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Р  Е  З  О  Л  У  Ц  И  Ј  А 
Независног удружења пензионера јавних служби Србије 

 
         Независно удружење пензионера јавних служби Србије је члан 
„породице“ Независног синдиката јавних служби Србије, основаног са циљем 
да заштити најстарије генерације на у делу социјалне, економске и правне 
помоћи. Наш идеолошки циљ је борба за солидарност генерација, социјалну 
правду, пуну запосленост, праведну расподелу друштвеног богатства као и 
против свих врста дискриминације. Сви чланови наше организације стоје 
„раме уз раме“ са радницима и омладином у борби за елиминисање 
незапослености и остваривање пуне запослености и за социјалну, демократску 
и грађанску државу. У овој Резолуцији, за коју тражимо подршку свих 
грађана наше земље, скрећемо пажњу и на сва документа о правима старих 
људи које је потписала наша земља и на чињеницу да без спровођења овог 
документа нема уласка у Европску заједницу. То су права старих људи на 
материјално безбедан и човека достојан живот, као и активно учешће у развој 
друштва. Глас пензионера мора бити прихваћен од оних који одлучују, а 
нарочито по питању пензијског и здравственог осигурања, као и других 
питања од посебног интереса за нашу групацију.  
         Напомињемо да у Србији има преко 1.600.000 пензионера и да нећемо 
дозволити да нас неко игнорише и не слуша оно што говоримо, да нас 
остављају да умиремо у беди и сиромаштву, јер док живимо имамо право 
гласа. Пензије су лична својина и економско право грађана стечено у радном 
односу уплатама дела плате у ПИО фонд. Карактер пензије представља 
принудну штедњу грађана, за старост и у функцији је социјалне заштите тих 
лица у старости. Како је брига о животном стандарду грађана један од 
основних задатака државе, држава је у обавези да законима регулише ова 
људска права и обавезе према најстаријим грађанима. 
         Универзална декларација Уједнињених нација о људским правима у 
члану 25. предвиђа да „свако лице има право на стандард живота који 
обезбеђује здравље и благостање његово и његове породице, укључујући храну, 
одећу, стан и лекарску негу“. Фонд Пензијско инвалидског осигурања 
запослених је организација у којој запослена лица уплаћују део својих плата у 
виду доприноса утврђених законом, па самим тиме имају право да врше 
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контролу над овом средствима и законитост трошења тих средстава. Дубоко 
смо свесни колико је озбиљна криза која је захватила цео друштвени систем, 
па самим тиме и пензиони и желимо да помогнемо Комисији за израду Закона 
о ПИО и помогнемо у активностима око реформе пензијског система. Ово 
учешће Независног удружења пензионера јавних служби Србије је утемељено 
на социјалној правди и гарантовано Уставом (члан 1) Републике Србије.  
         Облик и садржина наших захтева заснована је на анулирању постојећих 
законских решења и уредби, као и захтевом за већом ажурношћу на релацији 
ПИО фонд – Влада Србије. Како времена за чекање нема, предлажемо седам 
сегмената, које видимо као генезу за излазак из кризе пензијског система. 
Напомињемо да се буџет Србије не спомиње у негативном контексту 
реализације наших захтева. 
         Захтеви су следећи: 

1) Индексација пензија 3x1 (социјална правда) 
2) Линеарна примена повећања пензија 1x1 (свима једнако) 
3) Да се имовинско стање ПИО фонда сведе на законску основу (бање, 

рекреациони центри, итд.) чиме би се фонду обезбедила додатна и 
велика финансијска подршка 

4) Да се изврши ревизија просторија, стамбених зграда ПИО фонда, датих 
Савезу пензионера, односно ПУПС-у и да се провери да ли је та имовина 
прешла у њихово власништво. Тражимо и одговор на питање ко убира 
закупнину у тим просторима. (финансијска средства) 

5) Да се изврши ревизија просторија ПИО фонда дата у закуп правним 
лицима (агенције, адвокатске канцеларије, итд.) Ко убира закупнину? 
(финансијска средства) 

6) Да се у ставу 4. члана 155. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању поред речи „Удружења пензионера основана на нивоу 
Републике“, дода „и репрезентативним синдикатима пензионера на 
нивоу Републике Србије“. Разлог допуне Закона је елиминација кршења 
људских права и дискриминације људских права у складу са 
идеологијом и вредносним ставом Синдиката пензионера. Такође 
предлажемо додатну законску регулативу која гласи: „Вршити ревизију 
репрезентативности сваке три године“ (у питању су старост чланова 
ових организација, односно поодмакле године живота) 

7) Да се укину националне пензије, јер смо пред Уставом Републике Србије 
сви једнаки (члан 21.) 

 
         У нади да ће наши захтеви и у њима садржани предлози заокупити 
Вашу пажњу и од стране Комисије бити размотрени, молимо Вас да на основу 
овог дописа позовете представнике Независног удружење пензионера јавних 
служби Србије, како би детаљно образложили ове захтеве. Једно је сигурно, а 
то је да од наших захтева нећемо одустати! 
 
 
Београд, 06.10.2010.год.                                Независно удружење пензионера 
                                                                                 јавних служби Србије 
 
                                                                      Јеленко Крајован, председник, с.р. 
        


