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Свим женама
честитамо празник
8. март

Извршни одбор УСПС

Међународни дан жена
Међународни дан жена или, колоквијално, Осми март, дан је
посвећен женама и слави се сваке године 8. марта. Овај дан је настао као
дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и
мушкараца. Швајцарска је последња земља у Европи која је увела право
гласа женама (1972).
Многе жене, као на пример суфражеткиње, заступале су идеју већих
женских права. Ипак, први национални Дан жена обележен је 28.
фебруара 1909. у Сједињеним Америчким Државама након декларације
коју је издала Социјалистичка партија Америке. Августа исте године
организована је Међународна конференција жена социјалистичке Друге
интернационале. Инспирисана америчким делањем поводом овог
питања, Немица Луиз Циц предложила организовање Међународног дана
жене.[1]
Како она није била у стању да своје идеје спроведе у дело,
иницијативу за тај празник преузела је немачка феминисткиња и
комунисткиња Клара Цеткин (1857—1933). Цеткинова се борила за права
жена од 1889, а предлог је јавно изнела тог августа у народној кући,
данас познатој као Унгдомсхусет. Прво обележавање дана било је 18.
марта 1911. у Аустрији, Немачкој, Швајцарској и Данској, док су га
обележиле многе демонстрације уз феминисткиње широм Европе. Овај
празник је прихваћен у свим социјалистичким земљама након што
је Александра Колонтај убедила Лењина да овај празник прихвати као
државни. Ту праксу је преузела и послератна СССР и њене савезнице
(укључујући и СФРЈ).[1][2]
Као међународни дан жена, осми март (по први пут тачно одређени
датум), прихваћен је 1917. године. Уједињене нације су од 1975. године,
коју су прогласиле за Међународну годину жена и службено почеле
обележавати Међународни дан жена. У међувремену су уведене
институције као што су трудничко боловање, ограничење рада жена у
трећој (ноћној) смени, иста плата за исти рад, право гласа и многе друге.
Обично се прославља даривањем жена цвећем.[1]
Почеци прослављања овог дана имали су јасну политичку боју, што
сведочи и приложена разгледница која се продавала у СССР. Тако на
њему пише: Осми март је дан побуне радних жена против кухињске
робије. Реци НЕ угњетавању и празнини духа рада у
домаћинству. Ипак, мотиви су касније измењени, па су за наредне
године коришћене слике мимозе, совјетске женске биљке. Уз то је у свим
државама нестала политичка нота, те Дан жена више није искључиво
празник за комунисте.[3]
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ЕВРОПСКА ФЕДЕРАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА И СТАРИХ ЛИЦА
КОМИТЕТ ЖЕНА ФЕРПЕ

Равноправне плате
и достојанствене пензије

Време је да вратимо право значење овог празника за
равноправност жена, посебно жена пензионерки и
старијих особа.
Да се плате запослених жена изједначе са платама
мушкараца - за исти посао и исту школску спрему.
Позивамо све грађане на борбу против насиља било
које врсте и равноправност старијих жена у друштву и
у породици
СВИМ ЖЕНАМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН ОСМИ МАРТ!
ФЕРПА
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КАДА НЕПРАВДА
ПОСТАНЕ ЗАКОН

ПРОТЕСТ
ПОСТАЈЕ ТВОЈА
ДУЖНОСТ
"Шта год да се збива
драги пријатељи, имајте у
виду једну ствар коју вам
гарантујем: ПЕНЗИОНЕРИ
ЋЕ БИТИ ПОСЛЕДЊИ У
ЧИЈА ЋЕ ПРАВА БИЛО КО
СМЕТИ ДА ДИРА У ОВОЈ
ДРЖАВИ. Боље с наше грбаче да се скида све што
може, а пензионерима нема шта да се узима" Александар Вучић, председник Владе Србије

Уторак, 28. март у 11 ч
Трг Николе Пашића
ВЕЛИКИ НАРОДНИ
МИТИНГ
ДОЂИТЕ!
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ПЕНЗИОНЕРИ НЕЋЕ ГЛАСАТИ
ЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА
Удружење синдиката пензионера Србије, као организација самостална и
независна од власти, политичких странака, партија и коалиција, али која није
аполитична кад су у питању витални интереси људи који живе од својих пензија позива све пензионере Србије, да у недељу, 2. априла 2017. године масовно изађу на
председничке изборе и свој глас дају оном кандидату који се залаже да се
пензионерима врати оно што им је отето.
Никада се у историји Србије, бар колико ми памтимо, није десило да
било којој власти падне на памет да тако бескрупулозно насрне на личну
имовину пензионера. Било је замрзавања плата и пензија, али овакву
бесрамну и бахату крађу - историја није забележила.
Већ неколико година говоримо да је обесно и безобразно отимање од
пензионера неуставно, економски неоправдано и људски неморално. Пензије
нису социјална категорија, како то мисли Вучић и његов режим, него су то
зараде остварене из рада. Нико нема право да пензионерима одузима оно
што су они сами створили. Једино су тоталитарни системи уверени да ће
боље трошити новац од оних којима тај новац припада. Пензионерима не
треба Вучић који њиховим новцем одржава сопствену власт.
Вучић и његова коалициона клика гурнули су пензионере у беду,
пљачкају их и лажу. Пензионери су за њих непотребан баласт. Стари људи су
одбачени и понижени. Многи гладни, боси и болесни. Неки доведени до
просјачког штапа. Као да су они криви за овакво стање.
Не само да је власт од 700 хиљада пензионера отела део пензија,
него су свим пензионерима укинули усклађивање пензија са
трошковима живота, а намеравају да бање и специјалне болнице које су
у власништву свих пензионера продају Арапима.
Одузимање од старих људи је злочин и за тај злочин Вучић мора да
плати губљењем избора. Пензионери су њему потребни само у кампањама да
их лаже и маже. Не наседајмо на његове трикове и празне приче о
патриотизму и економском просперитету у које ни он сам не верује.
Патриотизам није партијско запошљавање и паразитски систем вредности,
самовоља, урушавање институција система, спутавање слободе медија,
корупција, то нису тајни уговори, нити давање субвенција странцима, већ је то
чување природних и свих других ресурса за наредне генерације. Патриотизам
је бесплатно здравство и школство, давање државне земље домаћим
произвођачима, а не бесрамна продаја радника који као робови раде за
најниже могуће плате.
Од како су у Скупштини Србије изгласани закони о крађи
пензионерских пара, Синдикат пензионера је пратио, без икаквих идеолошких
предрасуда, како су се поједине странке и народни посланици понашали. На
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посланике Вучићеве коалиције, а посебно на ПУПС, не треба трошити речи.
Ваљда је свима јасно. Али, зато смо захвални свим посланицима опозиције,
од левог до десног дела политичког спектра, који су критиковали однос власти
према пензионерима. Посебно истичемо раније посланике Јанка
Веселиновића из "Покрета за преокрет", и Борка Стефановића из "Левице
Србије", као и садашње посланике Бошка Обрадовића из "Двери" и Сашу
Радуловића из "Доста је било". Од новембра 2014. године, када је власт
насрнула на старе, обраћали смо се свим институцијама: министарствима,
судовима, председнику и премијеру, како бисмо на правно валидан начин
заштитили интересе пензионера. Само је омбудсман Саша Јанковић јасно
указао да је смањивање пензија урађено и спроведено на незаконит и
противуставан начин.
Такође, анализирали смо програме и изјаве свих кандидата за
председника Србије, у делу који се односи на пензионерску популацију. Зато
вас позивамо и предлажемо да у првом кругу избора, по својој свести и
савести, слободно гласате за једног од следећих кандидата које смо, у
овом моменту, поређали по азбучном реду презимена. То су Јанковић
Саша, Јеремић Вук, Обрадовић Бошко, Радуловић Саша и Сремац
Данијела.
Синдикат пензионера залаже се за слободну и демократску Србију,
државу без сиромаштва, без насиља и страха, Србију у којој функционишу
институције и владају право и закон. И зато позивамо пензионере да свој глас
недају Александру Вучићу који вара пензионере, краде њихову имовину и
уништава институције.
Ослобођени страха, гласаћемо за бољу будућност нас, наше деце и
наших унука. Што нас више изађе, Вучићеве шансе су све мање. До сада смо
живели у страху и понижењу, а од сада ћемо живети у нади.
Урадимо праву ствар и Александар Вучић неће проћи!
Удружење синдиката пензионера Србије
---------------------

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА
У времену економске кризе коју нико не зауставља, у времену када
је актуелна власт енормно задужила државу, када су социјалне прилике
горе него икада, када се од рада не може живети, када млади школовани
стручњаци листом одлазе у иностранство, када се распала средња класа,
када је све већи број сиромашних и гладних, а редови пред народним
кухињама све дужи...

6

а уочи предстојећих избора за председника Србије, Синдикат
пензионера Србије, обраћа се кандидатима за одређене функције,
странкама, партијама и коалицијама али и свим пензионерима и старијим
лицама, са сопственом
ПРЕПОРУКОМ СТРАНКАМА И ПЛАТФОРМОМ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ
ИЗБОРЕ
1. Странкама, партијама и покретима препоручујемо да формирају
велику народну коалицију и ставе општи интерес на прво место.
Предлажемо им да се у другом изборном кругу уједине око заједничког
кандидата за председника Србије; да заједнички наступе на изборима у
Београду и другим локалним самоуправама. Поштујте једни друге, без
обзира на идеолошке разлике.
2. Ми пензионери хоћемо поштенију, бољу и одговорнију власт и
њену стриктну поделу на законодавну, извршну и судску, хоћемо
изграђене државне институције, успостављену владавину права,
медијске слободе, заштиту права мањинских заједница, али и
равноправност свих грађана, хоћемо социјалну политику примерену 21.
веку. Залажемо се за функционисање уставно-правног система Србије
као најважнијег услова за остваривање права сваког грађанина, борбу
против криминала, пореских утаја и сиве економије. Тражимо
поништавање свих закона, усвојених у Народној скупштини Србије,
којима се врши дискриминација пензионера и старих лица и отимање
наше имовине. Хоћемо стручну, независну и грађанима на услузи
државну администрацију, а не удомљене партијске послушнике...
3. Полазећи од расположења, потреба и захтева како свог чланства
тако и најшире пензионерске популације, Синдикат пензионера Србије,
као услов за давање јавне подршке оним појединцима, странкама,
партијама, покретима, удружењима грађана и коалицијама које су биле
против пљачке пензионера и урушавања система пензијског осигурања, а
које ће учествовати на предстојећим изборима упућује своје захтеве који
се, пре свега односе на економско-социјални положај пензионера и
старијих лица:
- Да се поново покрене иницијатива за поништење Закона о
привременом начину исплате пензија којим је девастиран постојећи
систем пензијског осигурања и да се у целини исплате одузети износи
пензија за период од почетка примене до поништења Закона.
- Да се покрене иницијатива за поништење Закона о изменама
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, са додатним чланом 80б
којим су блокиране одредбе о усклађивању пензија два пута годишње,
чиме је нарушена не само економска сигурност свих пензионера, него и
Европска социјална повеља.
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- Да се у сарадњи и консултацијама са Синдикатом пензионера
Србије донесе нови Закон о пензијско-инвалидском осигурању, као и ПИО
фонду који треба да прерасте у инвестициони фонд.
- Да се у Народној скупштини Републике Србије инсистира на
доношењу или предложи текст Закона о пореклу имовине.
- Да се у управним и надзорним одборима ПИО фонда и
Здравственог фонда обезбеди учешће представника Синдиката
пензионера Србије.
- Да се утврди право на потпуно бесплатну здравствену заштиту као
и бесплатни лекови за све пензионере чија пензија не прелази 25.000
динара.
- С тим у вези, неопходна је израда и имовинске, односно социјалне
карте грађана како би се одредила јасна и прецизна пореска политика.
***
Дакле, Синдикат пензионера Србије ће све пензионере и чланове
њихових породица, али и све категорије грађана позвати:
а) да у што већем броју обавезно изађу на изборе;
б) да не гласају за кандидате странака, партија и коалиција које су
учествовале у пљачкању пензионера и
в) да у складу са својим личним интересима гласају за оне
кандидате који су спремни да прихвате платформу и захтеве Синдиката
пензионера Србије као и нашу препоруку из тачке 1 овог документа.
Удружење синдиката пензионера Србије
---------------------

ПОЛИТИКА - ПОГЛЕДИ

Економскe уцене у Србији
Неопходан нам је широк друштвени консензус око нове економске
политике и плана развоја, којим би се грађани извукли из
зачараног круга сиромаштва и зависности од извршне власти
Аутор: Никола Јовановићуторак, 07.02.2017.
У јавности се увелико говори да је у нашем друштву изузетно повишен
ниво агресивности последњих година, али се не објашњава довољно
феномен економског насиља, као њен најперфиднији и најпогубнији вид.
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Економско насиље у Србији се састоји у држању грађана у незавидној и
несигурној економској ситуацији како би се они лакше контролисали и
усмеравали у жељеном правцу. У доказивању ове тезе, почећу од
најосновнијих ствари.
Шта је циљ и резултат званичне економске политике? Та политика је у
потпуности усмерена ка постизању макроекономске стабилности, али
стабилности остварене на минималном нивоу животног стандарда и
јавних услуга. Када погледамо главне параметре, видећемо да се циљ
званичне политике углавном своди на буџетски суфицит, док их нема
нити се очекују озбиљне промене у погледу реалног повећања
запослености, осетнијег скока стандарда, или економског развоја.
Формални пад незапослености се не остварује кроз повећан ниво
инвестиција или стављањем у погон неискоришћених привредних
потенцијала, већ кроз одлив радно способних људи из земље и ухлебљење
страначких кадрова у јавном сектору. То објашњава чињеницу да
номинално бележимо пад незапослености, упркос константном изостанку
озбиљнијег раста друштвеног производа. У преводу, људи се
запошљавају, али на непроизводним местима, или још горе – ван Србије.
Просечна плата нижа је од онога што се јавно саопштава, јер наш систем
не обрачунава плате у малим и средњим предузећима, као ни оне код
предузетника. Када искључимо странце који за велике наднице раде овде,
видимо да је стандард наших грађана изузетно низак и не бележи
побољшања.
Несигурност се продубљује. Изменама Закона о раду из 2014. године
олакшана је могућност давања отказа без конкретног разлога и
онемогућена је адекватна правна заштита запослених. Страни
инвеститори с благословом владе нуде претежно уговоре на ограничено
време, док су у јавном сектору већина функционера и директора
постављени као вршиоци дужности, у очекивању дефинитивног амина
владе. Познати су и случајеви доцената и ванредних професора који се
због партијске неподобности не бирају у звање редовних професора како
би им се индиректно ограничила слобода говора.
Због чега се раде овакве ствари и шта је последица такве политике?
Последица је да и поред похвала међународних финансијских
институција грађани остају укопани у сиромаштву и неизвесности,
најчешће без сталног посла и с неадекватним примањима – ако их
уопште имају. Тиме не само да им је угрожен елементарни квалитет
живота, већ су доведени у однос апсолутне зависности од извршне власти.
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Наиме, уколико грађанима није омогућено да самостално остваре
материјалну сигурност и финансијску независност, онда они зависе од
добре воље странке на власти и принуђени су да тргују својом слободом,
достојанством и мишљењем, зарад пуког преживљавања. Странка на
власти ту егзистенцију обезбеђује кроз партијско запошљавање, кроз
партијско лечење или партијску социјалну помоћ (дрво за огрев,
концентрат, брашно итд.).
Систем у коме егзистенција зависи од хира појединаца на власти, а не од
личних заслуга грађана, јесте систем који слободне људе претвара у
робове, а еманциповане личности у зависна бића. У таквом систему нема
истинске демократије, нити здраве политичке и тржишне утакмице.
Наши актуелни управитељи су, у великој мери, дошли на власт у
оправданом гневу ,,губитника транзиције” и обесправљених радника, али
не чине ништа да њихов статус унапреде. Напротив, утисак је као да им
одговара чињеница да обнова средње класе и синдикалног удруживања
није ни почела.
Поменути бес и даље усмеравају према својим претходницима или,
напросто, чекају да време прође и народ изгуби енергију да се и даље
буни и тражи стварне промене.
Парадокс је утолико већи што су данашњи управитељи ангажовали неке
од најомраженијих људи из претходне власти, и то оне који су имали
значајну улогу у процесима приватизација, док и даље грме ,,против
ДОС-а” и скрећу пажњу с чињенице да већ скоро пет година имају
неомеђену власт у земљи.
Много показатеља говори у прилог томе да власт заправо уопште не
занима развој земље и еманциповање људи, и да им одговара ово
својеврсно ,,в. д. стање” у коме се налази читава земља. У оваквој
ситуацији, Србији је неопходан широк друштвени консензус око нове
економске политике и плана развоја, којим би се грађани извукли из
зачараног круга сиромаштва и зависности од извршне власти. Више
никада не треба да се нађемо у положају да људи страхују од инструкција
партијских функционера и да су принуђени да буквално на пијаци
продају своје гласачко право.

Програмски директор ЦИРСД
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РАД ЗДРАВСТВЕНЕ КОМИСИЈЕ УСПС

Предлози Здравствене комисије УСПС
за решавање уочених проблема
Налажење фалсификованих лекова у промету. - Побољшање текста
декларисаног упутства за употребу лека
Проблем налажења тзв. "фалсификованих лекова" у промету, познат је и
више пута коментарисан у јавности. Фалсификовани лекови су они који се
својим карактеристикама и документима о регистрацији, не уклапају у оно што
Закон регулише.
Не улазећи у то шта све дефинише фалсификоване лекове, јер то је
посебна тема, овом приликом указујемо на оно што је најважније за регуларност
у систему, а то је:
- промет лекова је изузетно добро регулисан и покривен потребним
прописима, те у томе нема непознатих у смислу како овај изузетно важан сектор
треба да функционише;
- стидљиво пролазе у јавност коментари да, поред обавеза које по том
питању носе службе царине, полиције, надлежне здравствене инспекције и
здравствене институције, као што су Агенција за лекове, Фармацеутска комора,
Службе јавног здравства задужене за праћење и ових питања, долази до
озбиљних проблема на које медији често указују.
На пример:
- водите рачуна да не купујете на пијацама или преко интернета и сл. јер се
излажете ризику који нисте у стању да контролишете;
- ако је ова појава узела маха, значи да су заказале оне карике у ланцу које
су наведене, јер у области промета лекова законска регулатива је добра и ако
свако у систему ради свој посао, немогућа је појава већих поремећаја и
функционисање система промета лекова;
- мишљење стручне јавности није и не може бити другачије од наведеног;
према томе задатак је државних органа, а у овом систему министарства здравља
и министарства трговине да обезбеде исправност лекова у промету у складу са
законским прописима, што је у складу са добром праксом у земљама где су
овакве појаве под контролом. На томе ће бити захвални пре свега грађани, али и
произвођачи и прометне организације које раде свој посао како треба. Кад се
заведе ред у овој области, обавеза је да се то даље одржава.
Предлози су добронамерни, а потичу из добре праксе у нашој земљи, кад
су овакве појаве биле минималне.
2. Руковођени такође броним примедбама и мишљењем стручњака,
указујемо да, кад је у питању израда упутства које иде уз сваки произведен лек,
такође треба извршити измене како би се постигло да, пре свега грађани немају
проблем у коришћењу упутства за употребу лека, јер је оно саставни део лека, и
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то посебно значајан. Отуда често сами пацијенти се много жале да садашњи
начин израде упутства показује велику шароликост код разних произвођача, што
значи да не постоји јединствена матрица како упутство треба да изгледа да би се
лек користио правилно а да при том не ствара проблем ии недоумице код самих
корисника.
Због неадекватне обраде података који се односе на лек, у време док су сви
произвођачи лекова у бившој Југославији поштовали јединствени пропис о
начину коришћења лека, показало се био је много једноставнији и
сврсисходнији. То значи да се пацијенту на правилан начин предоче подаци
везани за особине лека, паковање, састав, примену, дозирање, споредна и
нежељена дејства.
Упоређивањем упутстава о примени лека разних произвођача, приметиће
се да:
- поједина упутства су предуга, да су преписани многобројни литерални
подаци на стручној терминологији, која често пацијентима уопште није јасна.
Недавно је ово питање коментарисано у дневним новинама "Политика" јер
су се грађани жалили да су слова којима је писано упутство тако ситна да је
потребна лупа за читање, а то је зато што је захваћено много литералних
података који у нормалан формат треба да стану.
Посебан проблем опет литералних података о нежељеним и споредним
дејствима, који очигледно је, служе као свака заштита произвођача па и лекара
од било каквих компликација у примени лека, чега у пракси нема много и не
треба да буде.
Отуда оваква дужина овог текста, до те мере збуни пацијента који често
закључи да му је боље да тај лек уопште не узме, него да му се деси нешто од
наведеног и да тај страх од примене лека створи страх и одбојност, до чега не
треба да дође.
Упутство о примени лека, треба да садржи све релевантне податке по мери
ис јасноћи, тако да пружи информације пацијенту просечног образовања и поучи
га како да тај и друге лекове користи, као и да са стручног аспекта буде
прихватљив тј. да садржи битне, тачне и довољне информације саопштене на
пријемчив начин.
Мислимо да се и овим питањем треба позабавити и наћи меру, користећи и
искуства других земаља.
mr sci spec. ph Душанка Миљевић

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

Ако желите да добијате наш Е-Информатор пријавите се
на: 062-8542-060 Љубиша Бабић или Ljbabic@yahoo.com

---------------------
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ПРИЈАТЕЉИ
УДРУЖЕЊА СИНДИКАТА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ
адвокат Милица Копривица
064-1843-712
адвокат Десимир Мрдовић
060-610-7110
адвокат Зорица Тршић
026-621-362
064-592-4692
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За више информација, посетите наш сајт:
USPS.ORG.RS
ту ћете наши наш Статут, програмска документа,
приступницу и друго.
Телефон УСПС: 011-333-5267
Београд, Дечанска 14. VII спрат, канцеларија број 6
Ваша питања можете послати мејлом на следеће адресе:
Sindikat.penzionera@gmail.com
или
Ljbabic@yahoo.com
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