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Problemi penzionera u zemljama regiona identični
Tanjug
Penzioneri u zemljama regiona imaju slične probleme i sve učestalije je umanjivanje njihovih prava
i primanja, te je zato važna saradnja izmeĎu sindikata penzionera kako bi se skrenula pažnja i
rešavali njihovi problemi, rečeno je danas na otvaranju - MeĎunarodne konferencije "Evropa za
penzionere - penzioneri za Evropu" u Beogradu.
Predstavnici sindikata penzionera Srbije, ali i zemlja u regionu ukazali su da se pravno-ekonomski i
socijalni položaj penzionera i starijih pogoršava i da dolazi do sve većeg siromašenja najstarije
populacije.
TakoĎe, učesnici iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije takoĎe su ukazali da je važno da se poštuju
prava penzionera, očuva kupovna snaga penzija i poboljša zdravstvena zaštita najstarijih.
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović ukazao je da je u poslednje
vreme u Srbiji sve učestalije umanjivanje prava penzionera i da je taj sindikat bio aktivan u
odbrani njihovih prava i da su se obratili i Ustavnom sudu.
On je kazao da se sinidikati ne slažu sa smanjivanjem njihovih primanja. TakoĎe je kazao da se
protive i tome što je smanjen broj članova Upravnog odbora Fonda PIO jer, kako je kazao, sada
"svaka odluka koja se donese biće u korist vlade".
Broj zaposlenih i penzionera izjednačen
Potpredsednica Udruženje sindikata penzonera Srbije Marija Todorović rekla je na konferenciji koju
su organizovali Udruženje sindikata penzionera Srbije i Sindikata penzionera UGS Nezavisnost da u
Srbiji ima 1,7 miliona penzionera, a da je osamdesetih godina bilo tri zaposlena, a jedan penzioner,
a da je sada broj zaposlenih i penzionera praktično isti.
Ona je kazala se “ selektivnim” smanjenjem penzija prekršen Ustav i brojni drugi Zakoni i
meĎunarodni standardi i norme. Zakon kojim se regulisalo smanjenje penzija, kako je kazala,
podelio je penzionere na "siromašne", kojih je oko 60 odsto i koji imaju do 25.000 dinara I "bogate".
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Ona je kazala da je smanjenjem plata i penzija finansijski efekat za državu mali, a da se mnogo
više postiže povećanom naplatom doprinosa . Todorović je navela podatak da je u Bugarskoj 55
odsto penzionera siromašno, kod nas 17 odsto, a u Svedskoj je 1,1 odsto.
Potpredsednik Sindikata penzionera UGS Nezavisnost Mihajlo ĐorĎević naveo je da nedopustivo to
što su uvedeni penali za prevremeni odlazak u penziju ukoliko se ne ispune oba uslova, i da bi teret
krize trebalo pojednako da se prebaci na sve slojeve društva.
Ona je naveo podatak da 60 odsto penzionera u Srbiji prima prosečnu penziju koja je oko 180 evra.
ĐorĎević je ukazao da je važno da se obezbedi vraćanje imovine PIO fondu i da ne bi smelo da još
doĎe do umanjivanja stečenih prava.
On je kazao da bi sve države u regionu trebalo da omoguće minimalne penzije prema iznosu
potrošačke korpe, kao i da se poveća broj staračkih domova, ali i omogući bolji sistem lečenja
penzionera.
20 iniscijativa penzionera čeka odluku ustavnog suda
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ukazao je da bi sindikati u
budućnosti više trebalo da nastupaju zajedno i da se bore za prava radnika, ali i penzionera.
On je takoĎe ukazao da je neprihvatiljivo da se smanjuju zarade zaposlenima i primanja
penzionera navodeći da "bogati uzimaju od siromašnih da bi bolje živeli".
Zamenik predsednika Sindikata UGS Nezavisnost Zlata Zec navela je da su penzioneri zaslužili da
žive od svog rada, i onoga što su godinama radili i sticali, a ne da im neko sada "zavlači ruku u
džep".
Ona je kazala da bi trebalo bar malo da se poveća nivo prava penzionera i radnika i da je
problematično to što u Srbiji nema pravog socijalnog dijaloga. Zec je navela da su sindikati uputili
Ustavnom sudu 20 inicijativa za preispitivanje pojedinih rešenja, meĎu kojima i onih koja su uticala
na smanjenje plata i penzija.
Generalna sekretarka SPI-CGIL Kala Kantone ukazala je da je važno što više ojačati sndikalne
organizacije kako bi se suprotstavile i izborile sa problemima .
- Važno je da se više angažujete u rešavanju problema, bitno je prevazići poteškoće i potrebno je
da se svi angažujete da bi se one prevazišle - rekla je ona.
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Predstavnica Sindikata penzinera iz BiH Masija Sejmenović navela je da su problemi penzionera
slični u svim zemljama regiona i da je problematično to što se broj penzionera praktično izjednačio
ili povećao u odnosu na broj radnika.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/532003/Ljajic-Prodajemo-Zelezaru-a-ne-piljaru

Ljajić: Prodajemo Ţelezaru, a ne piljaru
Tanjug
Potpredsednik vlade Rasim Ljajić očekuje da će pregovori sa Esmarkom o privatizaciji smederevske
Železare biti završeni naredne sedmice, i ističe da Srbija "ne prodaje piljaru, već ogroman
kompleks".
Ljajić je rekao da u pregovorima ima nekoliko "tački spoticanja" jer Srbija sa svoje strane traži
garancije za proizvodnju, preuzimanje više od 5.000 radnika, te da neće biti otpuštanja kada počne
proizvodnja, kao i ostanak na tržištu.
- To nije lako. S jedne strane stiče se utisak da mi prodajemo, ne znam kakvu kompaniju, a s druge
strane oni imaju svoja očekivanja - otpis dugova, subvencije... Imamo situaciju i sa MMF i EU koje
su indirektno uključeni u proces - rekao je Ljajić, koji je i ministar trgovine, turizma i
telekomunikacija.
Inače, šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport izjavio je ranije da je EK dobila dokumentaciju
Vlade Srbije za odobrenje dodatnog roka za pregovore sa američkom kompanijom Esmark o prodaji
Železare Smederevo koji se razmatra.
Izrazivši zadovoljstvo zbog nastavka pregovora Vlade Srbije sa Esmarkom, Devenport je rekao da je
veoma bitno da sve bude u skladu sa postojećim obavezama i da dodje do uspešnog završetka.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/532150/KASNE-PLATE-Strajkom-prete-i-kragujevacki-grobari

KASNE PLATE Štrajkom prete i kragujevački grobari
J. Mladenović
U većini javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu kasne plate. Najteže je u „Gradskim
grobljima“, „Čistoći“ i „Zelenilu“ u kojima se sa isplatom zarada kasni od mesec do šest meseci.
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Traže pregovore s Gradom: Predstavnici sidikata komunalnih preduzeća
Kod nekih postoje i problemi sa overom zdravstvenih knjižica i isplatom naknade za prevoz.
U najnezavidnijoj situaciji su zaposleni u preduzeću „Gradska groblja“. Njima se duguje pet i po
plata, a nemaju ni overene zdravstvene knjižice. Sindikat zaposlenih u javno-komunalnim
preduzećima najavljuje mogućnost da zaposleni u „Gradskim grobljima“ stupe u jednočasovani
štrajk upozorenja.
Tri zarade i troškovi prevoza za 11 meseci duguju se zaposlenima u „Zelenilu”. Oni su od 26.
februara bili u jednočasovnoj obustavi rada. Ako se ne isplati deo plata i prevoza, za 9. februar je
najavljen generalni štrajk.
- U utorak je postignut sporazum sa sindikatom da deo plata i naknada za prevoz bude uplaćen do
6. februara - rekla je direktorka „Zelenila“ Ljiljana Tirnanić.
Radnicima „Čistoće“ koji su zbog neisplaćene dve i po plate 30. januara stupili u generalni štrajk,
isplaćeno je pola plate i oni su zamrzli štrajk. Grad je preduzeću uplatio deo duga od 40 miliona
dinara. Nakon isplaćenog dela zarada, u firmi vlada uobičajena radna atmosfera. Na odvoženju
smeća iz kontejnera angažovano je sedam kamiona, dva više nego u ranijem periodu - izjavio je
Dejan raonić, direktor „Čistoće“.
Mesec dana kasne plate u „Parking servisu“,a primanja su redovna jedino u „Vodovodu“ i
„Gradskim tržnicama“.
Većina radnika „Niskogradnje“ na privremenom je radu u drugim javnim preduzećima.
Predsednik sindikata zaposlenih u JKP, Branko Petrašinović, kaže da cilj nisu štrajkovi već pregovori
sa gradskom upravom.
- Niko ne očekuje da se problem dugovanja reši za jedan dan. Cilj nisu generalni štrajkovi, nego
pregovori izmeĎu zaposlenih i osnivača, odnosno poslodavaca. Sve ipak zavisi od priliva sredstava u
gradski budžet - kaže on.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbiji-ni-dinara-poreza-od-kravice-i-knjaza.sr.html

Србији ни динара пореза од „кравице” и „књаза”
Британска фирма „Мид Европа партнери” купила наше предузеће „Дунав храна групу” од
холандског власника
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Лондонски инвестициони фонд „Мид Европа партнери” купио је „Дунав храна групу” за 575
милиона евра, саопштиле су јуче обе компаније, али, како сада ствари стоје, Србија од те
велике трансакције неће добити ни динара пореза, јер је британска фирма купила то наше
предузеће од холандског фонда. У руке овог инвестиционог фонда тако су за велике паре
прешли познати српски брендови воде „аква вива” и „књаз милош”, „плазма кекс”, млеко
„кравица”… Осим цене јуче је обелодањен још један детаљ – да је„ Мид Европа партнери”
имала и домаћег партнера – Андреја Јовановића, који је са братом Бојаном Миловановићем био
власник индустрије грицкалица „Марбо”.
Тек када су фирму 2008. године продали „Пепсију” за 200 милиона евра, шира јавност је чула
за њих. И то тако што је тадашњи министар економије Млађан Динкић рекао како има купце за
Јат, описујући их као бизнисмене који „су неукаљаног угледа, уз њихово име не може да се
веже ниједна афера, нити их је било ко називао тајкунима”.
Иако их није именовао наши медији су управо њих двојицу препознали у Динкићевим речима и
означили их као главне кандидате за преузимање националне авио-компаније. Привредници
који су их добро знали уверавали су нас и тада „да они нису купци Јата”.
Колики удео бивши хокејаш Јовановић има у куповини „Дунав храна групе” и како је постао
партнер „Мид Европе” од Јовановића нисмо сазнали, јер се на његов телефон јавио колега,
обећавши да ће нам се Јовановић лично јавити, што се није догодило.
„Мид Европа” је највећи инвестициони фонд специјализован за инвестиције у централној и
источној Европи, претежно у области телекомуникација. У Србији и региону познат је по
стварању водећег кабловског и интернет оператера, „СББ-Телемах групе”, коју је продао у
октобру 2013, америчком ККР-у.
Ко су заправо људи који раде у „Мид Европа партнерима”? Судећи према њиховој званичној
интернет презентацији, готово да нема звучне међународне финансијске организације, банке
или фонда чији некадашњи запослени нису део „Мид европиног тима”. Тако је, на пример,
директор Андреј Бабаче, радио у „Сити групи”. Лукас Галвик, један од менаџера радио је у
„БНП париба групи” у Варшави, а сарађивао је и са Морганом Стенлијем. Тери Бандон, један
од оснивача „Мид Европе” заузимао је високе позиције у ЕБРД и ИФИЦ-у (кћерка организација
Светске банке). Међу њиховим партнерима су и некадашњи запослени Светске банке, ЕБРД-а,
Мери Линча, Дојче банке, Морган Стенлија, Прајсвотерхаус Куперса, ЈП Моргана... Иако ће
многи детаљи, па и између осталог и где ће бити плаћен порез на капиталну добит, ако је
буде, остати необјашњени, ипак, овом купопродајом мисија „Салфорда” у Србији је завршена.
Са овим инвестиционим фондом најчешће је довођен у везу бизнисмен Милан Беко, али он је
то демантовао.
– Нисам власник „Салфорда”, ни „Денјуб фуд групе”, као ни „Имлека”. Једини власник
„Салфорда” је Јуџин Џефри који има економске партнере свуда по свету, али они нису
сувласници. Петоро их је из Србије, али ја нисам међу њима – рекао је Беко гостујући на ТВ
Б92 и додао да је његова улога да учествује у борду и саветује их. У његовој званичној
биографији наводи се да је члан управног одбора „Дунав храна групе”.
М. Авакумовић, А. Телесковић
----------------------------------------------------Држава без профита
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Сарадник Економског института Махмуд Бушатлија изјавио је јуче да је продаја „Денјуб фудс
групе” сасвим легитимна, али да није спектакуларан чин од којег Србија може да очекује
велики профит. „Продаја је знак да ће компанија наставити да ради и да ће радници имати
посао, а држава не треба да се нада већем приходу осим по основу плаћања пореза”, казао је
Бушатлија за агенцију Бета.
Он је додао да је могуће да порез по основу продаје „Денјуб фудс групе” не буде плаћен у
Србији, уколико та групација има седиште у другој држави.
Бушатлија је указао да је свакоме ко купи компанију циљ да шири тржиште, па да се то
очекује и од новог власника „Денјуб фудс групе”.
Та групација, како је истакао, није у власништву државе па је зато продајна цена ствар
договора продавца и купца и она чак и није морала да буде објављена. „Инвестициони
фондови, попут овог који је купио ’Денјуб фудс групу’ бирају профитабилне компаније”, казао
је Бушатлија и додао да држава у овом случају није морала да субвенционише и нуди
олакшице страним инвеститорима.
----------------------------------------------------Акционари Имлека и Бамбија до новца за највише 70 дана?
Акционари компанија „Имлек” и „Бамби”, које су у оквиру „Денјуб фудс групе” продате
Лондонском инвестиционом фонду „Мид Европа партнерс” за 575 милиона евра, сходно
законској процедури, могу да очекују исплату за највише 70 дана.
У складу са Законом о преузимању акционарских друштава, у току данашњег дана објављена
су обавештења о намери преузимања два друштва која су листирана на Београдској берзи, а то
су „Имлек Београд” и „Бамби Пожаревац”, кажу за Танјуг у брокерској кући „Пруденс
кепитал”.
Лондонски инвестициони фонд је, сагласно наведеном закону, обавезан да у року од 15 дана
поднесе Комисији за хартије од вредности захтев за одобрење објављивања понуде за
преузимање, а Комисија након тога има рок од седам до највише 10 радних дана да донесе
решење о одобрењу објављивања понуде за преузимање.
----------------------------------------------------Има ли капиталне добити?
Компанија „Дунав храна група” чији су оснивачи Холанђани, односно фирма регистрована у тој
земљи, неће морати да плати порез на капиталну добит на продају фирме лондонском
инвестиционом „Мид Европи партнерс” пошто Србија са Холандијом има уговор о избегавању
двоструког опорезивања.
Милица Бисић, порески стручњак, каже да се може догодити да продавац ни у Холандији не
плати овај порез, јер је ова земља позната по повољним пореским правилима због чега је
фирме и бирају за седиште управе.
– Чак и да се овај порез плаћа у Србији мора се прво утврдити да ли је било капиталне добити,
односно да ли је настала разлика између цене по којој су компаније првобитно купљене,
колико је у њих инвестирано и пошто су на крају продате – каже Бисић.
Порез на капиталну добит, како она објашњава, плаћа се уколико је предмет трансакције
имовина у Србији без обзира на то ко је власник. Порез на капиталну добит плаћа продавац.Ј.
Р.
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http://akter.co.rs/27-drutvo/117594-penzioneri-u-regionu-zajedni-ki-do-prava.html

MEĐUNARDNA REGIONALNA KONFERENCIJA SINDIKATA PENZIONERA

PENZIONERI U REGIONU ZAJEDNIČKI DO PRAVA
Beta
Predstavnici penzionera Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije i Italije
zaključili su da je potrebno da se prihvate zaključci i stavovi FERPA
Sindikati penzionera u regionu treba zajednički da vode akcije za veće poštovanje i očuvanje prava
penzionera, kao i kupovne moći penzija, zaključeno je na MeĎunarodnoj regionalnoj konferencijij
sindikata penzionera.
Na tom skupu u sredu u Beogradu, predstavnici penzionera zemalja u regionu složili su se da se
pravno-ekonomski i sociijalni položaj penzionera i starijih osoba pogoršava i da dolazi do sve većeg
osiromašenja penzionera u svim sredinama.
Po njihovim ocenama, nedopustivo je da se pod bilo kojim izgovorima penzije umanjuju,
zamrzavaju ili realno smanjuju i da je svaki takav pokušaj "nepošten i nedostojan od bilo koga,
posebno od onih kojima su poverene važne funkcije".
Predstavnici penzionera Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije i Italije
zaključili su da je potrebno da se, kao sopstveni zadaci, prihvate zaključci i stavovi Evropske
federacije penzionera i starijih lica (FERPA) o tim pitanjima.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/penzioneri-u-regionu-zajednicki-do-prava_564812.html

Penzioneri u regionu zajednički do prava
BEOGRAD
Sindikati penzionera u regionu treba zajednički da vode akcije za veće poštovanje i očuvanje
prava penzionera, kao i kupovne moći penzija, zaključeno je na MeĎunarodnoj regionalnoj
konferencijij sindikata penzionera.
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Na tom skupu danas u Beogradu, predstavnici penzionera zemalja u regionu složili su se da se
pravno-ekonomski i sociijalni položaj penzionera i starijih osoba pogoršava i da dolazi do sve većeg
osiromašenja penzionera u svim sredinama.
Po njihovim ocenama, nedopustivo je da se pod bilo kojim izgovorima penzije umanjuju,
zamrzavaju ili realno smanjuju i da je svaki takav pokušaj "nepošten i nedostojan od bilo koga,
posebno od onih kojima su poverene važne funkcije".
Predstavnici penzionera Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije i Italije
zaključili su da je potrebno da se, kao sopstveni zadaci, prihvate zaključci i stavovi Evropske
federacije penzionera i starijih lica (FERPA) o tim pitanjima.
"Penzionerima treba omogućitti mnogo veće učešće u socijalnom dijalogu i obavezno konsultovanje
njihovih sindikalnih predstavnika po pitanjima koja se tiču ciljeva i mera ekonomske i socijalne
politike, kazao je predsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije (USPS) Milorad Vujasinović.
Potpredsednica USPS Marija Todorović kazala je da Srbija ima 1,7 miliona penzionera, od kojih su
59,3 odsto starosni, 19,4 odsto invalidski i 21 odsto porodični penzioneri.
Ona je naglasila da se penzijski sistem Srbije zasniva na meĎugeneracijskoj solidarnosti, podsetivši
da su 1980-tih godina bila tri zaposlena na jednog penzionera i da su svi zaposleni uplaćivali
doprinos za PIO, dok je danas taj odnos jedan prema jedan.
"Penzija za pun staž (40 godina za muškarce i 35 za žene), 1980-tih godina se govorilo da treba da
bude 80 odsto od plate, ali od tada su penzije padale do 53 odsto prosečne plate, da bi 2008. bile
vanredno povećane na 62 odsto. Do novembra prošle godine prosečna penzija u odnosu na prosečnu
platu je bila 52 odsto, ali je posle smanjenja penzija u decembru pala na 47 odsto", kazala je
Todorović.
Po njenim rečima, 2013. prosečan radni staž svih penzionera u Srbiji za muškarace je bio 34
godina, a za žene 26 godina, dok je prosečna starost umrlih penzionera za muškarce bila 77 godina,
a za žene 75 godina.
"Muškarci su penzije prosečno koristili 17 godina, a žene 19", naglasila je Todorović.
Ona je naglasila i da oko 60 odsto penzionera ima penzije do 25.000 dinara, a da su umanjene
penzije 650.000 penzionera.
Organizatori Pete meĎunarodne regionalne konferencije sindikata penzionera "Evropa za
penzionere - penzioneri za Evropu", su USPS i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost i SPI-CGIL.
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