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Поштовани чланови и симпатизери, грађани Србије,
Због медијске блокаде какву доживљавамо последњих месеци, што смо
активнији све мање медији пишу о нама, одлучили смо да узмемо ствар у своје руке.
Зато смо покренули Електронски Информатор Удружења синдиката пензионера
Србије, да бисмо вам на кућну адресу достављали информације о томе шта радимо и
шта планирамо да радимо.
Оваквим начином комуникације остављамо вам могућност да нам упутите
критике, али и предлоге и сугестије које ће нам бити драгоцене, као и да вас
благовремено позовемо да учествујете у нашим активностима и да нам својим
знањем, стручношћу и искуством помогнете да лакше и брже остваримо заједнички
циљ. Сви знамо да имамо опасног противника, који користи све полуге власти да нас
заустави у нашој намери, да на правни начин, поштујући Законе и Устав Републике
Србије, повратимо пензије које су нам одузете, то јест смањене. Та блокада
институција почиње од ПИО Фонда, то јест умањења пензија без решења о умањењу
и без права на жалбу, преко свих државних институција, до Уставног суда Србије
који девет месеци - ћути.
Наше активности у том правцу, које досад нису дале значајне резултате,
показују нам јасно да живимо у држави у којој Влада Србије не поштује Законе и
Устав Републике Србије.
Ми, најстарији грађани Србије, имамо мисију - да будемо најжешћа опозиција
свакој власти која се не држи Закона и Устава и да сваку власт натерамо да нам
омогући да живимо у правно уређеној држави у којој се зна ред и правила.
Нама је то изузетно важно због нас, због наше деце, због наше унучади, због
свих оних година рада које смо уложили у будућност Србије, због садашњости и
будућности Србије.
МИ МОРАМО ТО ДА УРАДИМО
- зато што једино ми то можемо да урадимо!
МИ ЗНАМО ШТА ХОЋЕМО,
и знамо како да спроведемо то што хоћемо!
Зато вас позивамо да нам се придружите, да нас подржите, јер само
солидарно, само заједно можемо одбранити - достојанство и успоставити систем
равноправности - у коме ће сви имати подједнаке шансе!
ДОСТОЈАНСТВО - РАВНОПРАВНОСТ - СОЛИДАРНОСТ!
Београд, 21. 9. 2015. године

Уредништво

САОПШТЕЊЕ
УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
У ВЕЗИ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ
Скандалозна, срамотна и апсолутно неприхватљива одлука Уставног суда,
донета на седници одржаној у среду 23. септембра, јадно и неадекватно
образложена, објављена је у тренутку трговинског рата са Хрватском, док су се
грађани замајавали препуцавањима између српског и хрватског премијера како
би у јавности прошла незапажено и са што мање буке.
Уставни суд је утврдио да из закона следи да се њиме уводе интервентне
мере које се предузимају да би се у условима економске кризе очувала
финансијска одрживост пензијског система. Уставни суд се бавио проценом
ефеката, без утврђивања законитости. Скандалозном заменом теза, он је
омогућио потпуни суноврат српског судства. Упустио у политичке оцене,
занемарујући своју основну улогу и уместо заштите уставног поретка, ставио се
у заштиту једног неуставног закона. Тврдња да је оспоравани закон привременог
карактера и да зато није противуставан била би срамота и за једног студента
права, а камоли за судије са дугогодишњом праксом. Тиме је Уставни суд донео
срамну одлуку да подржи пљачку 700.000 пензионера. Овако образложена
одлука Уставног суда је политички памфлет, а не правни акт. Овом политичком
представом, УСС је показао да више нема кредибилитет независне судске
институције. Уместо да се држи правних чињеница, он је описивао рестрикцију,
недостатак новца у буџету и стање у друштву. Огољено је постало јасно да
Уставни суд више не штити грађане и уставни поредак већ коалацију на власти
која је донела Закон о селективном умањењу пензија.
Здрав разум, правда и законитост у Србији су умрли истог дана када је
највиша судска истанца усвојила овакво саопштење.
Жалосно је што Уставни суд није поштовао струку већ је одлучивао по
диктату, чиме су судије пљунуле на своју диплому и свој интегритет. Ово
саопштење говори да судије Уставног суда нису мислиле својом главом већ су се
ради сопственог опстанка на функцији бавиле улагивањем актуелном режиму.
Постали су полуга извршне власти, јер после овакве одлуке не постоји више ни
"с" од самосталности, нити "н" од независности судске власти.
Овим је у Србији озакоњен сваки вид пљачке грађана од стране власти,
чиме је ударен камен темељац увођењу диктатуре и обелодањено да судство не
суди непристрасно већ по мери странака на власти.
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Свим правним стручњацима који су нам се ових дана јављали и нудили
нам своју стручну помоћ јасно је да је образложење типично политичко.
"Највећи број није обухваћен..." не значи ништа друго него укидање везе између
уплаћеног доприноса и висине пензије, што је и противзаконито и
противуставно. Где то у Уставу и у Повељи ОУН пише да било ко има право да
узима од пензионера оно што су уплаћивали целог живота?! У Уставу, члан 84.
став 3 стоји: "ПРАВА СТЕЧЕНА УЛАГАЊЕМ КАПИТАЛА НА ОСНОВУ
ЗАКОНА, НЕ МОГУ ЗАКОНОМ БИТИ УМАЊЕНА". Управо је и овај члан
прекршен, јер стечена права која су остварена улагањем новца током радног
стажа, што је облик орочене штедње, којом се утврђује и пензијска основица, а
која је овим Законом умањена, што је и лаику јасно, очигледно је противуставно.
И на крају, у целом овом случају једино је добро што је иницијатива УСПС
уопште разматрана, јер је то могло да потраје и више година. Сада можемо да
идемо даље. За ову отимачину, као и за бруку и срамоту Уставног суда који се
претворио у политичку установу режима на власти постао је неизбежан
Европски суд за људска права у Стразбуру. На жалост показало се да овај суд
боље штити права наших грађана од Уставног суда Србије чији је посао био да
штити уставом загарантована права грађана од бахате власти.
Шта ће рећи судије Уставног суда Србије после пресуде Суда у
Стразбуру? Да ли ће моћи да остану на местима где су данас? Господо судије,
стидите се! Остаћете записани у историју бешчашћа.
У Београду, 28. 9. 2015.

Извршни одбор УСПС
---------------------

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СТАРИХ

Драги наши пензионери
СРЕТАН ВАМ ПРАЗНИК!
Светски дан старих лица који се обележава 1. октобра треба да подсети
све на то да постојимо, да смо генерација која је стварала и створила већину
благодати у којима се данас ужива, да смо ми изродили генерације великих
људи који свакодневно раде, васпитавају, оперишу и спашавају животе, уче
младе нараштаје да воле и бране своју земљу, као што су нас томе научили
умнији и вреднији током нашег живота.
Овај дан треба да укаже и на то да ми волимо своју државу коју смо
стварали, да волимо свој народ коме и данас помажемо, да наше нагомилано
знање и искуство и те како може да послужи, усмери и помогне. Овај дан
треба да подсети на то да на нас још могу да рачунају…
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Овај дан треба да подсети да је радост у давању,једнака радости у
примању, да ми добро знамо шта је то бити пријатељ у добру и у невољи, да је
лепо када имаш на кога да се ослониш и са неким осмех да поделиш.
Али, знамо и да старост није увек лепа. Болест и невоље кад закуцају на
врата,…радост бежи кроз прозор. Кад се нема за лек, ни честито за хлеб,
када вас страх за будућност надвлада, али не само своју будућност већ и
ваше деце и унучади, када немате сигурност у овоме што сте тешко и крваво у
рату извојевали – у своју државу. Онда вам старост буде сива
свакодневница…
Ми смо генерација која је научила да се бори. То је оно велико срце у
јунака које га краси. То је срце које куца за сваког доброг човека, за сваког
добронамерника, за оног који уме да разуме. Који уме нас старије да
разуме.
Помогли смо ми вама док смо стварали, док смо вас рађали, школовали,
градили и изградили, док смо вас пазили и волели. Помозите ви који сте нас
наследили, нама сада када треба да у смирају живота, колико год је могуће
уживамо у плодовима онога што смо створили, у гледању како нам генерације
стасавају, унуци расту и постају велики и добри људи…
Не одузимајте нам достојанство. Не одузимајте нам понос.
Прузите руку да нас преведете преко улице, уступите нам место у аутобусу,
осмехните се кад не умемо нечега да се сетимо, да нам срамота буде мања.
Имајте разумевања кад не умемо да баратамо новим технологијама…
Али се сетите да ћете и ви остарити, да ће доћи неке нове генерације које ће
сести на ваше место, које би требале да разумеју ваше потребе и жељу за
достојанственом и мирном старошћу. А старост не можете да избегнете. Она ће
доћи и пре него што мислите да треба да стигне.
Ми смо сада та старост… Али, ми смо још спремни да вама пружимо
руку. Хајде да заједно покажемо да поштујете све оно што смо ми створили.
Можете ви то. Ми смо вас научили.
Честитајте данас сваком старијем кога видите њихов празник.
Заслужили су.и те како су заслужили !!!
Проф. др Снежана Нена Шантић
заменик председника УСПС за град Београд
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Грађани Србије
Због тешког материјалног положаја пензионера, старих лица и
свих грађана Србије, у који смо доведени одлукама Владе Србије да
нам смањи пензије и плате и повећа трошкове живота, покрећемо
грађанску иницијативу за измену Закона о порезу на имовину, под
називом:

ОСЛОБОДИТЕ ПОРЕЗА
СТАН - КУЋУ У КОЈОЈ ЖИВИМО!
Грађани Србије имају најмања примања у Европи,
а плаћају најскупљи порез
Позивамо Владу Србије да престане да штити тајкуне и стране банке и
да новац за попуну рупа у буџету тражи од оних који су покрали
државу, а не од осиромашених пензионера, незапослених грађана и
оних који једва преживљавају
ПОТПИС НА ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ МОЖЕТЕ ДАТИ:
- Дечанска 14, VII спрат, соба 6, сваког радног дана од 10 до 13 ч, 333-5267
- На Чукарици, Пожешка 83а, I спрат, сваке среде од 10 до 14 ч, 062-8542-060
- На Врачару, Радослава Грујића 21, II спрат, четвртком 11 - 13 ч, 063-2526-30
- На Савском венцу, Светозара Марковића 79, II спрат,
уторком и четвртком 11 - 13 ч. 064-21-89-814
- Крајем седмице наши активисти дежураће на штандовима на почетку КнезМихаилове улице код Руског цара и на другим местима у граду.

Вашим потписом
помоћи ћете да заједно
зауставимо даљи нехуман однос
власти према грађанима
--------------------5

Поштовани читаоци,
У прилогу, као други документ, шаљемо вам нашу
Приступницу.
Можете је попунити и вратити на адресу са које
сте примили Е-Информатор.
Ми ћемо се потрудити да до вас стигне ваша
чланска карта.
Срдачан поздрав
Редакција
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ПОВОДОМ ПРЕСУДЕ УСТАВНОГ СУДА

Шта и како даље?
Поштовани чланови,
Користимо прилику, да све који читају наш
Е-Информатор, обавестимо да још нисмо званично добили
Одлуку Уставног суда Србије.
Та писана Одлука нам је потребна, да бисмо видели
какво је образложење такве одлуке, коју осуђује читава
стручна јавност у Србији.
Када будемо добили Одлуку, са најстручнијим људима
из области правне науке, разрадићемо даље поступање
Удружења синдиката пензионера Србије.
Сигурно је само једно - нећемо се зауставити на овоме.
Ми ћемо наћи начин да остваримо наша,
дугогодишњим радом стечена а Уставом гарантована
права.
Шта и како даље - о свему ћемо вас благовремено
обавештавати.
За све што вас интересује, можете нам постављати
питања мејлом или на горе наведене телефоне.
Срдачан поздрав
Редакција
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МАНИФЕСТ
КОМИТЕТА ЖЕНА СРБИЈЕ
ЖЕНЕ СРБИЈЕ СУ ДОСТОЈНЕ НАСЛЕДНИЦЕ ХЕРОИНА КОЈЕ
СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ ПОСТОЈАЊЕ СРПСКОГА РОДА ОД КАДА ПОСТОЈИ.
ЖЕНА У СРБИЈИ ЈЕ РАДНИЦА, ЛЕКАРКА, ПРОФЕСОРКА,
СПРЕМАЦИЦА,
КРОЈАЧИЦА,
УЧИТЕЉИЦА,
ЧОБАНИЦА,
НАУЧНИЦА… А, ПРЕ СВЕГА МАЈКА, СУПРУГА И ДОМАЋИЦА.
И СВЕ ТИТУЛЕ СВЕТА НЕ ВРЕДЕ АКО ПОСЛЕ ДУГИХ
ДЕЖУРСТАВА И ОПЕРАЦИЈА, НАПОРНОГ РАДА У ФАБРИЦИ, У
ШКОЛИ, У СУДНИЦИ, НИЈЕ СКУВАЛА РУЧАК, НАПРАВИЛА АЈВАР
И ПЕКМЕЗ ОД ШЉИВА, ДОЧЕКАЛА ДЕЦУ ИЗ ШКОЛЕ, МУЖА СА
ПОСЛА, УНУЧИЋЕ ИЗ ОБДАНИШТА… НЕ РАЧУНА ЈОЈ СЕ
ДОБРОТА И ПАМЕТ, ОБРАЗОВАЊЕ И ЛЕПОТА , АКО НЕ УМЕ СА
СВЕКРВОМ ДА СЕ СЛОЖИ. НЕ ПРИЗНАЈЕ ЈОЈ СЕ ТИТУЛА АКО ЈЕ
НЕ ПРИЗНА МУЖ У КУЋИ. НИКАДА НЕ СМЕ БИТИ УМОРНА, НЕ
СМЕ БИТИ ПРЕВИШЕ ДОТЕРАНА И МОРА ДА ЈЕ СКРОМНА.
А, У ЖЕНИ СРБИЈЕ ТЕЧЕ КРВ ХАЈДУЧИЦЕ ЧУЧУК СТАНЕ,
КУЦА
СРЦЕ НАЈВЕЋЕ ХЕРОИНЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
МИЛУНКЕ САВИЋ КОЈУ ФРАНЦУЗИ СЛАВЕ А СРБИ ЗАБОРАВЉАЈУ.
У ЊОЈ
ЈЕ СРЦЕ МАЈКЕ КОЈА ЈЕ НЕМАЧКЕ ТЕНКОВЕ
ЗАУСТАВЉАЛА ДА СПАСЕ ДЕТЕ. У ДУШУ ЖЕНЕ ИЗ СРБИЈЕ СТАНЕ
ЦЕЛО ЧОВЕЧАНСТВО. У ТОПЛИНИ ОКА ЖЕНЕ ИЗ СРБИЈЕ
ПРЕСЛИКАВА СЕ ЈУТАРЊЕ СУНЦЕ.
ЖЕНЕ У СРБИЈИ СЕ РАЂАЈУ СА ПОНОСОМ. ТАКО И УМИРУ.
НИ БОЛ ИХ НИКАДА НИЈЕ СЛОМИО, НИ СОЛУНСКИ, НИ СРЕМСКИ
НИ БИЛО КОЈИ ФРОНТОВИ. ЖЕНЕ У СРБИЈИ СУ БОРЦИ БЕЗ
УМОРА, БЕЗ ОТЕКЛИХ НОГУ, БЕЗ БОЛА У ЛЕЂИМА, БЕЗ ТУГЕ У
СРЦУ И СА БЕСКРАЈНОМ ЉУБАВЉУ КОЈУ НЕСЕБИЧНО ДАЈУ.
СВИМА. ПАМТЕ ДУГО, ЛЕПО И БОЛНО, ПАМТЕ РАДОСТ, А ЗЛО
ЗАБОРАВЉАЈУ… РАЂАЈУ ДЕЦУ ОЧЕВИМА, А ГАЈЕ ИХ У НЕДРИМА.
ЖИВЕ ЖИВОТ СВОЈЕ ДЕЦЕ, СВОГА МУЖА, СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ.
И ТАКО ЈЕ ОД КАДА ПОСТОЈИ СВЕТА И ВЕКА. ТО СЕ НЕЋЕ
ПРОМЕНИТИ. ЖЕНА СРБИЈЕ ЈЕ СРБИЈУ РОДИЛА. БЕЗ ЊЕ НЕМА
МАРКА КРАЉЕВИЋА, ХАЈДУК СТАНКА, САВЕ КОВАЧЕВИЋА,
МИХАЈЛА ПУПИНА, ВЛАДЕ ДИВЦА, НОВАКА ЂОКОВИЋА… БЕЗ ЊЕ
НЕМА БУДУЋНОСТИ ОВОГ НАРОДА.
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А ОД ДАВНИНА СМО НАУЧИЛЕ ДА ,,КАД МАЈЦИ ДАЈЕШ - ЊОЈ
СЕ ОДУЖУЈЕШ. КАД ДЕЦИ ДАЈЕШ - ЊИХ ЗАДУЖУЈЕШ".
БЕЗ БОРБЕ НЕ УМЕМО НИ КАДА МЛАДОСТ ПРОЂЕ, ЛЕПОТА
УСАХНЕ, А БОЛЕСТ ПОКУЦА НА ВРАТА. МИ СМО ЖЕНЕ ХРАБРЕ,
ПОШТОВАЊА ВРЕДНЕ, СЛОБОДЕ ЖЕЉНЕ А ДУШЕ ШИРОКЕ И
ЧЕДНЕ.
У ОВОМ ЗРЕЛОМ ДОБУ КАДА ТРЕБА ДА УЖИВАМО ПЛОДОВЕ
ЖИВОТНИХ ДЕЛА, И ДАЉЕ СМО НА СТУБУ ОДБРАНЕ СВЕГА ШТО
СМО СТВОРИЛЕ И СТЕКЛЕ, ШТО СМО РОДИЛЕ И ИЗНЕДРИЛЕ, ШТО
СМО ВОЛЕЛЕ И ЗА ШТА СМО СЕ БОРИЛЕ. СТАЈЕМО УЗ РАМЕ
ЖЕНАМА ЕВРОПЕ У БОРБИ ЗА БОЉЕ СУТРА НАШЕ ДЕЦЕ, А ЗА
НАШ МИРАН СМИРАЈ ЖИВОТА КОЈИ ЋЕ НЕМИНОВНО ДОЋИ. А
ДОТЛЕ, НАШ ЋЕ СЕ ГЛАС ЧУТИ КОЛИКО ГОД НАС У ТОМЕ
СПРЕЧАВАЛИ, ЈЕР ИМАМО ЖАРА У СРЦУ, СНАГЕ У РУКАМА,
ИСКУСТВО, ПАМЕТ И ВИЗИЈУ БОЉЕ БУДУЋНОСТИ.
ПЕНЗИЈА НИЈЕ КРАЈ… ОНА ЈЕ ПОЧЕТАК БОРБЕ ДА
САЧУВАМО ОНО ШТО СМО СТВОРИЛЕ И СТЕКЛЕ, РОДИЛЕ И
ИЗНЕДРИЛЕ.
У СРБИЈИ Н А Д А НИКАДА НЕ УМИРЕ !
ЖЕНЕ ЕВРОПЕ БУДИТЕ УЗ НАС !!!!!
Извршни одбор Комитета жена УСПС

У Удружењу синдиката пензионера Србије делује и Комитет жена.
Ова организација је пуноправни члан Комитета жена Европе који своје
активности спроводи у саставу ФЕРПЕ.
Наш Комитет жена ће своје стогодишње синдикално искуство обогатити
искуствима синдикалних и сличних организација Европе у циљу лакшег
решавања нагомиланих проблема жена у Србији.
Позивамо све жене, које су заинтересоване за сарадњу са нашим
Комитетом жена, које су спремне да активно раде на побољшању општег
положаја жена у Србији, да се јаве редакцији.
Редакција
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