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Системска корупција и распродаја
имовине Фонда ПИО јесу одлике
управљања овим фондом у последњем
периоду. Ово је закључак извештаја

Савета Владе Србије за борбу против
корупције
Савет Владе Србије за борбу против корупције указао је на сумњу да
постоје елементи системске организоване корупције у располагању
имовином Фонда ПИО. Ово је посебно уочљиво када је у питању
продаја објеката специјалних болница за рехабилитацију.
Савет је извештај о располагању имовином Фонда ПИО доставио
Влади 1. децембра 2020. године. У извештају се наводи да “постоји
сумња да има елемената системски организоване корупције
широких размера, усмерених, с једне стране, на свесно
причињавање материјалне штете Фонду и Републици Србији, а
с друге, за свесно омогућавање трећим лицима да се чињењем
или нечињењем од стране Фонда и појединих државних
органа свесно обогате на рачун њихове имовине путем
куповине непокретности по ценама нижим од тржишних.”

Управљање Фондом ПИО – свесно причињавање
велике штете
Савет је анализирао рад Фонда од 2009. до 2019. године. Утврђено је
да постоје два, односно три дијаметрално супротна периода.
Као први период је означен период до 2014. године. Фонд је тада,
заједно са свим органима управљања и стручном службом, спроводио
политику укрупњавања имовине Фонда, њено дефинисање, заштиту и
стављање у функцију ради стицања прихода, а у циљу смањења
дотација и растерећења републичког буџета, навео је Савет.
У другом периоду, до 2018. године, Фонд који је и формалноправно
постао власник непокретности, понашао се супротно овлашћењима
власника. Овлашћења власника су да се о својој непокретности стара,
прибира приходе од ње и управља њоме у духу доброг домаћина.
Од 2018. године – отворена распродаја имовине Фонда ПИО
“У трећем периоду Фонд се не само понашао недомаћински у погледу
своје имовине, већ је свесно предузимао радње у циљу њеног
умањења, проузрокујући притом велику материјалну штету.”
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Савет сматра да су продаја и приватизација центара за
рехабилитацију који користе термалне изворе и гашење таквих
здравствених установа “недопустиви и супротни интересима грађана
Србије и супротни интересима очувања народног здравља, на чије
чување је држава обавезана Уставом”.

Препоруке Савета за борбу против корупције



Савет је препоручио Државној ревизорској институцији (ДРИ) да уради
ревизију процене тржишне вредности приликом продаје непокретности
бањског комплекса “Жубор” у Куршумлијској бањи.
В: Званично: Фонд ПИО није више власник Куршумлијске бање
Савет је оценио да су те непокретности процењене, а затим продате,
за вишеструко нижи износ од њихове првобитно процењене тржишне
вредности.
Препорука Савета је и да ДРИ обави ревизију процене тржишне
вредности приликом продаје земљишта без објекта од 16.000
квадратних метара Специјалне болнице у Врањској бањи. Та
непокретност је процењена, а затим продата “за десет пута нижу цену
од провобитно процењене тржишне вредности”.
Влада Србије би, по налазима Савета, требало да надлежне за
организовани криминал, пре свега Тужилалштво, задужи да предузму
законске мере за откривање починилаца и за њихово процесуирање у
вези са продајом непокретности бањског комплекса “Жубор” у
Куршумлијској бањи и непокретности у Врањској бањи “због свесног
умањења њихове тржишне вредности у циљу прибављања
противправне имовинске користи трећим лицима”.
Извор: Н1/Бета/ПЕНЗИН
Илустрација: Пензин.рс
Подсећамо:
УСПС: Кривични поступци против Фонда ПИО поводом отуђења



бања




Како је изменама Закона о ПИО озакоњено уништавање
пензионера и Фонда ПИО
УСПС: Како се законском крађом долази до “првог милиона”
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Пензионери не дају да се њихова имовина распродаје као
Алајбегова слама – Реаговање на подршку ПИО фонда продаји бања
УСПС: Изменама Закона о ПИО извршена је једна врста
национализације и окупације
УСПС: Проблеми приватизације објеката у власништву ПИО
фонда у бањама Србије
Фонд ПИО и бање су приватна а не државна имовина

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

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
---------------------

Победа СССС: Без казнених поена
за технолошке вишкове
Радници који су напустили предузећа уз социјални програм
"две године до пензије" и "пет година до пензије" неће више
плаћати казнене поене на стечене пензије, већ ће им примања
убудуће бити исплаћивана у пуном износу.
То је договорено на састанку министарке за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Дарије Кисић
Тепавчевић и председника и секретара Савеза самостални
синдиката Србије Љубисава Орбовића и Зорана Михајловића.
---------------------

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
--------------------ИСТИНОМЕР

Досије Уставни суд:
Служи ли чему или коме?
Мирјана Николић
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Повучен, тих и затворен - тим епитетима би се дао описати наш Уставни
суд да је он један човек. Неретко такав опис у медијима добијају они који
су починили тешке злочине. И “суд на судовима” би својим (не)деловањем
могао довести до велике несреће - до подређивања државе и грађана
нечијој самовољи.
Када се у Скупштини прогура неки закон који се коси са Уставом, када
председник, премијер или министри приграбе овлашћења која им не
припадају, када се крше уставом загарантована права грађана – огласи се
Уставни суд Републике Србије. Врати све у уставне оквире и заштити
државу од самовоље појединца.

“Тамо где престаје закон, почиње тиранија”
Џон Лок
Стуб је слободе и демократије, пред њим дрхте представници власти. Да
ли се то стварно дешава? Не дешава се. Да ли се Уставни суд оглашава с
огромним закашњењем и, по правилу, оправдава потезе власти? Да,
углавном. Да ли се неко због тога буни, недостаје ли икоме законитост?
Слабо. Па, чему служи уопште Уставни суд такав какав је?
Шта се дешава кад Уставни суд предуго ћути о свему, а онда пусти глас и
прогласи уставним нешто што не може бити по Уставу, макар се на земљу
спустила куга. Да недавно није било иницијативе да се Уставни суд
изјасни о увођењу ванредног стања тројним потписом, без покушаја
сазивања скупштинске седница, многи грађани би и заборавили да та
висока институција постоји.
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Makron ne postavlja sudije, pred njim samo polažu zakletvu

Како јачи каже
Ако нисте сигурни чему тачно служи Уставни суд, не брините – то не зна
ни премијерка. Пре неки дан Ана Брнабић је изјавила да ће се састати с
председником Србије Александром Вучићем како би заједно размотрили
„неке мере“ у вези с корона вирусом и њихову усаглашеност са Уставом.
Уставни суд је неколико последњих одлука већ донео у складу са ставом
извршне власти. Одбио је да оцени уставност одлуке о проглашењу
ванредног стања у марту, већ годнама одбија да разматра смањење пензија,
аминовао је експропријацију земљишта у корист приватног инвеститиора,
па се намеће питање колика је снага оних који треба да контролишу
најутицајније како не би помислили да су изнад закона.

Petrović Škero: Vlast želi da kontroliše pravosuđe i to radi na suptilniji način

У анализи рада Уставног суда пошли смо од закона у којем пише: „Одлуке
Уставног суда Србије су коначне, извршне, опште обавезујуће и
неупитне.” Дакле, врхунски правници требало би да се као судије састану,
размотре, на јавној расправи саслушају експерте и јавност и донесу одлуку
после које су грађани уверени да је то тако и да Устав није угрожен.
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Просечан грађанин Србије и не мора да зна чему та институција служи,
нити како се зове председник (мада би у демократијама требало да
председник Уставног суда буде важан барем као председник државе).
Треба да има поверења у стручност, правичност и некорумпираност
правних експерата који ће рећи да је црно црно, бело – бело и, кад смо код
народних изрека – да пресуди ни по бабу ни по стричевима.
Уставни суд је суд изнад свих институција и његово није да пресуђује у
споровима кад неко није задовољан висином алиментације или поделом
наследства, већ да одреди да ли је нека институција власти прекршила
Устав. Да поновимо – ако сте мислили да Уставном суду можете да се
жалите кад осећате да вас је неки други суд изневерио, нисте у праву.

Izbor sudija daleko od javnosti

Ако нечега нема у Уставу, већ је одређено неким другим законима, онда
Уставни суд ту нема надлежност. На пример, ако вам се чини
противуставним што је председник Србије ноцилац листа и на локалним
изборима иако би требало да је председник свих грађана, џаба обраћање
Уставном суду- није надлежан за изборни закон. А ни за етичке норме.
Али јесте надлежан када се донесе закон о смањењу пензија или лекс
специјалис о Београду на води. Уставни суд је могао самоиницијативно да
донесе одлуку да су закон о умањењу стечених права или закон о
одузимању земљишта грађанима, донесен због нечије процене да је од
свега важнији интерес приватног инвеститора – неуставни. Но, готово је
немогуће сетити се када је Уставни суд “устао” у заштиту грађана.
А како би требало да ради?
Пошто у закону пише да је „рад Уставног суда јаван“, односно да одлуке
морају бити обављене на интернет страници, да се морају одржавати јавне
расправе, слати саопштења и одржавати конференције за медије, прво смо
тражили саговорника.
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Иако никаквих интервјуа, конференција за новинаре, а ни јавних расправа
нема већ годинама, Истиномер је позвао портпаролку суда, по договору
смо упутили мејл и замолили за саговорника о улози суда и о неколико
последњих одлука које су привукле највише пажње јавности – увођење
ванредног стања, смањење пензија, законитост Бриселског споразума…
Добили смо мејл у којем се каже: “Имајући у виду организацију рада
Уставног суда условљену тренутном епидемиолошком ситуацијом, велики
број предмета који се тренутно налазе у раду Уставног суда, као и
ангажовање судија у њиховом решавању, на жалост нисмо у могућности да
Вам обезбедимо саговорника. Захваљујемо се на интересовању за рад
Уставног суда и надамо да ће бити прилике да разговарамо у будућности.
Срдачан поздрав.“

Ubistvo Ćuruvije: Presuda kao dijagnoza

Добро, да пробамо на сајту. Можда се транспарентност институције
манифестује на званичној страници? Иза обећавајућег наслова
Информација о седницама малих већа, следи реченица „Уставни суд је од
23. до 27. новембра 2020. године на три седнице малих већа решио 198
предмета.“
ОК, то су мала већа, није информација од општег интереса, да пробамо
Велико веће. Ту сазнајемо да је покренут или одбачен поступак у низу
предмета означених бројевима типа Уж-6902/2015, Уж-2423/2016, Уж4407/2016, ….те ако не знате тачан број предмета који вас занима,
информације поново нема.
Надлежности суда јасно су објашњене, као и историјат, састав (актуелни и
некадашњи), поступак подношења жалбе. Дневни редови седница
доступни, али уопштени, а кад коначно пронађете јавне расправе,
прочитаћете објашњење која су правила, али не и када је одржана
последња таква дискусија. У одељку Изаваштво – Публикација о положају
и перспективи уставног судства, последње издање из 2014. године.
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Ако сте баш упорни, наћи ћете Билтен суда, последњи за 2019. годину, на
1264 стране – е ту можете да пронађете све. Ако имате неколико сати на
располагању, видећете и шта је оцењено и образложење и евентуално
издвојено мишљење.Тако да се не може рећи да је рад Уставног суда
нетранспарентан, али да баш хоће да нам олакшају увид – неће. Нарочито
не онима који се сећају да су седнице Уставног суда некада биле отворене
за новинаре.
Наставиће се…
Насловна фотографија: Истиномер/Зоран Дрекаловић
---------------------

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
---------------------

Тајне које крије предлог
финансијског плана Фонда
ПИО
09.12.2020.
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Током децембра 2020. године, посланици
Народне скупштине Републике Србије требало
би да расправљају о предлогу финансијског
плана Фонда ПИО. О томе шта садржи и шта би
требало да садржи овај план, пише Јован
Тамбурић, председник Удружења синдиката
пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС)
Вишегодишње обмане грађана о издвајању из буџета за финансирање
обавеза Фонда ПИО се настављају.
После преузимања већинског управљања Фондом у децембру 2014.
године од стране актуелне власти, стварни власници Фонда,
пензионери и осигураници, односно запослени који уплаћују доприносе
за пензијско и инвалидско осигурање, имају све мање информација о
приходима по основу доприноса.

Предлог финансијског плана Фонда ПИО
У Предлогу финансијског плана Фонда о којем ће ових дана
расправљати народни посланици, предвиђени су приходи по основу
доприноса пензијског и инвлидског осигурања од 596,9 милијарди
динара или око 77 одсто и 153,6 милијарди динара. Они се планирају
као приход из буџета Републике Србије. То чини око 23 одсто укупно
потребне суме за обавезе Фонда.
Предлог плана се уклапа у ограничење потрошње на пензије од 11
одсто БДП које је, наводно, Међународни монетарни фонд (ММФ)
наметнуо у Србији. Нелогично је јер се пензије, очигледно 77 одсто
финансирају из доприноса сада запослених. Овакво ограничење је
можда разумљиво за неке источноевропске државе у којима се
финансијска средства за пензије у целини издвајају из буџета.
Сума која се у буџету Републике Србије за 2021. годину планира за
финансирање Фонда ПИО је око 2,56 одсто процењеног БДП.
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Трансфер Фонду за здравствено осигурање из Фонда ПИО







У Предлогу плана финансирања Фонда ПИО у 2021. години је
предвиђен трансфер Фонду за здравствено осигурање у износу од
59,46 милијарди динара по основу здравственог осигурања
пензионера. То је, иначе, прописано Законом о доприносима за
обавезно социјално осигурање. Другачије казано, из буџета се
планира новац Фонду ПИО да би га ОН уплатио Фонду за
здравствено осигурање. Вероватно је ово наслеђе из прошлости
када је у Фонду ПИО преливало и када су се вишкови трошили и на
овај начин.
Том гимнастиком се у данашње време непотребно приказује увећана
зависност Фонда ПИО од буџета. Такође се смањују финансијска
средства за расподелу на пензије будући да се потрошња своди на 11
одсто БДП.
Због тога се намеће неколико питања:
Да ли пензионери који су углавном старији од 65 година имају
право на бесплатну здравствену заштиту која треба да се плати из
буџета, а не из Фонда ПИО?
Да ли се тих 59,46 милијарди динара могло уплатити директно
Фонду за здравствено осигурање без оптерећења рачуна Фонда ПИО?
Да ли би се сума од 59,46 милијарди динара у оквиру фискалног
ограничења од 11 одсто, у складу са Уставом и Законом о ПИО, могла
искористити на другачији начин?
Одговор је – да, сигурно би могла.

Предлог УСПВЛС-а за решавање три горућа проблема
пензијског система Србије






Предлажемо решавање три од великог броја горућих проблема
пензијског система Србије и то:
за накнаду штете због смањења пензије у периоду од 2014. до
2018. године
укидање дискриминације пољопривредних пензионера
подизање најнижих пензија за преко 560.000 пензионера.
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Накнада штете због смањења пензија 2014-2018.
Највиши представници власти често лицемерно захваљују
пензионерима да су помогли финансијску стабилизацију државе од
2014. до 2018. године, прећуткујући уставну обавезу да се
неисплаћено, са каматом врати.
Изговори да нема фискалног простора за накнаду штете, очигледно
нису оправдани. Издвајањем по 24 милијарде годишње у периоду од
пет година, држава, односно Фонд ПИО би пензионерима оштећеним
смањењем пензија накнадио штету и тако повратио поверење у правду
и пензијски систем Србије.
Укидање дискриминације пољопривредних пензионера и
повећање најнижих пензија
У исто време, на основу члана 76. Закона о ПИО, најнижа
пољопривредна пензија је дискриминаторска. Она износи 11.891 динар
што се за породичне пензионере додатно смањује још за 30 одсто.
Овај износ је мањи и од висине прихода на основу којих се стиче право
на социјалну помоћ.
Најнижа пензија у категорији запослених и самосталних делатности је
већа. Она износи 15.113 динара, само зато што је Законом о ПИО
2011. године као основица за најнижу пензију пољопривредника
одређено 9.000 динара уместо 27 одсто просечне зараде, како је
одређено за најнижу пензију у категоријама запослених и самосталних
делатности.
Када знамо да се новац за најнижу пензију обезбеђује из буџета, није
јасно зашто се врши дискриминација пољопривредних пензионера.
Зашто се отима од оних који пензију стичу радом који је увек дужи од
осам сати у свим временским и метеоролошким условима?
Изменом члана 76. Закона ПИО и одређивањем да најнижа пензија
буде око 34 одсто просечне плате без пореза и доприноса, најнижа
пензија би била око 18.000 динара за све категорије пензионера. За то
би годишње било потребно око 27 милијарди динара.
На такав начин би се укинула дискриминација пољопривредних
пензионера, изједначила и увећала најнижа пензија за све категорије
пензионера.
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Увећање уз пензију од пет одсто које добијају пензионери чије су
пензије мање од просечне, за око 560.000 пензионера који имају мање
од 18.000 је незнатно и увредљиво.
И поред утрошка око 51 милијарде динара за накнаду штете
пензионерима због смањења пензија и повећања најниже пензије,
укупан трошак за пензије не би прелазио 11 одсто БДП колико је са
ММФ договорени лимит.

Новца има, питање је како се троши

Очигледно, онима који доносе одлуке је важније да исплате
једнократну новчану помоћ свим пензионерима и да исплате увећања
уз пензију за око 1.300.000 пензионера, него да укину дискриминацију
пољопривредних пензионера и законито увећају пензије оних који
имају увредљиво мале пензије.
Иначе, како тумачити то да новца за једнократне новчане помоћи свим
пензионерима и исплату неуставног увећања уз пензију делу
пензионера има, када год то процени извршна власт, ако то
није куповина већег броја пензионера као бирача. Тако је у стварности
интерес странака које врше власт да је задрже већи од обезбеђења
солидарности и правде према 560.000 пензионера који су
дискриминисани и понижени.
А новца има, само је питање како се прикупља у Фонд и буџет и на шта
се троши. Да се не толерише сива економија, да су једнократне
помоћи пензионерима утрошене на описан начин, да цена по
километру аутопута и пруге није толико већа него у другим државама,
да је мање намештених тендера, бацања новца из хеликоптера и
онима којима није преко потребан, градње споменика, фонтана и
разбацивања по другим државама, било би још више новца.
Посебно је питање зашто Фонд ПИО непосредно не контролише
уплате доприноса пензијског и инвалидског осигурања и ослобађања
од плаћања доприноса одређених категорија послодаваца. Па још
када би се имовина отета у приватизацији вратила Фонду ПИО и када
би се, као приход Фонда, увели приходи од власничких удела у јавним
предузећима, посебне таксе на пољопривредно земљиште, руде,
индустријско дрво и струју, пензије би биле довољне за достојанствен
живот.
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Реформом пензијског система, тако да он буде финансијски одржив и
независан од извршне власти, поверење у Фонд би било враћено, а
број осигураника и висина уплата би били повећани…
Има ли младост будућност у Србији у којој их чекају мизерне пензије?
Јован Тамбурић, председник
Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС)
Фотографија: Bruno /Germany sa Pixabay
ИЗВОР ПЕНЗИН
---------------------

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
---------------------

ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
ПРОГЛАШАВА ОПШТУ ДЕКЛАРАЦИЈУ
О ПРАВИМА ЧОВЕКА
A. МЕЂУНАРОДНА ПОВЕЉА О ПРАВИМА ЧОВЕКА
1. УНИВЕРЗАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРАВИМА ЧОВЕКА
Усвојена и прокламована од стране Генералне
резолуцијом 217А(III) од 10. децембра 1948. године

скупштине

- Пошто је признавање урођеног достојанства и једнаких и
неотуђивих права свих чланова људске породице темељ слободе, правде и
мира у свету;
- Пошто је непоштовање и ниподаштавање права човека водило
варварским поступцима који су вређали савест човечанства, и пошто је
стварање света у којем ће људска бића да уживају слободу говора и
веровања и да буду слободна од страха и немаштине проглашено као
највиша тежња обичног човека;
- Пошто је битно да права човека буду заштићена владавином права,
како човек не би био приморан да као крајњем излазу прибегне побуни
против тираније и угњетавања;
- Пошто је битно да буде подстакнут развој пријатељских односа
међу народима;
- Пошто су народи Уједињених нација у Повељи поново потврдили
своју веру у основна права човека, у достојанство и вредност човекове
личности и равноправност мушкараца и жена, и пошто су одлучили да
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подстичу друштвени напредак и побољшавају животни стандард у већој
слободи;
- Пошто су се државе чланице обавезале да у сарадњи с Уједињеним
нацијама обезбеде опште поштовање и примену људских права и основних
слобода;
- Пошто је опште разумевање ових права и слобода од највеће
важности за пуно остварење ове обавезе,

Стога, Генерална скупштина
Проглашава ову
Универзалну декларацију о правима човека
заједничким стандардом за све народе и све нације, да би сваки
појединац и сваки орган друштва, имајући ову Декларацију стално на уму,
тежио да подучавањем и учењем допринесе поштовању ових права и
слобода да би се поступним унутрашњим и међународним мерама
обезбедило њихово опште и стварно признање и поштовање, како међу
народима самих држава чланица, тако и међу народима територија које су
под њиховом управом.
Члан 1.
Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и
правима. Обдарена су разумом и свешћу и треба једни према другима да
поступају у духу братства.
Члан 2.
Свакоме припадају сва права и слободе утврђени у овој Декларацији,
без икаквих разлика у погледу расе, боје, пола, језика, вероисповести,
политичког или другог мишљења, националног или друштвеног порекла,
имовине, рођења или других околности.
Даље, не сме да буде никакве разлике на основу политичког, правног
или међународног статуса земље или територије којој неко лице припада,
било да је она независна, под старатељством, несамоуправна, или да јој је
сувереност на ма који други начин ограничена.
Члан 3.
Свако има право на живот, слободу и личну безбедност.
Члан 4.
Нико не сме да буде држан у ропству или потчињености; ропство и
трговина робљем забрањени су у свим облицима.
Члан 5.
Нико не сме да буде подвргнут мучењу или свирепом, нечовечном
или понижавајућем поступку или казни.
Члан 6.
Свако има право да свуда буде признат као личност пред законом.
Међународна повеља о правима човека.
Члан 7.
Сви су пред законом једнаки и имају право без икакве разлике на
подједнаку законску заштиту.
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Сви имају право на једнаку заштиту против било какве
дискриминације којом се крши ова Декларација и против било каквог
подстицања на овакву дискриминацију.
Члан 8.
Свако има право да га надлежни национални судови ефикасно штите
од кршења основних права која су му призната уставом или законом.
Члан 9.
Нико не сме да буде произвољно ухапшен, притворен, или протеран.
Члан 10.
Свако има потпуно једнако право на правично јавно суђење пред
независним и непристрасним судом који ће да одлучи о његовим правима
и обавезама, и о основаности било које кривичне оптужбе против њега.
Члан 11.
1. Било ко оптужен за кривично дело има право да буде сматран
невиним док на основу закона кривица не буде доказана на јавном суђењу,
на којем су му обезбеђене све гаранције потребне за његову одбрану.
2. Нико не сме да буде осуђен за дела или пропусте који нису
представљали кривично дело, према националном или међународном
праву, у време кад су извршени.
Исто тако, не сме да буде изречена казна тежа од оне која је могла да
буде изречена у време кад је кривично дело извршено.
Члан 12.
Нико не сме да буде изложен произвољном мешању у приватни
живот, породицу, стан или преписку, нити нападима на част и углед. Свако
има право на законску заштиту против оваквог мешања или напада.
Члан 13.
1. Свако има право на слободу кретања и избора места становања у
границама поједине државе. Међународна повеља о правима човека 4 2.
Свако има право да напусти било коју земљу, укључујући властиту, и да се
врати у своју земљу.
Члан 14.
1. Свако има право да тражи и ужива у другим земљама уточиште од
прогањања.
2. На ово право нико не може да се позива у случају гоњења за
кривична дела која нису политичког карактера или због дела која су у
супротности са циљевима и начелима Уједињених нација.
Члан 15.
1. Свако има право на држављанство.
2. Нико не сме самовољно да буде лишен свог држављанства нити
права да промени држављанство.
Члан 16.
1. Пунолетни мушкарци и жене, без икаквих ограничења у погледу
расе, држављанства или вере, имају право да склопе брак и да заснују
породицу.
Они су равноправни приликом склапања брака, за време његовог
трајања и приликом његовог развода.
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2. Брак се закључује само слободним и потпуним пристанком лица
која ступају у брак.
3. Породица је природна и основна групна јединица друштва и има
право на заштиту од стране друштва и државе.
Члан 17.
1. Свако има право да поседује имовину, сам као и у заједници с
другима.
2. Нико не сме да буде самовољно лишен имовине.
Члан 18.
Свако има право на слободу мисли, савести и вере; ово право
укључује слободу промене вере или убеђења, и слободу да човек, било сам
или у заједници - Међународна повеља о правима човека 5 - с другима,
јавно или приватно, испољава своју веру или убеђење путем подучавања,
упражњавања вере, вршења верске службе и обреда.
Члан 19.
Свако има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и
право да не буде узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи,
прима и шири обавештења и идеје било којим средствима и без обзира на
границе.
Члан 20.
1. Свако има право на слободу мирног окупљања и удруживања.
2. Нико не може да буде приморан да припада неком удружењу.
Члан 21.
1. Свако има право да учествује у управљању својом земљом,
непосредно или преко слободно изабраних представника.
2. Свако има право на равноправан приступ јавним службама у својој
земљи.
3. Воља народа је основа државне власти; ова воља мора да буде
изражавана на повременим и слободним изборима, који ће да буду
спровођени према општем и једнаком праву гласа, тајним гласањем или
одговарајућим поступком који обезбеђује слободно гласање.
Члан 22.
Свако, као припадник друштва, има право на социјалну безбедност и
право да остварује привредна, друштвена и културна права неопходна за
своје достојанство и за слободан развој своје личности, уз помоћ државе и
међународне сарадње, а у складу с организацијом и средствима сваке
државе.
Члан 23.
1. Свако има право на рад, на слободан избор запослења, на правичне
и повољне услове рада и на заштиту од незапослености.
2. Свако, без икакве разлике, има право на једнаку плату за једнаки
рад. - Међународна повеља о правима човека 6
3. Свако ко ради има право на праведну и повољну накнаду која
њему и његовој породици обезбеђује егзистенцију која одговара људском
достојанству и која ће, ако буде потребно, бити употпуњена другим
средствима социјалне заштите.
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4. Свако има право да образује синдикате и да ступа у њих ради
заштите својих интереса.
Члан 24.
Свако има право на одмор и разоноду, укључујући разумно
ограничење радног времена и повремени плаћени одмор.
Члан 25.
1. Свако има право на животни стандард који обезбеђује здравље и
благостање, његово и његове породице, укључујући храну, одећу,
стамбени смештај и лекарску негу и потребне социјалне службе, као и
право на осигурање у случају незапослености, болести, инвалидности,
удовиштва, старости, или других случајева губљења средстава за
издржавање услед околности независних од његове воље.
2. Мајке и деца имају право на нарочито старање и помоћ. Сва деца,
рођена у браку или ван њега, уживају једнаку социјалну заштиту.
Члан 26.
1. Свако има право на школовање. Школовање мора да буде
бесплатно, бар у основним и нижим школама. Основна настава је обавезна.
Техничка и стручна настава мора да буде опште доступна, а виша настава
мора да буде свима подједнако доступна на основу критеријума
постигнућа.
2. Школовање мора да буде усмерено ка пуном развоју људске
личности и јачању поштовања људских права и основних слобода. Оно
мора да унапређује разумевање, трпељивост и пријатељство међу свим
народима, расним и верским групацијама, као и рад Уједињених нација на
одржавању мира.
3. Родитељи имају првенствено право при бирању врсте школовања
за своју децу.
Члан 27.
1. Свако има право да слободно учествује у културном животу
заједнице, да ужива у уметности и да учествује у научном напретку и у
добробити која проистиче из њега. - Међународна повеља о правима
човека 7.
2. Свако има право на заштиту моралних и материјалних интереса
који проистичу из било ког научног, књижевног или уметничког дела чији
је он творац.
Члан 28.
Свако има право на друштвени и међународни поредак у којем права
и слободе утврђени у овој Декларацији могу бити потпуно остварени.
Члан 29.
1. Свако има дужност према заједници која једина омогућава
слободно и пуно развијање његове личности.
2. При упражњавању својих права и слобода свако може да буде
подвргнут искључиво ограничењима која су предвиђена законом у циљу
обезбеђивања нужног признавања и поштовања права и слобода других и у
циљу задовољења правичних захтева морала, јавног поретка и општег
благостања у демократском друштву.
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3. Ова права и слободе ниуком случају не смеју да буду
упражњавани противно циљевима и начелима Уједињених нација.
Члан 30.
Ниједна одредба ове Декларације не може да буде тумачена као
право било које државе, групе или лице да предузима било коју активност
или да врши било какву радњу усмерену на кршење било којег права и
слободе који су у њој утврђени.

--------------------Ваше мало - нама значи много
Поштовани чланови, чланице, симпатизери и пријатељи,
Хвала свима који су упркос свим отежавајућим околностима, којима
смо били а и сада смо изложеии, уплатили чланарину УСПС за 2020.
годину.
Позивамо све чланове који нису уплатили чланарину да то обаве у
данима који долазе.
Износ чланарине за 2020. годину је исти, као и прошле и претпрошле
године - 550,00 динара.
Рачун на који се врши уплата је 200-2696220101862-17
Срдачан поздрав
Љубиша Бабић
генсек УСПС

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

Нека ми узму Нобелову
награду ако лажем!

Славни професор медицине тврди да је коронавирус настао у
лабораторији
ИЗВОР: Ало! 28 Апр 2020

Јапански професор Тасуку
Хонџо, добитник Нобелове
награде за медицину, изазвао
је сензацију у светској
јавности изјавом да је
коронавирус вештачки и да је
произведен у лабораторији у
Вухану. Он тврди да је
немогуће да се вирус понаша
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на овакав начин, а да је природан.
- Да је природан не би утицао на цео свет.
Температура
је
различита у различитим земљама, па би вирус имао утицаја у земљама са
сличном климом као у Кини. Уместо
тога, на исти се начин шири у хладнијим земљама као што је Швајцарска и
у пустињским подручјима. Природан вирус би се ширио на хладним
местима али би умирао на топлим - објашњава Хонџо.
Он је у изјави која се муњевито проширила друштвеним мрежама
подсетио да је 40 година провео у истраживању вируса и тестирању
животиња, као и да је радио у истраживачкој лабораторији у Вухану.
- У Вухану сам радио четири године, добро познајем целокупно
особље. Када се појавио коронавирус све сам их звао телефоном, али су
њихови телефони три месеца били „мртви“. То је за мене сигуран знак да
су сви тамошњи истраживачи умрли - каже професор, и наглашава:
- На основу свих мојих досадашњих знања и истраживања, могу рећи са
100 одсто поузданости да коронавирус није потекао од шишмиша. Кина га
је произвела и та ће се истина открити једног дана. Ако се за ово што данас
кажем испостави да је неистина, сада или после моје смрти, влада
слободно може да ми одузме Нобелову
награду.
Да је природан, вирус би имао утицаја у земљама са климом сличној
Кини, али он се шири и у Швајцарској и у пустињама. Тврдим да је
коронавирус вештачки направљен
ТАСУКУ ХОНЏО, нобеловац
---------------------

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
---------------------

НИН, 3650, 10. 12. 2020.
ЗАГАЂЕЊЕ ВАЗДУХА КАО ПРИРОДНО СТАЊЕ

Србија на респиратору
Марко Ловрић
Списак градова у Србији који су прекомерно загађени све је дужи.
Маске које носимо због заразе од короне изгледа да ће остати као
трајни део заштите од ваздуха кад год нека његова нежељена вредност
екстремно скочи
Београд, Беочин, Бор, Ваљево, Зајечар, Косјерић, Краљево, Ниш,
Нови Сад, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Суботица, Ужице. Не играмо
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се „занимљиве географије“, али се играмо свакако – са здрављем. Ова
„занимљива патологија“ списак је градова у Србији који су 2019. били
прекомерно загађени, тако пише у годишњем извештају Агенције за
заштиту животне средине. Да ли је 2020. година била боља?
„Ваљево је у хроничном проблему, јер загађен ваздух годишње има
од 120 дана – када је супер - до 170 дана. А тиме још нисмо ни загребали
стање воде и земљишта“, каже Андрија Петровић, један од покретача
иницијативе „Да Ваљево продише“. Према подацима Агенције, Ваљево је у
новембру ове године имало 25 дана прекомерног загађења. За разлику од
Бора и Смедерева, где се – подсећа Петровић – углавном трујемо
индустријом, у Ваљеву је највећи проблем сирови лигнит, термин са којим
се ових дана наврат нанос упознајемо.
„Деведесетих година струја је била социјална категорија, а сада
тежимо да будемо део ЕУ, па њена цена мора да буде у економским
оквирима. Зато као социјална категорија, то јест огрев за најсиромашније,
служи сирови лигнит. Нису, наравно, криви људи који га користе јер је
најјефтинији.“
Ових дана се захуктава расправа о саставу тог сиромашког горива,
али шта год на његовој декларацији писало, дим горућег лигнита није
богзна каква замена за свеж планински ваздух. Алијанса за здравље и
животну средину (ХЕАЛ), непрофитна еколошка организација из Брисела,
лигнит је у једној студији са краја 2018. назвала „најштетнијим обликом
угља“ и успут упозорила да га користе све електране Западног Балкана
које раде на угаљ (као и 40 одсто таквих у Унији).
„Загађење сировим лигнитом осећа цео крај, и последице су
вишеструко катастрофалне. Дим се спушта на земљу, а Ваљево је у
котлини у којој нема ветра, па се догађа да шездесет или седамдесет дана
заредом имамо прекомерно загађен ваздух. То је велики проблем за
хроничне болеснике. Имамо огроман проценат деце астматичара у Ваљеву.
Болница нас редовно извештава о броју оболелих од ковида, али иначе не
говори о плућном одељењу“, додаје Петровић.
Андрија Петровић овим, наравно, не потцењује опасност заразе, већ
подсећа на честице које ће остати међу нама и када вирусне потиснемо.
„Ово није проблем који је произвела тренутна власт, већ траје двадесетак
година, можда и више. Свака власт је пала на том испиту.“
Ваљевци који желе да им град продише имају конструктивне
предлоге, како се то обично каже. „Наша топлана прешла је са мазута на
гас, има помака, дакле, али ово не делује добро. Употреба сировог лигнита
за почетак мора да се забрани физичким лицима, а правна лица морају да
поштују јасне захтеве – на димњаку мора да буде филтер, котао мора да
има сертификат, емисија честица и сумпора мора да буде испод одређених
параметара, а ако се ти параметри прекораче, котао мора да се заустави.
Проблем се мора решити на нивоу понуде, јер потражња потиче од
осиромашеног народа који ће купити најјефтинији огрев, јер мора да бира
између квалитетног огрева и хране“, закључује Петровић.
О сличноме сведоче и Смедеревци. Не шпорети, већ житељи тог
града, 121 дан прекомерно загађеног у 2019, према једној мерној станици
21

из годишњег извештаја Агенције за заштиту животне средине. У
Смедереву се иначе налазе три мерне станице, а и Смедеревци и њихови
сапатници тврде да их нема довољно, да не покривају целе градске
територије, те да је ваздух, ако ишта, још мутнији но што званични подаци
показују. Месечни извештај Агенције помиње 12 дана сивог новембарског
ваздуха у Смедереву.
„Свакодневно је магла, нема дана у коме је нема, чак и када је
сунчано. Проблем ескалира у грејној сезони. Ковид је сада у првом плану,
а нико не доводи у везу опасно ослабљен имунитет оболелих са загађеним
градовима. ’Батут’ и Светска здравствена организација тврде да у
Смедереву годишње 223 људи умре директно од последица загађења“,
каже Наташа Рашковић из смедеревске иницијативе „Црвени беџеви“.
Овај број потиче из истраживања објављеног 2017, према коме у
Србији 5.400 људи годишње прерано умире због лошег ваздуха. Главни
смедеревски проблеми су већ окривљена ложишта на угаљ и железара,
наставља Наташа Рашковић.
„Замера нам се што критикујемо железару. Није свако загађење
њено, али железара директно угрожава становнике три насеља око себе.
Одете тамо и свуда видите механичко загађење, црвену прашину.
Железара само излази са новим пи-ар саопштењима, да ће уложити 120
милиона за заштиту животне средине, рецимо, а ми испадамо противници
напретка и људи који распирују мржњу.“
Смедеревски „Црвени беџеви“ знају да би се њихов проблем и уз
имагинарну „најбољу политичку вољу“ морао решавати годинама. Зато
покушавају да је створе притиском.
„Покушавамо да информишемо људе, прикупили смо четири хиљаде
потписа, тражили семафор загађења на тргу. Без критичне масе не можете
ништа да урадите. Знамо да не можемо све да решимо, милијарде су
потребне, али толико тога можемо... Ево о ’зеленом појасу’ се прича
петнаест година, и још није посађен. Поражавајуће је да на дневној бази
знате да је ваздух треће категорије, да је нездрав, да не би требало излазити
из куће, а видите како се људи шетају са децом”, закључује Наташа
Рашковић.
И тај трећеразредни ваздух – онај у коме је барем једна загађујућа
материја пробила дозвољен плафон – људи удишу дуго. Опет помињемо
годишњи извештај Агенције за заштиту животне средине, и овај пут из
њега извлачимо податак да су ваљевски, београдски и ужички ваздух
сврстани у трећу категорију сваке године од 2015. Најчешћи кривац су већ
злогласне ПМ10 и ПМ2.5 честице. Да се не бисмо претварали да разумемо
њихову хемију, довољно је рећи да их је Међународна агенција за
истраживање рака, део СЗО, сврстала у прву групу канцерогена, дакле
међу материје за које се поуздано зна да канцерогене јесу. Те микронске
гадости некада у ваздуху заврше природно, вулканским активностима или
пешчаним олујама, али пошто Панчево и Суботица нису баш на ободу
Попокатепетла и Сахаре, а гуше их поменуте честице, смемо
претпоставити да је наш допринос пресудан. Да се последњи пут позовемо
на онај годишњи извештај, анализа Агенције показује да су 2017. и 2018.
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године „мале топлане и индивидуално грејање“ били криви за 77 одсто
ПМ2.5 и 57 одсто ПМ10 честица. То никако не значи да треба занемарити
друге загађиваче, јер је „производња електричне и топлотне енергије“
крива за 90 одсто емисија оксида сумпора, „индустрија“ за 12 одсто
азотних оксида (и 13 одсто ПМ10), а ништа од тога није добро за плућа.
Због свега тога Игор Јездимировић, председник удружења „Инжењери
заштите животне средине“, примећује да смо маске почели да носимо и
пре заразе, али да таласање увек траје свега неколико дана, када нека
нежељена ваздушна вредност екстремно скочи.
„Наши доносиоци одлука брину се само да то не ескалира у њиховом
мандату. Нису водили рачуна о томе како да се реши проблем
индустријских постројења, па су она међу нашим највећим загађивачима.
Проблематичан је и урбани развој. Мешају се вишеспратнице и
индивидуална ложишта. Ако живите у центру града, на трећем или
четвртом спрату, а у приземљу вам је пекара, ви практично живите на
димњаку.“
Јездимировић не зна којим би примером причу о загађеном ваздуху
почео.
„У једанаест општина немамо инспектора заштите животне средине, а и
када их имамо, немају средства. Постоје људи који продају бубњаре за
ложење потрошеног уља, а потрошено моторно уље је опасан, канцероген
отпад за који мора да се зна како је одложен. У Крагујевцу људи пишу
петицију против пекаре из центра, а град остаје нем јер не може да нађе
законски основ како да је натера да се пребаци на друго гориво и тако
загађење смањи.“
И Јездимировић подвлачи да спој лошег ваздуха и епидемије никако
није добра идеја.
„Не тежимо здравом ваздуху зато што нам је досадно, него зато што
смањује трошкове здравства. А управо видимо колико је здравство
преоптерећено. Ко је дугорочно изложен загађењу, има слабији имунитет,
подложнији је качењу вируса као што је овај. Једини начин да ојачамо
имунитет јесте да живимо у здравој средини, да не терамо организам да се
свакодневно бори са загађењима. Нормално је да имамо вирусе, прошле
године један, ове године други, наредне године трећи, али организам мора
да буде спреман да се одбрани. Доказано је да лош квалитет ваздуха
узрокује и респираторна и кардиоваскуларна хронична обољења. Функцију
плућа поготово смањују дуготрајна изложеност ПМ 2.5 честицама, азотдиоксиду и сумпор-диоксиду.“
Ако нема друге вајде, држава би могла да размисли барем о
економији. Јер истраживања и на овом пољу показују да је превенција
јефтинија од лечења.
„Економски губитак који због загађења трпимо, већи је од улагања
која су нам за здрав ваздух потребна. Ако имате неколико хиљада смрти
годишње од загађења, то значи да унесрећујете неколико хиљада породица
годишње, а да и не помињемо изгубљене радне сате и трошкове лечења“,
подсећа Јездимировић.
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За крај треба поменути да су дане прекомерног загађења у новембру
имали и Врање, Нови Пазар, Обреновац, Поповац и Шабац. А пре него што
свалимо гнев на грађане који се греју ђубретом – „Ложе људи све и свашта,
и пластику и фолије, све што могу да нађу“, додаје Јездимировић – морали
бисмо још једном да се сетимо да и у овом „златном добу“ многи Срби
бирају између тога хоће ли нахранити децу или чувати ваздух. Пошто ту
избора заправо нема, а идеја да се моћним индустријама наметну озбиљне
границе звучи као шала и у јачим друштвима од српског, јасно је да чист
ваздух овде нема много изгледа спрам загађене економије и политике.
---------------------

БУДИМО ОДГОВОРНИ
НОСИМО МАСКЕ - ДИСТАНЦА - ХИГИЈЕНА
---------------------

ДР ЗОРАН МИЛИВОЈЕВИЋ

Мрзитељи
Један читалац, потписујући се
као„доктор”, коментарисао је на
сајту
„Политике”
интервју
деведесетдвогодишњег
академика
Владете Јеротића замеривши му
често појављивање у медијима које
„не
доликује
једном
правом
интелектуалцу”.
У данашње време када су из медија
естрадни и ријалити садржаји
протерали интелектуалне и културне,
повећана је потреба за појављивањем
паметних људи у медијима. Прави
интелектуалац 21. века је управо
комуникативан
и
присутан
у
медијима како би дотакао што више
људских живота.
Да се Владета Јеротић није појављивао у медијима када сам ја био средњошколац, не би
могао да ми буде узор и инспирација, и ја се данас сигурно не бих бавио својим послом
психотерапеута.
Под мрзитељем се на друштвеним мрежама подразумева особа која из позиције презира
и мржње коментарише нечији лик и дело. Главна карактеристика ових коментара јесте
да су лични, усмерени на особу, а не на њене изјаве, са циљем да је обезвреде,
омаловаже и дискредитују. Иако мрзитељи у својим изјавама користе „говор презира и
мржње”, често је њихово понашање мотивисано још дубљим осећањима зависти и
љубоморе.
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Наведени „доктор” је очигледно зелен од зависти читао текст, сматрајући да му је
„његов” медијски простор непоштено узурпирао професор Јеротић. Између редова
провејава његова жеља да буде присутан у медијима и нечујан крик: „Новинари, зовите
мене, а не Јеротића.”
Мржња је осећање онога који процењује да је други који је предмет мржње – зло
људско биће и да оно због своје злобе заслужује да пати и да буде уништено. Мржња је
по правилу лични, индивидуални однос између појединаца. Социјалне мреже омогућују
лако повезивање истомишљеника, па и повезивање мрзитеља у групе које развијају
динамику чопора који прогони плен. Овако удружени у свом супротстављању некој по
њима негативној личности, мрзитељи на друштвеним мрежама врше прави мобинг,
шиканирају појединца, покушавајући да код остале публике створе негативну слику о
датој личности. Најстрашнији је облик малтретирање оних који још не знају да се
заштите – малолетника – и то од стране групице вршњака, што некада има трагичан
исход, као у случају малог Алексе из Ниша.
Логичка грешка на којој мрзитељи заснивају своју активност јесте уверење: ако
докажем да је неко други лош, то значи да сам ја бољи од њега. И зато је главна
психолошка добит мрзитеља покушај лечења сопственог комплекса ниже вредности.
Како нечија вредност не може да настане тако што се доказује да неко не вреди, јасно је
да овакво лечење никако не може да буде успешно, већ да само доводи до краткотрајне
илузије побољшања, али да може да начини велику штету омраженој особи. Бити
мрзитељ значи играти игру губитника.
Овај чланак је објављен на сајту политика.рс

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

Лечимо корен насиља

Недавна
полемика
око
покушаја да се разумно
телесно кажњавање деце од
стране родитеља стави
изван закона, раскрила је да
ни неки стручњаци не
разликују шта је примена
силе, а шта је насиље. Иако
реч насиље јасно означава
да се нешто ради на силу,
да је примењена сила, ипак
није свака примена силе
насиље. Уколико је сила
примењена легитимно, као
када неко, на пример, то
чини да би се одбранио од
физичког напада, то није
насиље, већ је самоодбрана
или нужна одбрана. Шта је
онда насиље? Насиље је свака нелегитимна, неразумна, незаконита или штетна
примена силе. Зато када онај који се физичком силом брани од физичког напада
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то чини неразумно и претерано, прекорачујући границе нужне одбране, и сам
постаје насилан.
Као свако понашање, и насилна радња је израз одређене унутрашње логике
особе која је насилна. Предуслов за појаву насиља је конфликт, сукоб две жеље.
Када једна особа жели једно, а друга особа нешто друго, свака од њих покушава
да утиче да друга уради оно што прва жели. Када неко није у стању да конфликт
разреши разговором, молбама и апелима, емоционалним уценама и слично, тада
може да покуша да другу особу „додатно мотивише” претњом или вршењем
физичког насиља.
Да би разумели насиље, поготово оно које води у убиство и самоубиство, не
смемо га посматрати као изоловани феномен, већ у светлу субјективних разлога,
искривљене логике особе која врши насиље. У тој логици се налази корен или
извор насиља.
Иако се много говори о породичном насиљу, мало се говори о ономе што га
најчешће ствара, а то је љубомора. Познато је да љубоморни као проблем не
доживљавају своју љубомору, већ партнерово понашање. Зато покушавају да је
смање тако што контролишу како се партнер понаша. Да би га натерали на то,
застрашују и врше насиље. Коначни догађај може да буде убиство или уморство,
због чега је љубомора тако и названа.
Да бисмо смањили број трагичних инцидената у којима остављени љубавник
или муж убија жену јер сматра да му је без ње живот бесмислен и непотребан,
што је разлог да убије и себе, потребно је да јавно истичемо искривљена
уверења, због који људи врше овакве злочине, а затим јасно показати да су та
уверења ирационална и глупа, па чак их и јавно исмејати. Тек када се у
друштвени фокус више ставе љубавни односи, љубомора, значење раскида или
развода, а не само насиље као неприхватљиво понашање, можемо да очекујемо
позитивне помаке.
Циљ нам је да људи престану да повезују бившег партнера са смислом властитог
живота, јер никакав закон, као ни полиција, не могу да зауставе особу која је
одустала од властитог живота да не изврши оно што је чврсто наумила.
Овај чланак је објављен на сајту политика.рс
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СА ЈЕДНОГ ОД ПРОТЕСТА ПЕНЗИОНЕРА
------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЈАТЕЉИ СИНДИКАТА
ОГЛАСИ
ДИРЕКТНА ПОНУДА ПРОИЗВОЂАЧА:
ПРИЈАВЕ НА ДОЛЕ НАВЕДЕНЕ ТЕЛЕФОНЕ
КОД ПРИЈАВЉИВАЊА НАГЛАСИТЕ ДА СТЕ ЧЛАН УДРУЖЕЊА
СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

Ponuda paketa suhomesnate robe naše proиzvodnje. Paket od 5kg cena 3200.00 dиn, paket od 8kg 3000.00 dиn.
Plaćanje u 4 dvomesečne rata na po 15 dana po

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

За више информација посетите наш сајт: www usps.org.rs
Информације можете добити и на телефоне:

Тел. 011-333-5267.

062-85-42-060 061-266-9-073
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Ваша писма, коментаре и предлоге објавићемо у наредном
броју.
Kанцеларија УСПС у Дечанској 14, због појачаног
деловања вируса Корона, неће радити до стварања бољих
епидемијских услова.
---------------Огласни простор у Информатору могу користити чланови,
пријатељи, симпатизери синдиката, као и други
заинтересовани, на следећи начин:
- за мале огласе, без слике, до 50 речи, уплатите на наш
рачун чланарину од 550 динара и он ће изаћи у два
наредна броја.
- За веће огласе са сликом, на једној страни - уплатом
чланарине у износу од 1.100 динара.
- Огласи који заузимају простор од две стране, уплатом
чланарине у износу од 1.500 динара.
- Уплата се врши на рачун 200-2696220101862-17. Банка
Поштанска штедионица.
Огласе урадити у ворду и послати мејлом на
sindikat.penzionera@gmail.com.
Ваш оглас ће бити објављен у два наредна броја.
Могуће је извршити и објављивање огласа у више издања,
под истим условима.
Огласни простор можете користити и на нашем сајту у виду
постављања логотипа или комплетног огласа - по посебном
договору.
Секретаријат УСПС
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