности које се међусобно разликују. У основи, људи
не реагују на објективне догађаје, него реагују на значење и важност које
су приписали тим догађајима. То значи да оно што је за једну особу
стресор, за другу није. Такође, оно што је за једну особу најснажнији
стресор, за другу особу може бити стресор благог интензитета.
Иза речи стрес крију се наше непријатне емоције које се појављују онда
када проценимо да је угрожено нешто што је за нас вредност. Непријатна
осећања су сигнал да нисмо прилагођени и она нас покрећу на неку од
стратегија прилагођавања. Што нам је нешто важније, то је непријатно
осећање снажније.
Управо у приписивању важности неким догађајима или животним
ситуацијама крије се да ли ће особа нешто доживети као стрес и, ако
доживи, колико ће тај стрес бити снажан. На пример, људи могу да
смањују стрес тако што отписују важност неким догађајима. Неке од тих
техника се уче на одређеним курсевима јоге. Циљ је да без обзира на то
шта се догађа у стварном свету, људи задрже свој унутрашњи мир и
спокој.
За разлику од описаних особа, постоје и они који прецењују сваки
неповољни догађај и који тако сами себи повећавају стрес. У основи овог
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процеса су превисоки критеријуми које особа себи намеће и фантазија о
катастрофи која ће уследити уколико не испуни своје критеријуме. То
можемо означити као претерану савесност.
Пример могу бити људи који желе да све што раде – раде савршено. То су
перфекционисти који верују да, ако нешто не ураде како треба, дакле
савршено – да ће се осрамотити и показати другим људима да су
неспособни. Што особа више тежи савршенству, то ће више времена
проводити на датом задатку. Како има бројне задатке, то ће је довести до
тога да не може да их правовремено испуни, тако да ће почети сама себе да
прогања да је неспособна, неорганизована и слично.
Људи који верују да онај ко не ради не треба ни да једе, имају императив
да непрестано нешто раде. Како они себи забрањују одмор и забаву, које
дефинишу као губљење времена, претераним радом себе доводе у стање
хроничног стреса. А ако престану да раде, осећају се бескорисно, почињу
себе да презиру и полако улазе у депресију.
Људи који желе да угоде свима, који не знају да кажу „не”, који избегавају
конфликте, помажући свима, изгубе време за себе, престану да воде рачуна
о себи и такође уђу у стање хроничног стреса.
Доказивање своје вредности
Вероватно су најугроженији они који имају императив да све што раде,
раде веома брзо, јер њихово убрзање појачава стрес и доводи их у
конфликт с „успореним” окружењем.
Шта је решење за оне који гоне себе до крајњих граница, повећавајући већ
постојећи стрес? У већини случајева они то раде како би и пред другима и
пред собом доказали да вреде. Потребу да доказује има он ај који сумња.
Зато је решење да одбаце ове императиве којима наводно доказују да
вреде, те да своју вредност прихвате безусловно. То им омогућује да себи
постану пријатељи, да се не прогањају, већ да науче и да сами себе негују.
Живот је стресан, није добро ни за психу ни за тело тај стрес повећавати.
--------------------ЗДРАВЉЕ

Хипертензија или високи
крвни притисак – исхрана и
навике које помажу
04.06.2021.
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Болести срца и крвних судова су већ
годинама водећи узрок умирања у Србији.
Хипертензија или високи крвни притисак
је међу најчешћим болестима срца. Које
су навике и каква исхрана помажу код
овог здравственог стања
Када се посматрају узроци смрти у нашој земљи, у 51,8 одсто
одговорна су срчана обољења. Ово је податак из 2018. године. Те
године је од болести срца и крвних судова умрло 52.663 грађана
Србије. Хипертензија или високи крвни притисак је међу најчешћим
болестима срца. Како предвиђају британски стручњаци, до 2025.
године свака трећа особа ће патити од високог крвног притиска.
Хронична хипертензија, ако се не третира на одговарајући начин –
медикаментозном терапијом, правилним навикама у исхрани и
променом штетног животног стила – може да оштети крвне судове.
Ошећени крвни судови могу да доведу до атеросклерозе, срчаног и
можданог удара.
Премда се овај здравствени проблем јавља најчешће међу старијим
становништвом, последњих година се све више примећује спуштање
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старосне границе међу оболелим од хипертензије. Томе доприносе
убрзани темпо живота, велики степен стреса, лош баланс између
посла и слободног времена… Недостатак слободног времена
онемогућава или отежава правилну исхрану и физичко активност.
Међутим, и поред ових објактивних проблема, сваки човек, без обзира
на пол, године старости и радне обавезе, може много да учини за своје
здравље. Једноставне, мале измене када су у питању исхрана и
животне навике могу да допринесу да хипертензија не буде страшна
пресуда.

Хипертензија и исхрана

Здрава исхрана, која подразумева доста поврћа, воћа, интегралних
житарица, семенки, посног меса, рибе и умерене количине млечних
производа – добро решава проблем високог крвног притиска. Исхрана
је важна компонента сваке терапије хипертензије.
Со
Појави високог крвног притиска може да допринесе унос велике
количине соли. Разлог томе је, пре свега, што со нарушава механизам
регулисања хормона. Поред тога, со задржава воду у организму. То
доводи до још већег притиска на крвне судове. Потребно је, дакле, да
се у великој мери смањи количина соли која се уноси путем исхране.
Калијум
Калијум неутралише дејство соли. Дакле, ако се повећа унос овог
елемента, доћи ће до смањивања концентрације соли у организму.
Одлични извори калијума су: риба, банане и парадајз.
Лактобацилус – добре бактерије
Фински и јапански научници открили су 2004. године да намирнице које
садрже лактобацилус културе – попут киселог млека и јогурта – могу
да снизе крвни притисак. Унос ових намирница помаже код снижавању
притиска оних особа које имају умерену хипертензију.
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Омега-3 масне киселине
Риба, пре свега морска, богата је омега-3 масним киселинама које могу
да снизе крвни притисак и смање ризик од тромбозе – слепљивања
крвних ћелија и образовања тримба. Лосос и сардине су најбогатији
омега-3 масним киселинама.
Фолна киселина
Повећан унос фолне киселине кроз исхрану, показала су истраживања,
доводи до снижавања крвног притиска. У добре изворе фолне
киселине спадају: сочиво, зелено лиснато поврће и јагоде.

Хипертензија и здраве животне навике
Медикаментозна терапија никада није довоља за свеобухватан
програм лечења. Хипертензија захтева да се промене и исхрана и
животне навике.
Физичка активност
Редовна физичка активност снижава систолни и дијастолни притисак.
Ово је одавно познато и потврђено бројним научним истраживањима.
Упражњавање редовних физичких активности не мора да изискује
много времена и напора. Пола сата жустре шетње, али обавезно
сваког дана, довољно је за регулисање крвног притиска.
Уколико је потребно у већој мери снизити крвни притисак, помоћи ће
примена енергичнијег програма вежби током дужег периода. Али ово
не треба да плаши. Познато је, када једном (поново) навикнемо тело
на већу физичку активност, она постаје насушна потреба коју једва
чекамо да задовољимо.
Телесна тежина
Кључни чинилац у превенцији хипертензије јесте одржавање идеалне
телесне тежине. Такође, код особа које пате од повишеног крвног
притиска, смањење телесне тежине може да помогне. Стручњаци,
штавише, тврде да сваки изгубљени килограм снижава систолни
(горњи) притисак за једну јединицу.
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Алкохол
Сама конзумација алкохолних пића може да доведе до повећања
крвног притиска. Са друге стране, конзумирање алкохола може и да
смањи корисно дејство лекова који су преписани за реулисање
хипертензије. Особе које пате од крвног притиска морају да смање
унос алкохола, а неке и да ову навику потпуно избаце.
Пушење
Није доказано да пушење узрокује појаву повишеног крвног притиска.
Међутим, оно представља фактор ризика за појаву бројних других
обољења, пре свега срчаних. Доказано је и да пушачи који пате од
хипертензије, тр-четири пута чешће обољевају од болести срца у
поређењу са непушачима хипертоничарима.
Стрес
Услед пораста нивоа кортизола (хормона стреса) у организму, може
доћи до тренутног пораста крвног притиска. Притисак се враћа у
нормалу убрзо након окончања стресне ситуације.
Стрес, међутим, може посредно да допринесе појави повишеног крвног
притиска ако особа погођена њим покушава да га се ослободи помоћу
алкохола или цигарета. Хронични стрес утиче штетно не само на
здравље срца већ може изазвати и појаву других органских обољења.
Зато треба наћи здраве начине како да се човек носи са њим и ублажи
га у тренуцима најјачег удара или непосредно након њих. И у овоме
може помоћи, између осталог, и правилна исхрана и здраве животне
навике – а онда се и хипертензија држи под контролом.
ИЗВОР ПЕНЗИН
---------------------РАЗОНОДА

Прослава?

Како године брзо пролазе. Тридесет година од матуре. Уз силне муке
и преписке договорили смо прославу и окупљање. Тридесет година од
великог школског растанка и одласка у „прави живот”. Нажалост, нису сви
могли доћи да се погледамо после толико година. Једногласно смо
изабрали кафану „Знак питања”. Свима познату, стару скоро 200 година, са
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великом историјом, ту дођосмо да прославимо нашу историју. Како већ
ред налаже, саставили смо неколико столова и поседали уз грају као на
великом одмору. Одједаред стакло је преправило столњаке, пепељаре се
пуне, конобар трчи око нас, ми у елементу далеко од стварности, као
подмлађени. Нижу се догодовштине, лепи тренуци, школске муке и
безбрижност младости у коју смо били уљуљкани. Пиће неког стиже, неко
од пића бежи, неко обара рекорде. Свечани ручак је био пауза између чаша
и флаша. И сад, после јела, креће озбиљно претакање и распричавање.
Први је кренуо Драган звани Гаги. Њега се мало и стидимо. Учествовао је
у неком ријалитију шест месеци, па га избацили једногласно. Одмах је
почео да нас завађава: те ја сам рекао да је он рекао оно што он није рекао.
Није ми јасно зашто стоји док прича. Док смо могли, слушали смо га.
Миливоје му рече: „Седи, један! Промашио си тему!” Ту поче Гаги још
више да виче и да се зачешљава. Радмила узе реч. „Сећаш ли се Гаги, свог
писменог рада о животном позиву кад завршиш школу? Хтео си да будеш
председник владе и да се возиш у ’мерцедесу'. Цео састав си посветио
карактеристикама и производњи „мерцедеса” и добио јединицу ко
врата”. Брже-боље Драган се спусти у столицу и прихвати се чашице.
Тишину је разбио Алекса, наш друг из далеког Бостона. „Људи, ово све
има у Америци, али доста јефтиније. Тамо је и бензин јефтинији, и храна,
и...”. Гледали смо у Алексу ко у Дизниленд.
Љуба правник приупита ме да ли знам нешто о историји кафане.
Рекох му оно што знам, да је кућу подигао Наум Ичко, после ју је купио
Милошев лекар Ећим-Тома. Ето, лекар отворио кафану, уместо
ординацију. Знао човек како најбоље српски народ вида ране и болести.
Љуба са закрвављеним очима поче да се смеје на име Ичко. Онда се
уозбиљи и поче да објашњава како је Наум Ичко сигурно био видовит. Тај
знак питања није без везе. И он би, као правник, могао и на Устав да стави
знак питања. Утрча Синиша синдикалац: „Ма, може тај знак питања и на
Закон о раду да се стави!” Е, онда су сви додавали којекакве институције и
турали знак питања. Да ли због пића, или због Ичка, мени се све то
уклапало и изгледало врло пригодно. Стева додаје „А светска правда,
Европска унија, Уједињене нације, дипломатија, образовање, спорт,
избори, демократија...” Већ сам видео како свуда лепо пристаје знак
питања.
Љуби кренуло пиће а чаша празна. На видику нема конобара. Пита
ме како се зове конобар, ја му, из шале, рече Ичко. Ух, грешка. Поче да се
дере: „Ичко, вина!”, „Ичко, долази овамо!” Остали за столом прихватише
Љубино дозивање: „Ичко, Ичко, Ичко!”. Видим ја конобар нас гледа из
дубине сале и разговара са шефом. Шта би? Неки проблем. Ови се деру ко
на екскурзији. „Ичко, Ичко, Ичко, вина!” Дође шеф ресторана право до
мене. „Молим вас, нема смисла, ово је реномирана кафана да тако дозивате
особље.” Приђе мом уху и шапну шта је чуо, тј. шта је цела кафана чула.
Јој срамоте, па нисмо то викали. Ичково име је врло безобразно звучало у
жамору кафане. Ауууу, колико смо се после извињавали и објашњавали да
је Љуба био фасциниран Ичком и његовом кућом у којој смо гости те да
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није никако рекао оно што су они чули. Ичко, Ичко, какву нам збрку
направи.
Интересантно је да смо у кафани „Знак питања”, после неколико тура
пића, имали одговоре на сва питања и решења за све проблеме.
Изгладисмо неспоразум и крену још једна тура пића уз, нормално, сиктер
кафу. Ичка нико више није помињао. У глас обећасмо да ћемо се видети на
прослави четрдесет година матуре.
Ноћ је била ведра и топла. Изашли смо испред кафане сви заједно и
онако збијени ко прави ђаци стадосмо укопани. Испред нас у свој својој
величини и лепоти указа нам се Саборна црква. Мисао је била само једна.
Дај Боже да се опет за десет година овде сви окупимо! Изнад нас је светлео
велики црвени „Знак питања”.
Бранислав Вукомановић

---------------------------Поштоване чланице, чланови, симпатизери!
ОБАВЕШТАВАМО све чланове Синдиката да је годишња
чланарина за 2021. годину иста као и за прошлу годину
- 550 динара.
Да бисмо могли да функционишемо нормално и наставимо
реализацију наших заједничких циљева - позивамо Вас да
уплатите чланарину за ову годину.
Уплату можете извршити на рачун
200-2696220101862-17. Удружење синдиката пензионера
Србије, Дечанска 14, 11000 Београд.
ВАШЕ МАЛО НАМА ЗНАЧI МНОГО

----------------------------------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.
Секретаријат УСПС

26

