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Поштовани чланови, пријатељи, симпатизери и сви грађани Србије
ЖЕЛИМ ВАМ СРЕЋНУ И УСПЕШНУ НОВУ ГОДИНУ
Милорад Вујасиновић
председник Удружења синдиката пензионера Србије

Излагање М. Вујасиновића на Округлом столу Социјално-економског
савета УСПС на тему: Проблеми приватизације објеката у
власништву ПИО Фонда у бањама Србије

КО СМО И ЗАШТО СЕ БОРИМО
Желим да Вас поздравим и чини ми задовољство што данас у
оваквом саставу разговарамо о бањама и Фонду ПИО.
Наша снага је што у нашем чланству имамо чланове и
симпатизере почев од бивших радника па до академика. Имамо
стручне и угледне људе који су својим знањем и угледом градили
и сачували ову нашу Србију.
Наша правна борба за оно што су нам незаконски узели кроз
срамни Закон о смањењу пензија наставља се и сада, да би
спречили незакониту продају бања и других објеката чији је
власник Фонд ПИО, односно пензионери.
Наша борба је тешка! Око 300 хиљада наших колективних и
појединачних чланова као и симпатизера, дубоко је огорчена
понашањем Савеза пензионера Србије и њиховом партијом
ПУПС, јер су пре доношења Закона о смањењу пензија подржали
тај срамни закон. Разјединили су пензионере, чак и део
омладине окренули против ''богатих пензионера'' иако преко 200
хиљада пензионера издржава децу и унучад.
Јавно иступање посланика ПУПС-а у Скупштини Србије, да
смо ''фантомска организација'' и да нас има петнаест. И сам
председник Владе рече ''да тамо неких 13 синдикалаца спречава
приватизацију бања''.
Поручујемо свима, а нарочито накарадној организацији
ПУПС, да смо снага која се бори за све пензионере.
Наша активност је позната и у Европи. Стални смо чланови
Европске федерације пензионера и старијих лица (ФЕРПА) и наш
представник је члан Извршног одбора, која има око 10 милиона
чланова. У нашим захтевима имамо пуну подршку ФЕРПЕ а
доказали су је и писмом премијеру Александру Вучићу у априлу
2015. године.
На позив пензионера Русије од 25-29. новембра 2016.
године, присуствовали смо 8. Конгресу пензионера Руске
федерације.
У име 45 хиљада пензионера избеглих из Хрватске, који су
наши колективни чланови, којима Хрватска дугује по 80 пензија
које су стекли пре ''олује'', обратили смо се Међународној
организацији рада (МОР). Наша иницијатива је прихваћена и
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поред жалбе Хрватске на наше обраћање. Њихова жалба је
одбачена. На жалост, нико осим нас није хтео да их подржи у
захтевима, чак ни наша Влада.
Почетком 2014. године уз наш велики протест, приморали
смо Скупштину Града Београда да одустану од повећања цене
превоза са 407 на 18000 динара, за лица преко 65 година.
Наш величанствени протест који смо одржали 1. новембра
2016. године и коме је присуствовало 5000 пензионера, од
појединих медија је окарактерисан као ''скуп групице од
неколико људи'', а нарочито од појединих странака из Владе који
своје скупове организују скупљајући своје чланство аутобусима
уз сендвич по читавој Србији. Нашем протесту прикључили су се
стари и болесни и са штапом и штакама, што значи да нас је било
40 хиљада.
Имамо снаге и воље да идемо до краја!
Чекајући поновну одлуку на нашу другу жалбу Уставном
суду, спремно идемо према Стразбуру.
Захтевамо од Владе, Скупштине и председника који није
направио ''ниједну грешку'' да од нас неправе грађане другог
реда!
Да Савез пензионера Србије угаси своју партију ПУПС јер
није достојна да представља пензионерску популацију!
Удружење синдиката пензионера Србије
Милорад Вујасиновић
председник
--------------------

ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДНИЦЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ
САВЕТА УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗОНЕРА СРБИЈЕ
одржане 7. 12. 2016. године у Београду
ТЕМА РАСПРАВЕ:
ПРОБЛЕМИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ
ПИО ФОНДА У БАЊАМА СРБИЈЕ
1. Удружење синдиката пензионера Србоке се у име свих 1.700.000
пензионера најоштрије противи најављеној распродаји имовине РФ ПИО, кроз
приватизацију бањских лечилишта у Републици Србији, чију су изградњу кроз
доприносе финасирале генерације данашњих пензионера.
Овим отвореним писмом Влади Републике Србије и руководству РФ ПИО
желимо да укажемо на више чињеница због којих је најављена приватизација
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Специјалних болница у бањским лечилиштима, како
противзаконита и
противправна, тако и штетна и недопустива са далекосежним последицама, како
по здравље становништва у Републици Србији, тако и за природан лековити
фактор и природна богатства.
Специјалне болнице за рехабилитацију и бањска лечилишта у Републици
Србији су и до сада биле на мети тајкуна и разних белосветских „инвеститора“
који су покушали још 2007. године да под диригентском палицом тадашњег
министра Млађана Динкића и Агенције за приватизацију, приватизују и
распродају бање у бесцење. Разлог томе је био крање једноставан – Специјaлне
болнице за рехабилитацију у бањама нису само објекти и зграде, већ и извори
лековите и термалне воде, земљиште и природна богаства. Дакле, нешто што
нема цену и представља есенцију једног народа.
Тадашње руководство РФ ПИО је уз пуну подршку свих пензионера,
који су кроз доприносе, без учешћа државе, у потупности финансирали
изградњу свих објеката Специјaлних болница, као и уз подршку синдиката
и послодаваца, спречило њихову приватизацију, односно продају у бесцење,
са поруком да имовину пензионера која је стварана генерацијама нико не
може узурпирати, па ни држава.
РФПИО је данас власник 16 капиталних објеката у бањским лечилиштима,
с тим што ће и преосталих десетак Специјалних болница у најскоријем року
бити у његовом власништву, те се наглас питамо ко је овластио руководство
Фонда да може располагати имовином пензионера и ко је овластио Владу
Републике Србије да продаје нешто што није у државној својини.
Такође питамо директорку РФ ПИО Драгану Калиновић, ко је овластио
да у име Фонда изјављује да Фонд нема капацитете да управља бањама које су у
власништву Фонда. Ко је овластио да говори у име свих пензионера чија се
имовина покушава узурпирати, ко је овластио да у јавност износи ставове
супротне Одлукама и Закључцима Управних одбора Фонда који су доношени у
последњих десет година, а односе се на очување имовине РФ ПИО.
Овим отвореним писмом желимо благовремено да упозоримо како
руководство РФ ПИО тако и Владу Републике Србије да предмет продаје и
приватизације не може бити приватна својина, те да ће сваки правни посао који
се закључи без сагласности власника, а то су пензионери чија су средства
уложена у бањска лечилишта, бити ништав и неће моћи да производи правно
дејство.
Истовремено овим отвореним писмом стављамо до знања и упозоравамо
све потенцијалне „инвеститоре“ , како домаће тако и стране који би да купе бање
у Републици Србији без сагласности стварних власника непокретности, да су
у питању ништави правни послови, који не застаревају, те да се у будућности
неће моћи позивати на савесност јер су овим отвореним писмом благовремено
упозорени на штетне последице таквих правних послова.
Истовремено указујемо Влади Републике Србије да Удружење синдиката
пензионера Србије није против модернизације бања и подизања клалитета
њихових услуга на виши ниво, али не на начин како је то замишљено путем
тајкунске приватизације.
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Управни одбор РФ ПИО је још 2012 године на предлог Радне групе за
реструктуирање
Управног одбора
Фонда усвојио „Полазне основе за
реструктуирање ПИО Фонда“
у оквиру којих је предвиђено активно
учествовање Фонда у погледу управљања Специјалним болницама за
рехабилитацију на начин који би Фонду доносио приход, који би заједно са
осталим приходима од имовине РФ ПИО смањило дотације и растеретило буџет
Републике Србије.
Том приликом су утврђене смернице развоја РФ ПИО кроз његову
имовину и предложени начини како приходовања Фонда од своје имовине, тако
и финансирања капиталних објеката за које су неопходне инвестиције, кроз
докапиталицију или стратешко партнерство, али без продаје имовине Фонда.
Наиме, неновчани капитал Фонда у виду зграда и земљишта који поседује
у својини би био удео који би Фонд унео у стратешке инвестиције, чиме би се
омогућило како очување Фондове имовине, тако и заједничко управљање
Специјалним болницама и располагање њиховим приходима.
Неспособност руководства РФ ПИО да поменуте одлуке усвојене од
стране Управног одбора Фонда спроведу у дело у последњих 4 године од када
датирају правоснажне пресуде којима је утврђено власништво Фонда на
Куршумлијској бањи, Златару, Чиготи, Бањи Ковиљачи, Сокобањи итд. не би
требало да као цену плаћају пензионери распродајом њихове имовине, већ
руководство РФ ПИО које није било кадро, ни способно да бањска лечилишта
која су у власништву Фонда стави у функцију и остварује приход.
Овим отвореним писмом желимо да укажемо и на штетне последице по
здравље становништва Републике Србије уколико би дошло до приватизације
бањских лечилишта. Специјалне болнице за рехабилитацију су наиме грађене
наменски са циљем превенције инвалидности и рехабилитације што је
омогућило широкој популацији становништва, како радника тако и пензионера
лечење, рехабилитацију, очување и унапређење њиховог здравља.
Приватизацијом Специјалних болница здравствени стандард становништва
би се спустио испод сваког минимума и онемогућио би њихову здравствену
заштиту у виду лечења и рехабилитације. Продајом бањских лечилишта грађани
Републике Србије би остали ускраћени постоперативних, посттрауматских и сл.
видова рехабилитације што им је данас омогућено на основу доприноса за
здравствено осигурање које се уплаћује Републичком фонду здравственог
осигурања. Таквим чином би болесници након болничког лечења били
упућивани својим кућама, а не на рехабилитацију иако би то било нужно са
аспекта њиховог потпуног опоравка и оздрављења.
Најављена приватизација је недопустива и са аспекта распродаје
природних богастава и ресурса Републике Србије, те слободно можемо рећи да
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не постоји слична држава у свету која би била спремна на распродају свог
националног блага, као што се то већ годинама покушава у Републици Србији
путем приватизације бањских лечилишта.
Специјалне болнице у Републици Србији нису грађене случајно на
местима где се налазе, већ су локације изабране на основу темељних студија
највећих балнеолошких стручњака и професора медицинског факултета.
Извори термалне и лековите воде у Врањској бањи где је температура воде
96 степени, у Куршумлијској бањи где је њена температура 67 степени, ружа
ветрова у Сокобањи које нема нигде у Европи, ваздушно - климатска
лечилишта на Златару, Чиготи, лековито блато и природни гас у Бујановиачкој
бањи итд... би најављеном приватизацијом Специјалних болница дошла у
приватне руке, иако би се наизглед приватизовали само објекти Специјалних
болница.
Извори воде, а поготово ако је та вода термална и лековита као што је то
случај у нашим бањским лечилиштима представљају непроцењиво богаство и
ресурсе будућности чија ће цена стално расти, те чуди упорност
Владе
Републике Србије да преко приватизације Специјалних болница, а након тога
давања новопеченим власнисима концесија или дугоророчног закупа на
изворима здраве, пијаће, лековите и термалне воде чија се изворишта налазе на
земљишту Специјалних болница се лиши свог националног блага.
Такође нас чуди због чега приоритет за најављену приватизацију од
стране Владе Републике Србије имају Специјалне болнице у Бујановачкој,
Врањској, Куршумлијској и Сијеринској бањи, када се оне налазе на југу Србије
и у пограничном појасу. Да ли су приликом њиховог приоритетног одабира за
приватизацију поред напред наведених здравствених и лековитих фактора који
представљају национално благо узети у обзир и безбедносни фактори, када
имамо у виду да се у поменутим оштинама све више од стране страних лица
купује земља.
Имајући све напред наведено у виду, обраћамо се Влади Републике
Србије, Управном одбору РФ ПИО и целокупној јавности Републике Србије
овим отвореним писмом са жељом да укажемо на сву погубност најављене
приватизације Специјалних болница и бањских лечилишта у Републици Србији,
као и на штетне последице по Републику Србију, Републички фонд за пензијско
и инвалидско осигурање као и на целокупну популацију и грађане Републике
Србије.
У Београду, 26. 12. 2016.
Извршни одбор
Удружења синдиката пензионера Србије
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На основу закључака Округлог стола Социјално-економског
савета УСПС, одржаног 7. 12. 2016. године, под називом:
ПРОБЛЕМИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
У ВЛАСНИШТВУ ПИО ФОНДА
У БАЊАМА СРБИЈЕ
Удружење синдиката пензионера Србије упућује Влади Србије,
Министарству за рад, запошљавање и социјалну заштиту, директорки РФ ПИО,
Управном одбору РФ ПИО, Скупштини Србије, народним посланицима и
посланичким групама у Скупштини Србије, Министарству правде, Министарству унутрашњих послова, Државном тужиоцу, Агенцији за борбу против
корупције, Савету за борбу против корупције Владе Србије, Савезу самосталних
синдиката Србије, Синдикату Независност, свим синдикалним централама у
Србији, Унији послодаваца Србије, медијима: - СЛЕДЕЋЕ ЗАХТЕВЕ:
1. Да Влада Србије одустане од најављене приватизације бања и РХ
Центара, зато што Бање и РХ Центри нису имовина државе Србије, већ приватна
имовина, коју су тадашњи запослени, данас пензионери, издвајали од својих
месечних зарада и уплаћивали у РФ ПИО. Удружење синдиката пензионера
Србије ће се у име свих 1.700.000 пензионера свим расположивим, Уставом и
законом дозвољеним средствима борити против правно неодрживе
приватизације већ приватне имовине,
2. Да директорка РФ ПИО хитно поднесе оставку
3. Да Управни одбор РФ ПИО хитно поднесе оставку

Образложење:
Оставке Управног одбора РФ ПИО и директорке РФ ПИО тражимо зато
што су својим штетним одлукама и нечињењем у дужем низу година, довели
имовину пензионера Србије (бање, РХ Центри и сам ПИО Фонд) у стање
материјалног пропадања. Зато што нису обезбедили да имовина вредна више
милијарди функционише профитабилно и буде стављена у сврху јачања
материјалне базе РФ ПИО.
Нису обезбедили примену законских прописа и попуњавање фондова ПИО
редовном уплатом доприноса од стране послодаваца и тиме су угрозили
функционисање РФ ПИО, као и редовну исплату пензија пензионерима, чиме су
изазвали реакцију Владе Србије да посебним противуставним законом, великом
броју пензионера смањи пензије, а милион пензионера довели у стање
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материјалне беде и борбе за биолошки опстанак. Такође су одговорни зато што
700.000 пензионера данас принудно живи са пензијама умањеним чак до 25
одсто.
Управни одбор РФ ПИО и директорка РФ ПИО својим лошим пословним
одлукама, довођењем ПИО Фонда у стање да не може самостално и редовно да
исплаћује пензије пензионерима на основу Закона о ПИО, оптеретили су државу
Србију, која је гарант исплате пензија, да из буџета допуњава недостајућа
средства за исплату пензија, чиме су угрозили економску и финансијску
стабилност државе Србије.
Својим нечињењем и немарним и неодговорним односом према имовини
ПИО Фонда, довели су у питање пословање и опстанак бања и РХ Центара, као и
друге имовине ПИО Фонда, урушавање и обезвређивање исте, а самим тим
доведен је у питање и опстанак ПИО Фонда у целости.
Због свега горе наведеног, по други пут у последњих годину дана,
захтевамо да Влада Србије и надлежне институције Србије спроведу опсежну
истрагу о пословању РФ ПИО у протеклим годинама, са посебним освртом на
последње четири године и да сви одговорни за урушавање стабилности РФ ПИО,
а затим и за посредно угрожавање финансијске и економске стабилности државе
Србије буду позвани на одговорност.
Посебно морамо да нагласимо, да су на наш предлог, у Скупштини Србије,
пре годину дана, народни посланици покренули Иницијативу за формирање
анкетног одбора који би преиспитао пословање ПИО Фонда у протеклим
деценијама, али да је на предлог Владе већина посланика у Скупштини одбила
да разматра ту иницијативу.
4. Да Скупштина РФ ПИО изабере нови Управни одбор и новог директора
РФ ПИО, који ће расписати конкурс за директоре, професионалне менаџере у
бањама у власништву РФ ПИО, који ће бити одабрани на основу Програма рада
на опоравку бања, на њиховом профитабилном пословању и стављању у
функцију материјалног јачања РФ ПИО.

У Београду, 26. 12. 2016.
Извршни одбор
Удружења синдиката пензионера Србије
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Срећну и успешну Нову годину жели вам
Михајло Радовић, потпредседник УСПС
и председник Београдске организације
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Владислав Петковић Дис: НАШИ ДАНИ
Развило се црно време опадања,
Набујао шљам и разврат и пороци,
Подиг’о се трули задах пропадања,
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања.
Прогледале све јазбине и канали,
На високо подигли се сутерени,
Сви подмукли, сви проклети и сви мали,
Постали су данас наши суверени.
Прогледале све јазбине и канали.
Покрадени сви храмови и ћивоти,
Исмејане све врлине и поштење,
Понижени сви гробови и животи,
Упрљано и опело и крштење.
Покрадени сви храмови и ћивоти.
Закована петвековна звона буне,
Побегао дух јединства и бог рата,
Обесисмо све празнике и трибуне,
Гојимо се од грехова и од блата.
Закована петвековна звона буне.
Од пандура створили смо великаше,
Достојанства поделише идиоти,
Лопови нам израђују богаташе,
Мрачне душе назваше се патриоти.
Од пандура створили смо великаше.
Своју мудрост расточисмо на изборе,
Своју храброст на подвале и обеде,
Будућности затровасмо све изворе,
А поразе прогласисмо за победе.
Своју мудрост расточисмо на изборе.
Место светле историје и гробова,
Васкрсли смо све пигмеје и репове,
Од несрећне браће наше, од робова,
Затворисмо своје очи и џепове.
Место светле историје и гробова.
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Остала нам још прашина на хартији,
К’о једина успомена на џинове,
Сад сву славу пронађосмо у партији,
Пир поруге дохватио све синове.
Остала нам још прашина на хартији.
Под срамотом живи наше поколење,
Не чују се ни протести ни јауци,
Под срамотом живи наше јавно мнење,
Нараштаји, који сишу к’о пауци.
Под срамотом живи наше поколење.
Помрчина притиснула наше дане,
Не види се јадна наша земља худа,
Ал’ кад пожар подухвати на све стране,
Куда ћемо од светлости и од суда!
Помрчина притиснула наше дане.

Милорад Мића Вујасиновић,
председник УСПС и Михајло Миша
Радовић, потпредседник УСПС и
председник Београдске организације
испред Уставног суда Србије,
фебруара 2016. године, после
предавања друге Иницијативе за
оцену уставности Закона о
привременом уређивању начина
исплате пензија
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ИСПЛАТИ СЕ ЛАГАТИ ПЕНЗИОНЕРЕ

Имовина династије Кркобабић
вредна 1,88 милиона евра!
20. 12. 2016 Телепромптер - Извор КРИК

Имовина династије Кркобабић процењена је на износ од 1,88
милиона евра, стоји у имовинској карти министра Милана
Кркобабића коју је објавио Крик
Кркобабић је Агенцији за борбу против корупције пријавио стан на Новом
Београду величине 107 квадрата. Међутим, у катастру је као власник
уписано предузеће “Јинпрос”. Вредност тог стана је 125.000 евра.

Милан Кркобабић, корисник инвалидске пензије ПИО, председник
Партије уједињених пензионера Србије, доскора директор Јавног
предузећа Пошта Србије, министар без портфеља у садашњој Влади
Србије - човек који је издао интересе свих пензионера, будућих
пензионера и грађана Србије
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Кркобабићев син Стефан у Белвилу има стан од 61 квадрат у вредности
од 88.000 евра. Како наводи Крик, млађани Кркобабић стан је купио уз
помоћ државе.
Цена стана износила је 105.580 евра, пише у уговору који поседује КРИК.
Стефан је на име капаре уплатио 5.400 евра и уговором се обавезао да
ће за два месеца да исплати остатак договорене цене – 16.900 евра
сопственог новца, а 83.280 евра из кредита који је узео код банке. Држава
је субвенционисала овај кредит, односно платила банци 9.253 евра
његовог кредита. Стефан треба банци да исплати 74.027 евра и 4,5 одсто
годишње камате до 2038. године, а потом да држави врати новац до
2043. године. На новац добијен од државе не плаћа камату.

Стефан Кркобабић на свом имену има и гаражу величине 12 квадрата у
вредности од 10.000 евра.

Брат министра Небојша Кркобабић има стан величине 98 квадрата на
Новом Београду у вредности од 250.000 евра, као и стан величине 51
квадрат, такође на Новом Београду, у вредности од 70.000 евра.
Небојша поседује још један стан у центру Земуна. Квадратура тог стана је
непозната, а вредност се процењена на око 90.000 евра.
Кркобабићев брат поседује још и кућу од 152 квадрата (30.000 евра) у
Панчеву, кућу од 52 квадрата (вредност непозната) такође у Панчеву, као
и земљиште од 720 квадртата (вредност непозната) исто у Панчеву.
На имену покојног Јована Кркобабић у катастру је уписан стан од 88
квадрата у вредности од 125.000 евра.

Марија Кркобабић (90), министрова мајка, власница је предузећа
“Графицо 011”. У власништву њене фирме налази се пословна зграда у
Земуну од 502 квадрата у вредности од 400.000 евра, као и зграда од 882
квадрата у вредности од 700.000 евра, такође у Земуну.
Процењена вредност свих непокретности династије Кркобабић је
1.888.000 евра.
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КАДА НЕПРАВДА
ПОСТАНЕ ЗАКОН

ПРОТЕСТ
ПОСТАЈЕ ТВОЈА
ДУЖНОСТ
"Шта год да се збива
драги пријатељи, имајте у
виду једну ствар коју вам
гарантујем: ПЕНЗИОНЕРИ
ЋЕ БИТИ ПОСЛЕДЊИ У
ЧИЈА ЋЕ ПРАВА БИЛО КО
СМЕТИ ДА ДИРА У ОВОЈ ДРЖАВИ. Боље с наше
грбаче да се скида све што може, а пензионерима
нема шта да се узима" - Александар Вучић,
председник Владе Србије
--------------------А САДА - ПОТПИСИ

Потпиши и Закон обриши
Шестог октобра ове године Иницијативни одбор састављен од
представника Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења синдиката
пензионисаних војних лица Србије, предали су Народној Скупштини Републике
Србије два законска предлога. Како процедура предвиђа, законски предлози су
заведени званично у писарници Скупштине.
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Први предлог практично поништава Закон о привременом уређивању
начина исплате пензија, тј. ставља га ван снаге и начин исплате пензија враћа на
ниво пре новембра 2014. године. То практично значи да се пензије враћају на
стари ниво, пре смањења, уводи се усклађивање пензија два пута годишње, као
што је било, а Влада се обавезује да пронађе начин и у ограниченом временском
року врати пензионерима Србије, све што им је до сада узето.
Другим законским предлогом ставља се ван снаге садашњи начин
управљања Фондом ПИО. Тренутно у Управном одбору ПИО Фонда четири
члана су представници Владе а три - осталих организација. Такво стање ствари
показује да они који су уплаћивали новац у Фонд, као и они који данас уплаћују
новац да би једног дана стекли пензију, представљају мањину у највишем органу
одлучивања у ПИО Фонду.
Представници Владе, који сносе кривицу зато што је ПИО Фонд
противзаконито испражњен, зато што су одобравали ненаменско трошење новца
оних који су у Фонд редовно уплаћивали, имају већину и данас одлучују како ће
се распоређивати новац, који практично није њихов. Они о чијем се новцу
одлучује су у мањини.
На демократски, законом предвиђен начин, законске предлоге смо предали
и требало је одмах да почнемо са прикупљањем потписа грађана, који би дали
подршку нашим законским предлозима, како би они обавезно били уврштени у
дневни ред редовног скупштинског заседања.
Али...
Тачно у време када смо предали законске предлоге, Удружење војних
пензионера Србије, Савез пензионера и издајнички ПУПС - странка која је
издала саму себе и која одавно не заступа интересе пензионера - започели су
широку акцију саботаже наше акције. Почели су да сакупљају потписе за
петицију, којом се од Владе тражи враћање пензија на ниво пре смањења, али се
не тражи усклађивање пензија два пута годишње и не тражи се да се одузет
новац врати грађанима.
Због тога смо сачекали да они, који од самог почетка доношења Закона о
смањењу пензија подржавају одлуку актуелне власти, заврше свој посао.
Сакупили су потписе колико су хтели, претпостављамо да су их предали
Скупштини, јер нигде нисмо прочитали информацију да су то стварно и
урадили.
Сада ми, Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије сакупљамо потписе грађана.
Тражимо да се пензије
1. врате на ниво пре смањења,
2. да се врати усклађивање пензија два пута годишње
3. да се опљачканим пензионерима врати сав новац који им је одузет.
4. Да се промени начин управљања ПИО Фондом, тако да они који су
уплаћивали у Фонд и они који данас уплаћују, имају већину у одлучивању.
Потписе почињемо да сакупљамо данас. Свако ко је заинтересован да се
укључи у ову акцију, да својим потписом да подршку нашим законским
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предлозима, или да активније помогне нека назове на доле наведене телефоне.
Свака помоћ и подршка су добродошли:

011-233-52-67
Потребно нам је 50.000 потписа грађана Србије, да бисмо посланике у
Скупштини натерали да о нашим законским предлозима расправљају и усвоје
их.
Право да потпише подршку има сваки пунолетни грађанин Србије који
има право гласа на изборима.
Позивамо све грађане Србије да нам својим потписима дају подршку у
нашој борби против свих облика дискриминације, кршења закона, Устава,
грађанских права и људских слобода. Против бахатости, обмањивања,
сиромаштва. Против пљачке и осиромашења народа, против организованог
криминала и системске корупције. Против свих који су своје богатство стекли на
осиромашењу милиона грађана и против сваке власти која такве ствари
подржава.
Позивамо пензионере, као и будуће пензионере, који се с правом надају да
ће једнога дана отићи у заслужену пензију, запослене и незапослене грађане,
незапослене синове и кћери и унучад (наравно, пунолетну), да нам се придруже.
Зато што од 1.700.000 пензионера, више од милион издржава или помаже од
својих смањених пензија, своје незапослене потомке, или оне који раде за тако
бедне плате да од њих не могу да преживе.

Позивамо све да нам се придруже у акцији:

ПОТПИШИ - И ЗАКОН ОБРИШИ!
И да својим потписима покажу своје незадовољство
садашњим стањем ствари
На протесту одржаном 1. новембра предали смо наше захтеве Влади
Србије. Али смо Влади Србије и упутили поруку да знамо:
- да новца има - али је неправилно распоређен,
- да новца има - али Влада не сузбија системску корупцију,
- да новца има - али Влада не решава проблем вишка запослених у
администрацији,
- да новца има - али Влада не решава питање јавних предузећа која праве
губитке,
- да новца има - али се Влада не усуђује да најбогатијим грађанима разреже више
стопе пореза на имовину од оних које разрезује сиромашним грађанима.
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- Да новца има - али Влада.....
Влада не ради свој посао како треба, а ми трпимо последице њиховог
нерада. Сви бисмо волели да живимо живот из ТВ Дневника, али су нам
телевизори толико мали, да у њих једва стану чланови Владе.
Време је да то променимо.

И зато, још једном

ПОТПИШИ - И ЗАКОН ОБРИШИ!
својим потписима подржите наше законске предлоге!
---------------------

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА УСПС
Висока делегација Удружења синдиката пензионера
Србије на Конгресу Савеза пензионера Руске Федерације
(новембар 2016.)

17

Обраћање Милорада Вујасиновића,
председника Удружења синдиката пензионера
Србије, на Шестом конгресу Савеза пензионера
Русије
МОСКВА, 26. новембар 2016.

Поштовани делегати Шестог конгреса Савеза пензионера Русије,
поштовано Радно председништво, поштовани председниче Рјазански,
драге колеге и драга браћо, дозволите ми да вас поздравим у име
Удружења Синдиката Пензионера Србије и да вам зажелим успешан рад
за добробит свих пензионера ваше државе. Истовремено, захваљујем се
Вашем руководству што нас је позвало да присуствујемо Конгресу да би у
току нашег боравка у Москви учврстили међусобно пријатељатво и
разменили искуства која могу бити од обостране користи.
Иако смо ми, као Синдикат, млада организација пензионера, јер
постојимо непуне 4 године, ипак смо веома брзо препознати како од
стране пензионера и старијих лица, јер се боримо за њихова права која
су свакодневно угрожена, тако смо препознати и од стране Савеза
самосталних синдиката Србије, највеће синдикалне централе у нашој
држави, чији смо колективни члан.
Основни задатак нашег Синдиката је заштита и побољшање
економских, социјалних и материјалних права пензионера, као и
унапређење права из области пензијског и здравственог осигурања,
социјалног старања, социјалне адаптације и интеграције пензионера,
борба против свих облика старосне дискриминације, борба за правду,
достојанство, друштвени напредак, социјалну солидарност - како међу
пензионерима тако и између младих и старих грађана, али и залагање за
све остале универзалне вредности, као што је борба за мир и против
санкција.
Синдикат пензионера Србије је самостална, нестраначка и
независна организација која има свој однос према политици у оној мери у
којој се политика бави пензионерима и старијим лицима. Похвалићемо
оно што сматрамо да је добро, али ћемо се најоштрије супростављати
оним мерама Владе за које будемо оценили да наносе штету најстаријој
популацији.
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С обзиром да је материјални и социјални положај пензионера у
Србији данас на веома ниском нивоу, најоштрије смо се супротставили
мерама Владе и изменама Закона о Пензијском Фонду, као и Закону о
умањењу пензија. Сматрајући да су ове измене и Закон о умањењу
пензија неуставни обратили смо се Уставном суду Србије да оцени
њихову уставност. Већ две године се путем организовања јавних
трибина, наступима у медијима, али и јавним окупљањима пред Владом,
Парламентом и Уставним судом, протестима на трговима и протестним
шетњама боримо са овим законима и убеђени смо да ћемо успети.
Последњи у низу ових протеста, а пети за последње две године,
одржан је првог новембра у Београду. Основни захтев тог скупа био је
враћање пензија на ниво од пре новембра 2014. године, када су
смањене. Такође, тражимо да се пензије усклађују два пута годишње
сходно расту цена основних животних потрепштина, јер нам је и то право
укинуто.
Такође, имамо и проблем што Влада има намеру да прода и
приватизује 27 бања и специјалних болница изграђених, пре више од
четири деценије, средствима из доприноса запослених, а за намене
рехабилитације корисника и осигураника, лечење пензионера и
превенцију инвалидности. Те бање и специјалне болнице су у
власништву Пензионог фонда који је финансирао њихову изградњу.
Влада и Скупштина су изменама Закона променили структуру Управног
одбора Фонда тако да сада већину чланова именује Влада, због чега смо
се такође жалили Уставном суду Србије.
Удружење синдиката пензионера Србије је члан Регионалног
удружења синдиката пензионера, кога сачињавају сличне организације из
бивших југословенских република, а чије окупљање подржава и помаже
италијански Синдикат пензионера (SPI), а од прошле године Синдикат
пензионера Србије постао је члан Европске федерације синдиката
пензионера и старијих лица (FERPA).
И на крају, желећи Вам успешан рад и просперитет пензионера
Русије, хоћу да кажем да је Удружење Синдиката Пензионера Србије
спремно на сарадњу са свим организацијама које желе добро
пензионерима без обзира да ли су те организације са Истока или Запада
и зато још једном изражавам задовољство што смо ми данас овде са
вама.
Истовремено позивам ваше руководство да нас посети и буде
следећег пролећа на нашој Годишњој Скупштини у Србији.
Хвала Вам!
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Даме и господо.
Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије, поднели су Народној Скупштини Републике
Србије, 6. октобра два законска предлога:
1. Предлог закона о поништењу Закона о привременом уређивању начина
исплате пензија, којим се предвиђа поништење последица примене Закона и
враћање задржаног дела пензије са законском каматом у оноликом броју
месечних рата колико је закон примењиван.
2. Предлог закона о изменама и допунама Закона ПИО, којим се предвиђа
брисање члана 80б. и спровођење усклађивање свих пензија два пута годишње
као промена састава Управног одбора ПИО фонда тако да, они који су
уплаћивали и који сада уплаћују у ПИО фонд, односно представници пензионера
и садашњих запослених, имају већину а не Влада Србије, која сада, по основу
већине у Управном одбору располаже имовином ПИО, која није њена.
1. новембра у 11 часова, на Тргу Николе Пашића, заказали смо протест
пензионера и будућих пензионера, како би Скупштини Србије, Уставном суду
Србије, Влади Србије, ММФ-у као и представницима Европске уније и јавности
Србије скренули пажњу, да пензионери нису задовољни доношењем и применом
наведених закона и да је последњи тренутак да се престане са противуставним и
дискриминаторским умањењем пензија и притисцима које актуелна власт врши
према категорији грађана који су биолошки најугроженији и немају начина да
заштите своја, на основу закона и Устава стечена права.
1. Да Уставни суд Србије у року од 6 месеци решава уставне жалбе и
иницијативе за оцену уставности закона којима су оштећени пензионери.
Тражимо оставку председседнице Уставног суда Србије.
2. Да Влада Србије:
- Предложи Скупштини Србије да се у хитном поступку усвоје законски
предлози које смо предали Народној скупштини Србије
- Спроведе структурне реформе у привреди Србије, које је обећао у свом
експозеу, како би се смањила давања из буџета за фирме које нису профитабилне
20 или 30 и више година,
- Изврши реорганизацију државне управе и локалне самоуправе, ослободи
се вишка запослених и тиме смањи буџетске расходе,
- Изврши реорганизацију јавних предузећа, а нарочито оних у којима плате
нису ни смањиване, него су чак и повећаване у протекле две године,
- Донесе имовинску и социјану карту грађана србије, и на основу тих
докумената донесе нови Закон о порезу на имовину, чиме би најбогатији грађани
порез плаћали по знатно вишим стопама од грађана који су слабог имовног
стања,
- Смањи рад на црно, као и да се заустави криминална делатност оних
послодаваца који својим запосленима званично исплаћују минималне зараде и на
њих уплаћују порезе и доприносе, а остатак који је често већи од пријављеног
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исплаћују на руке, чиме директно поткрадају државу, ПИО Фонд, здравство,
просвету, културу и све друге кориснике буџета.

ПРОТЕСТНА ШЕТЊА ОД ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА ДО УСТАВНОГ СУДА
СРБИЈЕ А ПОТОМ ДО ВЛАДЕ СРБИЈЕ
- Обустави продају бања које су власништво ПИО фонда јер су
одлуке Управног одбора ПИО фонда о томе, донете на основу неуставног
Правилника о располагању непокретностима Фонда ПИО.
3. Захтевамо од РТС организује емисије о социјалном положају
пензионера и старих особа.
С обзиром на то да пензионери већ две године подносе највећи терет
стабилизације буџета Србије, сматрамо да су наши захтеви потпуно оправдани и
позивамо државне органе да их уваже.
Порука са протеста пензионера и будућих пензионера, 1. 11. 2016. године
на Тргу Николе Пашића.
Упутити:
Маји Гојковић, председници Скупштине Србије
Весни Илић Прелић, председници Уставног суда Србије,
Александру Вучићу, председнику Владе Србије
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Томиславу Николићу, председнику Републике Србије
Делегацији ММФ-а у Србији
Амбасадору Европске уније у Србији господину Давенпорту
Удружење синдиката
пензионера Србије

Удружење синдиката пензионисаних
војних лица Србије

У Београду 27. 10. 2016.
--------------------27. АВГУСТА У ДОМУ СИНДИКАТА У БЕОГРАДУ
ОДРЖАЛИ СМО ТРИБИНУ

ЗАУСТАВИМО ЕКОНОМСКО И ПРАВНО НАСИЉЕ
Трибину је отворио и присутне поздравио господин Мића Вујасиновић,
председник УСПС и присутне обавестио о активностима које је организација
пензионера спроводила у протеклом периоду. Посебну пажњу је скренуо на
ћутање државе и на замену теза која се врши причом о повећању пензија, уместо
да пензије буду враћене на ниво пре смањења.
Професор доктор Зоран Ивошевић, нам је приказао како у очима правне
науке изгледају потези и одлуке Владе која уместо да штити законе и Устав,
ради управо супротно. Доноси незаконите и противуставне одлуке.
На самом крају Трибине прочитани су захтеви руководству Србије, који су
сутрадан и званично упућени свим именованим функционерима. Захтеве донете
на Трибини објављујемо у целости:
Господину Томиславу Николићу, председнику Републике Србије,
господину Александру Вучићу, председнику Владе Србије, госпођи Маји
Гојковић, председници Скупштине Србије, госпођи Весни Илић Прелић,
председници Уставног суда Србије, господину Саши Јанковићу, заштитнику
грађана омбудсману Републике Србије, господину Синиши Малом,
градоначелнику Београда
Поштовани
Са ове Трибине коју смо одржали под називом ЗАУСТАВИМО
ЕКОНОМСКО И ПРАВНО НАСИЉЕ, обраћамо се вама који управљате
државом Србијом и нашим животима и тражимо од вас:
- Да поништите све противуставне Законе и уредбе донете на штету грађана
- Да поништите Закон о привременом уређењу исплата пензија и вратите их
на ниво пре противуставног смањења
- Да поништите Закон о обезбеђењу и извршењу, тј. Закон о извршитељима
- Да Закон о порезу на имовину, у складу са Уставом, прилагодите
стандарду и платежној моћи грађана
- Да омогућите Уставном и Управном суду да независно од власти ради свој
посао
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- Да имовином оних који су у протеклих двадесет пет година покрали
државу Србију попуните буџетски дефицит и смањите дуговања државе
- Да направите имовинску карту за све грађане Србије и у складу са њом
водите пореску политику
- Да закони које доносите буду у интересу грађана а не у интересу страних
банака и власника крупног капитала
- Да грађанима Србије вратите част, достојанство и равноправност, који су
у претходним деценијама уништени дивљачком лоповском приватизацијом
и пљачком друштвене и државне имовине
Донето на Трибини "Зауставимо економско и правно насиље"
У Београду, у Дому синдиката, 27. 8. 2015.
УСПС - пензионери и грађани Београда и Србије
---------------------

Грађани Србије
Због тешког материјалног положаја пензионера, старих лица и свих
грађана Србије, у који смо доведени одлукама Владе Србије да нам смањи
пензије и плате и повећа трошкове живота, покрећемо грађанску иницијативу за
измену Закона о порезу на имовину, под називом:

ОСЛОБОДИТЕ ПОРЕЗА
СТАН - КУЋУ У КОЈОЈ ЖИВИМО!
Грађани Србије имају најмања примања у Европи,
а плаћају најскупљи порез
Позивамо Владу Србије да престане да штити тајкуне и стране банке и да новац
за попуну рупа у буџету тражи од оних који су покрали државу, а не од
осиромашених пензионера, незапослених грађана и оних који једва
преживљавају

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

УСПС покреће иницијативу за испитивање
трошења средстава Фонда ПИО
Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) покреће иницијативу за
формирање Анкетног одбора Скупштине Србије са циљем, да испита како су трошена
средства Републичког фонда ПИО у последње две и по деценије, с обзиром да
одговорни из Владе Републике Србије, врло често потенцирају да данашњи
трансфери средстава из буџета досежу чак до 49 одсто у погледу финасирања
расхода Фонда ПИО – наводи се у саопштењу УСПС-а.
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Наиме, у последњих две деценије многе обавезе које су стављене у надлежност
РФПИО не спадају у домен пензијског и инвалидског осигурања у њиховом изворном
облику, већ у искључиву надлежност државе, те је та чињеница разлог за повећани
трансфер средстава из буџета Републике Србије за исплату расхода РФПИО.
Постоје основане сумње да је град Београд користио средства ПИО фонда за
градњу капиталних објеката као сто су Сава Центар, Газела, и други објекти, с
тим да та средства до дана данашњег нису враћена.

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

Уставни суд - други пут
Зашто нова Иницијатива Уставном суду Србије
Удружење синдиката пензионера Србије, кога заступа председник
Милорад Вујасиновић, поднело је 23. фебруара Уставном суду Србије
Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности Закона о привременом
уређивању начина исплата пензија.
Нова иницијатива Уставном суду поднета је зато што у претходном
поступку доношења решења, Уставни суд није ни разматрао иницијативу већ ју
је одбацио, уз политичко-економско образложење да у држави нема пара и да не
може другачије.
Ми знамо да може и мора другачије и у овој иницијативи аргументима
еминентних стручњака из области права и економије им то доказујемо.
Покушавамо да проблем решимо "у свом дворишту".
Не одустајемо од тужбе Међународном суду у Стразбуру. Рокови нису
прошли и пазимо на то, али знамо да је тај процес најчешће дуг. Понекад траје и
више година. Зато покушавамо да проблем решимо на краћи и ефикаснији
начин.
Уставни суд именују Скупштина и председник Србије. Скупштину и
председника Србије бира народ. Они су ту да служе народу. Изгледа да су то у
једном тренутку заборавили. Испало је да сви ми треба њима да служимо.
Хајде заједно да их подсетимо да ствари не стоје тако.
Ово је први корак - други пут.
Обавештаваћемо вас о свим наредним корацима и плановима и позивати
на сарадњу. Ваша сарадња биће нам неопходна у свему што будемо радили.
Само заједно можемо стићи до победе!
Извршни одбор УСПС
--------------------26

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УСПС ЗА ГРАД БЕОГРАД

Туђе нећемо - своје не дамо
Нема одустајања од борбе за права пензионера и свих грађана Србије. Наше акције у предстојећем периоду добијају велико убрзање и динамику
После годину дана успешног деловања на заштити интереса пензионера,
старих лица, али и свих грађана Србије, Удружење синдиката пензионера Србије
за Град Београд, одржало је 29. 2. ове године редовну годишњу скупштину.
----------------------

ПЕНЗИОНЕРКЕ И ПЕНЗИОНЕРИ - ГРАЂАНИ БЕОГРАДА

Позивамо Вас да у среду, 6. априла 2016.
у 11 часова
дођете на Трг Николе Пашића
где у сарадњи са Европском федерацијом синдиката пензионера и старијих особа
(FERPA), италијанским синдикатом пензионера (SPI-CGIL), представницима
синдиката пензионера из 21 европске земље, као и колегама из бивших
југословенских република организујемо

ПРОТЕСТНИ СКУП СОЛИДАРНОСТИ
ОДРЖАН ВЕЛИКИ СКУП СОЛИДАРНОСТИ
ПЕНЗИОНЕРА ЕВРОПЕ У БЕОГРАДУ

Карла Кантоне, генерална
секретарка ФЕРПА,
пензионерима Србије:
Пробудите се!
----------------------
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ЗАКЉУЧЦИ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА "ПОСЛЕДИЦЕ СМАЊЕЊА ПЕНЗИЈА"
ОДРЖАНОГ 6. 6. 2016. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ

*Анкета је потврдила дискриминацију према
пензионерима (старим особама) у разним
формама насиља
1. Политичко насиље је негирање (одузимање) пензије као Уставне категорије.
Из тог разлога 89,9% упитаника не подржава одлуку Владе о прогресивном смањењу
дела пензија, а 86,1% упитаника не подржава став Уставног суда.
2. Национална стратегија о старењу (2006 - 2015) се није спроводила, а нова није
донесена. Зато 75,8% упитаника ово доживљава као вид социјалне дискриминације
према трећем добу.
3. Усамљеност (напуштени људи) се сврстава у природу насиља. У Србији
300.000 старих живе потпуно сами.
4. Насиље над самим собом припада типологији насиља. У нашој земљи постоји
висока стопа самоубистава. Усамљеност, смрт брачног друга, алкохолизам, болест и
сиромаштво су најчешћи разлози. У Београду на 300.000 пензионера долази само око
650 геронто-домаћица.
5. Економско насиље припада коренима насиља. Код пензионера који живе у
заједници у 83,1% случајева је умањен породични буџет. Као последицу високе
незапослености пензионери у 63,6% случајева издржавају чланове породице.
6. Охрабрујуће је да односи у породици нису поремећени у 56%, није ни
превелики осећај депресије 49,8%. То је доказ да се брига за старе негује у нашој
патријархалној породици. Пензија је гарант економске стабилности породице.
7. На питање да ли је умањен квалитет Вашег живота (храна, култура, лекови,
болест, климатско-бањски опоравак и др.) позитиван одговор је заступљен у преко
80%. Према доступним подацима код 90% пензионера, један или два члана
пензионерске породице има 7 - 10 евра дневно.
8. Интересе пензионера у Европи углавном заступају Синдикати, леве партије а
пре свега институције државе. Није чудо да се ПУПС у нашој анкети доживљава у
негативном смислу у 89,9% одговора.
9. Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) је свесно демографских и
миграционих процеса као и коефицијента зависности старих (КЗС).
* Насиље као универзални проблем. VII поглавље - Насиље над старима (СЗО,
Женева 2002.)
Извршни одбор УСПС

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

Ако желите да добијате наш Е-Информатор
пријавите се на: 062-8542-060 Љубиша Бабић
или Ljbabic@yahoo.com
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УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ЗА ГРАД БЕОГРАД
11000 Београд, Дечанска 14/VII, тел. 333-5267,
Web-www.usps.org.rs e-mail: sindikat.penzionera@gmail.com

Т.рн: 200-2836650101862-86 ПИБ:108061667 MБ:28113846
Број: 183
Датум: 01.08.2016.

САОПШТЕЊЕ
Удружење Синдиката Пензионера Београда – УСПБ, изражава
принципијелни протест поводом изјава појединих чланова Фискалног
савета. Неовлашћене и непримерене, поготову, јавне изјаве о потреби
замрзавања пензија могу се сматрати узнемиравањем јавности односно
застрашивањем милион и седам стотина хиљада пензионера. Оне се
могу чак третирати и као својеврсно насиље и злостављање недужне
посебно осетљиве и рањиве пензионерске популације.
С тим у вези би ваљало да се огласе и надлежне установе и институције.
Већ и врапци знају и причају да је смањивање пензија: политички лажно
представљено; да је уставно недопустиво; да је економски неутемељено
те да је било других опција за посрнулу државну економију.
Члановима Фискалног савета било би примереније да оправдају и
заслуже своја, за Србију превисока примања. Синдикат Пензионера би
очекивао да уместо решења тзв. лење и брзе памети, нова влада
призна и одмах исправи огрешење о пензионере, да влада и чланови
Фискалног савета имају професионалну луцидност и креативну снагу за
оне инструменте и мере који ће бити плодотворни. Уместо провидних
обећања и хвалисања важније је обезбедити такво стварање нових
вредности и њихову расподелу која неће доводити до конфискације
неприкосновених имовинских права као што је наменска штедња у виду
пензија.
Пензионери су сигурни да би се осведочени борац за социјалну правду
Душан Петровић Шане борио против ставова које изражава његов син
Павле. Такође и др Јован Кркобабић не би био задовољан непоштеним
чињењем сина Милана Кркобабића који је зарад личних интереса продао
популацију коју наводно заступа и коју дугорочно успешно уништава.
Учињена издајства руше кредибилитет таквих особа.
Као искусна генерација која је пуно доброг створила са
најдобронамернијим побудама, пензионери удружени у синдикат
подсећају све да без етике нема добре и успешне политике.
Застрашивање ојађених, ником не може да служи на част.
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Шта је данас Удружење синдиката
пензионера Србије?
Удружење синдиката пензионера Србије је основано 8. априла 2013.
године.
Неки су се и пре нашег оснивања питали: Зашто пензионери
оснивају свој синдикат, погрешно мислећи да синдикат треба да
оснивају само они који су у радном односу.
Реч синдикат потиче од старогрчке речи "синдикос" која значи
"заштитник", "бранитељ", односно "адвокат". С обзиром да у Србији нико
више не штити пензионере нити њихова стечена права, ни Савез
пензионера као друштвена организација, нити ПУПС као политичка
странка, али ни друге партије које у својим програмима говоре о
пензионерима - логично је било да се формира Синдикат пензионера,
који ће на себе преузети заштиту пензионера у најширем смислу.
Дакле, Синдикат пензионера Србије формиран је зато што је био
неопходан, а то је урађено по угледу на многе синдикалне централе у
европским земљама које поред бројних струковних синдиката у свом
саставу имају и синдикате пензионера.
До сада је УСПС основан у Војводини, Београду и великом броју
градова, округа и општина у којима се одвија процес индивидуалног
учлањавања пензионера.
Поред индивидуалног чланства, УСПС као кровна организација
брине и о својим колективним члановима као што су Удружења синдиката
пензионера
Бродоградилишта
Београд,
Југословенског
речног
бродарства, пензионера "Тигра" из Пирота, Инвалида пензионера из
Шапца, Удружења малих акционара Луке Београд, Удружење пензионера
из Хрватске - Београд и сличним пензионерским асоцијацијама. Ови наши
колективни чланови окупљају више од 300.000 пензионера.
Наш основни задатак је заштита и унапређење економских, социјалних
и материјалних права, потреба и унапређење права из области инвалидско
пензијског и здравственог осигурања пензионера, социјалног старања,
социјалне адаптације, интеграције пензионера и борби против свих облика
старосне дискриминације.

Незадовољни што се у Народној Скупштини Србије доносе
неуставни закони или измене постојећих закона, најчешће без јавне
расправе и по хитном поступку, а којима се отима од пензионера,
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неколико пута смо се обратили Уставном суду ради покретања поступка
за оцену уставности:
1. Закона о привременом начину исплате пензија;
2. члана 155. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, а
који се односи на већинско учешће државе у управљању Републичким
фондом за пензијско и инвалидско осигурање;
3. Закона о извршењу и обезбеђењу, којим се од пензионера,
старих лица и грађана Србије отима новац, озакоњеном хајдучијом.
На бројним конференцијама за електронске и штампане медије,
бурно смо реаговали не само на умањење пензија, него и на повећање
акциза и поскупљења, било да је у питању електрична енергија, порези,
висина станарине, цена грејања и слично. Као што је свима познато,
успели смо да својим гласним и образложеним ставовима одложимо
драстично поскупљење цена у градском превозу у Београду за 2015. које
се односило на лица старија од 65 година.
Моћ пензионера можемо да ојачамо само ако смо удружени, ако
се организујемо, мобилишемо, и будемо у стању да политичаре позовемо
на одговорност како би данашњи неуспели економски модел заменили
новим, онаквим који ће свима донети напредак.

Зато и Ви постаните члан
Удружења синдиката пензионера Србије!
---------------------
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