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Поштовани чланови, пријатељи, симпатизери и сви грађани Србије
који данас славе рођење Христово

честитам вам највећи хришћански празник
МИР БОЖЈИ - ХРИСТОС СЕ РОДИ
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Милорад Вујасиновић
председник Удружења синдиката пензионера Србије

ЗДРАВИЦА СРПСКОМ НАРОДУ
Народе, нек ти здравица ова
буде уместо благослова...
Штогод радио,
деца ти се рађала.
И када певао, и када сневао,
и када мукама одолевао
деца ти се рађала...
И када патио, и када ратио,
И када памтио па вратио,
деца ти се рађала...
Није богат ко има волова,
већ синова,
Није срећан ко има пушака,
већ колевки...
И када жео, и када млео,
и када црну судбину клео,
деца ти се рађала...
Нек љубав надјача,
нек не буде плача, осим дечјег
И када учио, и кад се мучио
И када свету тајну докучио,
деца ти се рађала...
И када љубио, и кад огрубио
И када главу с рамена губио
Деца ти се рађала...
Јаки нек се свађају, глупи нагађају,
теби, нек се рађају...
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И када кадио, и воће садио,
и кад се љутио и богорадио,
Деца ти се рађала...
Даће Бог да роди зоб и узри клас,
Да буде и за коње и за нас.
И када свеца славио,
И када школу правио,
И кад се у чуду, чудом бавио
Деца ти се рађала...
---------------------

Почетком јануара примили смо честитке!

FERPA

From: FABRE Dominique
Subject: vœux 2016
To: Mishel Maricanovic <maricanovicm@gmail.com>

Que 2017 renforce la solidarité et la fraternité entre les peuples face aux chaos
du monde.
Bonne année 2017 à tous nos camarades Serbes.
DA 2017 OJAČA SOLIDARNOST I BRATSTVO LJUDI NASUPROT HAOSA KOJI
VLADA U SVETU.
SREČNA NOVA 2017 godina SVIM NAŠIM PRIJATELJIMA SRBIMA.
DOMINIQUE FABRE
Secrétaire générale
01 56 41 55 20
06 72 91 34 99
49, avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
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Честитка Синдиката новинара Србије
и председнице Драгане Чабаркапе

Srecnu i uspesnu Novu 2017.
želi vam Izvrsni odbor SINOS
PS. I zajednicke akcije, Poz.Dragana

Sindikat novinara
novinara Srbije (SINOS) pridružuje se zahtevu Udruženja
Udruž nja
sindikata penzionera Srbije (USPS) da se spreči najavljena rasprodaja
imovine Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
(RFPIO), kroz privatizaciju banjskih lječilišta u Republici Srbiji
čiju su
su izgradnju finansirale generacije današnjih penzionera.
SINOS razume zarinutost kolega iz USPS i saglasan je sa njihovom
procenom da će najavljene privatizacije specijalanih bolnica i
banjskih lečilišta imati štetne posledice po Republiku Srbiju,
Republički
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i na
celokupnu populaciju i građane Srbije.
Podsećamo da se SINOS žestoko suprotstavljao privatizaciji medija.
Upozoravali smo da su odredbe medijskih zakona kojima se državi i
lokalnoj samoupravi zabranjuje
zabranjuje vlasništvo u medijima neustavne i da
su u interesu tajkuna, a na štetu javnosti. Koliko smo bili u pravu,
dokaz je gašenje lokalnih medija, zbog čega SINOS traži hitnu izmenu
medijskih zakona i osnivanje lokalnih i regionalnih javnih servisa.
U Beogradu,28.12.2016.
Beogradu,28.12.2016.

Dragana Čabarkapa, predsednica SINOS
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Čestitka Komiteta žena FERPE
gospođa Ana Martinez Lopez - predsednica
Estimado /a compañero/a.
Deseo un Feliz 2017 para ti y tu familia.
Un saludo
Ana Martínez López
Secretaría de Políticas de Igualdad, Intervención Social y Mujer
Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC.OO.
Tlf. 683 298 875
RPV. 64012

ANA MARTINEZ LOPEZ
Sekretarijat za političku ravnopravnost žena u
FEDERACIJI PENZIONERA - FERPA
ŽELIMO VAM SREČNU NOVU 2017 GODINU
---------------------

Честитка
Савеза пензионера
Руске Федерације

Спасибо за поздравление!
Всех с наступившим Новым годом и с наступающим
Рождеством!
Здоровья, счастья и удачи в наших делах!
Александр Яковлев, Москва
---------------------
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S poštovanjem,
Kabinet gospođe Ranke Savić, predsednice ASNS
Beograd, Karađorđeva 71.
tel. +381112626160
e-mail asns@asns.rs
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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
---------------------
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НЕКА ИЗЛАГАЊА СА ОКРУГЛОГ СТОЛА УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ НА ТЕМУ:

ПРОБЛЕМ ПРИВАТИЗАЦИЈА КАПАЦИТЕТА У БАЊАМА И
ШИРИ АСПЕКТИ РАЗУМЕВАЊА ПЕНЗИОНОГ ФОНДА КАО
ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА
Проф. др Божо Драшковић1

УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ
Историјат
Изградња великог дела капацитета за опоравак у бањама у минулим
деценијама је финансиран из пензионог фонда. У социјалистичкој Југославији,
односно Србији након 60-тих година прошлог века пензиони фонд је био моћан
економски и финансијски самоодржив друштвени фонд. У садашњој
терминологији то би се дефинисало као моћан инвестицони фонд. Вишак
средстава пензионог фонда је инвестиран у различите секторе, а посебно у
секторе опоравка запослених и пензионера. Део средстава пензионих фондова у
расподели друштвене акумулације, се преплитао и са средствима здравственог
(их) фондова.У архивама пензионог фонда налази се релевантна документација
везана за порекло инвестиција, као и за изграђене капацитете у појединим
бањским опоравилиштима и лечилиштима.
Правно економски аспекти
Транзициони процес у Србији је институционално након 2005. године
друштвену својину у реалном сектору привреде прогласио неуставном а самим
тим и нелегитимном. Облици својине фондова, нарочито инвестиционих су
законски легитимни, значи нису забрањени. Сагласно томе и Пензиони фонд
који се може сматрати да је де факто и инвестициони фонд и фонд колективне
штедње за инвестирање у одржавање и исплаћивање пензија у будућности је
легитимна институција, која може и треба да поседује своја инвестициона
власничка права у различитим секторима, финансиског, економског и
привредног живота. Погрешном, катастрофално лошом економском политиком
приватизације и распродаје, држава Србија, односно њене владе након 2000.
године су извршиле распродају имовине пензионог фонда која је законски била
додељена фонду у облику приоритетних акција у приватизованим државним и
друштвеним предузећима2. Наведеним поступком, економска политака свих
претходних и садашње владе, је да ли из не знања или циљано, спречила
1

Институт економских наука, Београд
Период од 1990-2000 године није вредно овде ни анализирати због економске политике хиперинфлације, која
је обезвредила значајна средства којима је располагао Фонд.
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конституисање пензионог фонда и као Инвестиционог фонда. Креатори
економске политике су доследни у томе да одузму било какву финансиску или
реалну имовину Пензионог фонда под изговором да се средства за пензије сада
исплаћују добрим делом из буџета, па стога пензиони фонд није ништа друго
него привезак буџета са којим се може управљати тако што ће креатори
економске политике посезати за мерама кресања буџетских расхода кроз
умањивање стечених права садашњих пензионера3. Данас се „ефикасна
економска политика“ Владе мери, тиме да је толико „успешна“ колико успева да
смањи буџетске издатке за пензије.
Политика распродаје имовине пензионог фонда која се налази у бањама
јесте само доследан континуитет претварања фонда у социјалну парабуџетску
институцију, што води де факто потпуном осиромашењу овог фонда.

Изговори стратегије економске политике влада у протеклим деценијама
Приватизација по сваку цену свега у земљи Србији је официјелна
економска политика наметнута као идеологија о а приори економској
ефикасности приватног сектора над било каквим државним или друштвеним
сектором, па и друштвеним инвестиционим фондовима какав је требало да буде
Пензиони фонд. Држава је заправо креирала институционални оквир друштва у
коме друштвени фондови или било који облици тог облика економског
ангажовања су унапред осуђени на неуспех, а све у циљу да се потпуно
успостави приватна својина и тамо где традиционално је неопходна разумна
улога друштва и државе. Политичке партије које су добијале изборе су
конститруисале Владе које су у прошлости и данас у једном биле конзистентне,
у томе да проповедају неолибералну прерасподелу богатства, без обзира на
евидентне економске и социјалне неуспехе те економске политике. Партијска
политократија је преузимала управљање над државним фондовима, банкама,
предузећима, установама и вршећу функцију власника, најчешће користила те
ресурсе у интересу личног богаћења, а потом би проглашавали да је друштвено,
односно државно, по себи економски неефикасно. На бази такве парадигме,
формулише се и сада „аксиом“ да су капацитети у бањама који су грађени из
средстава Пензионог фонда, а приори економски неодрживи, па их стога ваља
што пре распродати.
Ово је заправо цинична формулација у смислу
„распродајмо све па ће мо бити стрећни“. Пензиони фонд ће бити „срећан“ када
му се након одузимања и распродаја акција у предузећима отме и то мало
преостале имовине у коју би понеки пензионер могао са субвенцираном ценом
отићи на мањи опоравак.

3

Однос просечних пензија према просечним зарадама у Србији је за последњих петнест година опао са 74,1% из
2001. године на на 51,2% у 2015. години.
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Шта радити уместо распродаје?
Неспорно је да став Пензионера и Пензионог фонда треба да буде такав да
констатује кључне чињенице:
• Да је природни ресурс термални извори као и ваздушне бање у смислу
природних капитала и добара у власништву државе и да тако треба да
остане;
• Да држава користи право да наплаћује ренту за коришћење природних
ресурса независно од облика власништва над капацитетима изграђеним у
оквиру тих природних амбијената;
• Да је Пензиони фонд власник појединих изграђених, постојећих
капацитета у бањама;
• Да се Пензиони фонд противи било каквој распродаји тих капацитета кроз
приватизацију под изговором да држава тим средствима „суфинансира“
издатке Фонда за пензије;
• Да се Пензиони фонд изричито противи „праву“ – Владе која у име државе
продаје туђу имовину у овом случају имовину Фонда, јер Фонд није
државна својина, није државно предузеће.
• Да држава има обавезе да помаже и суфинансира недостајућа средства за
исплате пензија све док се поново у будућности не ревитализује Фонд као
инстиуција, односно инвестициона организација која ће имати више
средстава него што је потребно за тренутно финансирање својих обавеза;
Стратегија у вези са ревитализацијом Фонда
• Фонд треба да тражи да му се надокнади тржишна, стварна вредност
распродатих акција у приватизованим предузећима и да тим средствима
управља као инвестициони фонд;
• Да стави под своју контролу акције које су у власништву Фонда које још
постоје у појединим предузећима која нису пропала и да захтева измене
закона у смислу да директно уз подршку квалификованих научних и
стручних институција штити своје власништво и приходе у тим
предузећима;
• Да од још увек нераспродатих државних предузећа ЕПС, ЕМС, ТЕЛЕКОМ
...у део , најмање 10% акција, буду унете у Инвестициони Пензиони фонд;
• Да део прихода од природних ресурса, ренти на употребу природних
богатстава и јавних добара, буду уплаћивана Фонду у његов инвестициони
фонд за ревитализацију Фонда;
• Да се имовина Фонда у Бањама не продаје, а да Фонд изради уз помоћ
стручних и научних институција у Србији појединачне стратегије за сваку
понаособ бања са моделима додатних инвестиција уз узимање кредита,
побољшања стратегије економичног и ефикасног управљања,
инвестиционог партнерства у коме би екстерни суинвеститори морали
бити искључиво мањински;
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Напомена: Овде је изложена основна скица решења са кључним циљевима да
Фонд задржи имовину, поврати део имовине, усаврши и побољша ниво
управљања својом имовином те да у догледној будућности опет постане
независан и финансијски самоодржив концепт финансирања стечених пензионих
права. Реализација концепта захтева шири друштвени конзенсус и промену
стратегије из третирања Пензионог фонда као маргиналне социјалне институције
посредством које се спроводи економска политика стабилизације, у Пензиони
фонд као независну финансиски самосталну, самоодрживу и управљиву
организацију.

Живомир Тешић, заменик председника Синдиката пензионера Србије

СИНДИКАТ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ У БОРБИ ЗА
ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ ФОНДА ПИО
Ја бих желео да вас најкраће обавестим шта је Синдикат пензионера од
свог оснивања, од пре 3,5 године предузимао на заштити имовине фонда ПИО .
Питања пензија и пензионог система била су у центру наше активности што је
природно.
Тако смо 01.07.2014.год.организовали Округли сто са темом „Реформа
пензионог система и имовина фонда ПИО“
Усвојени су и закључци да се од надлежних органа захтева утврђивање
целокупне имовине фонда ПИО, од његовог оснивања, како покретне, тако и
непокретне (некретнине, средства од доприноса, удели и акције у
приватизованим предузећима и др.).
Зашто? Зато што је фонд ПИО у претходном периоду био један од најачих
финансијских фондова у земљи. Као што сви знамо из тих средстава
финансирани су бројни објекти и ако нису били у непосредној функцији
пензионера ( од путева, мостова, културних центара итд.итд.). Дакле улагане су
евидентно паре од доприноса пензионера у објекте од ширег друштвеног значаја
а на основу одлука органа ПИО (тз.Сизови).
Е на основу улагања наших средстава у опште друштвена добра, ми
тражимо да се то евидентира, утврди и призна.
На основу тога ми са пуним правом тражимо наше учешће у добити јавних
предузећа, у ренти на природна богатства, на грађевинско земљиште и сл.
На тај начин би смо пензиони систем учинили одрживим уз обавезне
интервенције државе по Уставу уз строгу наплату доприноса за ПИО.
Други закључак са наведеног Округлог стола односио се на обавезу
организовања посебне расправе уз учешће стручњака и научних радника,
посвећен искључиво имовини фонда ПИО.
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Ми то управо данас чинимо. С обзиром на најављену продају бања и
климатско рехабилитационих лечилишта изграђених средствима пензионера,
фокусираћемо се данас пре свега на ту тему.
Шта смо до сада урадили у покушају заштите имовине Фонда ПИО?
Усмерили смо се за сада на правни аспект, према Фонду ПИО тражећи
поништење и измену њихових аката којима се омогућава угрожавање имовине.
Дакле ми се стављамо на њихову страну и штитимо оно што је њихов задатак и
обавеза.
Нажалост од када је конституисан нови Управни одбор фонда његовим
саставом обезбеђена већина представника Владе, и постављањем новог
менаџмента ми смо игнорисани и на наше предлоге се не одговара, нема жеље за
дијалогом.
Колико знам нигде у Европи не постоји земља где су интереси Синдиката
пензионера и органа Пензионог система односно фондова у колизији, већ
остварују блиску сарадњу. Изгледа да смо ми изузетак (егземплер), пре свега
због уплива политике одговорних фактора земље, те се деградира пензиони
систем и пензије своде на социјалну категорију.
Да ли је оправдано да на данашњој расправи о темама које су пар екселанс
Фонда ПИО да од њих нико не присуствује иако на овом скупу учествује 11
професора универзитета, доктора наука, научних и стручних радника, који се
баве овим проблемима. Питам се имали компетентнијег скупа од овог данас
организованог са циљем да разматра тако актуелну тему и допринесе најбољим
решењима.
Шта смо ми као Синдикат пензионера до сада предузели:
1. Као што вам је предпостављам познато у свим јавним наступима говоримо
о нашој имовини потреби њене заштите и стављања у функцију
остваривања добити . Медији нас у томе нажалост мало прате.
2. Већ смо рекли , тражимо да се утврди укупна имовина Фонда ПИО из горе
наведених разлога
3. Поднели смо Иницијативу Уставном суду за преиспитивање правног акта
о конституисању Управног одбора Фонда ПИО, чиме је обезбеђена
мајоризација при одлучивању од стране Владе
4. Поднели смо Иницијативу Уставном суду за оспоравање Правилника
Фонда ПИО којим је омогућено да УО враћену имовину судским путем од
државе , поново врати држави да би је продала или је на други начин
отуђила.
5. У споровима пред судовима који су још у току за повраћај бања у
власништво Фонда поднели смо захтеве да се појавимо као умешачи на
страни Фонда.
Један суд је одговорио. Ако остали то не прихвате покрећемо судски
поступак да се утврди право осигураника, пензионера у односу на имовину
6. У погодном тренутку уколико Фонд ПИО преузме радње за поновно
враћање држави бања које су му већ враћене правоснажним судским
пресудама, покренућемо поступак судске заштите и предложићемо
привремене мере заштите.
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Дакле користићемо сва могућа легална и легитимна средства да сачувамо
остатак наше имовине која се жели продати.
Треба размислити о покретању одговорности руководства Фонда и
Управног одбора због неодговорног газдовања имовином и не бризи о
истој.
Ако је пре неколико година у власништво Фонда враћен један број бања
(16) зашто нису предузете мере за њихову ревитализацију, већ су
остављене да зарастају у коров. Како и на који начин се користи 23.000м2
пословног простора Фонда, и ко га користи и под којим условима.
Ако Фонд нема капацитета да брине о имовини и довођењу у позицију
остваривања добити, зашто није формирана посебна институција
(агенција) која би се томе комплетно и одговорно бавила.
7. На наш предлог пре годину дана у Народној скупштини покренута је
иницијатива од једног броја посланика за формирањем Анкетног одбора
или Комисије са циљем утрвђивања имовине Фонда ПИО, начином
управљања и располагања као и укупним пословањем Фонда, али је на
предлог Владе та иницијатива одбијена.
Данашња расправа треба да нам да основе за одлучне захтеве Влади,
Министарству за рад и социјална питања, Министарству привреде,
Министарству за трговину и туризам и органима Фонда ПИО да се
одустане од најављене продаје бања, бањско климатских лечилишта и
рехабилитационих центара и да се траже другачија прихватљивија
решења.
Такође Влади треба предложити да сачини дугорочан програм, стратегију,
развоја бања и лечилишта.
--------------------Примаријус др Тома Малишић

НЕДОРЕЧЕНА ПРИЧА
Осећам се позваним да као члан Скупштине фонда ПИО из 60-их и 70-их
година прошлог века, кажем неколико речи.
Пензиони фонд у то време је располагао значајним вишком средстава која
су улагана у развој, пре свега превенције инвалидности, медицинске
рехабилитације, болничке заштите, специјализованих погона за едукациу и
запошљавање инвалидних лица, изградњу здравствених установа у забаченим
крајевима, водовода, путева и др. Средства фонда су одобравана и установама
културе (нпр. Сава Центар) образовним установама (школама, факултетима....).
Тим средствима је основан Завод СЕЛТЕРС, који је убрзо прерастао у
Институт за рехабилитацију.
Треба напоменути да су значајна средства дата и институцијама ван
Србије, највише у Црној Гори (хотел Игало, Институт Игало, Петровац Лучице а
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највише у Фонд солидарности након земљотреса као и центрима нпр у БИХ
(Теслић и др.) где су се лечили наши осигураници.
Подугачак је списак корисника ових средстава али, осим занемарљивих
изузетака, та средства су добро распоређена, на основу верификованих програма
и планова развоја, чиме је постигнута основна сврха –озбиљна превенција
болести и повреда и правовремена стручна медицинска рехабилитација и
лечење.
Прилика је и не треба је пропустити да се помене име једног часног
човека, великог ентузијасте и познаваоца своје земље и њених природних
лековитих фактора, а то је РАДЕ БОРИСАВЉЕВИЋ, тадашњи директор Завода
за социјално осигурање Србије. Те велике природне предности биле су јако мало
искоришћене у то време а и данас се неможемо похвалити великим успехом у
развојном смислу и експлоатацији јер држава, уместо да улаже у адаптацију и
доградњу већ изграђеног враћајући га првобитној намени, доноси одлуку о
продаји ко зна коме а свакако за мале паре, чиме се врши ничим испитана
пренамена у туристичке сврхе а заборавља се на Став Светске здравствене
организације да на сваких сто кревета у болничкој заштити десет мора бити у
медицинској рехабилитацији. Такође се заборавља да је медицинска
рехабилитација једна веома озбиљна и неопходна област и да то није ни
ВЕЛНЕС ни ФИТНЕС већ наука и струка са традицијом.
Био сам директор рехабилитационог центра Србије 30 година и творац сам
Селтерса и Института у Прчњу, који је ова власт уништила тиме што је знала и
поставила неспособног директора. Тамо се краду радијатори а пре неки дан сам
тамо био 300 је украдено а за то нико не одговара? Што се тиче Селтерса од пре
неколико година су почели да га оживљавају. Добијао сам паре од Фонда за
запошљавање па сам запослио 500 људи, од здравственог фонда али сам враћао
кроз услуге, а од државе ни једног динара, а она се појављује сада као власник.
Што се тиче бања у Србији, мислим да ћемо успети да се изборимо. Ја сам
био члан Скупштине Пио фонда када су се делиле паре, имам доста материјала.
Могу Вам рећи да већина Домова здравља, Клиничких центара у Београду,
Нишу и другим градовима, финансирано је из фонда, многи немедицински
објекти, тако у Санџаку наплаћују воду, а водовод је изграђен као средство за
превенцију због недостатка воде, и они наплаћују сада добит, Мостарска петља,
Сава центар и бројни други објекти.
Лако је пописати имовину. Попис имовине има у пензионом фонду и лако
се може доћи до тих података.
Ако ништа, бар да се изборимо за нека права , да имају приоритет старији
људи, у медицинским установама као што је Нефролошка клиника, која је исто
прављена од наших пара као и Уролошка клиника, у центрима за
рехабилитацију, нема центра у Србији који није прављен парама из пензионог
фонда.
---------------------
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Мрдаковић Славиша, адвокат

ПРАВНИ АСПЕКТИ ВЛАСНИШТВА НАД ИМОВИНОМ
ПИО ФОНДА КАО ПРИВАТНОМ ИМОВИНОМ
Ја не знам економију и не могу да се мешам у износе и цифре које су дате,
али шта вас молим да имате у виду као чињенице…
Приватизација ПИО фонда нити је постојала нити постоји! Судски
вештаци у свим споровима су рекли – ПИО фонд је приватна својина!
Према томе, ради се о вашим парама, о парама људи пре вас, и не може
нико да каже да то нису ваше приватне паре.
На бази тога, не само шест, него 19, је донето правоснажних пресуда да
имовина у бањама припада ПИО фонду јер је вештачењем утврђено да држава
никада није дала ни један једини динар.
Ја сам дужан, као ваш адвокат, да вам предочим… Молим вас, с обзиром
да по закону о јавној својини, имовина ПИО фонда не улази у државну имовину,
да су судске пресуде то потврдиле, разговарајмо као нормални људи, као да се
ради о вашим становима, о вашим колима, о вашим парама, и о вашем џепу.
Овога тренутка ја видим разлог да као адвокат иступам у интересу ПИО
фонда и вас самих јер ви сте приватни власници приватне својине. То је прва
ствар.
Друга ствар… Овде се помиње држава, држава као спасилац… Апсолутно је
могуће, али пре тога морамо да тражимо од управног одбора ПИО фонда да
дефинише однос са државом. Правно посматрано, ви имате ситуацију да
државна министарства користе вашу приватну имовину. То је исто као да
сте дали стан држави да станују ту неки њени чиновници.
Али кад неко користи туђу имовину, то је од римског права, то је основ и
за америчко и за континентално право, и за право Европске уније, приватна
својина не може без накнаде да се користи – мораш да платиш!
Слажем се да ПИО треба да плаћа земљишну ренту јер то се користи
природно благо, али ко ће да плати… корисник мора да плати ренту за имовину
коју користи.
Оно што мора да се дефинише, у складу са обавезом управног одбора ПИО
фонда из члана 14. Закона, а то је преписано и у њиховом статуту (члан 11,
тачка 10), где каже:
„Обезбеђује законито, наменско и економично коришћење средстава и стара се о
увећању средстава на економским основама;“
Мора да се покрене иницијатива ка УО ПИО фонда да дефинише
правно однос са државом која је корисник имовине која је приватног
карактера. То може да буде службеност, право коришћења, јавно-приватно
партнерство, али основ из тога произилази – обавеза одржавања имовине.
То значи текуће одржавање, одржавање везано за обављање делатности, то
све пада на корисника. Ви кад издате стан и нешто се деси, неко то мора да
плати. Ако је инвестиционо одржавање, е тад можемо да разговарамо.
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Ја вам одговорно тврдим да судски вештаци нису нашли ни један једини
динар државних пара у инвестицијама у бање, и то је од Касационог суда
потврђено.
Ја сам проследио предлог за УСПС у три тачке…
Да се упути захтев ПИО фонду да дефинише са државом основ
коришћења имовине ПИО фонда од стране државе – под којим условима.
Другим речима, ако држава хоће да користи без накнаде, наћи ћемо приватне
медицинске институције које ће вас гледати још боље а морају да плате. Лекари
у бањама стичу доходак коришћењем ваше имовине. Ово што сад раде нигде не
постоји као облик коришћења. Жалите се да нема пара у ПИО фонду а своју
имовину дајете да држава бесплатно користи. То правно није познато.
Да се предоче последице недефинисања коришћења имовине ПИО
фонда од стране државе кад се ради о бањама и специјалним болницама, и
да захтева хитно укњижење имовине ПИО фонда као приватне имовине.
Установили смо да је дошло до стопирања укњижбе судских пресуда, и да за
један број специјалних болница се води имовина као државна иако постоји
судска пресуда где мора да буде укњижена као приватна. Овог момента
укњижена је само једна специјална болница, у Ивањици, као приватна, а у свим
осталим поступцима у катастрима је дошло до застоја јер је држава ставила
примедбу. Кад смо запретили да ћемо да пустимо кривичне пријаве против лица
која воде катастар замолили су да сачекамо месец-два због гужве и завршиће
укњижбу пресуда.
(Држава има могућност да покрене судски спор и да доказује да је то
државна имовина, али то неће успети јер су судски вештаци већ рекли да је то
прављено приватним парама и да је приватна имовина.)
Да се предочи члановима управног одбора ПИО фонда катастрофалне
последице због недефинисања услова и начина коришћења имовине ПИО
фонда, последице по имовину и последице по саме чланове управног одбора.
Позивам све умне економисте да нам дају објективне материјалне доказе због
упропашћавања имовине ПИО фонда због лошег коришећња и располагања.
Држава одговара и за Матарушку бању која је уништена – она је то користила,
нисте је ви користили. Може да се деси, ако ја будем адвокат у овој екипи, и да у
смислу члана 249. кривичног законика, кривична пријава ко врата иде „против
одговорног лица у правном лицу које невршењем своје дужности у правном
лицу, направи правном лицу штету … већу од милион и по динара – закон од 2 до
10 година.“
Немојте да вам причају да немате шансе, да не можете, јер док год
постоје правни механизми вас ће држава да прихвати као учесника у
поступку. Али кад бих ја видео да ви овде тражите нешто сулудо ја бих
рекао: ми нисмо за исти састанак – довиђења – довиђења…
---------------------
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Мр Милан Грујић, потпредседник СССС
и члан управног одбора ПИО фонда

ПИО ФОНД: ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА
Поштовани пензионери, веома поштујем Вашу енергију коју испољавате у
раду и деловању.
Као члан УО ПИО фонда, веома сам забринут слушајући излагаче за
судбину и економски опстанак фонда, и зато ћу рећи где је фонд данас и где би
требао да буде сутра. Данас, је ФОНД проточни бојлер власти, под директном
контролом државе, без могућности да утиче на стопе доприноса, на наплату
доприноса за пензијско инвалидско осигурање као и да води своју властиту
политику.
Тренутно је држава гарант за исплату пензија којима она управља. 1995
год. донет је Закон о средствима у својини РС, када престаје да постоји
друштвена својина, она је прешла у државну, а држава је по инерцији наставила
да књижи имовину ПИО фонда као државну. Закон о јавној својини 2005. је
јасно дефинисао да ПИО фонд није државна имовина. Ја бих желео да је ПИО
фонд финансијска институција, али то за сада није оствариво. Професор
господин Милан Ковачевић је изнео податке о броју пензионера, којих има 1 790
000 и да је однос запослених и људи у пензији 1:1 или 1:1,1. Влада је 2007.
донела одлуку да Министарство за регионални развој, Министарство финансија
и Агенција за приватизацију могу да почну да отуђују имовину ПИО фонда.
Паметни људи из ПИО фонда су покренули судски спор за доказивање
власништва. Можете замислити ситуацију када институција за исплату пензија
покреће спор против Државе ради очувања власништва против исте Државе која
је гарант за редовну исплату пензија. Влада РС је донела одлуку 2010. године да
Министарство финансија и Агенција за приватизацију нађу заједнички договор
са ПИО фондом и реше питање својине и отуђења имовине ПИО фонда. У
међувремену Влада је донела одлуку да се могу основати друштва капитала са
власничким улогом од 100е која могу и управљати деловима имовине ПИО
фонда (специјалним болницама и одмаралиштима). ПИО фонд је од 27
покренутих спорова за доказивање власништва добио је решење у своју корист
за 16 специјалних болница а остали спорови су у току. Неприродно је да ми који
седимо у управном одбору били смо принуђени да донесемо одлуку о покретању
тужбе против Државе за утврђивање власништва, а та иста држава је гарант за
исплату пензија.
Тренутно је ПИО организација за исплату пензија а требало би да буде
самостална, самоодржива и независна институција. Тренутно Држава
партиципира са 36% буџетских средстава у исплати пензија а многи послови и
плаћања које врши ПИО фонд (здравствено осигурање пензионера, затим туђа
нега и помоћ што је под ингеренцијом социјалне заштите, затим пензије
остварене под посебним условима и много тога још) обавља фонд а што не би
требало да буде у надлежности његовог рада и финансирања. Када би се ПИО
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фонд очистио од свих непотребних давања и плаћања, недостајућа средства за
пензије би била 22%. Када је у питању очување имовине фонда власт се
силеџијски понашала и 2012. год када чланови УО нису могли да добију списак
великих дужника који не плаћају пензионо и социјално осигурање а те се бројке
мере у милијардама динара. То су били патрони политичке власти. Град Београд
је велики део својих обавеза успео да пребаци на обавезе државе (доприносе за
пензијско – инвалидско осигурање за ГСП Београд и друга предузећа) у циљу
једнообразног повезивања стажа на територији Србије. Даље, проблем је и у
конверзији дуга код предузећа у реструктурирању. Држава сигурна потраживања
и обавезна наплатива потраживања претвара у акцијски капитал несолвентног
дужника. Просто речено, потраживања ПИО фонда се конвертују у капитал
предузећа чија је економска судбина неизвесна па самим тим и судбина
конвертованог капитала. Када је у питању спровођење пословне политике и
управљачке функције, тренутно у фонду у Управном Одбору седе 4
представника Владе и три представника (послодаваца, запослених и пензионера)
па све оно што се није регулисало законом спроводи се преко доношења одлука
највишег органа Фонда у корист државе без потпоре закона.
Управни одбор ПИО фонда је 2012. донео одлуку да се именује радна група за
израду стратегије реструктурирања ПИО фонда, али идеје и предлози стратегије
нису заживели у пракси и нису прошли тест јавне расправе, научне и стручне
јавности.
Фонд данас није у ситуацији да буде одржив јер има однос запослених и
пензионера скоро истоветан, па чак када би били у могућности да запослимо све
радно способне од 15 до 65 имали би однос 1 на према 2. Ми смо у великом
проблему, и свим снагама и умећем треба да се заложимо да ПИО фонд учинимо
одрживим, финансијски стабилним по мери корисника права и осигураника, а то
се може постићи стављањем капитала Фонда којим располаже у функцију која
доноси добит.
Што се бања тиче, држава треба да буде та која ће пронаћи стратешког пантера
који може направити добит али и да део те добити уђе у ПИО фонд. На жалост
став Владе и дела пословног руководства је да су бање и специјалне болнице и
власништво над њима само оптерећење ПИО фонду и да када се оне буду
приватизовале и отцепиле да ће ПИО фонду да сване. А то је лоше. Зато треба
шира заједница да се ангажује, као и стручна и политичка јавност и да се
заштити имовина ПИО фонда. На нама је наша будућност. Најнеповољнија је
варијанта да се направи систем у којем би се пензије исплаћивале у односу на
расположива средства (као у Републици Српској), а то би било исто као да сви
једемо исту порцију из истог казана. Србија не може да стане у ред за живот.
Потребно је да се стабилизује ПИО фонд да постане одржив, а то је могуће ако
се део ренте на земљиште и природна богатства упути у фонд ПИО.
Данас ако се донесе погрешна одлука и освоји популаран политички поен,
сутра може да буде погубно по будућност Фонда и судбину корисника пензија.
Потребно је користити више памети а мање силе и личне воље а то је једини пут
опоравка и заштите јавног интереса.
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---------------------

Проф. др Марко Секуловић

МОЖЕ ЛИ ВЛАДА ДА ПРОДАЈЕ БАЊЕ У СРБИЈИ ?
Руководећи се неолибералном парадигмом, наша Влада је опсједнута
потрагом шта би још могло да се приватизује у земљи Србији, како би
обезбиједила фискалну стабилизацију, на којој инсистира ММФ. Иако се на
ријечима залаже за владавину права и правну државу, а тиме и за поштовање
својинских права, Влада се, често, „заборави“ па посеже и у туђа права! Потврда
тога је и најављена приватизација бања у Србији. Међутим, као што је у
претходним излагањима истакнуто, бање у Србији су финансиране средствима
ПИО фонда, тј. оне су приватна својина 1.720.000 пензионера.Сасвим је друго
питање зашто су нам бање у тако јадном стању и ко је за то одговоран. Умјесто
да руководство ПИО фонда кривично одговара због тога, оно препушта Влади
Србије да она спроводи приватизацију бања! На тај начин, Влада и ПИО фонд
узурпирају приватну својину пензионера Србије.
Које су могућности да Синдикат пензионера Србије онемогући најављену
приватизацију од стране Владе? И да ли је довољно то што су право и правда на
страни пензионера? Подсјетимо се у каквој земљи живимо и како се поштују
стечена права пензионера! У циљу фискалне стабилизације Влада је донијела
мјеру о привременом смањењу пензија, јер се оне сада са око 40% исплаћују из
буџета.Рок на који се та „привременост“ односи није одређен, нити је јасно да
ли је тиме укинут Закон о пензионом осигурању који регулише висину пензија.
По ономе како предсједник Владе говори о повећању пензија у наредној години
за 1,5%, чини се да је претходни Закон суспендован од стране Владе. Па зар
законе не доноси Народна скупштина, већ Влада, и како је могуће да једна ад
хоk мјера Владе постане закон? Као што видимо, могуће је!
Мора се признати да је Влада добро препознала бање као значајан ресурс
за развој здравственог и рекреативног туризма. Наиме, наши стоматолози,
пластични хирурзи и друге специјалности су у стању да пруже исти квалитет
услуга као и у развијеним земљама Европе уз знатно ниже цијене, чиме бањски
туризам постаје врло пропулзиван. Зато Влада рачуна на стране и домаће
тајкуне, који би уложили капитал у приватизацију и ревитализацију наших
бања. Тиме она наставља онај курс који је започет са нашом транзицијом на
тржишну привреду 2001.године. Нема никакве развојне стратегије земље, не
афирмишу се њене компаративне предности нити има осмишљене заштитне
политике у функцији дугорочног развоја земље. Стране директне инвестиције су
једино решење! Оне се не третирају као средство остварења националне
стратегије развоја земље, јер такве стратегије одавно у земљи Србији нема!
Будући да се број пензионера у Србији примакао броју запослених у
Србији, као и чињеницу да велики број послодаваца уплаћује пензионе
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доприносе на минималне зараде, јасно је да ће се ПИО фонд све теже пунити.
Зато је борба да се бање задрже као својина ПИО фонда ургентна. Али, то је
само први потребни корак. Након тога би слиједио други корак: да бање постану
значајни извор прихода ПИО фонда!А да би се то постигло потребно је бањама
у својини ПИО фонда ефкасно управљати, како би оне биле све издашнији извор
средстава ПИО фонда.То неће бити нимало лак задатак, али је он условљен
позитивним исходом борбе да се Влада спријечи у својој намјери да она
приватизује бањске капацитете. Ако се у томе успије, онда би морала да
услиједи радикална реоорганизација ПИО фонда и његова кадровска обнива.
Ако се покаже да је Влада перфидан противник који зна како ће и даље
застрашивати пензионере неизвјесном сјутрашњицом и како само од њене добре
воље зависи да ли ће пензионери примити пензију наредног мјесеца, онда је
пензионерима остало једино средство борбе: масовни штрајк! А да би он заиста
био масован потребно је пуно рада. И снажног отпора да се не газе стечена права
пензионера. Истовремено, мора се разобличавати демагогија и лицемјерје Владе
у односу на пензионере, који чине скоро једну четвртину становништва Србије и
који су стварали све оно што нам „реформске владе“ тако немилосрдно и
неодговорно приватизују. Не треба превише очекивати ни од Суда правде у
Стразбуру! Интереси ММФ-а имају приоритет, како то показује искуство Грчке!
---------------------

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