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Председништво Удруженја је на eлектроској седници усволио и медијима доставља 

саопштење поводом најаве укидања Закона о привременом уређивања начина исплате 

пензија 

Председник Србије је на конференцији за медије 25.5.2018. године, поново ометао 

председницу Владе Србије и управни одбор фонда ПИО дa радa свој посао.  На овој 

конференцији грађани Србије су осуђени на медијску тортуру до краја 2018. године о 

укидању Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и наводном 

повећању пензија од 2019. године. Све се у Србији дешава обећањима да ће се нешто 

десити следеће године.  Председник Србије иако је креатор неуставног и неморалног 

смањења пензија поново се бави послом који није његов а од Председнице Владе Србије је 

направио статисту, највљујући укидање Закона о привременом уређивању начина исплате 

пензија и наводно повећање пензија. У најави Председника Србије није поменута намера и 

план да се оштећеним пензионерима неисплаћени део пензије врати са каматом.  Да ли то 

значи да ће оштећеним пензионери још једном бити понижени и добити само „захвалност 

на жртвама“ које су поднели у наводној „финансијској стабилизацији државе“. У 

демократској и правној држави, каква би требало да буде Србија, то не би смело проћи. 

Најављена решења, неког новог закона о уређивању пензија иако постоји Закон о ПИО 

који све то на уставан начин уређује су дискриминаторска у односу на пензионере са 

већим пензијама. Оваквим најавама делу пензионера  у Србији прети нова дискриминација 

јер ће им бити одузет део повећања пензије која су добили као и остали пензионери од 

2015 до сада. Председник Србије као правник још није схватио да држава мора помагати 

грађанима којима је угрожен социјални положај али не новцем из фонда ПИО него 

посебним социјалним програмима Министарства рада.  Посебно је спорно што се износе 

неистине да је са „пензионерских“ 200 милиона евра спашена Србија. То је веома 

неозбиљно јер није доказано да је буџет био угрожен, да су буџетске дотације фонду ПИО 

биле 48% и да су се за само 3 године смањиле на 31% у условима изузетно малог 

привредног и раста запослености. Како је то порастао приход фонда ПИО ако је од 2012. 

године, повећан број уплата доприноса ПИО на минималну основицу са 400 000 на преко 

750 000 ( министар Вујовић, расправа у НСС у о буџету за 2017. годину) и ако се 

доприноси ПИО за огроман број запослених преко агенција уопште не уплаћује. Подаци о 

приходима и финансијском пословању фонда ПИО су недоступни јавности.   Неуставним 

отимањем од пензионера је само одложена реформа јавних предузећа и омогућено  
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запошљавање чланова странака на власти у јавном сектору. Овога пута пензионери неће 

бити успавани као 2014. године. Удружење ће наставити са кампањом Ставимо тачку на 

пљачку пензионера Србије, која даје почетне резултате,  до повраћаја неисплаћених 

делова пензија са каматом. Само су протести, ММФ и ЕУ лек против самовлашћа и 

бахатости власти једног човека у Србији. Оштећени пензионери ће на најаву неуставног 

закона  сигурно одговорити протестима намењеним демократској јавности,  ММФ и ЕУ.  

Председништво 


