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Ауторски текст поверенице за заштиту равноправности
поводом 1. октобра Међународног дана старијих

Старење, солидарност,
дигитализација
Бранкица Јанковић 1.10.2021.
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Међугенерацијска солидарност је вероватно један од најкомплекснијих
појмова јер представља у својој суштини различиту спрегу односа између
особа разних животних доба.

Иако појам делује једноставно и подразумевајуће било би корисно и
интересантно урадити неком приликом општу анкету са једним
једноставним питањем: Шта је за Вас међугенерацијска солидарност?
Вероватно бисмо били задивљени обиљем одговора и значења овог појма за
сваког појединца. А могуће је и да би људи застали на тренутак и запитали се
како да опишу шта им је прва асоцијација на помен ове две речи.
Више нивоа односа
Свакако, тај систем различитих односа одвија се на више нивоа, од оног
основног и најважнијег за појединца унутар породице, преко разних
заједница и организација, пословних и друштвених у чијем раду учествујемо,
па до државе и шире, регионалног и глобалног нивоа. Међугенерацијска
солидарност је важна за општи друштвени и економски развој. Тог развоја
заправо не би било без трансфера знања између генерација, а интензитет
развоја у великој мери зависи и одређен је начином и брзином тог преноса.
Чини се да се због брзине данашњег живота, која представља главну одлику
савременог друштва, не посвећује довољно пажње преносу знања, искуства,
па и вредности међу генерацијама и да се због тога друштва често одричу
вредног ресурса. Доба у коме живимо захтева да се изразимо у економским
параметрима и да све идеје, пројекте, програме и планове изразимо у тачно
израчунатим новчаним јединицама. То је прилично тешко када се говори о
вредновању међугенерацијске сарадње, солидарности и дијалога.
Могуће је, наравно израчунати неке ефекте ове врсте солидарности и
размене, нарочито оне сегменте који подразумевају размену добара и услуга
унутар генерација, али је немогуће измерити вредност размене емоција, које
су можда и најзначајнији делови мозаика овог сложеног друштвеног
конструкта.
Све наведено говори у прилог неопходности креирања институционалних
начина (нешто попут „међугенарицијских центара“) за пренос знања и
искустава, што не значи да не треба наставити даље паралелно
функционисање и унапређење неформалних начина, који увелико
функционишу и помажу нам да се лакше организујемо и снађемо у вођењу
живота. Многи друштвени механизми морају остати у домену немерљивих
вредности и остати у домену емоција и нематеријалних вредности.
Пријатељством на стереотипе
Људи често нису свесни колико пријатељства међу особама која припадају
различитим генерацијама утичу на лични развој и подстичу на промену
углова посматрања многих животних изазова. А највећа препрека у
развијању односа солидарности међу генерацијама су поменути стереотипи
и предрасуде које припадници једне генерације имају о припадницима
других генерација, а који заправо представљају поједностављену и погрешну
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слику базирану на доминантним мишљењима која се у јавном мњењу
формирају кроз разне канале утицаја.
Доминантна представа у јавности о старијима у јавности је да их је много и да
представљају терет за друштво, нарочито за системе пензијско-инвалидског
и здравственог осигурања, због зависности, болести и некорисности.
Неретки су прикази превара и насиља над старијима као последица њихове
немоћи и лаковерности. Са друге стране, ни млади често нису приказани као
вредни чланови друштва, већ као лењи, незаинтересовани за свет око себе,
себични и непоуздани – укратко, особе на које се не можеш ослонити.
Наравно, ништа од овога није истина (не спорећи да има појединаца са
различитим карактерним особинама, укључујући и ове негативне) и да тек
када се уђе у интеракцију са људима различитих доба, интересовања и знања
може да се сагледа грешка у индивидуалном и колективном приступу било
ком односу. Корист од међугенерацијске солидарности, дијалога и
разумевања нарочито је видљива код системских видова организације, попут
волонтерских сервиса, у којима се организују разне врсте волонтерских
активности које повезују готово све генерације на разнородним пословима и
темама и где се на један готово неприметан начин повезују људи
најразличитијих узрасних група, афинитета, знања и вредности.
Загрљај „на даљину“
Говорити данас, у актуелном друштвеном контексту, о овој теми без посебног
разматрања утицаја убрзаног развоја технологије – посебно дигитализације,
али све више и роботике било би неозбиљно. Поменути развој свакако
представља највеће људско достигнуће и нама који смо сведоци тог развоја
пружена је могућност да у реалном времену сагледавамо могућности за
примену тих технологија у различитим сферама живота, укључујући и
међугенерацијску размену, сарадњу и дијалог.
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Сусрети генерација данас се могу одвијати на много више нивоа и начина. До
пре само неколико година било је немогуће видети своју децу и најближе
који живе „преко океана“ чешће од једном годишње, или чак једном у две
или три године.
Данас је то захваљујући разним мобилним апликацијама, инсталираним на,
не више тако скупим, паметним телефонима, могуће реализовати сваког
дана, па, чак је и чување унука на даљину постало достижно. Наравно, нема
дилеме да загрљај и додир ништа не може заменити, али то не значи да не
треба користити могућности које су нам пружене. Са друге стране, исти овај
развој прети да створи нове поделе, нов јаз међу генерацијама па и ширу
друштвену поделу, ако друштво и држава не учине све што им од мера и
механизама стоји на располагању да спречи „дигиталну искљученост“
старијих грађана и нове облике „дигиталне дискриминације“. Треба имати у
виду да треба да се разумемо и да приликом дигиталног описмењавања
водимо рачуна о нивоу знања и годинама оних којима помажемо да
савладају те нове вештине. Нема ништа горе од тога да оставимо старијег
човека или жену пониженог након обуке која није прилагођена потребама и
претходном знању, јер их чинимо додатно несигурним у погледу нових
технологија.
Није исто рећи девојчици од 12 година и, примера ради, господину од 78 да
само треба да кликне два пута на Ф6, па инсерт … Родили су се у потпуно
другачије време, што је предност не препрека. Наравно, ако хоћемо да се
разумемо: старење, солидарност, дигитализација…али ништа без емоције.
Стари(ји) и језик
Временом се ствари мењају па и значење речи и израза. То је ствар и личног
и друштвеног развоја, а језик је тај који одражава стварност. Тако је и са
односом према старијима и старењу.
Култура старења врло јасно одражава и општу културе и чини је бољом ли
гором. Реч старац/старица некада је била на неки начин синоним за
мудрост, искуство, поверење, емоцију. Толико да је „старац“ био синоним за
таста у Западној Србији, што би значило да је у питању посебан знак
поверења. Данас је то сасвим другачије. Колико пута сте у градском превозу,
пошти, супермаркету, чули коментар попут „где је ова баба пошла?“ или „зар
овај деда нема негде другде да убије време?“
Томе су начином извештавања делом допринели и медији који су, поред
осталих баналности и вулгаризама произведених у времену лутања за новим
вредностима овом појму доделили негативну па и увредљиву конотацију.
Из општег наратива се стиче утисак да су старији проблем, баланс друштва,
бескорисна групација која је терет буџету али породицама. Све присутнији
тренд који фаворизује култ младости и физичког изгледа у медијима добија
свој израз кроз наслове „Одлично изгледа у шестој деценији, добро се држи
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за једну бабу“ или „Од лепотице до старице“ за неког ко је само одлучио да се
не фарба, или „Прегажена старица од 60 година“, „Покраден старац у
Краљеву“ и сл.
За паметног доста! Од каквог су значаја године за све ове вести?! Наши
најстарији суграђани завређују поштовање које се у значајној мери
рефлектује и кроз језик који се користи. Медији као одговорни партнери у
креирању културе говора требало би да употребљавају адекватније изразе за
старије суграђане којим наш језик обилује и промовишу теме које старост не
види само у негативном контексту.
--------------------ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, бивши судија Врховног суда Србије и
универзитетски професор у пензији

Шта ваља имати у виду у
санирању нарушених права
пензионера
Пензијско осигурање је, на основу члана 70. став 1. Устава, уређено
Законом о пензијском и инвалидском осигурању који, по члану 97. тачка 8.
највишег општег акта Србије, има системски карактер. Ово осигурање је
уређено по моделу међугенерацијске солидарности, тако да радно активна
генерација из бруто зарада уплаћује доприносе пензијском фонду, како би
по порестанку радног века из тог фонда до краја живота остваривала право
на пензију у висини сразмерној уплаћиваним доприносима. Важећи закон о
том осигурању може се мењати, али само новелирањем или новим
системским законом.
Уместо да брине о економској сигурности пензионера, нашта је
обавезује члан 70. став 2. Устава, Република Србија је 2014. године
Законом о привременом уређивању начина исплате пензија унередила
пензијска примања виша од 25.000,00 динара. За четири године колико је
тај сурогат закон примењиван корисницима пензија је исплаћивано мање
него што им припада, па се процењује да је држава кршећи право на
њихову имовину зајемчену чланом 58. Устава, остварила уштеду од око
сто милијарди динара.
Закон о привременом уређивању начина исплате пензија престао је
да важи крајем септембра 2018. године. Тиме, међутим, умањивање
пензија није престало. Оно је настављено по члану 80б Закона о изменама
и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који гласи:
„Изузетно од члана 80. овог закона до достизања финансијске одрживости
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система пензијског и инвалидског осигурања, пензије ће се усклађивати на
начин утврђен прописима којима се уређује буџет и буџетски систем“.
Умањења по овој одредби односила су се и на кориснике пензије чија
висина није прелазила 25.000,00 динара, према којима је сурогат закон
имао обзира. Новелирана одредба била је на снази годину и по дана,
колико је трајала и буџетска блокада усклађујућег раста пензија.
Пензионери којима се одаје признање да су „дали највећу жртву
економској и финансијској стабилизацији земље“, траже да им држава
исплати оно што им је сурогат законом ускраћено, и то са каматом.
Подржани од њихових синдикалних организација и бројних адвокатских
канцеларија, корисници пензије поднели су судовима више десетина
хиљада тужби. Пошто су се на том путу заштите њихових права јавиле
грешке и недоумице у приступу прописима или начину њихове примене, у
даљем тексту ће бити речи само о томе.
Непоуздан избор тужбе. – У знатном броју тужби постављен је
захтев за накнаду штете, што подразумева примену Закона о облигационим
односима а не Закона о пензијском и инвалидском осигурању који уређује
стицање и остваривање права на пензију. Ова два закона разликују се не
само у погледу садржине и карактера права, него и погледу застарелости.
По члану 376. став 1. Закона о облигационим односима, право на накнаду
штете застарева за три године. Према члану 6. став 2. Закона о пензијском
и инвалидском осигурању, право на пензију не застарева, осим
потраживања доспелих а неисплаћених износа утврђених тим законом. У
овом случају се ни изузеци из ове одредбе не могу применити, јер су
доспели а неисплаћени оброчни износи настали применом Закона о
привременом уређивању начина исплате пензије а не у примени Закона о
пензијском и инвалидском осигурању. Сурогат закон не може
суспендовати примену одредаба системског закона, без обзира на то што је
зауздани Уставни суд Србије нашао да може.
Кога треба тужити? – Најделотворније јесте да се тужба поднесе
против државе јер је по члану 173. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, Република Србија гарант обавеза фонда за остваривање права
на основу пензијског и инвалидског осигурања. Носилац државне
гаранције има статус јемца – платца који, по члану 1004. Закона о
облигационим односима, одговара солидарно са главним дужником (у
овом случају Републичким фондом ПИО), тако да поверилац (у овом
случају корисник пензије) може захтевати испуњење обавезе било од
главног дужника, било од јемца, било од њих заједно. Статус државе као
гаранта, комплементаран је њеној обавези да се стара о економској
сигурности пензионера, што је предвиђено чланом 70. став 2. Устава.
Ко може да тужи? – Легитимацију за подношење тужбе имају
корисници пензије. Према члану 6. став 1. Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, пензија је лично право и не може се преносити на
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друга лица. Али, после смрти корисника пензије, легитимацију за
подношење тужбе стичу њихови наследници, јер потраживања
узурпираних износа пензија улазе у састав имовинске масе оставиоца.
Такав став заступа и Уставни суд Србије у одлуци Уж. 5171/15 од
08.02.2018. године, где је речено: „Право на враћање одузете имовине има
некадашњи власник, а уколико он није жив то право припада његовим
наследницима чије се својство утврђује само за потребе поступка враћања
имовине.“ Подносилац тужбе може бити корисник пензије али и више
корисника ако постоје услови за примену прописа о супарничарству. Ко
може да тужи, може и да прими правноснажном пресудом утврђене износе
ускраћених пензија.
Ко се може обратити Европском суду за људска права? – Према
одредбама чл. 34. и 35. Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода, поступак пред Европским судом за људска права може
покренути свака особа, група лица и невладина организација, али тек када
буду исцрпљени сви унутрашњи правни лекови, под условом да
представка буде поднета у преклузивном року од шест месеци од
доношења (читај-достављања) правноснажне пресуде. Појединац и група
лица то могу учинити ако су жртве повреде људских права и слобода.
Невладина организација то може учинити ако се бави заштитом људских
права и слобода својих чланова или грађана уопште. У оба случаја,
повређена права или слободе морају бити обухваћени Конвенцијом.
Процесна легитимација невладине организације омогућује да се у улози
подносиоца представке нађе и одговарајући синдикат јер он, по члану 55.
став 1. Устава, има статус удружења грађана, а пошто су удружења
грађана, по члану 2. став 1. Закона о удружењима, невладине недобитне
организације, и синдикат који штити интересе корисника пензије може
бити подносилац представке пред Европским судом за људска права.
Ко још у Европи може пружити заштиту? – Заштиту у овом
случају може пружити и Комитет за социјална права Савета Европе, путем
колективних жалби, уколико буде повређена Европска социјална повеља,
коју је у већем делу ратификовала и Србија. Али, пошто није ратификовала
одредбу о систему колективних жалби, приступ овом органу био би могућ
само преко међународних невладиних организација које имају саветодавни
статус у оквиру Савета Европе и оне се налазе на посебној листи.
Колективне жалбе испитује Комитет независних експерата, а уколико нађе
да је систем социјалне сигурности нарушен, упућује се препорука да се
повреде отклоне. Ова заштита није условљена претходном интерном
заштитом.
---------------------
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Непотребна узбуна
Лажна узбуна коју су подигли војни пензионери,
обилато испраћена у медијима, направила је проблеме
свим пензионерима, који су сатима чекали у редовима,
како би поднели захтев ПИО Фонду за повраћај
неисплаћеног новца, до истека некаквог рока, некаквог
последњег дана
Протеклих месец дана били смо сведоци велике узбуне и
комешања међу пензионерима у читавој Србији. Све је изазвано
информацијом коју су медијима пласирали војни пензионери, да је
последњи дан септембра уједно и последњи дан за покретање
тужбе против ПИО Фонда за повраћај новца.
Конкретно, ради се о пероду од 2014. до 2018. године, када су
пензионери примали своје пензије на основу Закона о привременом
уређивању начина исплате пензија. У том периоду, на основу
примене тог "привременог" неуставног закона, влада Србије остала
је дужна пензионерима више од 800 милиона евра, главног дуга и
око 400 милиона евра камате, што укупног износи милијарду и
двеста милиона евра.
Није то никаква тајна. Сви у Србији то знају. И пензионери и
влада и ПИО Фонд. У свим контактима представника пензионерских
организација и представника Владе Србије, разговара се и о томе,
како тај проблем решити.
Док се проблем не реши, у протеклом периоду велики број
пензионера, више десетина хиљада, а можда и више од сто хиљада
пензионера, покренуло је неку врсту судског спора против ПИО
Фонда. Једни су покренули управни спор, како би доказали да је тај
"привремени" закон неуставан, а други су покренули парничне
спорове пред редовним судовима, тражећи одмах накнаду штете.
И једни и други завршили су пред Уставним судом, који је
почетком 2019. године, у медијима објавио да више неће да се бави
пензионерским питањем из те области.
Пре тога, наша организација подносила је два пута Уставном
суду иницијативу за оцену уставности поменутог закона. Први пут је
иницијатива одбијена са образложењем да у држави нема новца, па
је неоправдано и тражити било шта од државе. На другу
иницијативу Уставни суд никад није одговорио.
Више пута смо подносили ургенције, организовали протесте,
ургирали преко медија, организовали Округле столове са
најстручнијим људима у земљи.
Одговора од Уставног суда није било.
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Због ћутања Уставног суда и прекорачења свих рокова,
адвокати који су интензивно радили на решавању тог питања,
окренули су се Међународном суду правде у Стразбуру.
Ситуација је таква, да је Суд у Стразбуру прихватио неке од
захтева који су поднети у име пензионера и узео их у разматрање.
Упутио је Влади Србије захтев да им се достави тачна цифра
колико је Влада Србије дужна пензионерима, као и да им се достави
стручна процена, да ли је умањење пензија морало да буде у
толиком износу, или је могло да буде мање.
Подсећамо вас да је из Владе стално понављано да су пензије
умањене 10 одсто, што у самој суштини није било тачно. Пензије су
умањене 10 одсто на читаву масу новца који се користи за
исплаћивање пензија, а пензије су умањиване степенасто од 5 до 25
одсто.
Такође је из Владе пласирана кроз медије вест да су се
пензионери добровољно одрекли дела својих пензија, како би
помогли својој држави да изађе из финансијске кризе. Без обзира
што пензионери нису ничим допринели тој кризи, него лоше
недомаћинско пословање на нивоу државе, као и лоповске
приватизације којима је Србија обиловала, пензионери се никад
неће одрећи својих на основу закона зарађених пензија.
И где смо данас?
Чекамо решење Суда у Стразбуру, или одлуку Владе Србије,
да пензионерима врати оно што је њихово и што им је својом
одлуком и одлуком Скупштине одузела.
Став свих пензионерских организација је јединствен: Каква год
да буде одлука донета у Стразбуру, или каква год буде одлука
Владе Србије, она мора да важи за све пензионере у Србији. Нема
везе ко је тужио и ко није тужио. За све мора да важи исти третман.
Ако се врати новац једном пензионеру, мора да се врати свим
пензионерима.
Шта није било у реду у информацијама које смо у медијима
читали последњих месец дана? Управо то да право на повраћај
новца имају само они који су тужили.
А зашто смо уопште тужили?
Тужили смо да бисмо Влади и Скупштини Србије показали да
смо незадовољни начином на који поступају са пензионерима, да им
покажемо да ништа нисмо добровољно дали, већ да су нам отели,
да им кажемо да им то никада нећемо опростити и да ћемо их
терати до краја. А ако ми резултат свог рада не будемо дочекали,
задужићемо наше синове, кћери и унучад, да наставе тамо где смо
ми заустављени.
Зато смо тужили.
Значи, никакви рокови 30. септембра нису прошли.
Ко хоће да тужи ПИО Фонд, може то да уради и у наредним
месецима, и идуће године, итд.
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Неодговорно је било, да у јеку пандемије, када је било и по
седам, осам хиљада заражених, било ко позива пензионере, да се
масовно крећу користећи градски превоз, да чекају више сати
збијени у редовима, како би предали захтев за повраћај новца ПИО
Фонду, или попуњавали пуномоћја адвокатима.
Стварно, НЕОДГОВОРНО!
Ако је и од војних пензионера, који су иначе познати по томе да
имају смисла за организацију, ипак је превише.
Љубиша Бабић,
генерални секретар УСПС

--------------------НИН, 3688, 02. 09. 2021.
Супротно тврдњама председника, пензије данас нису највеће, а
одавно не прате плате

Српска бајка са тужним крајем
Милан Ћулибрк, главни и одговорни уредник
Док Александар Вучић тврди да су „пензије данас највеће
у савременој историји Србије“, званични подаци показују да су
оне реално за 1,6 одсто мање него што су биле када су на власт
дошли СНС и СПС. Још више су вределе 2009, али је тада и
почео суноврат. У међувремену је просечна пензија пала са 62,3
на само 45 одсто просечне нето плате
До краја године просечна плата у Србији биће 610 евра и
престижемо Бугарску, у којој је просек 580 евра, а пензионерима
обећавам да ћемо се трудити да пензије, колико је могуће, што више
прате плате, изјавио је председник Александар Вучић 23. августа на
Хепију. Дан раније, на седници Главног одбора ПУПС-а, рекао је да
је добро разумео кључни захтев лидера те странке и министра
Милана Кркобабића да пензије прате плате. „Нисам сигуран да ће
сто одсто то моћи да буде тако, а имате моје обећање да ћу се
трудити“, поручио је Вучић и још једном поновио да су „пензије
данас највеће у савременој историји Србије“. Уместо демантија,
уследио је аплауз.
И док „баке и деке“, ако је судити по Вучићевим речима, чека
светла будућност, садашњост и прошлост изгледају нешто
мрачније. Према подацима Министарства финансија (Основни
макроекономски индикатори), реално је просечна пензија данас
мања него 2012, када су на власт дошли СНС и СПС. Иако је од
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тада до данас просечна пензија номинално повећана за 48 одсто, са
19.788 на 29.381 динар, реално је за 1,6 одсто мања. Другачије
тешко да је и могло бити ако се има у виду да је од последњих 12
година седам година реално падала, а само пет расла. Зато је, када
се све сабере и одузме, данас реално мања него 2012, а још мања у
односу на 2009, када су пензије почеле да се „топе“ и тај тренд је, са
повременим паузама, трајао све до последње четири године. Према
томе, чак и ако полази од тога да историја почиње од њега, Вучић
није у праву, јер су пензије, ако се посматрају кроз куповну моћ,
реално биле највеће пре 12 година, у време када је Влада зависила
од ПУПС-а, на чијем је челу био Кркобабић сениор, Миланов отац
Јован.
У првим годинама после 5. октобра 2000, када је по тврдњама
напредњака почео колапс српске привреде, реални раст пензија био
је двоцифрен – у 2001. су повећане 17,9 одсто, а наредне за још
16,8 одсто. Истине ради, у то време биле су мизерне, али су до
2008, до „историјског помирења“ ДС-а и СПС-а, реално повећане
105, а номинално 291 одсто, са 4.505 на 17.639 динара. А онда је, у
рану јесен 2008. направљен иницијални грех, једнократним
повећањем пензија за 10 одсто у тренутку када је цео свет
запљуснула рецесија, изазвана финансијском кризом, за коју су
министри Млађан Динкић и Божидар Ђелић тврдили да ће нас
заобићи и да она може да буде „наша развојна шанса“. Али, није, па
је већ 2009. БДП Србије пао 2,7 одсто. Упркос томе пензије су
наставиле по старом и те године су реално повећане 3,5 одсто, са
16.639 на 19.788 динара. Притиснута растућим минусом у буџету, из
којег се значајан део новца издвајао за исплату пензија, држава је
практично замрзла пензије и оне су 2010. реално смањене 5,8
одсто, а наредне године за још 3,6 процената. То значи да су, према
званичним подацима, 2009. реално вределе више за десетак одсто
него данас, иако су у међувремену повећане са 211 на скоро 250
евра.
Игром случаја, од 2012. и доласка напредњака на власт
пензије су реално почеле да расту тек 2018, када је Вучић изабран
за председника, дакле када оне више нису биле његово уставно
овлашћење, јер је за пензиони систем и усклађивање пензија
формално надлежна Влада, на чијем је челу већ три године Ана
Брнабић. Зна се, међутим, ко доноси одлуке, а тако је и 2019.
усвојена „швајцарска формула“, по којој се сваке године пензије
повећавају за 50 одсто инфлације и 50 одсто раста плата. С
обзиром на то да су цене од усвајања те формуле до ове године
расле спорије од два одсто, по том основу су пензије увећаване за
мање од једног процентног поена, плус за половину раста нето
зарада. Аутоматски је, сасвим супротно захтеву Милана
Кркобабића, просечна пензија била све мања у односу на просечну
плату. И док је његов отац Јован инсистирао да просечна пензија не
може да буду мања од 60 одсто просечне зараде (у 2009. била је
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62,3 одсто), у јуну 2021. пала је на 45 одсто - 29.384 према 65.070
динара. До тога је дошло јер су у међувремену просечна примања
најстаријих повећана за мање од 10.000, а зараде за више од 33.000
динара.
Својеврсни је парадокс да су реално пензије биле највеће
2009, у години у којој је цео свет, па и Србију запљуснула рецесија,
а пад БДП-а пратило је и смањење просечне плате са 32.746 на
31.733 динара. Истовремено, уз цене, трошкове живота и минус у
државној каси, порасле су и пензије, номинално за чак 12 одсто, са
17.639 на 19.788 динара. Том расту „кад му време није“, кумовао је
споразум Бориса Тадића и ДС са лидерима СПС-а, ЈС и ПУПС-а,
Ивицом Дачићем, Драганом Марковићем Палмом и Кркобабићем
сениором, који је најгласније инсистирао да просечна пензија не
може бити мања од 60 одсто просечне плате. Због тога је једна од
првих одлука владе Мирка Цветковића, иако су и премијер и
министарка финансија Диана Драгутиновић били свесни последица,
било једнократно повећање пензија за 10 одсто, па је након још
једног, редовног усклађивања у октобру, те 2008. просечна пензија
била реално за 14,2 одсто, а номинално за чак 29 одсто већа него
годину дана раније – 17.639 уместо 13.612 динара. Највећи цех те
повишице, нажалост, платили су, уз извесну временску задршку,
сами пензионери и јавне финансије земље, јер је већ у 2009.
буџетски дефицит удвостручен, са 47,5 на 92,6 милијарди динара.
Већ до 2012. минус у државној каси нарастао је на рекордних 213
милијарди, а држава се опасно приближила рубу банкрота, због чега
је Вучић као премијер у јесен 2014. спровео „фискалну
консолидацију“, која се у великој мери свела само на смањење
примања делу пензионера.
На тај начин држава је, по неким проценама, уштедела више
од 600 милиона евра, а Јован Тамбурић, председник Удружења
синдиката пензионисаних војних лица Србије недавно је за Данас
изјавио да би држава, уместо обећања, требало прво да обештети
пензионере за смањење пензија од 2014. до 2018. у износу од 834
милиона евра. Ако се има у виду да су пензије биле смањене само
половини „бака и дека“, са примањима изнад просека, испада да је
сваког од њих држава закинула за око 1.000 евра, а неке и за више
хиљада евра.
Управо због тога, на Вучићеве најаве да ће 2021. значајно
повећати пензије и да ће у фебруару, уочи председничких,
београдских, а вероватно и ванредних парламентарних избора,
сваком од пензионера исплатити нову једнократну помоћ од по
20.000 динара, професор Миодраг Зец, који је пензионисан након
фискалне консолидације, па лично и није оштећен, председнику
поручује да би, ако већ има пара у буџету, прво требало да врати
оно што је узео.
„Пензиони систем један је од најважнијих стубова сваког
друштва, а основна карактеристика доброг пензионог система је да
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је стабилан и предвидљив, да се промене не могу примењивати
ретроактивно. Друга битна ствар је да се пензија обрачунава само
на основу уплата доприноса током радног стажа. Та начела су више
пута дерогирана и нису поштована, јер се у социјализму стално
експериментисало и уместо да пензије буду вид штедње, њима се
решавао читав низ других, политичких, статусних и социјалних
питања, па су појединци из номенклатуре, војске, полиције и тајних
служби пензионисани са 30, 40 или 50 година живота. Уз то, било је
доста манипулација, јер су пензије одређиване само на основу
уплата доприноса у последњих 10 година, а не током целог стажа.
Зато се током транзиције наметнула потреба реформе тог система,
али она никада до краја није завршена, иако су 2002. ударени добри
темељи за то, када је одлучено да се пензије обрачунавају на
основу уплата доприноса за све године радног стажа. Нажалост, у
Вучићевој ери урађено је нешто што нико никада пре њега није
урадио. Он је по неком свом социјалном и политичком кључу одузео
право делу пензионера, пре свега средњој класи, која је
најредовније и уплаћивала доприносе. Тиме је послао најопаснију
поруку да се не исплати улагати у пензије. Зато сада многи уплаћују
доприносе само на минималну зараду, а после ће се испоставити да
се са том пензијом не може живети. Било какво експериментисање
са пензијама је врло опасно“, упозорава Зец и наглашава да је
стабилан и предвидив пензиони систем битна основа и рационалног
привредног система и уређеног друштва, те да се по њему виде и
карактер и озбиљност неке државе.
Уз опаску да је одлуком о смањењу пензија само једном делу
пензионера Вучић показао да је „највећи непријатељ средње класе“,
Зец подсећа и да се Уставни суд прогласио ненадлежним да
разматра жалбе пензионера који су тражили да им држава врати
оно што им је отела, па због тога они не могу да се жале ни суду у
Стразбуру. У међувремену, оно што је одузела неким пензионерима
власт је поделила свим грађанима на равне части, па и онима
којима помоћ није била потребна, чиме је нанела додатну неправду
пензионерима, закључује Зец.
У међувремену стање у ПИО фонду је неупоредиво боље.
Својевремено је више од 40 одсто недостајућег новца за пензије
морало да се дотира из државне касе, а ресорна министарка Дарија
Кисић Тепавчевић је потврдила да за исплату мајских пензија ПИО
фонду запослених није исплаћен ни један динар из буџета. Можда
ће и због тога у државној каси остати нешто новца за фебруар 2021,
за нови поклон од по 20.000 динара сваком пензионеру. Вучић
сигурно зна да скоро милион пензионера прима мање од просечне
пензије, која је у јуну била 29.739 динара и није случајно на седници
ГО ПУПС-а рекао да су најстарији „нека врста тихе већине“. А већ у
изборној ноћи знаћемо и ко је „гласна већина“. Без обзира на то што
ће у децембру 2020. просечна пензија пасти испод 41 одсто
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просечне зараде, ако она, као што је Вучић обећао, буде 610 евра. И
то је кључни проблем кад се много обећава.
---------------------

Вучићева предизборна удварања „бакама и декама“

Председник туђим новцем
купује гласове на изборима
Милан Р. Ковачевић, редовни члан Научног друштва
економиста Србије
Имам предлог за Александра Вучића, нека овај пут наше
новце другачије употреби. Ко гласа нека добије ваучер, па да
само они који су гласали добију назад део свог новца. Тако
ћемо можда боље сазнати шта мисле разочарани у изборе. А не
да купује гласове и да „поклон“ исплатама једнаких износа
свим пензионерима квари пензиони систем
Партија уједињених пензионера Србије, ПУПС, има
пензионере у имену, па се често њима и удвара. А пензионери,
нажалост, и немају репрезентативно удружење. ПУПС „воли“
пензионере, јер они имају 1,7 милиона гласова. Али је неславно баш
ПУПС са СНС-ом био део коалиционе власти када је једини пут у
нашој историји одлучено да се четири године не исплаћује добар
део натпросечних пензија, које су заслужене и одређене важећим
решењима о месечној пензији. Тако је пензионерима одузето око
600 милиона евра и више се не помиње враћање те отете имовине,
а наставља се реституција имовине коју су одузели други режими.
ПУПС се, ето, није сетио да би и тај дуг требало да буде враћен.
То узимање од пензионера било је крупно рушење система
пензијског осигурања, који се своди на то да се плаћају доприноси
да би се заузврат добијала пензија у складу са висином плаћених
доприноса и трајањем тог плаћања. Није поштована законом
прописана гаранција државе за исплату пензија. Висина месечне
пензије се свима одређује по односу плате на коју је обрачунаван
допринос и просечне плате. Плаћање доприноса за пензије је врста
штедње, која има сврху да старима и инвалидима обезбеди приходе
у некој размери са зарадама на које осигураници плаћају допринос.
А одузети великом делу пензионера део права и имовине је
дискриминаторна отимачина, која не би смела да опстане.
Пензије нису, нити смеју бити социјална давања онима који
више не могу да раде, а „поклон“ исплате од Вучића једнаких износа
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свим пензионерима је демагошко кварење пензијског осигурања,
које је нажалост отишло код нас дотле да је у једном периоду
одлучено да се пензије усклађују како и колико неко, односно он,
одлучи да то може буџет поднети. Социјална брига требало би да
буде (а нема је) усмерена на оне који немају приходе, били они
пензионери, незапослени или други у невољи.
Били су и законом одређени и проценти учешћа укупних
исплата за пензије и плата у јавном сектору у БДП-у, али су само
пензије остале умањене и испод тог лимита, а за јавни сектор се то
није поштовало. Пензионерима су само подељене похвале, што су
наводно „пристали“ да највише допринесу стабилизацији државних
финансија.
А онда је на сва звона уведено усклађивање пензија
„швајцарском формулом“, што звучи више него што ваља. Речено је
да су пензионери то оберучке прихватили, а не зна се да их је ико
икад за то питао. Пензије се тако сад усклађују једном годишње за
половину раста зарада и половину стопе инфлације. Али, тек кад и
једно и друго порасте, тек нередне године и пензионерима припадне
„усклађивање“. Њима се придикује о некаквом усклађивању
просечних пензија са просечним платама, а статистика бележи да је
2012. просечна пензија биле 55,6 одсто просечне нето плате. Од
тада су пензије само заостајале и у 2020. су спале на 46,2 одсто
просечне плате. Исти тренд се наставља и у овој години, па је у
јануару просечна пензија била 46,6 а већ у мају 45,2 одсто.
Али, како се приближавају избори поново се све чешће
помињу пензионери. Вучић обећава веће пензије, али не каже како и
колико, да би неистина била мања. А председник ПУПС-а је срочио
формулу ППП обећавајући поетично да „пензије прате плате“. Увек
има оних који не препознају лажна обећања. А и много их је, па
добар део тих лажних обећања и прође. Вучић ће опет свим
пензионерима, па и другим грађанима, „поклањати“ новац који им је
претходно узео. И то сваком исти износ, јер је и свачији глас једнако
важан за одржање на власти. А како власт ради и даље ће се
сакривати и грешити, али и на сва звона тврдити ход у благостање.
Али, ако разгрнемо ту лавину неистина, шта ће се збити?
Вучић ће наставити туђим новцима куповати гласове за себе и своју
коалицију на власти. Изаћи ће само пола грађана на изборе и он ће
од њих скупити велику већину. Она друга половина разуме да ни
уставно право сваког грађанина да бира и буде биран у стварности
не важи, па и не гласа. Вучић ће именовати одане му људе, који ће
бити „изгласани“. А имам предлог за њега, да се прошири и такво
„гласање“. Нека овај пут наше новце Вучић другачије употреби. Ко
гласа нека добије ваучер, па да само они који су гласали добију
назад део свог новца. Тако ћемо можда боље сазнати шта мисле
разочарани у наше изборе. А не да купује гласове. Избор би остао
лош, али би бар било више бирача.
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Кркобабићу и његовом ПУПС-у желим да бар једном и испуни
обећано. А то му је лако баш његовом формулом „ППП“. Да би
заиста пензије пратиле плате нека предложи и постигне да звучна
„швајцарска формула“ буде замењена простом одредбом - кад у
једном кварталу просечна пензија падне испод 50 одсто просечне
плате, да се у наредном пензије повећају за проценат за који су
пензије већ пале испод 50 одсто просечне плате. Па, како је
просечна пензија у првом кварталу ове година била 46,3 одсто
просечне плате, да се за наредни период увећају да би достигле
половину просечне зараде.
Пензије су у претходном веку неко време исплаћиване
трошећи само део наплаћених доприноса. Сад је неопходна
субвенција из других прихода буџета, у чијем стварању учествују и
пензионери. Занимљиво је да је у мају 2021. за све исплаћене
пензије запослених било довољно новца у наплаћеним
доприносима запослених. Чувањем принципа пензијског осигурања,
повећава се и поверење у њега. Доприносе наплаћује и пензије
исплаћује Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, а на његов
рад немају утицаја ни пензионери, ни осигураници који плаћају
допринос. А са фондовима уопште требају управљати
професионалне организације које раде у њихову корист, а не
одабрани из власти. Фонд исплаћује поред пензија и много другога,
а његова имовина у некретнинама је предата другима. Осигурање
пољопривредника није солидно засновано. Све то би требало
поправљати и јачати пензијско осигурање. Али, пре тога треба
стварати правну демократску државу.
---------------------

Лекови у Србији касне и по
неколико година у односу на
Европску унију
ИЗВОР - ДАНАС

Да би се лечили новим леком грађани Србије чекају на одобрење надлежних
институција и по неколико година, колико је потребно да тај лек прође кроз
дуге и захтевне процедуре надлежних институција, наводи се у извештају
НАЛЕД-а.
Ради се, како су додали, о низу повезаних поступака попут одобравања
клиничких испитивања, добијања дозволе за промет лека, утврђивања
максималне цене лека, стављања лека на листу лекова финансираних из
обавезног социјалног осигурања, као и одобравања сваког појединачног
промотивног материјала.
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– Радује нас чињеница да је Агенција за лекове и медицинска средства
(АЛИМС) покренула дигитализацију поменутих поступака за сада само у
делу клиничких испитивања и очекујемо да ће већ за пар месеци подношење
захтева и документације за клиничка испитивања почети да се врши
искључиво преко новог портала еПорталЛек – изјавила је Уна Љубичић,
председница Савеза за здравство у НАЛЕД-у и регионални маркет аццесс и
прицинг манагер компаније Фајзер.
Од новог електронског система вишеструку корист имаће и АЛИМС и
Етички одбор Србије (ЕОС), јер ће систем бити аутоматизован те се неће
трошити време на сувишну комуникацију мејловима или дописима између
две кључне институције надлежне за решавање захтева.
Бенефите ће видети и фармацеутске компаније које ће подносити потпуно
електронске захтеве, без иједног папира, али и моћи да у било ком тренутку
провере статус обраде свог предмета. Ефикаснија процедура води ка бржем
решавању предмета, а све са циљем да грађани Србије што пре добију
адекватну и сигурну терапију.
– Како би се у потпуности подржала улагања у истраживања и развој лекова
у Србији, поред дигитализације поступка, наше анализе показују да је
неопходно увести и рок за проверу формалне потпуности захтева имајући у
виду да су честе накнадне допуне захтева управо један од разлога дуготрајне
процедуре, али и именовати секретара Етичког одбора Србије, као лице које
би било одговорно да се у законским роковима организују све активности
потребне за решавање захтева – навела је Љубичић.
Међутим, и након дигитализације клиничких испитивања и даље ће остати
дуг пут да нови лекови стигну на тржиште Србије.
17

Иако су законски рокови за издавање дозволе за лек 210 дана, односно 150
по убрзаној процедури, у пракси они могу да потрају и дуже, тачније
неколико година, због чега грађани Србије добијају приступ лековима
знатно касније од пацијената у Европској унији.
Разлог томе НАЛЕД препознаје у компликованој процедури која укључује
подношење захтева и у папирној и електронској форми али и „пешачку“
обраду од стране надлежних институција. Тренутно је у Србији потребно од
девет до 18 месеци за добијање дозволе за лек, док примери из региона
показују да сав посао може бити завршен и за свега неколико месеци.
НАЛЕД и Балкански центар за регулаторну реформу су у оквиру пројекта
Оптимизације административних процедура, уз подршку Републичког
секретаријата за јавне политике дали препоруке за унапређење поступака
издавања дозволе за лек које, поред дигитализације, подразумевају и
укидање захтева за достављање узорка лека и достављања уверења о
фармацеутском производу, јер се ради о документу без суштинске вредности,
који је намењен, пре свега, земљама без адекватних установа за процену
квалитета.
Анализа је такође показала да је свим процедурама које лек мора да прође да
би могао да се нађе на тржишту Србије заједничко да предуго трају често и
због неувезанотсти база података у Министарству здравља те су дате
препоруке на који начин би институције унутар здравственог система
требало да се повежу и размењују податке.
--------------------Бошко Јакшић
ПОЛИТИКА - ПОГЛЕДИ

Климатски злочини против човечности
Човек је изазвао „невиђене” и „неповратне” промене климе које
загревају атмосферу, океане и копно. Искључиви је кривац што су
нивои угљен-диоксида у атмосфери највиши у последњих два милиона
година, а последња деценија најтоплија у последњих 125.000 година
Могло је можда да прође без овог извештаја у време када пандемија
поново узима маха, али свако одлагање његовог објављивања би значило
да масовна разарања могу да стигну брже него што се раније предвиђало.
Извештај великог научног панела УН о климатским променама одјекнуо је
као бомба и муњевито обишао свет у времену када разорни шумски
пожари широм планете служе као докази убрзаног загревања.
Експерти су своју пресуду за климатске злочине против човечности
саопштили најдиректније. До сада су говорили да је „веома вероватно” да
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људске активности стоје иза климатских поремећаја. Више немају ни
најмању дилему: људи су криви да не могу да буду кривљи.
Човек је изазвао „невиђене” и ”неповратне” промене климе које загревају
атмосферу, океане и копно. Искључиви је кривац што су нивои угљендиоксида у атмосфери највиши у последњих два милиона година, а
последња деценија најтоплија у последњих 125.000 година.
„Свет је слушао, али није чуо, свет је слушао али није деловао довољно
снажно – а као резултат климатске промене је проблем који је ту”, јасно је
и директно описао ситуацију високи функционер УН које су ангажовале
234 научника да сачине извештај.
Климатске промене распалиле су глобалне буктиње незабележене у новијој
историји човечанства и у атмосферу ове сезоне емитовале више од 450
мегатона угљен-диоксида. Пре само неку недељу природа је ангажовала
још једно своје моћно оружје – воду. Катастрофалне поплаве погодиле су
десетине земља по разним континентима.
Сва три сценарија извештаја УН указују на екстремно време које ће се
обрушити на свет све интензивније и у све краћим размацима: смртоносни
топлотни таласи, разорне поплаве, тропски циклони, суша, мигрантске
кризе, топљење ледника и подизања нивоа мора и океана који већ прете да
потопе неке пацифичке нације.
Нико није поштеђен: ни богати свет који је најодговорнији, ни сиромашне
земље које узалудно годинама траже помоћ.
Кључна порука експерата је да човечанство мора да се окупи да би се
смањило емитовање штетних гасова који загревају атмосферу и да је то
једини начин да се избегне катастрофа. Њихов извештај јасно поручује да
свет касни, да је већ пропустио један од капиталних циљева ограничавања
загревања.
Париски договор о клими поставио је циљ да температуре не расту више
од 1,5 степена Целзијуса, али све досад предузете мере показале су се
неефикасним иако је пандемија нешто успорила емисије штетних гасова.
Када прође, из једне глобалне кризе упадамо у другу.
Да ли је то сигнал за растрежњење и за активирање црвеног аларма? Чини
се да се свет уздрмао и да истиче време у коме су научне експертизе о
долазећим опасностима биле рутински саслушаване и заборављане.
Највећи емитери морају да донесу јасне планове драстичног смањивања
емисија штетних гасова. Колико је то реално? Лако може да се испостави
да захтеви експерата поново налете на зид политике: како окупити највеће
загађиваче и најрањивије, по правилу сиромашне земље чији лидери
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захтевају да богате индустријализоване државе одмах смање загађивање и
компензују сиромашне за штете које су претрпеле без своје кривице.
Богате нације су 2009. прихватиле обавезу да у наредној години обезбеде
100 милијарди долара за финансирање јавних и приватних пројеката који
би помогли свету у развоју, али обећање није испуњено. САД и ЕУ упорно
одбијају позиве на климатске компензације.
Европа се прва тргла и донела Зелени план, свеобухватну еколошку
агенду. Највећу загађивачи, Кина и САД, дуго су се оглушивали, а
администрација Доналда Трампа је чак Америку извукла из Париског
договора глобалног плана акције.
Председник Џо Бајден је решен да преузме лидерство. САД, које су током
деценија у атмосферу упумпале више угљен-диоксида од било које друге
државе, у априлу су најавиле да ће до 2030. преполовити емисију угљендиоксида – што је амбициозан циљ али нешто испод оног ЕУ и значајно
испод Велике Британије.
Делује охрабрујуће, али носи скривену опасност. САД и Европа су на
ивици одлука које могу да спасу планету – али да поцепају Запад. Оно
чему присуствујемо је трансатлантско ривалство око лидерства у
климатској политици. Позиви Бајденове администрације у сукобу су са
регулаторном моћи ЕУ. До те мере да после најаве најновијег пакета мера
уније прети трговински рат око угљен-диоксида.
Шта ће превладати: ефекат Беле куће или ефекат Брисела? Видеће се током
преговора на великој конференцији УН о клими овог новембра у Глазгову
која би могла да буде прилика да политичари избегну суд историје.
Консензус није известан, иако је то последња шанса да се загревање
стабилизује на око 1,5 степени Целзијуса јер ако до краја века достигне два
степена, последице ће бити катастрофалне.
Проблем је са Кином која је тренутно највећи загађивач. У Пекингу
потврђују да ће и даље повећавати нивое загађења а план је да његово
обарање почне тек од 2030. Индија, Индонезија, Мексико или Јужна
Африка су такође веома обазриви, бранећи право на индустријализацију и
оптужује развијени свет да је узурпирао фондове за борбу против
климатских промена.
„Овај извештај мора да звучи као смртна пресуда угљу и фосилним
горивима пре него што они униште нашу планету”, изјавио је генерални
секретар УН Антонио Гутерес. Активисти очекују да ће подаци из
извештаја УН подстаћи притиске на компаније и земље које се већински
ослањају на фосилна горива. Што по судовима, што по улицама. Владе
које наставе да не предузимају акције неће моћи нигде да се сакрију. Нема
алибија.
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Да ли је Србија приправна на такав заокрет? Плашим се да није, али
мораће. Климатске промене не признају границе а ЕУ неће дозволити
постојање загађености у свом суседству. Мораће да притекне у помоћ, као
што ће и српске власти морати да се помире са измењеним приоритетима.
Време истиче. Претње су у природи, али по свом настанку нису
„природне”. Научници кажу да катастрофа још може да се избегне уколико
свет делује брзо и енергично.
Будућност још није исписана, али планета мора да се ресетује.
---------------------

Банке почеле да наплаћују оно што
је до сада било бесплатно
Провизија за онлајн плаћање од 15 и 30 динара по налогу, у
зависности од банке.

(Бета)

Многи грађани су прешли на електронско банкарство због пандемије
коронавируса. Банке су у међувремену те бесплатне услуге почеле да
наплаћују. Банкарски трошкови су између 3.000 и 8.000 динара годишње,
где спадају и одржавање рачуна и све трансакције.
„Не можемо да се изборимо да то буде јефтиније, али можемо да
изаберемо банку или променимо банку, каже за РТС Душан Узелац,
уредник портала „Каматица”.
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„Банке то раде, онај део ценовника који се тиче провизија, више нас заболи
него друге провизије које мењају, али банке на три или четири месеца
мењају ценовнике и обавештавају грађане", објашњава Узелац.
Према његовим речима, увек има банака које су повољније и које су
скупље, и то су пословне политике.
„Оне кроз те пословне политике управљају својим пословањем и
клијентима које ће привући, а које ће одбити. Морамо да разумемо да неке
банке и не желе одређене врсте клијената и то на неки начин раде са
ценовном политиком", објашњава уредник портала Каматица.
Додаје да је провизија за онлајн плаћање од 15 и 30 динара по налогу, у
зависности од банке.
„То није велики трошак, мало нас наљути цела та ситуација, али на крају
године то није трошак који критично утиче на наш буџет. Ово је друга
страна једначине. Ми не зарађујемо довољно да би нам ови трошкови били
безначајни", истиче Душан Узелац.
Према његовим речима, годишњи трошкови банкарских услуга су између
3.000 и 8.000 динара. Ту спадају и одржавање рачуна и све трансакцијске
ствари.
Наглашава да постоје банке које су повољније и да ће често мање банке,
које желе нове клијенте, спустити цене па ће после неког времена подићи.
Банке су електронско банкарство промовисале годинама уназад и сада су
почеле да то наплаћују.
У банкама објашњавају да су почели да наплаћују како би покрили
трошкове сервисирања.
Узелац каже да свако ко поскупи нешто мора да оправда са неким
разлогом. Додаје да банке имају и сервере и целе системе који
функционишу у позадини за сва та плаћања и све то кошта.
"Не бих се ја бавио њиховим трошком, већ би се бавио колико то нама
вреди. Не можемо да се изборимо против цена да то буде јефтиније али
можемо да изаберемо банку, променимо банку и да кажемо ово ми се
исплати и то ћу да користим", поручује Душан Узелац.
Банке могу да мењају цене својих услуга, али о томе морају да обавесте
клијенте два месеца пре примене нових тарифа, а клијент сам одлучује да
ли му то одговара или не, преноси РТС.
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ИЗВОР ПЕНЗИН

Највећа инфлација од 2013.
.
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Није више само осећај у питању. Судећи и према
званичним статистичким подацима, данашња
инфлација је највећа још од 2013. године.
Стручњаци и НБС имају донекле различита
објашњења за раст цена у Србији
Статистика је коначно показала оно што је било јасно сваком ко је бо
на пијаци овог лета. Према подацима Републичког завода за
статистику, храна је у августу 2021. у односу на исти месец претходне
године била скупља за 5,8 одсто. Многи се, пише Данас, не би сложили
да су цене само толико повећане.
Цене поврћа су више за скоро 20 одсто него пре годину дана. (В: У
першун! Поскупео и парадајз)
Према статистичким подацима, месо је поскупело за 6,6 одсто, а уље
за 18,8 одсто. (В: Поскупело свињско месо, остале врсте не би
требало)
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Становање, вода, струја и гас поскупели су 5,2 одсто у односу на
август 2020. године. На годишњем нивоу, струја и вода поскупели су
више од осам одсто.
Превоз је скупљи за 9,2 одсто. Највише је поскупело гориво – скоро 17
одсто.
Укупно, инфлација је на годишњем нивоу достигла 4,3 одсто, што је
скоро на горњој граници коридора који циља Народна банка Србије, од
1,5 до 4,5 одсто и највиши ниво још од септембра 2013. године. У
односу на децембар, односно од почетка године инфлација је на 4,6
одсто. Поставља се питање да ли је инфлација само привремена
појава или ће наставити да расте, али оно што је јасно је да је
глобални феномен, јер је рецимо у еврозони у августу достигла три
одсто, а у САД је јулска годишња инфлација износила чак 5,4 одсто.

Економисти о разлозима раста инфлације
Дејан Шошкић, професор на Економском факултету у Београду,
оцењује да инфлација може да буде забрињавајућа када се узме у
обзир да се води политика фиксног девизног курса. Фиксни девизни
курс иначе ограничава раст цена.
“Имамо раст цена у иностранству и то се прелива на Србију, па и кроз
тај фиксни курс. Један део инфлације је вероватно последица и
линеарног давања из буџета што је утицало на повећање домаће
тражње. Опрез је потребан, али са мерама монетарне политике ипак
треба причекати. И Европска централна банка је још резервисана”,
оценио је Шошкић.
Проф. Шошкић је додао да на глобални раст цена вероватно утиче и
то што се још нису стабилизовали ланци снабдевања. Као пример
наводи да још увек траје несташица полупроводника.
Горан Радосављевић, професора на ФЕФА каже да Србија има
системску инфлацију на нивоу од три до четири одсто.
“Више ме је плашило када је инфлација била близу нуле. То је значило
да у ствари имамо дефлацију. За земље у развоју је одређен износ
инфлације стимуланс за економију. Треба имати у виду и да је
Народна банка неколико година промашивала циљ, односно да је
инфлација била испод циљаног коридора”, подсећа Радосављевић.
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Нагласио је да изгледа као да се европски систем мерења инфлације
отргао од стварности.
“Од почетка године храна, а посебно месо је поскупело и по 20 одсто,
енергенти, транспорт… А тек ћемо видети шта нас чека на зиму пошто
је сада гас на европском тржишту достигао цену од 690 долара за
кубни метар, а прошле године је коштао око 240 долара”, опомиње
Радосављевић.
На глобални раст цена, додаје проф Радосављевић, утицао је нешто
бржи економски опоравак, али и одговор држава на кризу огромним
улагањима у јавне радове и инфраструктуре. То је подигло цене
материјала.
“Колико ће дуго трајат,и тешко је рећи. Али док год се буде водила
политика јефтиног новца и док се државе буду бориле против
пандемије бацањем пара из хеликоптера, цене ће расти”, закључује
Радосављевић.

НБС: Раст цена привремен

Лист Данас пренео је и део саопштења Народне банке Србије (НБС).
“Повећање међугодишње инфлације у августу вођено је привременим
факторима, пре свега ниском базом из претходне године и сезонски
неуобичајено високим ценама воћа и поврћа услед неповољних
временских прилика и слабијег рода, као и повећане тражње и у
Србији и у региону. На инфлацију су утицале и више цене меса, које су
такође под утицајем смањене понуде, повећане тражње и изразито
ниске базе из истог периода претходне године. Поред тога, знатно
виша светска цене нафте у односу на исти период претходне године и
даље у великој мери утиче на кретање инфлације, с обзиром на то да
раст цена деривата нафте на домаћем тржишту чини око четвртине
укупне међугодишње инфлације у августу.”
Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране,
енергије, алкохола и цигарета) у августу је износила 1,8 одсто
међугодишње. Тај податак, према оцени НБС, потврђује привременост
инфлаторних притисака.
“Међугодишња инфлација ће у наредна два тромесечја наставити да
се креће у горњој половини циљаног распона од три плус минус 1,5
одсто. Након тога прво очекујемо њено смањење ка централној
вредности циља током другог тромесечја, а затим и њено кретање у
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доњој половини циљаног распона од друге половине наредне године”,
кажу у НБС.
М. Обрадовић за Данас
Извор: Данас
Илустрација: Eric Perlin sa Pixabay
---------------------

ИЗВОР ПЕНЗИН

Како зауставити старење (1) –
Ојачајте ћелијски оклоп
15.09.2021.
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Како заустасвити старење јесте питање којем
велик број данашњих научника посвећује пажњу.
Ово, наравно, занима сваког од нас. Дубока
старост, међутим, није за свакога
Људи још увек ретко доживе дубоку старост у добром здрављу. Зато
научници истражују како достићи што дубљу старост без драстичног
пропадања здравља. Није немогуће. Са друге стране, здраво старење
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је нешто што је у интересу целокупног друштва. Јер, како се често
истиче, о болесним старим особама треба неко да брине. Што је дуже
особа здрава, дуже је и самостална.
Иако смо далеко од постизања младалачког здравља у 100. години,
све већи број истраживања и научних радова даје смернице како да
зауставимо часовник и живимо здрав живот у 60-им, 70-им, 80-им, па и
дуже.Данас је познато да постоје гени који контролишу процес
старења. Знамо да можемо да интервенишемо како бисмо успорили
процес старења, чак и код људи. Наше свакодневно понашање које се
тиче здравља итекако утиче на старење.
Старење се дешава зато што ћелије људског организма старе током
времена, а механизми опоравка у телу губе способност поправљања
ћелија. То води ка болестима од којих на крају умиремо. Али постоје
доказани природни начини како да зауставимо процес пропадања. Они
уједно помажу да се, како старимо, осећамо добро у својој кожи.

Ојачајте оклоп који штити ваше ћелије
Теломере су заштитне капице на крајевима сваког ланца ДНК.
Најчешће се описују као заштитни крај на пертлама. Оне утичу на
брзину старења људских ћелија, па самим тим и човека. Када су
теломере исувише кратке, ћелије престају да раде.
Када су у том својеврсном “зомби” стању, ћелије почињу да отпуштају
молекуле који подстичу упалне процесе, као и пептиде који убрзавају
старење. Ово не доводи до развијање ни једне одређене болести, али
омогућава лакше оболевање од оне болести коју носи генетика човека
или коју изазива његово окружење. Истраживања су показала да
можемо преокренути многе аспекте старења ако успемо да спречимо
“зомби” стање ћелија.
Физичка активност
Један од најбољих начина како да се ојача ћелијски оклоп јесте
кретање. Вежбање стимулише производњу ензима теломеразе који
помаже у изградњи теломера.
У једном истраживању у коме је учествовало више од 5.800 жена и
мушкараца, особе које су трчале од 25 до 40 минута пет дана у
27

недељи развиле су теломере дужине једнакој оној код особа које су, у
просеку, девет година млађе од њих.
У другом, мањем истраживању праћене су гојазне жене. Након осам
недеља упражњавања аеробних и вежби отпора, забележен је раст
теломера код свих учесница.
Преглед неколико истраживања о спортистима старијим од 35 година
(који су се такмичили у просеку 16 година) открио је да они имају дуже
теломере од вршњака који се нису бавили спортом.
Медитација
Вежбање духа и унутрашње снаге путем медитације такође може
помоћи у продужавању теломера. Изнете су научне претпоставке да
медитација доводи до смањења упалних процеса у телу.
У једном истраживању Универзитета Харвард из 2013. године,
показало се да су учесници који су се бавили једном врстом
медитације имали знатно дуже теломере од оних који нису
медитирали.
Научници са Калифорнијског универзитета Дејвис су забележили већу
активност теломеразе код оних испитаника који су медитирали три
месеца у односу на оне који нису.
--------------------

Краткотрајна физичка активност
спречава инвалидитет код старијих
Краткотрајна свакодневна физичка активност
спречава инвалидитет код старијих особа са
остеоартритисом. Укупно сат времена
недељно жустрог хода довољно је да се умањи
ризик од инвалидитета и са њим повезане
зависности од других.
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Само сат времена брзог хода недељно спречава инвалидитет код
старијих особа које пате од артртитиса, укочености колена, кука,
скочмог зглоба или стопала. Ово је показало истраживање објављено
у Америцан Јоурнал оф Превентиве Медицине.
“Да би људи одржали своју независност потребно је мање од 10
минута дневно. То је веома изводљиво”, каже водећа ауторка
истраживања Дороти Данлоп. Данлоп је професорка превентивне
медицине на Медицинском факултету Нортвестерн универзитета
Фајнберг.
Овај минимални ниво активности може мотивисати неактивне старије
особе да започну свој пут ка физички активном начину живота. Ово је
посебно важно због широког спектра користи за здравље које доноси
физичка активност.
Подсећамо да је и за здравље срца и крвних судова важна физичка
активност. Истраживања су показала да је у случају повишеног
крвног притиска важно да особа буде што више физички активна.
Мање је важан интензитет те активности.
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Умерена до интензивна физичка активност сат
времена недељно
Научници су анализирали податке више од 1.500 одраслих особа
прикупљаних током четири године путем америчке Иницијативе за
остеоартритис. Те особе су све патиле од болова или укочености у
зглобовима доњих екстремитета услед остеоартритиса. Ниједна од
ових особа није имала инвалидитет на почетку истраживања.
Научници су пратили њихову физичку активност помоћу
акцелерометра*.
*Акцелерометар је уређај за мерење убрзања тела у покрету.
У истраживању је закључено да сат времена вежбања недељно
смањује ризик од ограничавајућег кретања за 85 одсто. Ограничено
кретање представља, на пример, ходање преспоро да би се безбедно
прешла улица или ход спорији од једног метра у секунди.
Споро кретање приликом прелажења улице, доводи у велику
опасност старије особе и отежава саобраћај. То је у многим
земљама одавно препознато и траже се и, мање-више успешно,
проналазе решења. Подсећамо да постоје семафори са сензорима за
старије и спорије пешаке, али и контраверзни саобраћани знаци
упозорења на старије особе.
Четири године након почетка истраживања, 24 одсто особа које нису
упражњавале сат времена недељно жустре физичке активности,
ходало је исувише споро да би безбедно прешло улицу.
Поред тога, ризик да свакодневне активности буду угрожене
инвалидитетом мањи је за готово 45 одсто ако се упражњава жустра
физичка активност сат времена недељно. У овакве инвалидитетом
отежане активности спадају потешкоће у извршавању уобичајених
јутарњих задатака, попут кретања по соби, одржавања личне хигијене
и облачења.
Од испитаника обухваћених истраживањем, њих 23 одсто је навело
проблеме у обављању своје јутарње рутине.
“Наш циљ је био да видимо која врста активности би помогла људима
да се одбране од инвалидности”, каже Данлоп.
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Физичка активност је важна – боље икаква, него
никаква




Отприлике двоје од петоро људи са остеоартритисом – од којих се он
код већине испољава на доњим зглобовима – развија временом
ограничења везана за инвалидитет.
Препоруке америчких здравствених званичника јесу да старије особе
са артритисом упражњавају активности ниског интензитета. Да би се
оствариле значајне здравствене користи, укључујући смањење ризика
од срчаних обољења и многих других хроничних болести, у
смерницама се старијим особама препоручује да упражњавају најмање
два и по сата недељно активности умереног интензитета. Тај ниво
активности, међутим, може деловати застрашућуће за неактивне
старије особе са боловима у доњим екстремитетима, примећује
Данлоп.
Неке промене хода, подсећамо, могу бити сасвим нормалне у
старости. На друге, пак, треба обратити пажњу:
Промене хода у старости
Нормалне промене у начину хода код старијих људи
“Надамо се да ће овај нови налаз у вези са јавним здрављем
подстакнути људе да се оствари циљ бављења физичком активношћу
средњег интензитета. Један сат недељно је одскочна даска за особе
које су тренутно неактивне. Људи могу да почну да иду ка том циљу.”
Добра је идеја, свакако, да се човек покрене. За почетак, није битно
колико ће трајати и којег интензитета ће бити та физичка
активност. Препорука је да се сваки пут покуша да се пређе за неких
10 одсто ниво опуштености и пријатности. Временом, тело ће
само померати те границе. Ово све, наравно, треба радити у
договору са лекаром и уз његове контроле. Подсећамо вас и на
четири једноставне промене које и обичну шетњу могу претворити
у интензивнију физичку активност: Четири вежбе које од обичне
шетње праве спорт
Извор: Northwestern Now
Истраживање: American Journal of Preventive Medicine
Фотографија: Ricardas Brogys sa Unsplash
----------------------
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ЧИТАОЦИ ПИШУ
Где је нестала људскост

(Драган Јевремовић)

У понедељак, 9. августа, отишла сам у Дом здравља на Новом Београду, у
Улици Гоце Делчева (код старог Меркатора) како бих од лекара опште
праксе за супруга узела упут за лабораторију. Супруг ми је непокретан,
због чега је неопходно да му се крв извади код куће.
На шалтеру лабораторије покушала сам да замолим медицинску сестру да
ме саслуша, али она није обраћала пажњу на моје присуство. Када је
коначно обратила пажњу на мене објаснила сам јој да ми је супруг
непокретан, а да сам ја поломила кичмени пршљен и замолила сам је да ми
супруга упише у књигу како би екипа Дома здравља добила налог да дође
у кућну посету и извади му крв. Рекла сам да сам дошла таксијем, а могла
је да види да због свог стања носим мидер. Упркос томе, одговорила ми је
да су сада заузети, да раде и да дођем касније јер се по пропису налози за
излазак на терен уписују после 11 сати. Када сам разговарала с њом било је
7.30.
Поштујем свачији рад, труд и обавезе, свесна сам и да су гужве, али не
могу да разумем да неко и поред свега тога врати са шалтера особу с
повређеном кичмом, која једва хода, пензионерку којој није лако да из
скромног буџета одвоји новац за такси, а уз то је оставила непокретног
члана породице самог код куће.
Прописе треба поштовати, и камо среће да их увек поштујемо. Али ми је
тешко да разумем да затаји људскост, да се са шалтера врати тежак
пацијент – а ја то јесам – и да му се каже да дође поново, и то кад
температура напољу достиже скоро 40 степени, само да би заказао преглед.
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Свуда би људи требало да показују човечност, а посебно у здравству, јер је
тешко кад си болестан, а још теже кад, уз то, нема ни помоћи нити лепе
речи која би ту ситуацију могла бар мало да олакша. То и сама осећам већ
11 месеци, од када ми је муж непокретан и веома болестан.
Надам се да ће бар неко кад прочита моје писмо мало размислити, да ћемо
почети према људима да се понашамо онако како бисмо желели да се
други понашају према нама. Питам се како би се медицинска сестра
осећала да је она била на мом месту.
Да ли ћемо бити бољи, с више разумевања и срца? Кад се хоће, све се
може.
Радмила Сретеновић,
Нови Београд
---------------------

Загарантована Минимална пензија
Крајње је време да се коначно покрене иницијатива да се утврди
"Загарантована минимална пензија", не нижа од Потрошачке корпе.
Није људима потребна једнократна помоћ, нити повремени free
оброк, неки пакетић намирница, сви морамо јести свакодневно, по
могућности 3x дневно, обавити хигијену и личну и простора обући
се, обути ... многим Пензионерима су углавном потребни и лекови,
бањско-климатско лечење и још много тога. Па, нека им се омогући
макар пристојан свакодневни живот, достојан човека.
Леп поздрав,
Миљана Прибаковић
---------------------

О бањама са терена
Постовани Председниче
Желим да Вам доставим информацију са терена.
За време мог боравка у Соко бањи имала сам прилику да посетим
Очну и Грудну болницу на Озрену. Грудна болница је у нешто
бољем стању али Очна болница се налази у врло лошем стању и
зато шаљем ове слике.
Ценим Ваш труд да сачувамо бање али ове болнице су јединствене
у Србији. Имала сам прилику да разговарам са пацијентима који су
упућени преко социјалног на лечење очних обољења и сви су
задовољни резултатима после боравка на Озрену.
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Проблем је што се овде ништа не улазе, вероватно чекају
приватизацију. Моје мишљење је да ове две болнице треба да
остану у оквиру Здравственог система као и Чигота на Златибору.
Према информацијама на терену болнице су власништво ПИО
Фонда и Фонда за здравствено осигурање.
Ако власт брине о стандарду грађана онда се ове болнице не смеју
приватизовати.
У прилогу шаљем слике Очне болнице, назалост нисам снимила
Грудну болницу.
С поштовањем Нада Недовић
---------------------

Неколико речи о продаји бања
Поштовани, у потпуности сам сагласна са вашим закључцима у вези
спречавања продаје бања и лечилишта у поседу РФ ПИО.
Поздрав, Вулетић Јадранка
---------------------

ВАШЕ МАЛО - НАМА ПУНО ЗНАЧИ
УПЛАТИТЕ ЧЛАНАРИНУ ЗА ОВУ ГОДИНУ
с

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 ЗНАЧИ МНОГО

ЗАХВАЉУЈЕМО СВИМА КОЈИ СУ ДО САДА УПЛАТИЛИ
ЧЛАНАРИНУ
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НЕКАД И САД

НЕКАД - УЧЕСНИЦИ РАДНИХ АКЦИЈА И ГРАДИТЕЉИ ЗЕМЉЕ

САД - ПЕНЗИОНЕРИ - ДОСТОЈАНСТВЕНИ УЖИВАОЦИ СВОГА
РАДА
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--------------------ОБАВЕШТЕЊЕ:
- КАНЦЕЛАРИЈА УСПС се више не налази у Дечанској 14, већ у
згради Савеза самосталних синдиката Србије, улаз са Трга Николе
Пашића 5, први спрат.
Због појачаног деловања вируса Корона канцеларија неће радити до
даљњег.
.
ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел.

062-85-42-060

061-266-9-073

Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју Информатора.
Секретаријат УСПС
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