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Саопштење и позив на протест „Ставимо тачку на пљачку пензионера” 

  
Поштовани, 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружење 

синдиката пензионера Србије 22.2.2018. године у 12,05 часова,  на Тргу 

Николе Пашића у Београду, организују протест под називом „Ставимо тачку 

на пљачку пензионера“.  Протестом у оквиру кампање „Ставимо тачку на 

пљачку пензионера“ обележавамо  две године од предаје иницијативе 

Уставном суду Србије за оцену уставности Закона о привременом уређивању 

начина исплате пензија.   

  
Циљеви протеста:  
  

Исказивања незадовољства оштећених пензионера доношењем, применом 

Закона о неусклађивању и смањењу пензија, изменом начина управљања 

фондом ПИО, опструкцијом Уставног суда Србије у оцењивању њихове 

уставности и манипулацијама које се врше са пензионерима од стране 

представника извршне и законодавне власти као и начином извештавања 

РТС о смањењу пензија и дискриминацији пензионера. 

Захтеви протеста: 
  

1.Уставни суд Србије да под хитно разматра Иницијативу за оцену 
уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија из 
2016. године, жалбе на Решење о одбацивању иницијатива за оцену 
уставности Закона и Уставних жалби на Закон, достављених од стране 356 
грађана у 2014. години.   

2.Председник Србије као председник најаче парламентарне странке покрене 
иницијативу за укидање Закона и доношење Закона о повраћају 
неисплаћених делова пензије, 

  

3.Влада Р. Србије Народној скупштини Србије предложи:  
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3.1.Закон о поништењу Закона о привременом уређивању начина исплате 

пензија,  

3.2.Закон о изменама Закона о ПИО којим би било успостављено редовно 
усклађивање пензија због раста цена и БДП, изменили одређени чланови 
закона тако да у Управном одбору фонда ПИО, представници пензионера и 
садашњи запослени имају већину и брисане одредбе којима се трајно 
смањује пензија због превременог одласка у старосну пензију са 40 година 
стажа.  
У току протеста планирамо протестну шетњу до Председништва и Уставног 
суда Србије. 
Протест организујемо пре свега да још једном искажемо своје 

незадовољство и неслагање са реформама које су почеле и трају на рачун 

пензионера. 

У кампању „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ се укључило преко 150 

000 оштећених пензионера са циљем да се правним путем изборимо за наша 

права. На протесту ћемо представљати и све њих који су пред фондом ПИО, 

Дражавним правобранилаштвом и парничним судовима започели поступке 

заштите својих права.  

Протест је  још један позив актуелној власти да се уразуми, да поништи 

Законе о неусклађивању  и смањењу пензија, подржављењу управљања 

фондо ПИО и трајном кажњавању пензионера који одлазе у превремену 

старосну пензију са 40 година радног стажа. Да на законски начин уреди 

повраћај неисплаћених пензија и тако спречи огромне трошкове којима ће се 

изложити буџет Србије. 

Ваша подршка нам је важна јер се само удружени можемо борити против 
урушавања уставног поретка и дискриминације пензионера, старих лица и 
свих других грађана Србије.  
Позивамо медије да објаве позив на протест и тако нам помогну у разбијању 
медијске блокаде.   
  
Добро дошли на протест! 
  
Председништво 
 


