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Саопштење о току кампање Ставимо тачку на пљачку пезионера 

Покретање судских парница за накнаду штете због смањења пензија од новембра 

2014. године 

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије је почетком новемра 2017. 

године покренуло кампању „Ставимо тачку на пљачку пензоинера“ са циљем да се 

оштећени пензионери упознају са висином штете која им је нанета смањењем пезнија и 

покрену судске поступке ради заштите стечених права односно пензије као имовине. 

Кампања је покренута и због опасности да се најављеном реформом пензионог система и 

изменама Закона о ПИО неуставно привремено смањење пензија утврди као трајно. 

Планом кампање предвиђено је непосредно обраћање оштећених пензионера Фонду ПИО 

са захтевом за достављање Уверења о начину исплате пензија у периоду смањења и 

Државном правобранилаштву са предлогом за мирно решење спора и захевом да држава 

уместо фонда ПИО надокнади неисплаћене делове пензије са каматом. После обраћања 

државном правобранилаштву пензионери склапају споразум са једном од 

предложених  адвокатских  канцеларија о заступању пред домаћим судовима, ЕСЉП у 

Стразбуру и Комитетом за социјална права СЕ. Удружење са адвокатским канцеларијама 

које подржавају кампању има споразуме о сарадњи којима су права оштећених пензионера 

у  заступању посебно утврђена. У кампањи која још увек траје фонду ПИО се обратило 

преко 150.000 а Државном правобранилаштву преко 20.000 оштећених пензионера. 

Филијале фонда ПИО на почетку подношења захтева оштећених пензионера нису одмах 

достављале тражене потврде да би после периода уредног достављања истих од 12.3.2018. 

године, „по налогу централе“, смањиле број потврда које дневно достављају оштећеним 

пензионерима. Према незваничним информацијама по налогу финансијског директора 

фонда ПИО тежиште рада финансијске службе је пренето на издавање 

пензионерских  картица. И на овом примеру је очигледна неодговорност руководстава 

Фонда ПИО које не поштује Закон о ОУП и обавези да оштећеним пензионерима доставе 

тражена документа у прописаном року. Овакав неодговоран однос ће имати и своје 

последице у плаћању накнада по пресудама Управног суда због непоштовања Закона о 

ОУП.  Од почетка смањења пензија је у међувремену преминуло преко 100.000 оштећених 

пензионера чији наследници са правом очекују надокнаду причињене штете. Да актуелна 

власт на привремено смањење пензија рачуна и у периоду после јавно прокламоване 

финансијске стабилизације државе, говори усвојена економска политика и Закон о буџету 

за 2018. годину у којима нема ни назнаке о прекиду примене Закона о привременом 

уређивању начина исплате пензија и враћању неисплаћених делова пензије. После 

стручног усаглашавања адвокатских канцеларија које подржавају кампању, закључено је 

да се само парничном тужбом може тражити накнада нанете штете смањењем пензија, о 
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којим ће се у коначном изјашњавати Уставни суд Србије и ЕСЉП у Стразбуру. У 

пресудама судова све до Уставног суда очекујемо неактивне пресуде. У кампањи је 

осмишљено и обраћање Комитету за социјална права СЕ у Стразбуру због чега се 

оштећени пензионери обраћају Државном правобранилаштву. Наследници preko 100.000 

оштећених пензионера који су у међувремену преминули имају право на надокнаду штете 

уколико је то право унето у решење са оставинске расправе. Удружење саветује 

покретање парничне тужбе за причињену штету само за дванаест месеци. После расплета 

на Уставном суду Србије или ЕСЉП у Стразбуру одштетни захтев се може проширити 

или покренути нова тужба. Руководства неких удружења пензионера под контролом 

ПУПС опструишу кампању у медијима које контролише власт.    

Потребна документа која клијент треба да донесе у адвокатску канцеларију: 
-        Копију или исчитану личну карту ......2 примерка, 
-        Решење о пензионисањњу ..... 2 копије, 
-        Пензиони чек из последњег месеца, 2 копије, 
-        Уверење потврда о начину исплате пензије досзављено од фонда ПИО, 2 
копије, 
-        Предлог мирног решења спора достављено Државном правобранилаштву, 
2 копије, за канцеларије које ће радити обраћање Комитету за социјална права 
СЕ, 
-        Одговор Државног правобранилаштва, 2 копије, за канцеларије које ће 
радити обраћање Комитету за социјална права СЕ, 

После достављања потписаног Уговора  и пуномоћја електронском поштом од стране 
адвоката, оштећени ће моћи своја документа достављати и препорученом поштом. 

  
Позивамо оштећене пензионере да користе само документа и упутства УСПВЛС 

која се налазе на сајтовима Пензин.рс, КВП Адмирал и Фб страници Пензионери Србије 
да објашњења траже на тел. 064 0618542, 064 2354113, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com 
или на адреси УСПВЛС Савски трг 9, трећи спрат у Београду. На захтев, сва документа 
кампање и списак адвокатских канцеларија достављамо електронском  поштом. 

Учешће у кампањи не условљавамо чланством у удружењу, нама је циљ 
поништење неморалног и неуставног закона и повраћај неисплаћених делова пензије са 
каматом.   
  

Јован Тамбурић, с.р.  председник  
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