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Sertić: U pripremi novi zakon o stečaju
Tanjug
Ministar privrede Ţeljko Sertić najavio je danas donošenje novih zakonskih rešenja o stečaju
BEOGRAD - Ministar privrede Ţeljko Sertić najavio je danas donošenje novih zakonskih rešenja o
stečaju.
U razgovoru sa ministrom rada Aleksandrom Vulinom i predsednikom Saveza samostalnih sindikata
Srbije Ljubisavom Orbovićem, Sertić je istakao da se dosadašnje predrasude o stečaju moraju
menjati.
Taj proces, kazao je, podrazumeva u najvećem broju slučajeva "čišćenje" preduzeća od
nagomilanih dugova i podrazumeva izdvajanje "zdravih delova preduzeća", koji mogu da dovedu do
nastavka rada. "Planiramo nova zakonska rešenja o stečaju. Stvaramo uslove da stečaj bude lek za
poslovno oţivljavanje preduzeća koja imaju strukturne probleme koje ne mogu sama da reše, a
imaju radni ili bilo koji drugi kapacitet koji moţe da ih pokrene", objasnio je Sertić, saopšteno je iz
Ministarstva privrede.
Ministar Vulin je podsetio predstavnike Samostalnog sindikata da je Vlada Srbije obezbedila
socijalni program za radnike preduzeća u restrukturiranju, ali da se nisu svi radnici prijavili za ovaj
program, za koji je ostalo još malo vremena.
On je objasnio da Vlada Srbije nema ništa protiv radničkog akcionarstva, ali pod uslovima koji su
jednaki za sve potencijalne kupce privrednih subjekata iz portofolia Agencije za privatizaciju.
Učesnici skupa su se sloţili da sastanci predstavnika Vlade Srbije i sindikata moraju biti češći, kako
bi se blagovremenom razmenom informacija i mišljenja proces privatizacije učinio efikasnijim.
Orbović je pohvalio dosadašnje napore Vlade Srbije u poboljšanju privrednog ambijenta, a posebno
mere na rešavanju problema Ţelezare Smederevo.
On je predloţio da se po sličnom modelu reše i problemi još nekih preduzeća, a takoĎe i zaloţio za
princip radničkog akcionarstva u firmama gde je takvo rešenje moguće.
Ministar Sertić je čelnicima Samostalnog sindikata objasnio da Vlada Srbije neće dozvoliti
privatizaciju preduzeća kroz rasprodaju imovine, što je ranije bio čest slučaj, već se insistira na
investiranju. "Imamo mnogo nasleĎenih problema koji koče privatizaciju - od problema sa
višegodišnjim sudskim sporovima i restitucijom, do opstrukcije pojedinih direktora u preduzećima
koja treba da se privatizuju. Rešićemo te probleme, ali nam je i u tom smislu neophodna saradnja
sa sindikatima. Svima nam je u interesu uspešno okončanje procesa privatizacije, kao i podsticanje
proizvodnje. Rast proizvodnje i izvoza i postavljanje srpske privrede na zdrave osnove je prioritetni
srpske vlade", rekao je Sertić.
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Bunt zbog plata i otkaza
Đ. V. - N. S.
U centru Novog Sada odrţana dva protestna okupljanja nezadovoljnih radnika. Štrajk radnika
"Stana" i Samostalnog sindikata komunalaca
OTPRILIKE polovina od ukupno nešto više od 270 radnika JKP "Stan" odrţala je jednočasovni štrajk
upozorenja. Povod je kašnjenje u isplati zarada, pošto im je u ovoj godini isplaćen samo prvi deo
plate za januar.
- Priključili su nam se svi radnici, osim onih organizovanih u sindikatu "Sloga" - kaţe Vladimir Raca,
iz Samostalnog sindikata radnika komunalnih delatnosti. - Vraćamo se na posao u nadi da će
poslovodstvo i Grad naći rešenje.
Radnici su razgovarali sa direktorom Jankom Čobrdom, koji je, kako vele, bio korektan, ali ono što
su čuli nije im ulilo previše nade.
- Naplata u januaru i februaru je uvek manja, a nama za jednu mesečnu isplatu treba 17 miliona
dinara, koje, jednostavno, nemamo - otvoreno je rekao Čobrda. - Dugovi nagomilavani godinama
premašuju 800 miliona dinara, pa je zaduţivanje kod banaka isključeno. Jedina nada nam je
podrška gradskih struktura.
Odrţan je i četvrti protest zaposlenih u gradskim komunalnim preduzećima, koji su dali podršku
kolegama, koji su pre mesec dana dobili otkaz u JKP "Informatika".
- Protesti će biti nastavljeni sve dok nam se kolege ne vrate na posao - poručeno je na Trgu
slobode, na kome se okupilo stotinak zaposlenih u komunalnim preduzećima.
Ovaj, kao i prethodne proteste organizovao je Savez samostalnih sindikata Novog Sada. Zoran
Antešević, predsednik sindikalne organizacije u "Informatici", istakao je da su o ovom problemu
razgovarali i sa Aleksandrom Vulinom, ministrom za rad.
- On je obećao da će podrţati naše napore da se ovo pitanje reši - istakao je Antešević. - Naravno,
mi od naših zahteva da se kolege vrate na posao, da se ukine sporna odluka o sistematizaciji i da se
preispita rad rukovodstva, nećemo odustati.
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RAZGOVORI U AZERBEJDŢANU Azotaru, Petrohemiju
i MSK kupićemo samo bez dugova
S. Vukašinović
Premijer Aleksandar Vučić, posle sastanka sa azerbejdţanskim predsednikom Ilhamom Alijevim,
rekao je da su azerbejdţanske kompanije zainteresovane za privatizacije MSK, Azotare i
Petrohemije.Razgovori o hemijskom kompleksu: Aleksandar Vučić i Ilham Alijev
- Govorimo o hiljadama zaposlenih, koji bi privatizacijom zadrţali radna mesta. Naši domaćini su
zainteresovani i za kupovinu PKB, ali smo govorili i o infrastrukturnim projektima - rekao je Vučić.
Dobro upućen izvor „Blica“ tvrdi da prodaja tri gubitaša koja ukupno duguju 130 miliona evra neće
ići glatko.
- Za MSK je zainteresovan „Azmeko“ ako drţava preuzme dugove od 70 miliona evra. Ta kompanija
bi proizvodila toluol, koji niko ne proizvodi u istočnoj Evropi i čija bi celokupna proizvodnja mogla
da se izveze. Zbog toga je i počelo šminkanje ove kompanije koja bi, posle tri godine zastoja, do 1.
maja trebalo da proradi. I Azotara je pokrenuta takoĎe zbog privatizacije u januaru - objašnjava
naš sagovornik.
Za Vojislava Vuletića, predsednika Udruţenja za gas, šminkanje gubitaša je znak da je kupac na
vidiku.
- Pretpostavljam da će drţava definisati uslove, ali ono što je vaţno za kupca to je da gas za
proizvodnju neće biti problem jer ga ima ako se plaća. MSK i Azotara to nisu radile - kaţe Vuletić za
„Blic“.
Mehmet Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, tvrdi da zbog dugova trţišnu vrednost nemaju ni
MSK, ni Azotara ni Petrohemija i mogu da se prodaju samo ako drţava preuzme dugove.
- To znači da niko neće snositi posledice za loše upravljanje kapitalom a graĎani će platiti ceh tom
lošem upravljanju - kaţe Bušatlija za „Blic“.
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Penzioneri: Ustavni sud da proglasi zakon
neustavnim
Beta
Predstavnici više udruţenja penzionera, njih oko 2.000, pozvali su danas Ustavni sud Srbije da
proglasi neustavnim Zakon o privremenom uredjenju načina isplate penzija, jer je taj zakon
suprotan Ustavu.

Penzioneri su, nakon dvočasovnog protesta na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, predali zahtev
Ustavnom sudu i Narodnoj skupštini Srbije za poništavanjem tog zakona, a kako bi penzije bile
"vraćene na prošli nivo".
Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Srbije (USPS) Milorad Vujasinović istakao je da očekuje
da će Ustavni sud Srbije "biti na njihovoj strani" i doneti "pravičnu odluku".
- Pokušavamo da kaţemo Vladi i Skupštini da ne mogu više da nam kradu, pljačkaju i otimaju
penzije - kazao je Vujasinović.
On je istakao da manje od jedan odsto penzionera ima penziju višu od 100.000, a da su cene u
Srbiji porasle. Vujasinović je podsetio na "obećanje premijera Srbije Aleksandra Vučića da penzije
neće biti smanjenje", na šta su okupljeni penzioneri odgovorili uzvikivanjem "Ua, premijeru!" i
"Lopovi".
Osim proglašavanja neustavnosti zakona, penzioneri zahtevaju i izmenu Zakona o penzijskom i
invalidskom osiguranju (PIO), dela koji se odnosi na broj članova Upravnog odbora tog fonda, kojih
ima sedam, a od kojih su četiri člana predstavnici Vlade Srbije, što je po mišljenju sindikata
penzionera neprihvatljivo.
Okupljeni su nosili transparente "Ţivot proĎe, penzija ne doĎe", "Recimo zajedno ne smanjenju
penzija", "Protiv mera štednje" i "Izbori mogući do kraja godine".
Protestu su prisustvovali i šef poslaničke grupe Demokratske stranke (DS) Borislav Stefanović i lider
pokreta "Dosta je bilo" Saša Radulović.
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Vulin: U Fondu PIO većinu treba da ima Vlada Srbije
Beta
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je danas, povodom zahteva penzionera, da u Upravnom
odboru Penzijsko-invalidskog fonda Srbije treba da bude više predstavnika penzionera, ali da je
Vlada najveći finansijer tog fonda, te je logično da ima više glasova u tom odboru.

- Vlada svakog meseca uplati 45 odsto u taj fond... ona je najveći finansijer Penzionog fonda i
sasvim je logično da imamo više glasova - rekao je Vulin novinarima u Palati Srbija.
Ministar je istakao da je to regulisano zakonom i da su predstavnici penzionera zastupljeni u PIO
fondu.
Udruţenje sindikata penzionera Srbije odrţaće danas protest u centru Beograda zbog smanjivanja
penzija.
MeĎu zahtevima penzionera je izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno dela
koji se odnosi na broj članova Upravnog odbora PIO, kojih ima sedam, od kojih su četiri člana
predstavnici Vlade Srbije, što je, po mišljenju sindikata penzionera, neprihvatljivo.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/550953/Sindikat-penzionera-trazi-ponistenje-zakona-o-smanjenju-penzija

Sindikat penzionera traţi poništenje zakona o
smanjenju penzija
Beta
Sindikat penzionera Srbije zatraţio je danas od poslanika Skupštine Srbije da pokrenu inicijativu za
poništavanje Zakona o privremenom ureĎenju načina isplate penzija, jer je taj zakon suprotan
Ustavu Srbije.
Udruţenja sindikata penzionera Srbije je u saopštenju ukazalo da je više od 700.000 penzionera
oštećeno tim zakonom koji je u "suprotnosti sa svim civilizacijskim i demokratskim normama i
zdravim razumom".

6

Dodaje se da je Zakonom o privremenom uredjenju načina isplate penzija, nad najstarijom i
najugroţenijom populacijom u srpskom društvu, učinjeno pravno i materijalno nasilje, i da su
prekršene mnogobrojne medjunarodne konvencije o ljudskim pravima.
Ukazuje se da su tim neustavnim zakonom svi penzioneri, ali i njihove porodice, dovedeni na ivicu
egzistencije, jer "najveći broj penzionera od svojih penzija izdrţava i svoju većinom nezaposlenu
decu i unuke".
"Podsećamo vas na obećanja koja ste nam dali samo godinu dana ranije kroz reči predsednika Vlade
i prvog čoveka najveće parlamentarne stranke: Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se
zbiva, dragi prijatelji, imajte na umu jednu stvar koju vam garantujem - penzioneri će biti
poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u drţavi. Penzionerima nema šta da se uzima", citira
Sindikat reči Aleksandra Vučića.
Sindikat podseća da su penzioneri Srbije tokom radnog veka izdvajali sredstva i uplaćivali u Fond
PIO, verujući da će dočekati mirnu i sigurnu starost, ali su prvi došli pod udar mera ove vlade.
"Vi, poslanici Narodne skupštine, izglasali ste taj neustavni zakon kojim ste sve penzionere doveli
na ivicu egzistencije, ugrozili im ionako teške ţivotne uslove i egzistenciju njihovih porodica.
Ugrozili ste opstanak mnogih porodica i mnoge doveli do prosjačkog štapa", piše u tekstu.
Udruţenje sindikata penzionera Srbije je najavilo da će danas u 11.55 sati, na Trgu Nikole Pašića u
Beogradu odrţati protest zbog smanjivanja penzija.
MeĎu zahtevima penzionera je izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), posebno
dela koji se odnosi na broj članova Upravnog odbora PIO, kojih ima sedam, od kojih su četiri člana
predstavnici Vlade Srbije, što je, po mišljenju sindikata penzionera, neprihvatljivo.
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/551114/Nema-plata-i-po-26-meseci

Nema plata i po 26 meseci!
J. Mladenović
Ispred zgrade Skupštine Kragujevca juče je protestovalo 80 radnika JKP „Niskogradnje“ koji su
zahtevali rešavanje statusa ovog preduzeća.
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Firma postoji samo na papiru: Protest
Reč je o radnicima koji su zbog propadanja firme bili rasporeĎeni na rad u druga javna preduzeća,
a čiji su ugovori istekli 28. februara i nisu obnovljeni.
Radnici traţe sistemsko rešavanje statusa JKP-a „Niskogradnja“ koje sada postoji samo na papiru.
Pre dve godine, kada je većina radnika rasporeĎena u druga javna preduzeća, firma je imala
dugovanja oko 100 miliona dinara.
Predsednik sindikata radnika „Niskogradnje“ Miodrag Grujičić kaţe da radnici ţele da dobiju radni,
a ne socijalni program.
- Od 2010. nisu uplaćeni doprinosi. Neoverene su im zdravstvene knjiţice, a ima i onih koji nisu bili
rasporeĎeni u druga preduzeća i kojima se duguje do 26 zarada - navodi Grujičić. Takav je slučaj
Danijele Radenković, samohrane majke.
- Samohrana sam majka deteta koje ima zdravstvene probleme, a dve i po godine nemamo overene
knjiţice niti bilo kakvu zaradu - kaţe Danijela.
Pošto su i druga javna preduzeća u problemima, nekim radnicima koji su bili rasporeĎeni na
odreĎeno vreme duguju se po tri zarade iz tog perioda. Nezadovoljni radnici tvrde da su se tri puta
pismeno obraćali gradonačelniku, ali da odgovora nije bilo. Najavljuju i štrajk glaĎu ukoliko ne
bude rešenja. Predstavnike radnika je primio predsednik Skupštine Milan Urošević, koji je obećao
da će posredovati u razgovorima izmeĎu njih i gradonačelnika.
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Од реформи само реформ торта
У последње три деценије мењала су се имена држава и премијера, али се економски речник
није променио, јер су проблеми остали исти
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„Међународни монетарни фонд (ММФ) инсистира да сводимо потрошњу у реалне оквире, не
улазећи у то у каквим друштвеним околностима ћемо то остварити. Њих занима коначан
резултат – да се укупна потрошња креће у реалним оквирима”. Иако ова изјава звучи врло
актуелно, њен аутор није ни премијер Александар Вучић, ни министар финансија Душан
Вујовић. Ово је извод из интервјуа Милке Планинц, тадашње председнице Савезног извршног
већ Радио-телевизији Загреб који је „Политика” пренела 24. новембра 1983.
Било је то време када је тадашња Југославија имала аранжман са ММФ-ом, а хроничари
економских догађања тај период често описују као године најинтензивније сарадње са
Фондом. Иако се од тада много тога променило, изјаве наших државних званичника, када је о
економским реформама реч, остале су исте.
„Нема чаробног штапића којим ћемо из ових невоља изаћи преко ноћи. Била би варка, лаж,
када би се тако нешто понудило”, овим речима је Милка Планинц покушала да објасни како
нема лаких и брзих решења. „Реална основа и резултати из ове године потврђују да се
извлачимо из ове ситуације, али не одједном, него постепено, јер смо део актуелне светске
кризе”, објашњавала је Планинчева.
Неколико година касније (10. 6. 1985) сарајевско „Ослобођење” преноси да је председница
СИВ-а за амерички „Њузвик” изјавила да проблем економске кризе мора да се решава на дужи
период.
„Када једна земља мора да плаћа своје дугове из свог националног бруто-производа,
нормално је да остаје мање новца за домаћу потрошњу. Ми, међутим, не можемо трошити
више него што имамо. То нису рестриктивне, него реалистичне мере”, рекла је тада Милка
Планинц.
Ако је економски речник, упркос свим променама политичког и привредног система, после три
деценије подједнако актуелан, значи ли то да су и проблеми остали исти? Кад се у архиви
листају новине чини се да се мењало само име државе и државних званичника. Реч
„реформа” све ове године остала је заједнички именилац сваког експозеа креатора српске
економске политике. Одговор на питање зашто је то тако можда лежи у чињеници да ниједна
од њих није спроведена до краја. Једном приликом Стојан Стаменковић, координатор билтена
МАТ, то је описао следећим речима – „И мој унук зна да је једина реформа која у Србији
успева – реформ торта”.
Можда из тог разлога многе економисте није обрадовала најава премијера Александра Вучића,
само месец дана од како је ММФ одобрио програм Србији, да је могуће повећање плата и
пензија још у току ове године. Према најавама државних званичника, поскупљење струје биће
мање од договореног, можда неће бити потребе ни за отпуштањем вишка запослених у јавном
сектору, а према писањима појединих медија, разматра се и могућност да се укину пенали за
превремени одлазак у пензију.
„Осећам се као да стално гледам један исти филм”, овако Јуриј Бајец, професор Економског
факултета, описује процес тржишних реформи у Србији.
– Кад се дође до кључне сцене, клапа се спушта, кадар се стално понавља и нико не може
добро да је изведе до краја – каже Бајец, који је и сам учествовао у креирању неколико
реформских програма.
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Главни разлог зашто су све српске реформе пропале био је страх од промена које доносе
неизвестан бољитак, а траже социјалну и политичку цену, па макар и на ниском нивоу
стандарда, оцењује Бајец.
Бајец каже да се отпори реформама могу видети и данас.
Кад је почело озбиљније да се говори о завршетку приватизације, рационализацији јавног
сектора, односно о отпуштањима, цела ствар је почела да шкрипи, а отпори су огромни, каже
Бајец.
– Реформе од 2000. на овамо нису успевале из политичких разлога и због криза коалиционих
влада. Ситуација на том терену сада је чиста. Било би штета да се то не искористи да се
реформе спроведу до краја – каже наш саговорник и додаје да влади треба дати шансу.
Занимљиво је да су и званичници Фонда сматрали да ће ова влада бити посвећенија програму
са ММФ-ом, јер је и пре него што је ушла у преговоре, спровела неке реформе. То је недавно
на предавању на Економском факултету истакао Дехенг Ким, стални представник ММФ-а у
Србији.
Михајло Црнобрња, професор на Факултету за финансије, економију и администрацију (ФЕФА)
слаже се са оценом свог колеге Бајеца да реформе у Србији подсећају на гледање истог
филма, с тим што приликом понављања главне сцене, клапу сваки пут спушта други режисер.
– Највише су обећавале оне прве тржишне реформе из 1965. године. Сећам се да сам тада био
на другој години Економског факултета. Одушевљен, млад, загрејан и задојен идејом
тржишне привреде. Оне су пропале због идеолошких разлога – присећа се Црнобрња.
Како каже, дошло је до појаве национализма, а носиоци реформи су склоњени. У том случају
идеологија је била режисер која је спустила клапу на реформски процес, за разлику од
деведесетих година (реформе Анте Марковића) када су то учиниле међународне санкције,
распад земље и ратови. У том периоду Црнобрња је био амбасадор СФР Југославије при
Европској унији (1989–1992).
Економиста Љубомир Маџар сматра да су све српске реформе пропадале оног тренутка када су
погођени они од којих зависи политичка подршка.
Политичари трајно мере политичке трошкове и корист. Реформе врло тешко пролазе тест
политичке профитабилности. Међутим, када се ситуација у економији јако заоштри, као што је
то сада случај, онда се та разлика између економске рационалности и политичке подобности
смањује. Јер ни политичарима није добро, кад вода дође до гуше – закључује Маџар.
------------------------------------------------------------Како је Деда Аврам постао легенда
„Не волим велике речи, али програм који ћемо спровести представљаће историјски потез у
нашој економији”. Овим речима је Драгослав Аврамовић, творац „супердинара” 19. јануара
1994. године, дакле свега неколико дана уочи лансирања свог програма, говорио за
„Политику”.
Да је и тада било сумњи да његов програм неће успети сведоче питања читалаца нашег листа
упућена Драгославу Аврамовићу преко директне телефонске линије. Тако је „Политика” у
фебруару известила да је Верољуб Дугалић, са Економског факултета у Крагујевцу, питао
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Аврамовића да ли он лично верује да ће програм бити остварен. Дугалић је данас председник
Удружења банака. НИН тих дана у интервјуу са Драгославом Аврамовићем свог саговорника
пореди са Миланом Панићем, али констатује да творац „супердинара” има политичку подршку.
Милошевић је све укапирао за пет минута, објашњавао је Аврамовић како је добио подршку
Слободана Милошевића. Ипак, однос један динар за једну марку врло брзо је нарушен и
„Политика” већ у априлу пише о све чешћим појавама штицунга, односно проклизавању
националне валуте. Тих априлских дана, у појединим деловима Србије, за једну марку већ је
било потребно издвојити 1,6 динара.
Аница Телесковић
http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Penzioneri-protestovali-zbog-smanjenih-penzija.sr.html

Пензионери протестовали због смањених пензија
БЕОГРАД – Представници синдиката пензионера затражили су данас од Скупштине Србије и
Уставног суда да одлуку о смањењу пензија прогласе неуставном.
Они су најпре протестовали на Тргу Николе Пашића, а потом су се упутили у шетњу до
Уставног суда и зграде парламента где су предали своје захтеве.
У писму које су доставили супштини Србије, односно председнику и председницима
посланичких група затражили су да покрену иницијативу за поништавање закона на основу
кога су смањене пензије.
У писму достављеном Уставном суду Републике Србије, као и председнику тог суда затражили
су да закон прогласе неуставним.
Председник Удружења синдиката пензионера Милорад Вујасиновић рекао је да су пензионери
желели да протестом искажу своје незадовољство због смањења пензија и тешког
материјалног положаја у коме се налазе.

„Тражимо да нам се врати отето, не тражимо повећање већ само да нам врате оно што су нам
узели”, поручио је Вујасиновић на протестном скупу.
Додао је да су пензионери своје пензије поштено зарадили и да су оне Законом о привременом
начину исплате пензија незаконито смањене.
То удружење у новембру прошле године поднело је Уставном суду Србије захтев да поништи
одлуку владе о смањењу пензија.
Вујасновић је казао да се нада да ће Уставни суд бити на страни пензионера и поништити ту
одлуку, а ако буде другачије синдикат ће се обратити суду у Стразубуру.
Вујасиновић је најавио да ће и 1. маја вероватно бити организован сличан протест у Београду
са другим синдикатима.
Све пензије веће од 25.000 динара, смањене су од новембра прошле године у оквиру владиних
мера штедење и смењења расхода.
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Пензионери су на скупу носили транспаренте на којима је писало: „Напред назад, немам где,
радна књижица празна је”, „Живот прође пензија не дође”, „Ко лаже војне пензионере”...
Пензионери су се пожалили на свој, како кажу, све тежи материјални положај и истичу да у
њиховим редовима влада велико незадовољство.
Пензионери се такође жале и на „ћутање појединих институција - нарочито Фонда ПИО и
Уставног суда Србије”.
Вујасновић каже и да су пензионери за данашњи скуп добили подршку Европске организације
синдиката пензионера .
„Учинићемо све да докажемо да је овај закон противуставан и да дођемо до правде”, поручио
је Вујасиновић.
Он је казао да су се пензионери још раније жалили Фонду ПИО, Управном суду, Заштитнику
грађана, као и да очекује да Уставни суд коме су се обратили, што пре донесе одлуку у вези
смањења пензија.
„Пензионери су највише оштећени, они који су градили ову земљу и редовно уплаћивали
доприносе фонду ПИО. Надамо се да ће Уставни суд донети правичну одлуку да нам се врати
оно што нам је одузето”, рекао је Вујасиновић.
Пензионери су изразили неслагање и са изменама Закона о ПИО посебно због смањења броја
чланова УО чиме се како кажу, сада одлуке доносе претежно већином гласова представника
владе Србије.
Министар рада, запошљавања, социјалних и борачких питања Александар Вулин изјавио је
данас да влада има више представника у Управном одбору Пензионог фонда од представника
Удружења пензионера, јер том фонду сваког месеца уплати 45 одсто.
Он је, одговарајући на питања новинара рекао да је влада највећи финансијер пензионог
фонда и да је сасвим логично да има више гласова.
„Што се тиче Управног одбора, то је регулисано законом. Некада смо имали УО од 21 члана,
сада је сведено на седам, мислим да је то јефтиније и боље за функционисање и
представници Удружења пензионера су заступљени у пензионом фонду”, рекао је Вулин.
Танјуг
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzioneri-traze-ponistenje-zakona

Пензионери траже поништење закона
Удружење синдиката пензионера Србије организовало је у пет до подне на Тргу Николе
Пашића у Београду протест због смањивања пензија. Синдикат пензионера Србије
затражио је
од посланика Скупштине Србије да покрену иницијативу за поништавање Закона о
привременом уређењу начина исплате пензија јер је супротан Уставу Србије.
Удружења синдиката указало је на то да је више од 700.000 пензионера оштећено тим законом
који је у „супротности са свим цивилизацијским и демократским нормама и здравим разумом”.
Указало је и на то да је Законом о привременом уређењу начина исплате пензија над
најстаријом и најугроженијом популацијом у српском друштву учињено правно и материјално
насиље и да су прекршене многобројне међународне конвенције о људским правима.
Речено је и да су тим неуставним законом сви пензионери, али и њихове породице, доведени
на ивицу егзистенције јер „највећи број пензионера од својих пензија издржава и своју
већином незапослену децу и унуке”.
Међу захтевима пензионера је измена Закона о пензијском и инвалидском осигурању, посебно
дела који се односи на број чланова Управног одбора Фонда ПИО, којих има седам, од тога
четири представника Владе Србије, што је, по мишљењу синдиката пензионера,
неприхватљиво.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/cetvrtina-gradjana-praznih-dzepova

Четвртина грађана празних џепова
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености у 2014. у Србији износи 43,2
посто. При томе, стопа ризика од сиромаштва износи 25,6 посто. Ти грађани нису нужно
сиромашни,
већ само имају већи ризик да то буду.
Лица млађа од 18 година највише су изложена ризику од сиромаштва (29,6 посто), док најнижу
стопу ризика од сиромаштва имају лица старија од 65 година (20,7 одсто). Највећу стопу
ризика од сиромаштва имају лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или
више издржаване деце, 35,2 посто - подаци су за 2014. Републичког завода за статистику о
сиромаштву и социјалној неједнакости и личној потрошњи домаћинстава у Србији.
У зависности од тога јесу ли запослени или не, код старијих од 18 година, најизложенија
ризику од сиромаштва су незапослена лица (47,1 посто), док је најнижа стопа ризика од
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сиромаштва код запослених код послодавца (8,6 посто). Код самозапослених лица ова стопа
износи 38,4 одсто. Стопа ризика од сиромаштва код пензионера износи 13 процената.
У прошлој години, стаистика каже, свако домаћинство у Србији је просечно располагало са
57.054 динара.
Б. О.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nestale_milijarde__novih_vagona_nema.4.html?news_id=300358

Nestale milijarde, novih vagona nema
AUTOR: MIRJANA N. STEVANOVIĆ
- Iako je Vlada Srbije, prema programu remonta šinskih vozila za potrebe Ţeleznice, u prethodnih
pet godina izdvojila više od 8,2 milijarde dinara, ili oko 80 miliona evra, vozni park tog preduzeća
ostao je u istom stanju, većina od devet izabranih društvenih, drţavnih i privatnih firmi koje su taj
posao bez ikakvog tendera dobile i naplatile, nalaze se na listi najvećih poreskih duţnika, više njih
duguje zarade zaposlenima, neke su u stečaju a validna kontrola utroška budţetskog novca nikada
nije sprovedena.
To proizilazi iz izveštaja koji je Savet za borbu protiv korupcije pre više od deset dana prosledio
premijeru Aleksandru Vučiću, a dan kasnije i ministarstvima finansija, privrede, saobraćaja, kao i
Republičkom javnom tuţilaštvu i skupštinskim odborima za saobraćaj i za finansije, saznaje Danas.
Reagovanja zvaničnika za sada još nema, kaţu u Savetu, ali ističu da je to uobičajeno ponašanje
kada je reč o njihovim izveštajima.
Prema dokumentaciji koju je Savet pribavio, tokom 2009. godine Ţeleznice su objavile da u voznom
stanju nije više od 4.000 teretnih, 200 putničkih vagona i oko 30 lokomotiva, pa je zatraţena
pomoć Vlade kako bi se ta vozila remontovala. Inicijativu su prihvatili tadašnji ministar ekonomije i
regionalnog razvoja MlaĎan Dinkić i ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić, i sačinjen je program
kroz koji je Vlada, preko Fonda za razvoj, izdvojila novac. Ne zna se po kom ključu i za koje radove
su sredstva rasporeĎena preduzećima za remont i to kao bespovratni kredit uz uslov da u
pripremljenom iznosu otpišu obavezu Ţeleznice da plati radove.
Stručna radna grupa koju je formirala Vlada taj novac izdvajala je i rasporeĎivala kroz 27
zaključaka, u periodu od jula 2009. do aprila prošle godine. Ukupno je iz budţeta za te namene
opredelila 8,42 milijarde za nabavku i remont 4.069 šinskih vozila i 319 osovinskih sklopova. Preko
Fonda za razvoj, remonterima je preneto ukupno 8,05 milijardi dinara. Prema podacima Ţeleznice,
pak, vrednost realizovanog programa je ukupno 6,74 milijarde dinara za remontovanih 3.496 šinskih
vozila i 308 osovinskih sklopova. U Savetu sumnjaju da je i toliki broj vagona saniran, ali čak i
prema tim podacima, remonterima je uplaćeno više od 1,32 milijarde dinara za posao koji nisu
realizovali, zaključuje se u izveštaju u koji je Danas imao uvid. Ukazuje se i da je ovaj program
pratilo niz neregularnih i nezakonitih odluka.
- Prema podacima koje je Savet dobio od Ţeleznice, u prethodnih pet-šest godina broj ispravnih
šinskih vozila kretao se od 4.064 do 4.398, a na kraju prošle godine bilo je čak 27 vagona manje
nego 2008. kada je program počeo da se realizuje. Nikada nije sprovedena stručna kontrola
utrošenih sredstava, izvedenih radova, nove tranše novca firmama su odobravane na „majke mi“,
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bez otvaranja javnih nabavki, bez mogućnosti da se utvrdi stvarna cena posla za koji su tvrdili da je
obavljen. Fascinantno je da se novac sa toliko lakoće daje remonterima a da neki od njih,
istovremeno, nisu izmirivali ni poreske obaveze, pa njihov ukupan dug iz vremena kad je
proklamovana „nulta tolerancija“ iznosi 3,3 milijarde dinara. Uz to, neke od firmi iz ovog programa
stalno se suočavaju sa štrajkovima radnika kojima duguju zarade - kaţe za Danas Miroslava
Milenković, članica Saveta za borbu protiv korupcije i autorka ovog izveštaja.
Ona dodaje i da je neshvatljivo zašto je novac uplaćen direktno remonterima.
- Ţeleznica i inače prima dotacije, sada vidimo da ih prima i sa drugih pozicija, ali je svakako bilo
logičnije da se ta sredstva njoj dodele, da se potom raspišu javne nabavke, da se zna za koje
usluge i po kojoj ceni će remonteri obaviti posao. Mi sada nemamo nikakvih dokaza da je i ono što
Ţeleznica prikazuje kao obavljeni deo posla zaista uraĎeno, jer Savet nije dobio od tog preduzeća
potpun izveštaj. Nedostajali su serijski brojevi remontovanih vozila, tako da sada ne moţe da se
utvrdi da li meĎu ovima koja se nalaze u voznom stanju ima i onih koji su prošli popravke. Prosto,
ne zna se šta je gde raĎeno - objašnjava Milenkovićeva.
Ona naglašava da nije bio jasan ni kriterijum kako je Stručna komisija birala kome će i koliko novca
preneti, kada nisu bile raspisane javne nabavke, a kao apsurd, u izveštaju navodi da je Savet od tog
tela dobio odgovor kako oni nisu ni bili zaduţeni za tender već za raspodelu novca.
Šteta u milijardama
Nadleţna ministarstva, odnosno odgovorna lica u njima nisu vršila kontrolu namenskog trošenja
budţetskih sredstava ni za prethodno realizovan program oporavka šinskih vozila, koji je
sproveden od 2005. do 2007. godine. Kroz oba programa, zaključak je Saveta za borbu protiv
korupcije, naneta šteta budţetu za plaćene a neizvedene radove iznosi 2,85 milijardi dinara. Ako
se tome doda i iznos koji remonteri duguju za porez od oko 3,3 milijarde dinara, ukupna šteta za
budţet je preko šest milijardi dinara, odnosno više od 60 miliona evra, zaključuje se u izveštaju
Saveta.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kombinat_bakra_spremno_ceka_izlazak_iz_restrukturiranja.4.html?news_id=
300323

RTB predao sudu u Zaječaru unapred pripremljeni plan reorganizacije preduzeća

Kombinat bakra spremno čeka izlazak iz
restrukturiranja
AUTOR: E. D. - G. T. V.
Bor - Privrednom sudu u Zaječaru Rudarsko topioničarski basen Bor je predao Unapred pripremljen
plan reorganizacije (UPPR) i ukoliko ga na prvom ročištu poverioci, koji su za sada dali načelnu
saglasnost, usvoje, to će omogućiti da kombinat kada izaĎe iz restrukturiranja nastavi da radi, a
dugove otplaćuje tokom narednih nekoliko godina. Kako je rečeno na jučerašnjoj konferenciji za
novinare, RTB se nalazi u završnoj fazi postupka restrukturiranja, procesa koji je trajao više od
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deset godina, a uveden je zbog nagomilanih dugova nastalih od 1960. do 2009. godine, koji su do
sada dostigli oko 700 miliona evra.
- Reč je o nasleĎu u kom je sadrţana i vrednost stare topionice u Boru, koja će biti srušena ovih
dana, zatim deo koji je ugraĎen u Đerdap, u prugu Bor-Majdanpek, u put Bor-Paraćin, u stanove u
kojima Borani i Majdanpečani danas ţive. Taj dug, iako je u trenutku nastanka sigurno imao svoje
opravdanje, bio je očigledno preveliki balast za proizvodnju koja je tada u kombinatu bakra
ostvarivana. Proces restrukturiranja koji je uveden 2004. godine omogućio je RTB-u zaštitu od
poverilaca i ta dugovanja su bila blokirana. S obzirom na to da RTB Bor poslednjih pet godina
posluje pozitivno, smatrali smo da je pravi trenutak da se konačno reše sve njegove obaveze iz
prošlosti, a ujedno da se reši i pravni status kompanije - rekao je generalni direktor RTB-a Bor
Blagoje Spaskovski.
Inače, na takav potez RTB je prinuĎen i zbog toga što po odluci Ustavnog suda 31. marta ističe i
produţeni rok u kome je drţava omogućila preduzećima u restrukturiranju da mogu da rade a da pri
tome ne plaćaju obaveze prema poveriocima. RTB se nalazi u vrhu liste poreskih duţnika, ima
neizmirene obaveze prema bankama, brojnim dobavljačima, posebno iz ranijeg perioda, kao i
prema jednom broju radnika. Ukoliko UPPR bude prihvaćen, izlazak iz restrukturiranja neće biti
"šok" za firmu, niti će ona pod pritiskom višedecenijskih dugova morati u stečaj, već pruţa
mogućnost da se u ograničenom vremenskom periodu namire poverioci. Spaskovski je podsetio da
RTB Bor već neko vreme posluje pozitivno, tako da je, prema njegovom mišljenju, sada bio pravi
trenutak za ovaj potez. On je naglasio da borska kompanija danas ima redovnu proizvodnju,
trţište, a samim tim i izvor finansiranja.
- Kompanija je sposobna da zatvori ceo reprodukcioni ciklus jer joj ukupan prihod u narednim
godinama, nakon što izmiri zarade zaposlenima, poreze, doprinose, rente, troškove
repromaterijala, rezervnih delova, energenata i ostale fiksne troškove, obezbeĎuje novostvorenu
vrednost ili dobit iz koje će se namirivati reprogramirane finansijske obaveze predviĎene UPPR-om,
pre svega obaveze prema komercijalnim poveriocima - tvrdi Spaskovski i naglašava da je UPPR-om
predviĎena promena vlasništva nad RTB-om Bor i konverzija duga prema drţavi u kapital drţave.
Četiri plana
Privrednom sudu u Zaječaru i dvema drţavnim komisijama predata su 31. marta četiri UPPR-a, za
svako preduzeće u okviru RTB Bor Grupe posebno, a po primerak tog dokumenta dostavljen je i
Agenciji za privatizaciju koja prati rad ovog preduzeća. Najveći poverioci su Agencija za
osiguranje dopozita, gde se nalaze krediti Londonskog i Pariskog kluba poverilaca, banke u
stečaju, Fond za razvoj i nekoliko komercijalnih poverilaca, rečeno je na konferenciji za novinare.
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=04&dd=15&nav_category=12&nav_id=981132

Penzioneri: Da nam se vrati oteto
IZVOR: TANJUG
Beograd -- Predstavnici sindikata penzionera zatraţili su od Skupštine Srbije i Ustavnog suda da
odluku o smanjenju penzija proglase neustavnom.
Oni su najpre protestovali na Trgu Nikole Pašića, a potom su se uputili u šetnju do Ustavnog suda i
zgrade parlamenta gde su predali svoje zahteve.
Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović rekao je da su penzioneri ţeleli da
protestom iskaţu svoje nezadovoljstvo zbog smanjenja penzija.
"Traţimo da nam se vrati oteto, ne traţimo povećanje već samo da nam vrate ono što su nam
uzeli", rekao je Vujasinović.
Dodao je da su penzioneri svoje penzije pošteno zaradili i da su one Zakonom o privremenom
načinu isplate penzija nezakonito smanjene.
To udruţenje u novembru prošle godine podnelo je Ustavnom sudu Srbije zahtev da poništi odluku
vlade o smanjenju penzija.
Vujasinović je kazao da se nada da će Ustavni sud biti na strani penzionera i poništiti tu odluku, a
ako bude drugačije sindikat će se obratiti sudu u Strazuburu.
Vujasinović je najavio da će i 1. maja verovatno biti organizovan sličan protest u Beogradu sa
drugim sindikatima.
Sve penzije veće od 25.000 dinara, smanjene su od novembra prošle godine u okviru vladinih mera
štedenje i smenjenja rashoda.
Penzioneri su na skupu nosili transparente na kojima je pisalo: "Napred nazad, nemam gde, radna
knjiţica prazna je", "Zivot proĎe penzija ne doĎe", "Ko laţe vojne penzionere"...
Penzioneri su izrazili neslaganje i sa izmenama Zakona o PIO posebno zbog smanjenja broja članova
UO čime se kako kaţu, sada odluke donose preteţno većinom glasova predstavnika vlade Srbije.
Ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da vlada
ima više predstavnika u Upravnom odboru Penzionog fonda od predstavnika Udruţenja penzionera,
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jer tom fondu svakog meseca uplati 45 odsto.
On je, odgovarajući na pitanja novinara rekao da je vlada najveći finansijer penzionog fonda i da je
sasvim logično da ima više glasova.
"Što se tiče Upravnog odbora, to je regulisano zakonom. Nekada smo imali UO od 21 člana, sada je
svedeno na sedam, mislim da je to jeftinije i bolje za funkcionisanje i predstavnici Udruţenja
penzionera su zastupljeni u penzionom fondu", rekao je Vulin.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-penzionera-da-nam-se-vrati-oteto_589074.html

Protest penzionera: Da nam se vrati oteto
BEOGRAD Predstavnici sindikata penzionera zatraţili su danas od Skupštine Srbije i Ustavnog suda da
odluku o smanjenju penzija proglase neustavnom.
Oni su najpre protestovali na Trgu Nikole Pašića, a potom su se uputili u šetnju do Ustavnog suda i
zgrade parlamenta gde su predali svoje zahteve.
Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović rekao je da su penzioneri ţeleli da
protestom iskaţu svoje nezadovoljstvo zbog smanjenja penzija.
"Traţimo da nam se vrati oteto, ne traţimo povećanje već samo da nam vrate ono što su nam
uzeli", rekao je Vujasinović.
Dodao je da su penzioneri svoje penzije pošteno zaradili i da su one Zakonom o privremenom
načinu isplate penzija nezakonito smanjene.
To udruţenje u novembru prošle godine podnelo je Ustavnom sudu Srbije zahtev da poništi odluku
vlade o smanjenju penzija.
Vujasnović je kazao da se nada da će Ustavni sud biti na strani penzionera i poništiti tu odluku, a
ako bude drugačije sindikat će se obratiti sudu u Strazuburu.
Vujasinović je najavio da će i 1. maja verovatno biti organizovan sličan protest u Beogradu sa
drugim sindikatima.
Sve penzije veće od 25.000 dinara, smanjene su od novembra prošle godine u okviru vladinih mera
štednje i smanjenja rashoda.
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Penzioneri su na skupu nosili transparente na kojima je pisalo: "Napred nazad, nemam gde, radna
knjiţica prazna je", "Ţivot proĎe penzija ne doĎe", "Ko laţe vojne penzionere"...
Penzioneri su izrazili neslaganje i sa izmenama Zakona o PIO posebno zbog smanjenja broja članova
UO čime se kako kaţu, sada odluke donose preteţno većinom glasova predstavnika vlade Srbije.
Ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da vlada
ima više predstavnika u Upravnom odboru Penzionog fonda od predstavnika Udruţenja penzionera,
jer tom fondu svakog meseca uplati 45 odsto.
On je, odgovarajući na pitanja novinara rekao da je vlada najveći finansijer penzionog fonda i da je
sasvim logično da ima više glasova.
"Što se tiče Upravnog odbora, to je regulisano zakonom. Nekada smo imali UO od 21 člana, sada je
svedeno na sedam, mislim da je to jeftinije i bolje za funkcionisanje i predstavnici Udruţenja
penzionera su zastupljeni u penzionom fondu", rekao je Vulin.
Vulin: U PIO fondu većinu treba da ima Vlada
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je danas, povodom zahteva penzionera, da u Upravnom
odboru Penzijsko-invalidskog fonda Srbije treba da bude više predstavnika penzionera, ali da je
Vlada najveći finansijer tog fonda, te je logično da ima više glasova u tom odboru.
"Vlada svakog meseca uplati 45 odsto u taj fond... ona je najveći finansijer Penzionog fonda i
sasvim je logično da imamo više glasova", rekao je Vulin novinarima u Palati Srbija.
Ministar je istakao da je to regulisano zakonom i da su predstavnici penzionera zastupljeni u PIO
fondu.

AKTER

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-124574-sindikat-penzionera-tra-i-ponitenje-zakona.html

SINDIKAT PENZIONERA TRAŢI PONIŠTENJE ZAKONA
Beta
Sindikat penzionera Srbije zatraţio je danas od poslanika Skupštine Srbije da pokrenu inicijativu za
poništavanje Zakona o privremenom ureĎenju načina isplate penzija, jer je taj zakon suprotan
Ustavu SrbijeUdruţenja sindikata penzionera Srbije je u saopštenju ukazalo da je više od 700.000
penzionera oštećeno tim zakonom koji je u "suprotnosti sa svim civilizacijskim i demokratskim
normama i zdravim razumom".
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Dodaje se da je Zakonom o privremenom ureĎenju načina isplate penzija, nad najstarijom i
najugroţenijom populacijom u srpskom društvu, učinjeno pravno i materijalno nasilje, i da su
prekršene mnogobrojne meĎunarodne konvencije o ljudskim pravima.
Ukazuje se da su tim neustavnim zakonom svi penzioneri, ali i njihove porodice, dovedeni na ivicu
egzistencije, jer "najveći broj penzionera od svojih penzija izdrţava i svoju većinom nezaposlenu
decu i unuke".
"Podsećamo vas na obećanja koja ste nam dali samo godinu dana ranije kroz reči predsednika Vlade
i prvog čoveka najveće parlamentarne stranke: Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se
zbiva, dragi prijatelji, imajte na umu jednu stvar koju vam garantujem - penzioneri će biti
poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u drţavi. Penzionerima nema šta da se uzima", citira
Sindikat reči Aleksandra Vučića.
Sindikat podseća da su penzioneri Srbije tokom radnog veka izdvajali sredstva i uplaćivali u Fond
PIO, verujući da će dočekati mirnu i sigurnu starost, ali su prvi došli pod udar mera ove vlade.
"Vi, poslanici Narodne skupštine, izglasali ste taj neustavni zakon kojim ste sve penzionere doveli
na ivicu egzistencije, ugrozili im ionako teške ţivotne uslove i egzistenciju njihovih
porodica. Ugrozili ste opstanak mnogih porodica i mnoge doveli do prosjačkog štapa", piše u tekstu.
Udruţenje sindikata penzionera Srbije je najavilo da će danas u 11.55 sati, na Trgu Nikole Pašića u
Beogradu odrţati protest zbog smanjivanja penzija.
MeĎu zahtevima penzionera je izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), posebno
dela koji se odnosi na broj članova Upravnog odbora PIO, kojih ima sedam, od kojih su četiri
člana predstavnici Vlade Srbije, što je, po mišljenju sindikata penzionera, neprihvatljivo.

NOVI MAGAZIN
http://www.novimagazin.rs/vesti/penzioneri-protestovali-zbog-smanjenih-penzija

Penzioneri protestovali zbog smanjenih penzija
Foto: Tanjug/Srđan Ilić
Predstavnici sindikata penzionera zatražili su danas od Skupštine Srbije i Ustavnog suda da odluku
o smanjenju penzija proglase neustavnom.
Oni su najpre protestovali na Trgu Nikole Pašića, a potom su se uputili u šetnju do Ustavnog suda i
zgrade parlamenta gde su predali svoje zahteve.
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U pismu koje su dostavili supštini Srbije, odnosno predsedniku i predsednicima poslanickih grupa
zatraţili su da pokrenu inicijativu za poništavanje zakona na osnovu koga su smanjene penzije.
U pismu dostavljenom Ustavnom sudu Republike Srbije, kao i predsedniku tog suda zatraţili su da
zakon proglase neustavnim.
Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović rekao je da su penzioneri ţeleli da
protestom iskaţu svoje nezadovoljstvo zbog smanjenja penzija i teškog materijalnog poloţaja u
kome se nalaze.
"Traţimo da nam se vrati oteto, ne traţimo povećanje već samo da nam vrate ono što su nam
uzeli", poručio je Vujasinović na protestnom skupu.
Dodao je da su penzioneri svoje penzije pošteno zaradili i da su one Zakonom o privremenom
načinu isplate penzija nezakonito smanjene.
To udruţenje u novembru prošle godine podnelo je Ustavnom sudu Srbije zahtev da poništi odluku
vlade o smanjenju penzija.

Foto: Tanjug/Srđan Ilić
Vujasnović je kazao da se nada da će Ustavni sud biti na strani penzionera i poništiti tu odluku, a
ako bude drugačije sindikat će se obratiti sudu u Strazuburu.
Vujasinović je najavio da će i 1. maja verovatno biti organizovan sličan protest u Beogradu sa
drugim sindikatima.
Sve penzije veće od 25.000 dinara, smanjene su od novembra prošle godine u okviru vladinih mera
štedenje i smenjenja rashoda.
Penzioneri su na skupu nosili transparente na kojima je pisalo: "Napred nazad, nemam gde, radna
knjiţica prazna je", "Zivot proĎe penzija ne doĎe", "Ko laţe vojne penzionere"...
Penzioneri su se poţalili na svoj, kako kaţu, sve teţi materijalni poloţaj i ističu da u njihovim
redovima vlada veliko nezadovoljstvo.
Penzioneri se takoĎe ţale i na "ćutanje pojedinih institucija - naročito Fonda PIO i Ustavnog suda
Srbije".
Vujasinović kaţe i da su penzioneri za današnji skup dobili podršku Evropske organizacije sindikata
penzionera .
"Učinićemo sve da dokaţemo da je ovaj zakon protivustavan i da doĎemo do pravde", poručio je
Vujasinović.
On je kazao da su se penzioneri još ranije ţalili Fondu PIO, Upravnom sudu, Zaštitniku graĎana, kao
i da očekuje da Ustavni sud kome su se obratili, što pre donese odluku u vezi smanjenja penzija.
"Penzioneri su najviše oštećeni, oni koji su gradili ovu zemlju i redovno uplaćivali doprinose fondu
PIO. Nadamo se da će Ustavni sud doneti pravičnu odluku da nam se vrati ono što nam je oduzeto",
rekao je Vujasinović.
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Penzioneri su izrazili neslaganje i sa izmenama Zakona o PIO posebno zbog smanjenja broja članova
UO čime se kako kaţu, sada odluke donose preteţno većinom glasova predstavnika vlade Srbije.
Ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da vlada
ima više predstavnika u Upravnom odboru Penzionog fonda od predstavnika Udruţenja penzionera,
jer tom fondu svakog meseca uplati 45 odsto.
On je, odgovarajući na pitanja novinara rekao da je vlada najveći finansijer penzionog fonda i da je
sasvim logično da ima više glasova.
"Što se tiče Upravnog odbora, to je regulisano zakonom. Nekada smo imali UO od 21 člana, sada je
svedeno na sedam, mislim da je to jeftinije i bolje za funkcionisanje i predstavnici Udruţenja
penzionera su zastupljeni u penzionom fondu", rekao je Vulin.
autor: IGizvor: Tanjug

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/protestom-do-posla-i-plate

Sindikat penzionera: MMF nije rekao da se smanje
penzije
Izvor: N1
Potpredsednica udruţenja sindikata penzionera Marija Todorović kaţe da penzioneri veoma
teško ţive sa 25 hiljada dinara mesečno i da im je ugroţena egzistencija. Ona kaţe da je
prekršen zakon kojim, kako ističe, penzije treba da se usklađuju sa platama dva puta godišnje.
Udruţenje sindikata penzionera Srbije odrţaće protest na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, jer
smatraju da im je drţava nezakonito smanjila penzije. Članovi sindikata pozvali su ne samo
penzionere, već i sve graĎane "koji se osećaju oštećenim", nezaposlene, da doĎu na protest.
"Koliko god ljudi doĎe - dobrodošli su. Televizija i štampa nisu dobro to ispratili. Mi hoćemo da se
pismom obratimo Skupštini, da im kaţemo da nije trebalo da donesu takav zakon, stručnjaci su
rekli da je neustavan, krši se pravo penzionera da se zaraĎeno ne moţe tako oduzeti", rekla je
Todorovićeva.
Kako je istakla, MMF nikad nije rekao da penzije treba da se smanje.
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"MMF nikada nije rekao uradite to ili to, oni su samo rekli da je učešće penzija u BDP visoko, sada
je 14 odsto, a trebalo bi da bude 10 odsto. Mogao je da se poveća BDP ili da se smanje penzije, oni
su se odlučili da smanje penzije", ističe ona.
Sindikat penzionera je ukazao da su penzioneri u teškom poloţaju, zbog poskupljenja grejanja,
lekova, a očekuje se i poskupljenje struje. Prema preliminarnim rezultatima ankete koju su
sproveli, mnogi penzioneri nemaju novca za lekove i hranu, a primećeno je i povećanje stope
smrtnosti meĎu penzionerima.
Kako su najavili, na MeĎunarodni praznik rada, 1. maja, organizovaće jos jedan protest.
Generalni sekretar Evropske federacije sindikata penzionera i starijih lica (FERPA), Bruno
Konstantini uputio je pismo podrške USPS, napominjući da su penzije u Srbiji smanjene "na
veoma sumnjiv način".
Pogledajte gostovanje Marije Todorović u Novom danu.

ALO
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/penzioneri-protestovali-zbog-smanjenih-penzija/93728

ZAHTEVAJU SVOJE

Penzioneri protestovali zbog smanjenih penzija
Autor: Tanjug
Predstavnici sindikata penzionera zatraţili su danas od Skupštine Srbije i Ustavnog suda da
odluku o smanjenju penzija proglase neustavnom.
Protest penzionera | Foto: Tanjug/Dejan Ilić
Oni su najpre protestovali na Trgu Nikole Pašića, a potom su se uputili u šetnju do Ustavnog suda i
zgrade parlamenta gde su predali svoje zahteve.
U pismu koje su dostavili supštini Srbije, odnosno predsedniku i predsednicima poslanickih grupa
zatraţili su da pokrenu inicijativu za poništavanje zakona na osnovu koga su smanjene penzije.
U pismu dostavljenom Ustavnom sudu Republike Srbije, kao i predsedniku tog suda zatraţili su da
zakon proglase neustavnim.
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Predsednik Udruţenja sindikata penzionera Milorad Vujasinović rekao je da su penzioneri ţeleli da
protestom iskaţu svoje nezadovoljstvo zbog smanjenja penzija i teškog materijalnog poloţaja u
kome se nalaze.
"Traţimo da nam se vrati oteto, ne traţimo povećanje već samo da nam vrate ono što su nam
uzeli", poručio je Vujasinović na protestnom skupu.
Dodao je da su penzioneri svoje penzije pošteno zaradili i da su one Zakonom o privremenom
načinu isplate penzija nezakonito smanjene.
To udruţenje u novembru prošle godine podnelo je Ustavnom sudu Srbije zahtev da poništi odluku
vlade o smanjenju penzija.
Vujasinović je kazao da se nada da će Ustavni sud biti na strani penzionera i poništiti tu odluku, a
ako bude drugačije sindikat će se obratiti sudu u Strazuburu.
Protest penzionera | Foto: Tanjug/Dejan Ilić
Vujasinović je najavio da će i 1. maja verovatno biti organizovan sličan protest u Beogradu sa
drugim sindikatima.
Sve penzije veće od 25.000 dinara, smanjene su od novembra prošle godine u okviru vladinih mera
štedenje i smenjenja rashoda.
Penzioneri su na skupu nosili transparente na kojima je pisalo: "Napred nazad, nemam gde, radna
knjiţica prazna je", "Zivot prodje penzija ne dodje", "Ko laţe vojne penzionere"...
Penzioneri su se poţalili na svoj, kako kaţu, sve teţi materijalni poloţaj i ističu da u njihovim
redovima vlada veliko nezadovoljstvo.
Penzioneri se takodje ţale i na "ćutanje pojedinih institucija - naročito Fonda PIO i Ustavnog suda
Srbije".
Vujasnović kaţe i da su penzioneri za današnji skup dobili podršku Evropske organizacije sindikata
penzionera.
"Učinićemo sve da dokaţemo da je ovaj zakon protivustavan i da dodjemo do pravde", poručio je
Vujasinović.
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On je kazao da su se penzioneri još ranije ţalili Fondu PIO, Upravnom sudu, Zaštitniku gradjana,
kao i da očekuje da Ustavni sud kome su se obratili, što pre donese odluku u vezi smanjenja
penzija.
"Penzioneri su najviše oštećeni, oni koji su gradili ovu zemlju i redovno uplaćivali doprinose fondu
PIO. Nadamo se da će Ustavni sud doneti pravičnu odluku da nam se vrati ono što nam je oduzeto",
rekao je Vujasinović.
Penzioneri su izrazili neslaganje i sa izmenama Zakona o PIO posebno zbog smanjenja broja članova
UO čime se kako kaţu, sada odluke donose preteţno većinom glasova predstavnika vlade Srbije.
Ministar rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da vlada
ima više predstavnika u Upravnom odboru Penzionog fonda od predstavnika Udruţenja penzionera,
jer tom fondu svakog meseca uplati 45 odsto.
On je, odgovarajući na pitanja novinara rekao da je vlada najveći finansijer penzionog fonda i da je
sasvim logično da ima više glasova.
"Što se tiče Upravnog odbora, to je regulisano zakonom. Nekada smo imali UO od 21 člana, sada je
svedeno na sedam, mislim da je to jeftinije i bolje za funkcionisanje i predstavnici Udruţenja
penzionera su zastupljeni u penzionom fondu", rekao je Vulin.
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