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Саопштење медијима 

Председништво Удружења, поводом најава укидања Закона о привременом уређивања 

начина исплате пензија је на електронској седници усвојило и медијима доставља следеће 

саопштење:  

После конференције за медије 25.5.2018. године на којој је Председник  Србије најавио  

укидање Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и „икад веће пензије“ и 

критика јавности што се бави питањима које нису у његовој надежности, надлежно 

министарство је отпочело рад на припреми предлога закона којим би то требало да буде 

регулисано, 

У вези са тим очигледна је медијска стратегија Владе Србије у којој се прикривају важне 

чињенице и манипулише пензионерима и свим грађанима Србије. 

После скоро четири године примене закона којима је део пензија смањен и  обустављено 

редовно усклађивање свих пензија у складу са растом трошкова живота,  прикривају се 

следеће чињенице: 

- Наведени закони су припремљени и донети без јавне расправе уз манипулације да 

ће смањење бити 10% и да ће трајати 3 године. Чињеница је да су пензије смањене 

од 22-25% и да примена Закона трaјe већ четврту годину. На такав начин је 

оштећено преко 850 000 пензионера и наследника преминулих јер им није 

исплаћено око 850 милиона евра, у просеку по 1000 евра. 

- Закони су предложени уз образложење да Србији прети банкрот због дотирања 

фонда ПИО од стране државе. Чињеница је да, осим политичких изјава уз одсуство 

стварних података пословања фонда ПиО, није формално доказана и проглашена 

угроженост јавних финансија. Тада актуелни министар финансија Вујовић је 

неколико пута изјављивао да јавне финансије нису биле угрожене и да су наведени 

закони донети због реформе пензионог система. У прилог овом ставу су измене 

Закона о ПиО којима је смањен број чланова Управног одбора фонда ПИО и 

обезбеђено подржављење његовим управљањем са већином представника  државе у 

њему.  

- Сагласност за доношење закона нису дали пензионери него руководства Савеза 

пензионера Србије и лажна партија пензионера ПУПС а све због учешћа у власти 

њихових функционера. Парола да је важно да пензије буду редовне без обзира на 

њихову висину је превара и обмана за пензионере јер само функционерима ПУПСА 

и осталих странака у власти, висина пензије уопште није важна, због енормних 

прихода по основу бављења политиком.  
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- Прекидом редовног усклађивања све пензије су од 2013. године, по том основу, 

изгубиле трку са инфлацијом односну куповну моћ за око 15-20%. Економисти 

процењују да, на такав начин, од 2015-2018. године, пензионерима није исплаћено 

преко 600 милиона евра годишње, односно преко 2,4 МЛД евра.  

- Иницијативе за оцену уставности Закона о привременом уређивању начина исплате 

пензија Уставни суд је 2015. године Решењем одбацио  уз образложење којима је 

фактички покушао да оправда његово доношење. Без формалне оцене уставности  

Закона Уставни суд Србије је спречио подношење жалби Европском суду за људска 

права у Стразбуру. 

Најаве укидања Закона поново прате манипулације пензионерима и јавношћу Србије у 

којој се не постављају и не дају одговори на неколико важних питања: 

1. Када ће Уставни суд, на иницијативу Удружења синдиката пензионисаних војних 

лица Србије, изврштити оцену уставности Закона о привременом уређивању начина 

исплате пензија, на основу акта о покретању поступка, који је, у складу са Уставом , 

потписало  27 посланика Народне скупштине Србије.  

2. Како ће држава у складу са чл.20. став 1., чл. 58. Став 2. и чл. 178. Закона о ПИО,   

регулисати повраћај неисплаћених делова пензије са законском каматом. Игнорисање 

ове обавезе ће довести до огромног броја судских парница за надокнаду штете. Истина, 

држава ће у таквом сценарију „уштедети“ због неинформисаности и болести великог 

броја пензионера који неће затражити заштиту својих права на суду. Поставља се 

питање каква је то држава која приморава своје грађане да се за своја права боре пред 

домаћим и међународним судовима. 

3. Како ће се пензије усклађивати после укидања Закона о привременом уређивању 

начина исплате пензија. Најављено решење у којем ће Влада Србије одлучивати о 

усклађивањима пензија ће омогућити наставак сиромашења пензионера и политичке 

злоупотребе фонда ПиО. 

У медијским наступима се може разумети настојање представника власти, и ПУПС да 

избегавају разговор о овим питањима али где нестаде истраживачко, објективно и 

критичко новинарство. Само на основу односа новинара према овим питањима може се 

поуздано утврдити који медија су под контролом актуелне власти.  

Овога пута, за разлику од доношења закона о смањењу и неусклађивању пензија,  

Удружење ће, са осталим удружењима пензионера,  протестима указати на 

неморалност и неуставност најављених законских решења. На овакав начин актуелна 

власт, међу пензионерима, својим поступцима производи и политичке незадовољнике 

јер је очигледно да само промена политичког система и актуелне власти може донети 

правду у Србију.   

Удружење ће наставити са кампањом Ставимо тачку на пљачку пензионера Србије, 

да би се оштећеним пензионерима и њиховим наследницима надокнадила учињена 

штета. 

Јован Тамбурић, председник 


