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Предмет: Саопштење за медије   

НЕЋЕМО ЗАРЕЗЕ, СТАВИМО ТАЧКУ НА ПЉАЧКУ ПЕНЗИОНЕРА  

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије уз подршку синдиката и 

удружења пензионера и синдиката запослених, организује протест  12.06.2018. године у 18 

сати на Тргу Николе Пашића са мотом „НЕЋЕМО ЗАРЕЗЕ, СТАВИМО ТАЧКУ НА 

ПЉАЧКУ ПЕНЗИОНЕРА“ због: 

- Исказивања незадовољства урушавањем уставног поретка доношењем и 

применом несистемског закона о смањењу пензија;  

- Опструкције Уставног суда Србије у оцењивању уставности Закона о 

привременом уређивању начина исплате пензија;  

- Неспровођења одлука Уставног суда о правима војних пензионера; 

- Подржављења и урушавања фонда ПИО и  

- Манипулација  које се врше са пензионерима од стране Председника Србије 

најавом начина и времена  укидања  закона о смањењу пензија.  

Председник Србије најављује  укидање Закона и нелинеарно усклађивање пензија неким 

новим лекс специјалисом којим би коначно сахранили Закон о ПИО. Укидање Закона је 

најављено крајем ове или почетком следеће године иако од децембра 2017. године, 

слушамо да је Србија изашла из финансијске кризе. Актуелна власт уопште не говори о 

уставној обавези да неисплаћене делове пензије врати са каматом. Игнорисањем обавезе 

враћања неисплаћених делова пензије Влада Србије одлаже. 

Због поштовања Устава и права грађана на имовину и избегавања огромних судских 

трошкова,  који би могли износити и до 25% укупне суме коју држава дугује, 

предлажемо: 

1. Враћање неисплаћених месечних делова пензије са каматом онолико месеци  

колико су пензије смањиване, за то је држави потребно око 250 милиона евра 

годишње у периоду од 4 године,  

2. Издавањем државних обвезница са којима би власници који новац желе раније 

могли продати на берзи. 

Нерешавање овог питања  ствара проблем који буџет Србије може да доведе у 

кризу.  
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 У кампањи „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ преко 200 000 оштећених 

пензинера и њихових наследника, у условима медијког мрака, је својим обраћањем фонду 

ПИО, Државном правобранилаштву, управном и парничним судовима  показало да није 

пристало на неуставно смањење пензија. Судски поступци против фонда ПИО и државе су 

једини пут за накнаду штете нанете смањењем пензија. Фискални савет и Мисија ММФ су 

у њима препознали опасност по стабилност јавних финансија па су предложили укидање 

Закона и системско решавање последица његове примене. У најави укидања Закона, 

актуелна власт нема  намеру да призна обавезу враћања неисплаћених делова пензије и 

посебним законом регулише њено извршавање.     

 Пензионери Србије заједно са запосленима морају да сачувају фонд ПИО који је 

актуелна власт подржавила и користи као део буџета за вођење  непрекидне предизборне 

кампање и социјалне политике према пензионерима са ниским пензијама. Влада Србије 

прикрива неспособност да покрене социјалне програме за помоћ свим грађанима који 

немају за достојанствен живот. Може се закључити да је смањење пензија било у функцији 

одлагања реформе јавног сектора и запошљавања чланова странака које врше власт.  

Према незваничним информацијама у току је припрема реформе пензионог система у 

којем држава неће остати гарант стечених права пензионера по основу уплата доприноса 

ПИО.  

У овом тренутку подржавамо и све друге протесте против урушавања уставног 

поретка, пљачке и дискриминације  грађана Србије. На протест је потребно кренути на 

време имајући у виду могуће застоје у саобраћају. 

Давање изјава организатора медијима  пред почетак протеста у 17,45 часова 

12.6.2018. године на Тргу Николе Пашића. 

Позивамо медије да објаве инфрмацију о протесту и помогну нам у разбијању 

медијске блокаде којој смо изложени. 

 

Председништво 


