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ПЕНЗИН

Протест пензионера “Нећемо
вам опростити...”, октобар 2019.
12.10.2019.

Пензионери су се окупили на Тргу Николе
Пашића у Београду како би поручили да
неће опростити властима све оне
шамаре које удара како пензионерима,
тако и свим грађанима Србије.
Пензионере и оне који су дошли да их подрже на Тргу Николе Пашића
у Београду, сунчаног 12. октобра 2019. године, поздравила је

Слободанка Гара Бранковић, потпредседница Удружења синдиката
пензионера Србије -УСПС.
“На Михољдан, у времену ‘златног доба’, окупили смо се да покажемо
како је ‘златно’ треће доба које живимо.”

Из говора Михајла Радовића,
председника УСПС

Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера
Србије, замолио је окупљене да минутом ћутања одају почаст свим
оним пензионерима који су у претходном периоду преминули.
“Окупили смо се да још једном искажемо наше незадовољство због
крајње нехуманог односа ове власти према сопственом народу кога је
довела до дубоког сиромаштва и безнађа.”
Подсетио је окупљене да Уставни суд није дао правну оцену
уставности Закона о привременом уређивању исплата пензија.
Напротив, после четири и по године обуставио је поступак под бројем
351/15 без икаквог правног образложења.
Радовић је, између осталог, властима у Србији упутио и следеће
речи
“Нећемо опростити што сте потпуно свесни и са умишљајем водили
политику осиромашења сопственог народа, доводећи га у зависност од
ваше бахате власти.”
“Што сте системске законе имобилисали неким сурогат законима или
подзаконским актима, у чему су вам обилато помагале судије Уставног
суда.”
“Што се према Фонду ПИО понашате као према јавним предузећима
којима сте ви оснивач.
“Што не знате или не желите да знате да су Фонд ПИО основали
запослени послодавци (кроз законске обавезе) и пензионери.”
“Што сте у овом тренутку највећи послодавац у нашој држави а ваша је
обавеза, уставом предвиђена, да чувате пензиони фонд и сачувате
његову имовину и инфраструктуру, а не да је у бесцење крчмите
тајкунима из ваших странака.”
Председник УСПС-а тврди да су руководство и запослени у Фонду
ПИО постали најрадикалнији борци против оних који су их
основали као сервис. Фондом писменим наредбама руководи
министарство за рад.

“Не може нико бити газда над приватном имовином и са њом
располагати како му се прохте и поготово не појединци ма како се они
звали и које послове обављали.”
Пензионери, рекао је Радовић, неће опростити властима ни што су
незнања или смишљено у својим активностима помешали функцију
осигурања и функцију социјале.
“Нећемо опростити што нисте направили имовинску карту из које би
могла да се направи социјална карта.”
За крај свог обраћања, Радовић је оставио, како је нагласио, нешто
бољу вест.
“Велике организације пензионера као што су: Савез пензионера
Србије, Савез војних пензионера, Удружење синдиката пензионера
Србије, Синдикат пензионера Независност и Удружење синдиката
пензионисаних војних лица Србије, а према ставовима и одлукама
њихових извршних органа, у договору са органима власти
имаће активну улогу у изменама и допунама новог Закона о
пензијском и инвалидском осигурању, као и у покретању
иницијативе о повраћају умањених пензија, односно да се у
адекватној законској процедури усвоји законско решење по коме би се
обештетили сви пензионери којима је умањивана пензија по основу
Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у периоду
2014-2018.”
“У овој иницијативи је изражена висока свест и одговорност
пензионерске популације да то не би смело да угрози финансијску
стабилност државе.”
“Ова синергија пензионерских организација указује на чињеницу да
смо били у праву када смо се свим средствима борили за интересе
наших чланова. Зато мислим да ћемо коначно успети у нашим
намерама без обзира која влада буде у питању.”

Подршка ветерана и подршка ветеранима

Слободанка Бранковић је поздравила Миодрага Мокана, који је испред
ветерана и инвалида ратова 90-их година дошао да пружи подршку
пензионерима. Позвала је пензионере да, након протеста, оду до
Пионирског парка, до ветерана који тамо већ неколико дана кампују
тражећи своја права. Јер тужна је земља “која не поштује крв својих
синова”.

Из говора проф. Зорана Ивошевића
Проф. Зоран Ивошевић је подсетио окупљене пензионере на
популистичке наслове – Никад веће пензије, једнократна помоћ и сл.
којима власт засипа јавност.
“О никад већим пензијама може се говорити тек када држава
корисницима пензија врати оно што је од децембра 2014. до децембра
2018. узурпирала. А како то она одбија да учини, пензионерима остаје
само да своју стечену имовину заштите пред Европским судом за
људска права.”
“Кад је реч о новом систему усклађивања пензија, треба рећи да тај
нови систем још није успостављен. Уместо да држава врати оно што је
противправно присвојила, она наставља да умањује пензијска
примања прописима о тобожњем усклађивању пензија који су донети
кад и онај закон о привременом уређивању начина исплате пензија
2014. године. По тим прописима, пензије се не усклађују сваког априла
и октобра са кретањем потрошачких цена, као што је до тада било, већ
на начин утврђен прописима којим се уређује буџет и буџетски систем.
А управо ти прописи насрћу на имовину пензионера стечену минулим
радом и уплаћивањем доприноса. Пошто се ти прописи односе на све
кориснике пензија, они погађају и пензионере са примањима до 25.000
динара према којима је Закон о привременом уређивању начина
исплате пензија имао обзира.”
“У припреми су прописи о усклађивању пензија по швајцарској
формули која усклађивање комбинује са растом зарада и цена од по
пола процента што је неповољније од усклађивању по пуним
процентима зарада и цена како смо имали до пре више од једне
деценије. Али је, морам признати, повољније и од садашњег стања.
Остаје да се надамо да уместо најављене формуле нећемо дочекати
нову обману, попут оне да ће пензионери бити последњи у подношењу
терета финансијске стабилизације, а они су били и први и са највећим
теретом.”
“Додатно повећање најнижих пензија, такође хоће да пензијско
осигурање изједначи са доброчиним социјалним давањем. Додатне
пензије – не постоје. Јер пензијска примања морају бити сразмерна
уплаћеним доприносима.”

“И једнократна помоћ пензионерима потиче из буџетских средстава, а
не из средстава пензијског фонда. Ако бих морао да јој одредим
карактер, сврстао бих је у ред манипулативних, политикантских жвака,
попут истинских сендвича и лажних обећања који се у предизборном
периоду деле грађанима да гласају за СНС.”
“Манипулативну конотацију има и поистовећивање пензијског
осигурања са буџетском социјалном заштитом. Ове две правне
области не могу се мешати као што се ни бабе не могу мешати са
жабама. Свођење пензијског осигурања на социјалну заштиту
угрожава и могућност заштите права пензионера пред Европским
судом за људска права који не прихвата да суди у споровима
социјалне заштите сиромашних. А они управо хоће да нас ту уведу.
Можда и због тога што је то баш у интересу оних који су пензионере
довели у стање нужде да правду траже ван Србије.”
Проф. Ивошевић је рекао да у насртаје на егзистенцијална питања
пензионера спада и превремена старосна пензија.
“Њом су угрожени пензионери који имају пуни стаж осигурања, али
немају потребне године живота. Њихов број није мали. Има их око
43.000 људи у овој земљи. Право на старосну пензију стиче се по
основу доприноса, а доприноси се уплаћују само за време радног века.
Тај радни век имају и они који остварују право на привремену старосну
пензију. Па ако га имају, они су платили пензији и њима пензије стижу
не као милостиња него као оно што су зарадили уплаћивањем
доприноса за време радног века!”
“Ту постоји једна дискрепација између прописа о раду и прописа о
пензијском осигурању. Закон о раду омогућује да радни однос заснива
и малолетник који има најмање 15 година. Али се то не рачуна кад је
реч о пензијском осигурању. Јер ти људи који су почели да раде млади
– 15, 16, 17, па и 20 година, наврше пензијски стаж пре оних који су
радни однос засновали са 28, 29 или 30 годином након завршеног
факултета. И зато је та превремена пензија неправедна. Зато и
зачуђују најаве да привремене старосне пензије неће бити укинуте.
Цитирам: ‘Зато што је живот, односно животни век продужен, а буџет
то не може да издржи.'”
“Проблематичан је и неједнак положај пензионера и запослених у
спору о исплати већег износа месечних примања. Према Члану
123, став 1 Закона о раду, спорно потраживање послодавца према
запосленом може се наплатити само на основу правоснажне судске

пресуде. Али према Члану 98а, став 6 Закона о пензијском и
инвалидском осигурању, ПИО Фонд намирује спорно потраживање
према кориснику пензија на основу властите одлуке тако да је он ту и
поверилац и судија. Баш као онај кадија који и тужи и суди.”
“У сваком од ових начина, држава удара шамаре пензионерима,
прижељкујући да се они покорно извињавају њеном шефу Александру
Вучићу, као да је он онај Ђура из Ковачевићевог ‘Балканског шпијуна’.”

Протестна шетња до
Председништва Републике Србије

Пензионери су затим формирали колону и прошетали се до
Председништва Републике Србије.
Ту се окупљенима обратио Александар Михаиловић испред Новог
удружења савеза пензионера. Између осталог, господин
Михаиловић је говорио и о боду за обрачун пензија. Путем бода
се, већ годинама, краде новац осигураника.
Након обраћања господина Михаиловића, протест пензионера
“Нећемо вам опростити” је завршен.

Текст: Пензин.рс
Фотографије: Марко Николајевић за Пензин.рс
---------------------

ДАНАС

ДА ЛИ ТО ДРЖАВНОМ БУЏЕТУ СМЕТА ШТО ЉУДИ У СРБИЈИ ДУЖЕ ЖИВЕ?

Популистичка заваравања пензионера
МОЈ УГАО - Зоран Ивошевић

1. По престанку четворогодишњег важења Закона о привременом
уређивању начина исплате пензија – који их је, заправо, унередио –
политичари на власти засипали су нас изјавама о никад већим
пензијама, о новом систему усклађивања пензија, о додатном
повећању најнижих пензија, о једнократној помоћи пензионерима и
о другим популистичким заваравањима срачунатим да се пензијска
примања стечена доприносима из зарада деградирају на ниво
буџетске социјалне милостиње за грађане без средстава за живот.
О никад већим пензијама може се говорити тек пошто држава
корисницима пензија врати оно што је од децембра 2014. до
децембра 2018. године узурпирала, а како одбија да то учини,
пензионерима остаје да своју Уставом зајемчену имовину заштите
пред Европским судом за људска права.

Foto: Medija centar

Нови систем усклађивања пензија још није успостављен. Уместо да
врати оно што је противправно присвојила, држава наставља да
умањује пензијска примања прописима о тобожњем усклађивању
пензија, донетим 2014. године. По тим прописима пензије се не
усклађују сваког априла и октобра са кретањем потрошачких цена,
као до тада, већ на начин утврђен прописима којим се уређује буџет
и буџетски систем, а баш они насрћу на имовину пензионера стечену
минулим радом.
Пошто се ти прописи односе на све кориснике пензија, погађају и
пензионере са примањима до 25.000,00 динара према којима је

Закон о привременом уређивању начина исплате пензија имао
обзира. – У припреми су прописи о усклађивању пензија по
„швајцарској формули“ која усклађивање комбинује са растом
зарада и цена по пола процента, што је неповољније од усклађивања
према пуним процентима раста зарада и цена, какво смо имали пре
више од деценије, али и повољније од садашњег стања.
Остаје да се надамо да уместо најављене формуле нећемо дочекати
нову обману, попут оне да ће пензионери бити последњи у
подношењу терета финансијске стабилизације а били су први, и то
са највећим теретом.
Додатно повећање најнижих пензија, такође, хоће да пензијско
осигурање изједначи са доброчиним пензијским давањем. Додатне
пензије не постоје, јер пензијска примања морају бити сразмерна
уплаћеним доприносима.
Пензије могу бити ниске и кад су примања у току радног века била
висока, ако су доприноси плаћани по мање пријављеним
приходима, што је чест случај код осигураника који се баве
приватним личним радом. Додатна пензијска примања су
неоправдана и кад су доприноси плаћани у складу са оствареним
приходима, зато што у пензијском осигурању важи принцип –
колико пара (у виду доприноса) толико и музике (у виду пензијских
примања). Све што је преко тога одговара доброчиним социјалним
давањима а не пензијском осигурању.
И једнократна помоћ пензионерима потиче из буџетских средстава а
не пензијског фонда. А ако би морао да јој одредим карактер сврстао
бих је у ред манипулативних политикантских „жвака“ попут
истинских сендвича и лажних обећања који се у предизборне и
изборне дане деле грађанима да гласају за Српску напредну странку.
Манипулативну конотацију има и поистовећивање пензијског
осигурања са буџетском социјалном заштитом. Ове две правне
области не могу се мешати, као што се ни бабе не могу мешати са
жабама. Свођење социјалног осигурања на социјалну заштиту,
угрожава и могућност заштите права пензионера пред Европским
судом за људска права који не прихвата да суди у споровима из
социјалне заштите сиромашних. А можда је баш то у интересу оних
који су пензионере довели у стање нужде да правду траже ван
Србије.
2. Изговореним речима нису исцрпљени сви насртаји на
егзистенцијална права пензионера. Ту спада и привремена старосна
пензија која умањује месечна примања за 0,34% док корисник не
наврши 65 година живота, с тим што проценат умањења не може
достићи 24%. Том насртају изложени су пензионери који имају пуни

стаж осигурања али немају потребне године живота. Њихов број је
око 43.000, што није мало.
Право на старосну пензију стиче се по основу доприноса који се
током пензијског стажа уплаћује у ПИО Фонд. Како је тај стаж исти
и код корисника пуне и код корисника привремене старосне
пензије, мора бити исти и вредносни обим њихових доприноса из
зараде, у сразмери са њеном висином.
Прописи о раду предвиђају да радни однос може да заснује и
малолетно лице старије од 15 година. Управо зато радни век оних
који су радни однос засновали раније обично траје дуже од радног
века оних који су тај однос засновали касније. Али, то не може бити
разлог да они при истој вредности уплаћеног доприноса остварују
мања права по основу пензије.
Зато зачуђују најаве да привремене старосне пензије неће бити
укинуте „зато што је животни век у Србији продужен а буџет то не
може да издржи“. Значи ли то да државном буџету смета што људи у
Србији дуже живе?
3. Проблематичан је и неједнак положај запослених и пензионера у
спору о исплати већих износа месечних примања. Према члану 123.
став 1. Закона о раду, спорно потраживање послодавца према
запосленом може се наплатити само на основу правноснажне судске
одлуке. Према члану 98а став 6. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању, ПИО Фонд намирује спорна потраживања према
корисницима пензија на основу властите одлуке, тако да је он ту и
поверилац и судија. Баш као онај кадија који и тужи и суди.
4. У сваком од ових начина, држава удара шамаре пензионерима,
прижељкујући да се они покорно извињавају њеном шефу као да је
он – онај Ђура из Ковачевићевог Балканског шпијуна.
Аутор је бивши судија Врховног суда Србије, универзитетски професор у пензији и потпредседник УСПС
Лични став, Зоран Ивошевић
---------------------

Са протеста упућена су писма
председници Владе, председници
Скупштине Србије и председнику Србије

Госпоћи Ани Брнабић
председници Владе Републике Србије
Уважена госпођо председнице Владе,
Обавештавамо вас да смо 12. 10. 2019. године, на Тргу Николе
Пашића, у 11 часова, одржали протест пензионера и будућих пензионера,
под слоганом "Нећемо вам опростити...".
Захтеви пензионера и будућих пензионера изречени на протесту су
следећи:
- Да се уваже захтеви синдикалних и других пензионерских организација,
и да се на законит начин приступи враћању неисплаћених делова пензија са
каматом, који су настали за време примене закона којим су неуставно
исплаћиване смањене пензије, у периоду од 2014. до 2018. године.
- Да се престане са окупацијом и злоупотребама ПИО Фонда од стране
власти
- Да се престане са распродајом имовине ПИО Фонда у бесцење
. Да реформу и управљање фондом ПИО врше представници радника и
пензионера.
- Тражимо да се престане са применом казнених поена за раднике који
одлазе у пензију са пуним радним стажом по напуњеној 65. години живота
- Тражимо израду имовинских карата и на основу тога социјалних карата,
као и посебне социјалне програме за сиромашне грађане, ван ПИО Фонда.
- У циљу спречавања даљег сиромашења пензионера, захтевамо
утврђивање минималних пензија - које су довољне за квалитетан живот
достојан човека.
У Београду, 12. 10. 2019. године

Михајло Радовић
председник Удружења
синдиката пензионера Србије

--------------------ПОЛИТИКА

Продаја бања противзаконита
Осим што се Куршумлијска бања продаје испод тржишне цене за милион евра, спорно
је и што она не може бити предмет јавног оглашавања док су поступци реституције у
току
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић уторак, 24.09.2019. у 23:13

Врањска бања (Фото Н. Тркља)
Информација о томе да ли су и коме продате Куршумлијска и Врањска бања,
чији је оглас за отуђење био расписан још 18. јула, још нема. Из Републичке
дирекције за имовину, на чијем сајту је продаја и била објављена, упорно
одбијају да дају било какав одговор „Политици”, уз објашњење „да им је прво
директор био на одмору, потом да су претрпани послом, те да ћемо добити
одговоре само да изађу из гужве”. И тако већ два месеца.
У исто време, пензионери с правом хоће да знају каква је судбина имовине која
је својевремено грађена радничким динаром, (у време када је однос запослeних
и пензионера био четири према један) па је Фонд ПИО имао пара да гради ове
објекте.
Валеријан Кадијевић, помоћник директора за имовинске послове, пројектовање
и заступање у Фонду ПИО, за „Политику” каже да су се за Куршумлијску и
Врањску бању, према његовим сазнањима, пријавили купци предузећа
„Планика” а. д. и „Миленијум тим”. И то тако што је „Планика” за
Куршумлијску бању понудила 1,4 милиона евра, а „Миленијум тим” за Врањску
252.564 евра.
– Јавност не треба да чуди што је све обавијено велом тајни, јер се у оба случаја
спроводи противзаконита продаја пензијске имовине. У више наврата сам о
томе упозоравао Управни одбор Фонда ПИО, али није било реакције. Последњи
пут сам им се писмом обратио 16. септембра. Пре тога сам их 2. августа
благовремено упозорио да је продаја штетна по Фонд ПИО и да ће уговори о
купопродаји који на основу њих буду закључени бити ништавни. Те да ће
материјалну штету коју потенцијални купци буду претрпели морати да
надокнади Фонд ПИО као несавесни продавац – каже Кадијевић и додаје да се и
поред тога фонд одлучио на продају бања.
Осим, каже овај помоћник директора, материјалне штете од милион евра коју
ће Фонд ПИО претрпети продајом Куршумлијске бање испод цене, јер је
тржишна вредност бање 2,4 милиона евра, навео сам чињеницу да ова бања не
може бити предмет јавног оглашавања и продаје док су поступци реституције у
току.

– Односно, док правноснажно не буду окончани поступци за враћање имовине
по захтевима бивших власника којима су непокретности у Куршумлијској бањи
национализоване – каже он.
Да ствар буде још гора, Фонд ПИО је понудио на продају вилу Топлица с
припадајућим земљиштем која је у приватној својини трећих лица, а не у
власништву фонда. При томе је Агенција за реституцију у међувремену донела
још неколико решења о враћању имовине наследницима у Куршумлијској
бањи, које су управо на продаји, што одлуку да се она отуђује чини ништавном,
категоричан је Кадијевић.
Када је реч о Врањској бањи, он истиче да је и на то указивао надлежнима, јер
се у огласу продаје земљиште без зграде, иако се на тој парцели налази зграда
која је уписана у јавне књиге као објекат здравствене заштите и за који је издата
грађевинска дозвола површине 3.148 квадрата с пет спратова.
Упитан зашто је то рађено, он одговара, да би у супротном то земљиште
коштало много више од 252.564 евра, а да то некоме очигледно не одговара.
Она каже да се у овом случају у питање доводи нестручност и несавесно
руковођење имовином фонда чиме се свесно наноси штета пензијском фонду,
закључује он.
Ђуро Перић, доскорашњи председник Савеза пензионера Србије, каже да зна да
су бање на продају, те да је за новог власника Куршумлијске бање био виђен
власник Планике, али да више од тога ништа не зна.
– Нико нас није обавестио да ли су бање продате и коме. Наредних дана имамо
велики скуп у Врњачкој бањи па ћемо се информисати шта се догодило – каже
Перић.
---------------------

КАКО СЕ ЗАКОНСКОМ КРАЂОМ У СРБИЈИ ДОЛАЗИ ДО
''ПРВОГ МИЛИОНА''
Поводом објављеног огласа у средствима јавног
информисања
ЗАХТЕВАМО
Да се поништи Одлука Управног одбора ПИО Фонда о
продаји Куршумлијске односно Врањске бање
Као умешачи у судским поступцима за повраћај бања и РХ
центара, продаја је незаконита и има елементе корупције и
преваре.
Уколико и поред овог трећег јавног упозорења свим
заинтересованим купцима исто не буде прихваћено, учесници на
конкурсу – лицитацији, односно чија понуда за куповину буде
прихваћена, неће бити у прилици да се позивају на своју
савесност, односно да нису знали за незаконита поступања и
радње. Уколико се путем судских поступака утврди да су
закључени уговори ништавни и незаконити, неће моћи да

поврате уложена средства за незакониту трговину. Чак се могу
сматрати саучесницима у овој противправној радњи.
Бање и РХ центри продају се далеко испод тржишне цене, а
држава поклања по закону три и више пута већу субвенцију
купцу ради стављања у функцију и запошљавања радника
незаконито купљених непокретности.
Куршумлијска бања се продаје за 1.000.000 евра нижу тржишну
цену што је противправно договорено са купцем, а Врањска
бања се продаје противзаконито тако што се продаје земљиште
без објекта од 4000 м2, иако објекат постоји, за 236.000 евра
Имовина РФ ПИО је у приватна својина и укњижена је као
приватна својина а не државна ни јавна својина, те се чланови
Управног одбора Фонда које бира Влада РС налазе у сукобу
интереса када доносе одлуке о продаји непокретности у
приватној својини, што такве уговоре о продаји чини ништавима.
Обзиром да ништавост не застарева упозоравамо потенцијалне
купце да се суздрже од закључења купопродајних уговора јер се
неће моћи позвати на савесност, односно да нису знали за
незаконите радње.
УПОЗОРАВАМО
По ко зна који пут, да ПИО Фонд није Јавно предузеће чији је
оснивач држава, нити ће држава преко свог Управног одбора
имати право да ову правно-економску хајдучију спроведе у дело.
Наравно да после ових инкриминисаних радњи, због наношења
огромне материјалне штете начињене оснивачима и Фонду ПИО,
следе кривичне пријаве против чланова Управног одбора и
директорке Фонда ПИО и не само за ово незаконито чињење.
Постављају се отворена питања:
1. Ко се одважио да незаконито продаје, не питајући осниваче
Фонда, имовину Фонда ПИО?
2. Ко од кога купује оглашене непокретности?
3. Ко одобрава субвенције онима који су незаконито купили
предметне непокретности и по којим критеријумима?
4. Шта на крају имају од тога оснивачи Фонда односно
грађани Србије који пуне буџет Србије а ништа се не питају
око трошења средстава нити имају било какву контролу
трошења?
Ето како се у земљи Србији марљиво и лако долази до првог
милиона евра, без зноја и напора а на терет грађана Србије.
Михајло Радовић
председник Удружења
синдиката пензионера Србије

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

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
Ул.Катанићева бр.15а
Београд
КРИВИЧНА ПРИЈАВА
Против:
- Председника Управног одбора Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Данила Вујичића и чланова Управног одбора
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Весне Ковачевић
Станковић, Вука Вујановића, Весне Челић, Марка Којића, Зорана
Михајловића и Василија Белобрковића
Што су:
I
- У Београду дана 29.03.2019. године одговорна лица, пријављени Данило
Вујичић као председник Управног одбора РФ ПИО, Весна Ковачевић
Станковић, Вук Вујановић, Весна Челић, Марко Којић, Зоран Михајловић
и Василије Белобрковић као чланови Управног одбора РФ ПИО, у стању
урачунљивости, искоришћавањем свог положаја и овлашћења,
прекорачењем граница својих овлашћења нанели Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање имовинску штету у висини од
1.000.000,00 (једанмилион) евра у динарској противредности на тај начин
што су на седници Управног одбора донели одлуку о измени правилника о
располагању непокретностима РФ ПИО 08/2 бр.022.2-1/9 противзаконито
применивши одредбе Закона о јавној својини којима је прописано да се
непокретности у државној односно јавној својини могу након неуспешне
продаје у поновном надметању продавати испод њихове тржишне
вредности у висини од 80% односно 60% од њихове почетне продајне цене
иако су средства Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
у приватној својини, а не у државној нити јавној својини, након чега су
дана 24.07.2019. године донели одлуку о отуђењу непокретности бањског
комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи 08/2 бр.022.1-1/34 за износ од
1.415.836,00 евра, што је за 1.000.000,00 (једанмилион) евра мање од
утврђене тржишне вредности бањског комплекса „Жубор“ у
Куршумлијској бањи који чине Хотел „Жубор“ површине 16.500м2 и
други објекти, као и земљиште у површини од око 5,9 хектара на основу
које одлуке је објављен јавни оглас за продају предметних непокретности
и описаним радњама су нанели имовиснку штету у износу од 1.000.000,00
евра Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање при чему су
делујући као саизвршиоци били свесни свога дела и хтели његово
извршење,

- чиме су учинили кривично дело злоупотреба положаја одговорног
лица из чл.234. ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33. Кривичног законика
II
- У Београду дана 24.07.2019. године, одговорна лица пријављени Данило
Вујичић као председник Управног одбора РФ ПИО, Весна Ковачевић
Станковић, Вук Вујановић, Весна Челић, Марко Којић, Зоран Михајловић
и Василије Белобрковић као чланови Управног одбора РФ ПИО, у стању
урачунљивости, искоришћавањем свог положаја и овлашћења,
прекорачењем граница својих овлашћења нанели Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање имовинску штету у за сада неутврђеном
износу већем од 1.500.000,00 динара на тај начин што су на седници
Управног одбора донели одлуку о отуђењу непокретности – земљишта
површине 8.426 м2 у својини оштећеног РФ ПИО које чини катастарска
парцела 2041 КО Врањска бања за износ од 252.564,21 евра иако се на
овом земљишту налази објекат изграђен по прибављеној грађевинској
дозволи, на основу које је објављен оглас о отуђењу описане
непокретности, а излагање продаји изграђеног земљишта без продаје
објекта је противзаконито, па су на тај начин нанели имовинску штету
оштећеном РФ ПИО у износу вредности грађевинског објекта која није
утврђена али је већа од 1.500.000,00 динара при чему су делујући као
саизвршиоци, били свесни свога дела и хтели његово извршење
- чиме су учинили кривично дело злоупотреба положаја одговорног
лица из чл.234. ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33. Кривичног законика
Предлажем Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду
- да пријављене саслуша у својству осумњичених на околности извршења
наведених кривичних дела,
- да потом донесе наредбу о спровођењу истраге против пријављених за
наведена кривична дела
- да позове и саслуша овлашћеног представника РФ ПИО ради давања
изјаве
о
придруживању
кривичном
гоњењу и
постављању
имовинскоправног захтева
- да прибави и прочита извештаје из казнене евиденције за пријављена
лица
- да у својству сведока испита Валеријана Кадијевића помоћника
директора сектора за имовинске послове, пројектовање и заступање у РФ

ПИО на околности које су њему познате у вези са описаним поступањем
пријављених, околностима које су доношењу описаних одлука претходиле
и евентуалној улози других одговорних лица у својству саучесника,
подстрекача или помагача пријављених за извршење наведеног кривичног
дела,
- прочита писмене доказе приложене уз ову кривичну пријаву, а по
потреби прибави и друге доказе релевантне за расветљавање околности
почињених кривичних дела.
Образложење
Пријављена лица, председник и чланови Управног одбора РФ ПИО, су
донели описане одлуке о измени правилника о располагању
непокретностима РФ ПИО „усклађујући“ га наводно са изменама закона о
јавној својини иако имовина Фонда за ПИО представља приватну својину,
а не државну или јавну својину, на које облике својине се искључиво
односе одредбе Закона о јавној својини, па и његове измене што
представља противзаконито поступање којим су омогућили да се од стране
истих лица донесе одлука о отуђењу бањског комплекса „Жубор“ у
Куршумлијској бањи по цени за 1.000.000,00 евра нижој од цене коју је као
тржишну одредио Градски завод за вештачења у Београду. Ову су учинили
у намери да нанесу имовинску штету Републичком фонду ПИО, а
потенцијално да у истом износу прибаве противрпавну имовиснку корист
купцу овог комплекса.
Поред тога огласили су продају објекта виле
правоснанжном одлуком Републичке агенције за
019941/14 од 05.03.2019. године враћена у својину
Куршумлијске бање, као наследницима браће Васић
непокретности национализоване.

„Милица“ која је
реституцију бр.46Ани Васић и др. из
којима су предметне

Такође су огласили продају непокретности – земљишта које је у поступку
реституције што такође Закон о враћању национализоване имовине и
обештећења изричито забрањује.
Исти пријављени су донели одлуку о продаји земљишта које чини
кат.парц. бр.2041 КО Врањска бања у површини од 8.426,00 м2
пропустивши да наведу да је на том земљишту на основу грађевинске
дозволе изграђен објекат површине 3.148,00 м2 спратности П+5 у
власништву РФ ПИО и Републике Србије. Противзаконито је продавати
изграђено земљиште, напротив по закону је једино могуће продавати
објекат заједно са земљиштем на коме је изграђен јер земљиште следи
судбину објеката изграђених на њему уколико су изграђени законито што
је овде случај.

Описане одлуке су пријављени донели иако су им истакнуте чињенице о
противзаконитости њиховог поступања биле предочене у више наврата
писменим путем од стране помоћника директора сектора за имовинске
послове, пројетковање и заступање у РФ ПИО Валеријана Кадијевића и у
којима су били посебно упозорени на правне последице овако незаконитог
поступања у виду ништавости оваквих располагања и штете коју ће
претрпети Републички фонд ПИО. Тачније, писмено су упозорени на дан
10.05.2018. године, 15.05.2019. године, 02.08.2019. године и 16.09.2019.
године.
Несумњиво је да су доносећи противзаконите одлуке и поред
благовременог упозорења о последицама оваквог поступања пријављени
поступали са умишљајем и свешћу о заједничком деловању у циљу
наношења имовинске штете оштећеном Фонду ПИО и противправне
имовиснке користи купцу, односно купцима описаних непокретности.
Сматрамо да се ради о кривичним делима са елементима корупције па
предлажемо Посебном одељењу за сузбијање корупције Вишег јавног
тужилаштва у Београду да предузме кривично гоњење против пријављених
ради утврђивања и доказивања постојања битних обележја бића кривичног
дела злоупотребе положаја одговорног лица из чл.234. ст.3. у вези ст.1. у
вези ст.33. Кривичног законика и кривице пријављених.
Подносилац кривичне пријаве
Председник Удружења Синдиката
Пензионера Србије
Михаило Радовић
Ул.Дечанска бр. 14, 7 спрат
Београд
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Зелени чај против бактерија
отпорних на антибиотике

Природни антиоксидант који се налази у
зеленом чају може да помогне у
уклањању бактерија отпорних на
антибиотике.
Последњих година, све више лекара и научника који се баве здрављем
посвећује пажњу бактеријама које су отпорне на антибиотике.
Научници са Универзитета у Сарију у Енглеској су можда пронашли

оружје којим бисмо могли да се боримо против ових упорних микроба.
У питању је – зелени чај.
Према резултатима њиховог недавно објављеног истраживања,
епигалокатехин (ЕГЦГ), природни антиоксидант који се обично налази
у зеленом чају, може да помогне у уклањању бактерија отпорних на
антибиотике.
Истраживање је објављено у часопису Journal of Medical Microbiology.

Бактерије отпорне на антибиотике
Бактерије отпорне на антибиотике представљају велики здравствени
проблем. Због тога што се антибиотици веома често користе за
лечење бактеријских инфекција, неке бактерије су се прилагодиле
овоме и постале отпорне на њих.

“Антимикробна резистенција (АМР) представља озбиљну претњу
светском јавном здрављу. Без ефикасних антибиотика, успех лечења
ће бити угрожен. Хитно морамо развити нове антибиотике који би се
борили против антимикробне резистенције”, каже др Џонатан Бетс,
виши истраживач на Ветеринарском факултету Универзитета у Сарију.
Последњих година, бактерија Псеудомонас аеругиноса је постала
отпорна на многе главне класе антибиотика.
Тренутно се за болести изазване бактеријом П. аеругиноса користи
комбинација различитих антибиотика. Међутим, ову бактерију постаје
све теже зауставити. Она показује отпорност чак и на антибиотике
последње генерације.

Зелени чај против бактерија
отпорних на антибиотике

Истраживачи су открили да ЕГЦГ који се налази у зеленом чају може
да обнови и ојача активност азтреонама, врсте антибиотика који се
обично користи за лечење озбиљних инфекција дисајног система и
крвотока изазваних бактеријом Псеудомонас аеругиноса.

Истраживачи предвођени др Бетсом проценили су компатибилност
ЕГЦГ и азтреонама тако што су спровели ин витро тестове. Овим
тестовима је анализирано како ове супстанце утичу на П. аеругиноса,
како појединачно тако и у комбинацију.
Открили су да је комбинација ЕГЦГ-а и азтреонама много ефикаснија
када је у питању смањење броја бактерија него када се они користе
појединачно.
Истраживање је спроведено на ларвама восковог мољца (Галлериа
меллонелла) и људским ћелијама коже. Стопе преживљавања ларве
биле су много веће међу узорцима који су третирани комбинацијом
ЕГЦГ и азтреонама. Осим тога, није примећена токсичност у ћелијама
коже нити у ларви након примене комбинованих третмана.
Тим др Бетса претпоставља да ЕГЦГ олакшава повишен унос
азтреонама тако што повећава пропусност унутар бактерије. Такође,
претпостављају да антиоксидант зеленог чаја може да омета
биохемијски пут који је повезан са осетљивошћу на антибиотике.
“Природни производи као што је ЕГЦД, када се користе у комбинацији
са антибиотицима који су тренутно одобрени за употребу, могу
представљати начин да се тим антибиотицима poboljša efikasnost i
клинички користан животни век”, каже др Бетс.
“Светска здравствена организација је убројала бактерију Псеудомонас
аеругиноса, отпорну на антибиотике, на листу критичних претњи
људском здрављу. Показали смо да овакве опасности можемо
успешно уклонити употребом природних производа у комбинацији са
антибиотицима који су већ у употреби. Даљи развој ових алтернатива
антибиотицима могао би омогућити њихову примену у клиничком
окружењу у будућности”, прокоменатрисао је проф. Роберто Ла
Рађоне, шеф Одељења за патологију и заразне болести Универзитета
у Сарију.
Извор: Университy оф Сурреy
Фотографија: Фрее Имагес
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Апатија, заборављени симптом
деменције

Апатија је заборављени симптом деменције, а може
имати погубне последице. Она има огроман утицај на
квалитет живота људи са деменцијом и њихових
породица

Апатија је најчешћи неуропсихијатријски симптом деменције. Овај
симптом има већи утицај на функционисање човека него губитак
памћења. Па ипак је апатија недовољно истражна као симптом и често
бива заборављена када је у питању нега пацијената.

Ново истраживање је открило
да је апатија присутна код
готово половине људи са
деменцијом. Научници су, при
том, открили да се апатија
често јасно разликује од
депресије.
Иако је честа, апатија се
углавном игнорише јер
представља мање реметећи
факотор у окружењима као што су домови за старе у поређењу са
симптомима као што је агресија.
Апатија се дефинише губитком интересовања и емоција. Веома је
мучна за породицу дементне особе. Апатија се повезује са тежим
облицима деменције и тежим клиничким симптомима.

Истраживање
“Развој апатије код особа са деменцијом”

Ново истраживање које је предводио тим научника са Универзитета у
Ексетеру анализирало је стање 4.320 особа са Алцхајмеровом
болешћу из 20 кохортних истраживања. Циљ је био да се сазна колико
се често, током времена, јавља апатија код оболелих. Истраживање је
презентовано на Међународној конференцији у организацији
америчког Удружења за Алцхајмер у Лос Анђелесу.
На почетку истраживања, 45 одсто испитаника је патило од апатије док
је 20 одсто током времена показивало сталну апатију.
Научници су открили да је део њих патио од апатије без депресије.
Ово указује на то да овај симптом може имати сопствени клинички и
биолошки профил када се упореди са апатијом праћеном депресијом и
само са депресијом.
Мигел да Силва Васкоселос са Универзитета у Ексетеру објашњава:
“Апатија је недовољно истражен и често занемарен симптом
деменције. Она лако може бити занемарена будући да апатични људи
мање ометају околину и мање ступају у интеракцију.”
“Она, међутим, има огроман утицај на квалитет живота људи са
деменцијом и њихових породица. Када се људи повлаче из активности,
може доћи до убрзања когнитивног опадања. Познато је да је већа
стопа смртности код особа са апатијом.”
“Време је да се овај симптом препозна и да постане приоритет када су
у питању истраживање и разумевање.”
Професор Клајв Блард са Медицинског факултета Универзитета у
Ексетеру каже: “Апатија је заборављени симптом деменције иако може
имати погубне последице. Наше истраживање је показало колико је
апатија честа код особа са деменцијом. Морамо је боље разумети како
бисмо могли наћи нове ефикасне терапије.”
Извор: University of Exeter
Фотографија: Bùi Nam Phong za Pexels

ПОТОНУЋЕ ОД СРАМА КАКВИ СЕ У ЊОЈ ЗАКОНИ ДОНОСЕ

СВЕ СЕ МОЖЕ -АЛИ НИЈЕ СВЕ ДОЗВОЉЕНО

