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Одржан протест
Удружења синдиката пензионера Србије
и
Удружења пензионисаних војних лица Србије

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

Председништво УСПС је на седници дана 27.10.2016. године, на предлог
Извршног одбора у складу са чл.16. тачка 3 и 6. Статута, донело одлуку да се:
У склопу спровођења Народне иницијативе са Удружењем синдиката
пензионисаних војних лица Србије, дана 1. 11. 2016. године, на Тргу Николе
Пашића организује протест са протестном шетњом до Уставног суда Србије
и Владе Србије.
1. Циљеви протеста:
1) Упознавање Владе Србије и јавности да се пензионери нису помирили са
доношењем и применом неуставног Закона о привременом уређивању
начина исплате пензија и Закона о изменама Закона о ПИО којима је
обустављено редовно усклађивање пензија и подржављено управљање
фондом ПИО.
2) Упознавање Уставног суда Србије и јавности да пензионери Србије нису
задовољни радом УСС и динамиком решавања поднетих Уставних жалби
и Иницијатива за оцену закона којима су смањене пензије и којима је
подржављено управљање фондом ПИО.
3) Упознавање Програмског савета Телевизије Србије и јавности да
пезионери нису задовољни медијском презентацијом проблема
пензионера и старих лица.
4) Упознавање представништва ММФ да пензионери не прихватају фискалне
мере стабилизације којима су доведени на ивицу беде.
5) Упознавање преставништва ЕУ у Србији да се пензионери и стара лица у
Србији, дискриминишу од стране актуелне власти и да су на ивици
егзистенције.
2. Захтеви
протеста:
1) Народна
Скупштина Србије да усвоји Закон поништењу Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија и Закон о изменама и
допунама Закона о ПИО
2) Уставни суд Србије да у хитном поступку а најкасније у року од 6
месеци решава уставне жалбе и иницијативе за оцену уставности
закона којима су оштећени пензионери. Тражимо оставку
председседнице Уставног суда Србије.
3) -Влада
Србије да:
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 Председник
Владе обећао у свом експозеу, како би се смањила давања из буџета
за предузећа која нису профитабилна 20 или 30 и више година,
- изврши реорганизацију државне управе и локалне самоуправе,
вишак запослених преведе у производни сектор
и тиме смањи
буџетске расходе,
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- изврши реорганизацију јавних предузећа, а нарочито оних у којима
плате нису ни смањиване, него су чак и повећаване у протекле две
године,
- 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 исплаћују на руке, чиме директно
поткрадају државу, ПИО Фонд, здравство, просвету, културу и све
друге кориснике буџета.
- обустави продају бања које су власништво ПИО фонда јер су одлуке
Управног одбора ПИО фонда о томе, неуставне.
4) РТС да организује емисије о социјалном положају пензионера и старих
лица.
5) Одлуку о почетку прикупљања потписа за народну иницијативу донеће
Извршни одбор.
6) Протест ће организовати организациони тим формиран од стране
Извршног одбора Председништва.
Милорад Вујасиновић, председник
--------------------01. 11. 2016. године

Саопштење за медије
после протеста пензионера
Данас је на Тргу Николе Пашића у Београду у организацији удружења
синдиката пензинера Србије и Удружења синдиката пензионисаних војних лица
Србије, одржан величанствен и достојанствен протест пензионера Србије против
дискриминације и манипулисања пензионерима, домаћом и међународном
јавношћу.
На протесту је исказано незадовољсто доношењем и применом Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија и Закона о изменама Закона о
ПИО којим је 2014. године обустављено редовно, два пута годишње
усклађивање пензија у складу са растом цена и порастом ДНП.
Пензионери су на проессту упознати са Народном иницијативом којом су
Народној скупштини Србије предложени Закон о поништењу Закона о
привременом уређивању начина исплате пензија и Закон о изменама и допунама
Закона о ПИО, којим се брише члан 80б, због којег је обустављено редовно два
пута годишње усклађивање пензија и измена састава Управног одбора фонда
ПИО тако да у њему представници пензионера и садашњињи запослени имају
већину.
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Са протеста су упућени захтеви Народној Скупштини Србије, Уставном
суду Србије, Влади Србије са захтевом и молбом да се прекине са
дискриминацијом најосетљивије друштвене групе - пензионера.
Од председнице Уставног суда је затражена оставка, због тога што у
решавању иницијатива за оцену уставности закона којима се пензионери
дискриминишу, није одбранила независност суда.
Дописом Програмском савету Телевизије Србије је исказано
незадовољство начином извештавања о протестима пензионера и захтевом да се
организују емисије о социјалном положају пензионера и старих лица у Србији.
Упућен је и допис Делегацији ЕУ у Србији са информацијом о одржаном
протесту пензионера Србије и молбом да ЕУ утиче да се проблеми социјалног
положаја пензионера решавају у складу са европским конвенцијама о људским
правима.
Запрепастили су нас извештаји да је на протесту било око 200 или
неколико стотина лица јер је на протесту присуствовало више од 4.000 људи.
Све ово се може утврдити на филму са протестне шетње од Трга Николе Пашића
до Уставног суда Србије, у којем се види да је колона од 10-15 лица била дуга
преко 200 метара. И поред разумевања за веома деликатан положај медија у
Србији исказујемо незадовољсто професионалношћу и објективношћу
извештавања са протеста пензионера.
Очекујемо од вас да злонамерне или преузете извештаје коригујете.
С поштовањем,
Удружење синдиката
Удружење синдиката пензионисаних
пензионера Србије
војних лица Србије
---------------------

На протесту су говорили:
Милорад Вујасиновић,
председник Удружења синдиката пензионера Србије
на Тргу Николе Пашића
Поштоване колегинице и колеге,
поштовани пензионери
Изузетна ми је част што вас видим у оволиком броју. Ово је прилика да
докажемо онима који сматрају да смо малобројни и неспособни да се
организујемо, да ипак ми, који смо градили ову земљу, још увек имамо снаге, а
знања и способности нам не фали, да се организујемо и да у великом броју, на
улицама Београда, покажемо своје незадовољство.
Користим ову прилику, да најоштрије осудим став председника Владе
Србије на конференцији за новинаре, одржане у недељу, када је рекао: "Нема
враћања". То је било срамотно признање, да закон о привременом смањењу
пензија, који је Скупштина Србије донела на предлог Владе Србије, одлуком
једног човека, постаје трајни нови Закон о пензијама, који делује ретроактивно.
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За тако нешто нема примера у Европи, а колико знам, ни у свету.
Поздрављамо и подржавамо став Владе да једном броју запослених као
што су просветни радници, здравствени радници и други, треба повећати плате.
Велики је број запослених у Србији, који раде на изузетно одговорним
пословима а плате су им на нивоу минималца. Нису довољне чак ни за ону
најмању потрошачку корпу а камоли за нормалан живот њихових породица.
Ми нисмо против спортских пензија, награда и медаља. Нисмо против
националних пензија, али смо против тога да 740.000 пензионера Србије буду
понижени манипулацијама ове власти.
Рудари, металци, грађевинари, војска, полиција. Радници који су градили и
бранили ову земљу у најтежим условима, радећи и по 16 и 18 сати дневно, данас
су понижени.
Највећа памет Србије - професори, доктори, лекари, инжењери и сви други
који су уткали себе и свој живот у развој и напредак Србије у протеклим
деценијама, данас су понижени. И они су добијали ударничке значке, медаље за
храброст, ордене рада. Данас су понижени, осуђени да уместо заслужене пензије
примају милостињу, која зависи од добре воље једног човека, а не зависи од
закона и Устава Србије.
Данас је у значајној мери повећана смртност пензионера и старих особа.
Много више умре старих људи, него што постану нови пензионери. А разлози за
то се знају: тежак живот, сиромаштво, небрига државе за старије суграђане,
дискриминација на сваком кораку. Дискриминација државе према својим
грађанима.
Неслога пензионера је главни разлог зашто се све ово дешава. Када је
Влада Србије одлучила да смањује пензије, разговарали смо се челницима
Савеза пензионера Србије и председником ПУПС-а, да се заједно успротивимо
таквим одлукама Владе. Али, они нису прихватили наше ставове. Они су и тада
подржали смањење пензија, а то чине и данас.
Раде то због личних интереса, јер учествују у власти и имају материјалне
користи од свог таквог - издајничког става према свим пензионерима и
грађанима Србије.
Још једном вас све поздрављам и поручујем да Удружење синдиката
пензионера Србије, неће одустати од праведне борбе за бољи живот пензионера,
старих лица и свих грађана Србије. Нећемо одустати ни под каквим условима,
зато што сматрамо да је јадна она држава која своју стабилност заснива на
пензионерима, полуживим људима. Ми се данас не боримо само за пензионере и
старе људе, боримо се за владавину права, за поштовање закона и Устава Србије,
боримо се за све садашње и будуће грађане Србије.
Живели!
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Михајло Миша Радовић
потпредседник УСПС и председник УСПС за Град Београд
испред Уставног суда Србије
УСТАВНОМ СУДУ СРБИЈЕ

СРАМ ВАС БИЛО !!!!
Кад неком нешто дугујете, увек мисли на вас. Зато ми непрестано
мислимо на вас. Данас и по ко зна који пут, поново смо се окупили пред бившом
институцијом Уставног суда Србије, а данас пред седиштем зграде са истим
називом у којој раде морално-политички подобне и од Устава независне судије.
Окупили смо се и да истовремено изразимо наше поштовање према оним
малобројним и храбрим судијама Уставног суда који су остали доследни својој
струци, професији и Уставу Републике Србије и који су издвојили своје
мишљење и одбили да учествују у доношењу противуставних и политичких
одлука.
Судије уставног суда, уз часне изузетке, СРАМ ВАС БИЛО .!!! Срам вас
било заклетве коју сте положили, за Устав који сте суспендовали и сва људска
права које сте погазили. Срам вас било сваког динара који сте из џепа пореских
обвезника примили за сваку неуставну одлуку коју сте свесно донели. Питамо
вас, да ли осећате и мало одговорност за оно у шта сте, онако с влашћу
сједињени, овај народ и земљу претворили.
Пензије и управљање ПИО фондом биле су само окидач са несагледивим
последицама растакања институција система и самовлашћа владајуће партије
оличене у лику једног човека са разгранатом мрежом својих послушника
распоређених на кључним местима најодговорнијих државних и правосудних
функција, било да су изабрани или се приклонили из различитих интереса.
О законима се више не расправља, мењају се по хитним поступцима,
усвајају по условном рефлексу на звук звона председника Скупштине што буди
разне асоцијације, а примењују се селективно. Једно од Уставом зајемчених
права, „право на социјалну заштиту“ грађанима и породицама којима је
неопходна друштвена помоћ, по осорној власти одсад мора да се заради, са
објашњењем да они који могу „коњу реп да исчупају а тако лењи неће да раде“,
убудуће мораће и материјалну помоћ да зараде. С друге стране, плате оних који
раде, осим „богом даних“, сустижу ниво социјалних давања и тако пола нације
тоне у све дубље сиромаштво и безнађе.
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Тај амбијент, неограничене и неконтролисане моћи власти ви сте
креирали, судије, својим пропуштањем и одбацивањем да реагујете на
неуставне законе у које сте се заклели, чиме сте изгубили углед, поверење и
поштовање грађана своје земље.

Питамо вас, да ли је ико од вас господо судије осетио бар мало
нелагодност када је на рачун Уставног суда, легао износ од 919.000,00 дин. за
2015. годину, исплаћен само на име јубиларних награда за 10, 20, 30 и 40
година рада које држава и то у ери сурове штедње и надаље исплаћује
запосленима у државној служби и то пошто је завукла руке у џепове
пензионера, а коју крађу сте ви судије Уставног суда, аминовали.?

Читајући извештај државног ревизора о правилности пословања Уставног
суда за 2015. годину, из јула ове године, управо тај део нам је некако запао у
очи. Ова ставка образложена је правом које произлази из назови „штедљивог“
Закона о буџету Републике Србије у коме је прописано да ће се у буџетској
2015. години вршити обрачун и исплата јубиларних награда за запослене који су
то право стекли у тој години. А ми вас питамо, шта је са нашим раније
стеченим правом које сте ви судије Уставног суда, нама пензионерима без
савести и моралне одговорности, са таквом лакоћом одузели.?

Нисте имали храбрости чак ни да покренете поступак, а камоли
оцењујете Уставност најсрамнијег и понижавајућег закона који је за живота
наше генерације икада донет и по коме ћете остати упамћени по томе што сте
једном одлуком успели да побијете све институте и начела на којима почива
Устав РС почев од владавине права до неотуђивих људских права, или како
народ каже, од А до Ш, а то је признаћете, вредно помена и историјског
памћења.

Још увек чекамо одговор на нашу поновљену иницијативу, будући да сте
претходну одбацили, али овог пута додатно поткрепљену новим доказима како
би, за разлику од претходне, имали основа да о њој расправљате и можда
објасните грађанима ваше различите судске ставове по истом правном основу на
које смо вам између осталих, користећи вашу аргументацију указали, премда ви
уосталом, све то знате.

И даље мислимо на вас.....
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Арсеније Станковић,
војни пензионер - испред Владе Србије
Поштовани пензионери Србије,
Мени се указа част и претешка обавеза да на крају нашег протеста јавно
саопштим колико срџбе и незадовољстава се накупило у нама!
И то на врелу наших проблема, пред Владом Републике Србије!
Био бих сретнији да не морам да говорим пред вама, пред вама од којих су многи
загазили у осму деценију живота, пред вама који сте своју крв, зној, младост и
судбину уткали у изградњу једине државе коју имамо, пред вама који са
неверицом гледате шта нам се дешава и како неки други комадају и разбијају све
оно што смо били и што јесмо, надајући се да ће кошмар проћи! Али, кошмар не
пролази и зато морам да говорим!
Морам да говорим о срамотној дискриминацији читаве социјалне групе грађана
на почетку 21. века, супротној Уставу Србије и међународним повељама о
људским правима. Дискриминацији управо оне групе грађана која је највише
допринела свему што Србија има, и да иронија буде већа, управо од оних чије је
прво радно место након 5. октобра било министарско место у Влади Србије?
Када су распродали све што смо створили, када су пресушили извори са Запада,
да би смирили вечито гладну и острашћену партијску армију, у недостатку пара,
насрнули су на личну имовину - на наше пензије!
И зато смо ту где јесмо!
На улици, на истим местима где су сатрапи Србије кренули у криминализовану
транзицију и отимање богатства које смо ми стварали, надајући се мирној
старости!
На улици, да јавно кажемо да се не миримо са неуставним законима, било ко да
их доноси!
На улици, да покажемо свима да се ни ми не плашимо њих јер се боримо за
поштовање основних принципа на којима се темељи свака модерна демократија,
за поштовање уставности и законитости и једнакости пред законима.
Ништа више и ништа мање!
Али, ако неко у Немањиној 11 устврди да је наш протест неоснован и
изманипулисан, онда га ми јавно позивамо да аргументовано објасни откуда
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аномалије о којима је говорио господин Радовић и ко стоји иза њих!. И то пред
камерама јавног сервиса грађана!
Не треба нама једнократна помоћ! Нисмо ми социјални случајеви! То је увреда
за часне раднике, сељаке, професоре, лекаре, инжињере, економисте, полицајце,
професионалне војнике. Ми нисмо санкилоти који треба да зависе од нечије
воље! Стављати вољу испред закона опасно је, јер се руше темељи државе. Не
треба нам ни повишица ако није из реалних извора. Али, да вратите нам отето,
учинићемо све што је у нашој моћи!
Тачно је да је Србија у тешкој ситуацији! И то углавном кривицом многих
гарнитура власти, мање због утицаја страног фактора. Али, из ове ситуације се
не излази доношењем закона који дискриминишу део пезионера на начин како је
то урађено спорним законом. Овим се продубљује незадовољство дела грађана и
свесно или не разара биће једне државе!
Ми смо лишени основног људског права – једнакости пред законом!
Више нећемо да тумачимо нашу збиљу.
Ми хоћемо да је мењамо у складу са Уставом и свим позитивним законима
државе Србије. Ми се уједињујемо! Сваки дан нас је све више. Удружење
синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних
лица Србије пионири су једне нове политичке мисли и социјалне снаге у Србији.
Раскрстили смо са преживелом улогом ПУПС-а и Удружења војних пензионера
Србије. Они су, као и многи реликти самоуправног социјализма, постали
кочница у развоју демократије.
Ми имамо знање, искуство и што је најважније, немамо резервну отаџбину!
Живот је борба и само такав живот има смисла! Зато, боримо се! Легалним
средствима! Не као они 5. октобра! Јачајмо нашу државу! Јачајмо нашу Војску!
Заговарајмо развој домаће индустрије и ценимо себе. Зашто би ми били
најефтинија радна снага у Европи!
На крају, поштоване колеге пензионери Србије, придружујте се
нашим удружењима! Одувек смо били заједно, нема разлога да дозволимо да
нас неко дели! Само заједно, у једној масовној организацији одбранићемо наше
интересе на легалан начин преко институција државе.
Живели Удружење Синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката војних
пензионера Србије!
Живела Србија!
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РЕАГОВАЊЕ
УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
Дечанска 14/VII, 11000 Београд, Tel: +381 11 333 5 267
Web-www.usps.org.rs , e-mail: sindikat.penzionera@gmail.com
ДОБАР ДАН ЗЛА ЖЕНО!
Јуче, првог новембра 2016, након завршеног протеста
пензионера на коме се окупило преко 3000 учесника, огласио се,
ничим изазван, а из само њима знаних разлога, такозвани "Покрет
социјалиста - Партија борбене левице" кратким саопштењем
пуним лажи:
"Данас се у Београду окупило стотинак пензионера, који својим
политичким захтевима нису представљали нити су говорили у име
1.700.000 пензионера. Зато политички скуп као што је овај треба тако
и звати, а никако скупом пензионера. Сва релевантна удружења
пензионера изразила су подршку Влади Републике Србије због
повећања пензија и једнократне помоћи, али опозиција је и овај пут
покушала да своје циљеве представи као циљеве свих пензионера.
Понижавајуће мали број окупљених је најбољи одговор политичким
партијама које су зарад личне промоције покушале да организују
протест пензионера, наравно као и све што су до сада радиле, без и
мало успеха".
Ако су социјалисти, а поред тога још и борбени, а очигледно је
да то нису, јуче су требали да буду с пензионерима. Или бар да се
покрију ушима и ћуте, као што су отћутали Кркобабићев ПУПС,
Дачићев СПС или Љајићев СДП.
Овим саопштењем, такозвани "Покрет социјалиста - Партија
борбене левице", показао је своје право лице и унередио се - и на
своје име, и на црвену заставу, а највише на свој програм.
Срам их било!

ИЗВРШНИ ОДБОР
Удружења синдиката пензионера Србије
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СЛИКЕ СА ПРОТЕСТА

ПОЧЕТАК ПРОТЕСТА НА ТРГУ НИКОЛЕ ПАШИЋА

ПРОФЕСОР ЗОРАН ИВОШЕВИЋ СЕ ОБРАТИО ПРИСУТНИМ ГРАЂАНИМА
11

МИХАЈЛО РАДОВИЋ - ПОТПРЕДСЕДНИК УСПС
И ПРЕДСЕДНИК УСПС ЗА ГРАД БЕОГРАД

ДЕО АТМОСФЕРЕ НА ТРГУ НИКОЛЕ ПАШИЋА
12

ФОРМИРАЊЕ КОЛОНЕ ЗА ПРОТЕСТНУ ШЕТЊУ

ПРОТЕСТНА ШЕТЊА ОД ТРГА НИКОЛЕ ПАШИЋА ДО УСТАВНОГ СУДА
СРБИЈЕ А ПОТОМ ДО ВЛАДЕ СРБИЈЕ
13

ИСПРЕД УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ

ИСПРЕД ВЛАДЕ СРБИЈЕ
Комплетан снимак протеста погледајте на овој адреси:
https://www.youtube.com/watch?v=7ePuPotP68M
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Обавестићемо вас када и где можете потписати
подршку Народној иницијативи и нашим
предлозима закона којима се поништава Закон о
смањењу пензија и Закон о ПИО
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ПИСМА ПОДРШКЕ
FERPA

-

Evropska federacija penzionera i starih osoba

UDRUZENJE SINDIKATA PENZIONERA SRBIJE
Nasa organizacija Evropska Federacija Penzionera i Starijih Osoba (FERPA), njeno
Rukovodstvo, clanice iz 30 zemalja sa clanstvom preko 100 miliona, sa velikom
zabrinutoscu prati degradaciju socijalnog i ekonomskog polozaja svih svojih kolega u
Srbiji.
Kao i do sada, dajemo snaznu i bezrezervnu podrsku Udruzenju Sindikata Penzionera
Srbije (USPS) nasem najmladjеm punopravnom clanu, u njihovim legitimnim i
upornim zalaganjima da se privremeni zakon o smanjenju penzija ukine i svi osteceni
obestete i kompenziraju.
Mi smo duboko ubedjeni da sa dostojanstvom i stecenim pravima niko ni pod kakvim
izgovorom ne moze da se poigrava, uzima i daje.
Ocekujemo da ce nadlezni kojima ce ovo pismo USPS proslediti kao nas
dobronamerni i konstruktivan stav uciniti potrebno i neodlozno za udovoljenje
zahtevima nasиh koleginica i kolega, kao i njihovih porodica.
Zelimo da svi akteri drustvenog i ekonomskog zivota shvate i obezbede da
penzioneri i starija lica u Srbiji, u skladu sa Poveljom FERPE, koriste sva svoja prava
neotudjivo i nedeljivo.
ZA FERPU
Upravni Odbor, Izvrsni Komitet, generalni sekretar i predsednik FERPE
Carla CANTONE,
Generalna sekretarka

U BRISELU, oktobra 2016
---------------------

Синдикат новинара Србије
From:"dragana.cabarkapa@ novosti.rs" <dragana.cabarkapa@novosti.rs>
Date:чет, окт 27, 2016 at 6:39
Subject:PODRSKA
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Синдикат новинара Србије (СИНОС) даје пуну подршку Удружењу
синдиката пензионера Србије и Удружењу синдиката
војних лица у
настојању да одбране своја права, рачунајући и
стварање услова за
враћање пензија на ниво пре смањења.
СИНОС позива своје чланове да се придруже протесту који је најављен
за 1. новембар у 11 часова на Тргу Николе Пашића.
Драгана Чабаркапа,
председница СИНОС
У Београду 27.10.2016.
---------------------

_________________________________
ASSOCIATED TRADE UNIONS OF SERBIAN UNITY
УДРУЖЕЊУ СИНДИКАТА ПEНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Поштовани,
Удружени синдикати Србије "Слога" подржавају протест пензионера најављен
за уторак, 1. новембра на Тргу Николе Пашића у Београду и придружују Вам се
у захтевима да се свима којима су пензије и плате умањење врате на ниво пре
новембра 2014. године, као и да се врати до сада комплетно одузета сума новца.
Подржавамо у потпуности Ваше захтеве, будући да је програм Владе Србије
изразито популистички, сведен на стварању суфицита у буџету реализацијом на
штедњи њених грађана у свим сегментима, због чега највише страдају
пензионери, социјално угрожене категорије, труднице, незапослени, али и сви
запослени без обзира да ли раде у јавном или приватном сектору.
Неолиберално-популистичка економска политика Владе Србије и даље нас
осиромашује, смањује нам куповну моћ, и што је најгоре наставља да у Србију
доводи стране компаније које се примамљују јефтином радном снагом и
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субвенционисањем средствима државе којима се сви грађани и даље задужују
код ММФ и Светске банке.
Удружени синдикати Србије "Слога" су против такве економске политике, јер
сматрају да "имати посао не значи само да га имаш, већ и да радиш, зарадиш, а
онда и живиш од свог поштеног рада и пензије коју си унапред зарадио".
Нажалост, у Србији се све свело на рад искључиво зарад пуког преживљавања,
уз свакодневно плашење грађана банкротством и наставком спровођења мера
штедње и социјалне стагнације грађана под директним диктатом ММФ-а, што
није прихватљива економска политика коју би ми као озбиљан синдикат
подржали.

У Београду, 30. 10. 2016. године
С поштовањем,
Жељко Веселиновић, председник УСС "Слога"
--------------------From: Miloš Grabundžija <mgrabundzija@hotmail.com>
Date: 2016-10-31 11:35 GMT+01:00
Subject: SPS NEZAVISNOST ŠALJE PUNU PODRŠKU
To: "uspvls.beograd@gmail.com" <uspvls.beograd@gmail.com>

Синдикат пензионера Србије НЕЗАВИСНОСТ
Удружењу синдиката пензионисаних војних лица СРБИЈА
Синдикат пензионера Србије НЕЗАВИСНОСТ подржава све захтеве и учествује у
свим активностима, са циљем да се заштите грубо угрожена права старих лица и
пензионера, којих се Влада сети само у предизборним кампањама, уз помоћ
свог сателита ПУПС-а, и са циљем како да што више отму од пензионера.
Надамо се да ће заједничке активности имати позитивне резултате.

Синдикат пензионера Србије НЕЗАВИСНОСТ
Милош Грабунџија, председник
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---------------------

Индустријски синдикат Србије
Поштоване колегинице и колеге,
Индустријски синдикат Србије ће као и до сада, позвати своје чланство да
подрже ваше захтеве које упућујете Влади Републике Србије и државним
институцијама.
Ваши захтеви су идентични захтевима Индустријског синдиката Србије
који захтевају социјално одговорну државу, која поштује постојеће законе и
Устав.
Пљачка коју Влада Републике Србије спроводи према пензионерима се
подводи под давање уз вашу сагласност, а да вас нико није ни питао. шта ви
мислите о томе.
Ми који идемо вашим стопама знамо колико је овај протест важан, не само
за вас, већ и за нас који се надамо пензионерским данима.
Београд, 31. 10. 2016.
Драган Матић,
председник Индустријског синдиката
---------------------

АСОЦИЈАЦИЈА СЛОБОДНИХ
И НЕЗАВИСНИХ СИНДИКАТА
Удружењу синдиката пензионера Србије
Поштоване колеге,
Асоцијација слободних и независних синдиката даје вам безрезервну
подршку, у вашој борби за враћање стечених права пензионера.
Никакве једнократне помоћи не могу надоместити правну несигурност до
које је дошло оваквом одлуком Владе.
Позваћемо наше чланство да вам помогне и присуствује протесту 1.
новембра 2016. године.
Ваша борба је борба свих нас за поштовање Устава, закона и достојанства
запослених и грађана Србије.
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С поштовањем
Председништво АСНС
Ранка Савић, председник
ПОДРШКА СЛОВЕНАЧКОГ
СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА
-------- Originalna poruka -------Od: Miloš Mikolič - SUS
Datum:31.10.2016. 18:40 (GMT+01:00)
U: sindikat.penzionera@gmail.com
Naslov: podrška

Drage postovane kolegice i kolege,
Sindikat penzionera Slovenije Saveza slobodnih sindikata Slovenije (ZSSS)
podržava vas u vašim naporima da ostvarite zahtev za ukidanje zakona s
kojim su bile smanjene penzije i tako ukinuto pravo na penzije ostvarene radom.
Neophodno je zaustaviti politiku koja samo štiti kapital na štetu naroda.
Pridružujemo se protestu i prijateljski vas pozdravljamo.
Sindikat penzionera Slovenije (SUS)
---------------------

НИН: Државни ревизори до сада уочили неправилности у
трошењу 59 милијарди евра
ДРЖАВНИ РЕВИЗОР ШОКИРАО ЈАВНОСТ: За шест
година проневерено 59 МИЛИЈАРДИ ЕВРА
Државна ревизорска институција (ДРИ) је од 2008. до 2014. године уочила
неправилости у трошењу 59 милијарди евра, а од 1.364 пријаве ДРИ решено
је само 31,2 одсто, објављено је у новом броју НИН-а.
Неки предмети су, како је за тај недељник потврдио генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић, на суду и по четири године.
“Пријаве се споро решавају. Поступци по нашим пријавама, било да се ради о
прекршајним или кривичним пријавама, дуго трају. Није моје да оцењујем
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независност судства, али би за државу било боље када би поступци краће
трајали”, истакао је Сретеновић.

Он је најавио да ће ускоро бити објављена имена која ће се наћи на 31 кривичној
пријави за које је ДРИ поднела пријаве ове године.
Како наводи НИН, једна пријава ДРИ је већ и правоснажно окончана а реч је о
благајници Јавног предузећа Водоканал у Сомбору, која је проневерила 1,8
милиона динара, због чега је осуђена на шест месеци затвора.
“То је алармантно, јер за то време пријаве које се тичу високих државних
функционера споро се решавају или се уопште не решавају, па застаревају или се
завршавају новчаном казном од око просечних 200 евра, вишеструко мањом од
новчане штете коју је уочила ДРИ приликом подношења пријаве”, пише
недељник.
По оцени Сретеновића, “казне су благе, морају се повећати јер ће се ускоро
изједначити са казнама за невезивање појаса у аутомобилу”.
(Beta)
..........

Извод из Извештаја о ревизији извештаја и правилности пословања
Уставног суда Србије за 2015.г.
35 „Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05
36 „Службени гласник РС“, бр. 27/97, 43/01, 28/02 и 82/09
37 „Службени гласник РС“, број 72/07
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Јубиларне награде - конто 416111
Јубиларне награде су исказане у износу од 919 хиљада динара.
Чланом 120. став 1. тачка 1. Закона о раду прописано је послодавац може општим актом, односно
уговором о раду утврдити право на јубиларну награду и солидарну помоћ. Напомене уз Извештај о
ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Уставног суда за 2015. годину

Страна 39.

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности
пословања Уставног суда за 2015. годину
Чланом 18. став 1. тачка 7) Закона о порезу на доходак грађана38, одређено је да
се не плаћа порез на зараде на примања запосленог по основу јубиларне награде
запосленима, у складу са законом који уређује рад - до 18.331 динара годишње.
Одредбом члана 44. Посебног колективног уговора за државне органе утврђено
је: да запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне
зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према
последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим
што се висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остварењу
тог права, тако да се се исплаћује: 1) за 10 година рада у радном односу у висини
просечне зараде без пореза и доприноса; 2) за 20 година рада у радном односу –
у висини новчане награде из тачке 1) овог члана увећање за 25%; 3) за 30 година
рада у радном односу – у висини новчане награде из тачке 2) овог члана увећање
за 25%; 4) за 40 година рада у радном односу – у висини новчане награде из
тачке 3) овог члана увећање за 25% (став 1.); да се јубиларном годином рада
сматра година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40. година рада
проведених у радном односу код послодавца, без обзира на то у ком државном
органу је запослени остваривао права из радног односа (став 2.); да се исплаћује
јубиларна награда у року од 30 дана од дана када запослени стиче право на
јубиларну награду.
Запосленима који су стекли право на јубиларну награду у 2015. години до дана
ступања на снагу овог уговора, исплата јубиларне награде извршиће се у року од
30 дана од дана ступања на снагу овог уговора (став 4.).
Одредбом члана 17. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину
прописано је да ће се у буџетској 2015. години вршити обрачун и исплата
јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години.
У Уставном суду право на јубиларну награду за 2015. годину остварило је 16
државних службеника и намештеника.
Исплата је извршена на основу решења којима јекојима је утврђено право
запослених на јубиларну награду, како је приказано у Табели:
Табела број 1338 „Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 68/14 – др. закон, 5/15-усклађени дин.изн., 112/15 и 5/16усклађени дин. изн.
Табела број 13 у хиљадама динара
Редни број
Године рада у
Број и датум решења
државном органу
о утврђивању права
Датум исплате
Нето износ
1

20

152/1 од
08.04.2015.

22.04.2015.

Исплаћена средства

Укупно исплаћена
средства
Порез на лична примања

53

22

4

57

2

10

3

10

4

10

5

40

6

20

7

10

8

30

9

10

10

20

11

20

12

40

13

10

14

10

15

10

16

10

Укупно:

152/5 од
08.04.2015.
152/3 од
08.04.2015.
152/4 од
08.04.2015.
152/2 од
08.04.2015.
152/6 од
19.05.2015.
152/6 од
22.05.2015.
152/7 од
29.05.2015.
291/1 од
29.06.2015.
305/1 од
07.07.2015.
305/1 од
13.07.2015.
405/1 од
31.08.2015.
424/1 од
17.09.2015.
404/1 од
07.09.2015.
456/1 од
01.10.2015.
541/1 од
30.11.2015.
855

22.04.2015.

43

3

46

22.04.2015.

43

3

46

22.04.2015.

43

3

46

22.04.2015.

83

7

90

28.05.2015.

53

4

57

28.05.2015.

43

3

46

10.06.2015.

71

6

77

03.07.2015.

44

3

47

14.07.2015.

55

4

59

14.07.2015.

55

4

59

09.09.2015.

89

8

97

21.09.2015.

46

3

49

21.09.2015.

46

3

49

12.10.2015.

44

3

47

01.12.2015.

44

3

47

64

919

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

ПОСЛЕДЊА ВЕСТ
Удружење синдиката пензионера Србије заказаће наредних дана разговор
са представником Европске уније у Србији, господином Давенпортом, како
бисмо га упознали са чињеницама и проблемима са којима се сусрећу
најстарији грађани Србије, две године након доношења закона којим су
смањене пензије, са дискриминацијом, кршењем Устава, сиромаштвом,
кршењем људских права и др.
-----------------------------------------

ПРИЈАТЕЉИ УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Адвокат Десимир Мрдовић
Београд, 060-610-7110

адвокат Милица Копривица
Београд, 064-1843-712
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