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Саопштење за медијe 

 

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружење синдиката 

пензионера Србије уз подршку других синдиката пензионера и синдиката запослених, 

30.10.2018. године са почетком у 16 сати, у Београду на Тргу Николе Пашића а у осталим 

градовима пред основним судовима, организују протесте због:  

 
- Игнорисања  извршне власти да по члану 58. Устава и става Уставног суда Србије да је 
пензија имовинско право, неисплаћене делове пензија због примене Закона о привременом 
уређивању начина исплате пензија системски врати са законском каматом. 
 
Очекивали смо да ће представници власти бити морални и одговорни и да ће рећи 
„Морали смо да лажемо да нећемо па смо смањили пензије али ево све враћамо, како члан 
58. Устава Србије регулише, са каматом. Не можемо одједном али за 4 године враћамо и 
неће се више поновити, јер економија сјајно напредује, ушли смо у златно доба.“ Уместо 
тога ћутање, манипулације и подела пензионера, јер део ће добијати додатак уз пензију и 
новчану помоћ а део не.. Да се разумемо свим грађанима Србије који имају приходе мање 
од 36 000 динара, као суме потребне за минималну потрошачку корпу, држава треба да 
обезбеди разлику али не из фонда ПИО. 
На овакав начин актуелна власт нас упућује на парничне судове у којима нас чекају високе 
судске таксе и временски неизвесне пресуде. Вероватно рачунају да већина оштећених 
пензионера због неинформисаности, неће покренути судске парнице за накнаду штете  и 
да ће део оштећених преминути. Веома неморална концепција наводног очувања јавних 
финансија. 
 
-Укидања редовног линеарног усклађивања пензија,  урушавања пензијског система, 
отуђивања имовине фонда ПИО и стварања неповерења у фонд ПИО, сада запослених. Све 
већи број њих, због могућности да се и њима у будућности смањује пензија и игнорисања 
обавезе редовног усклађивања пензија са растом инфлације, уплате доприноса ПИО врше 
на минималну основицу уз уплате у приватне пензионе фондове. 
 

- Опструкције Уставног суда Србије да оцени уставност Закона о привременом уређивању 

начина исплате пензија којим је оштећено преко 850 000 пензионера и наследника 

оштећених пензионера који су преминули. У Уставном суду Србије се преко три године 

киселе иницијативе за оцену уставности и акт  посланика Народне скупштине Србије о 

покретању поступка оцене уставности Закона о привременом уређивању начина исплате 

пензија. Својом опструкцијом Уставни суда нас спречава да се обратимо Европском суду 

за људска права.  
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- Осиромашења пензионера неусклађивањем пензија од 2012-2018. године, Иако су од 

2015 до 2018 године пензије усклађиване за укупно 7,9 % оне и даље заостају за 

инфлацијом  15-20%.  

- Манипулација пензионерима и јавношћу  Србије у вези укидања Закона о привременом 

уређивању начина исплате пензија и Закона о изменама и допунама Закона о ПИО. 

Од 25.5.2018. године када је председник Србије саопштио одлуку да се Закон о 

привременом уређивања начина исплате пензија укида крајем године, скоро сваких 7 дана 

су представници Владе Србије о укидању закона и увећању пензија говорили другачије 

тако да после усвајања Уредбе Владе Србије о додели увећања уз пензију само делу 

пензионера, можемо говорити о манипулацијама.. 

Нисмо задовољни ни извештавањем медија јер су медији под контролом актуелне власти 

некритички преносили саопштења представника Владе Србије која су збуњивала 

пензионере. Пензионери и јавност Србије се годинама медијски малтретирају празним 

обећањима о никада већим пензијама не водећи рачуна о инфлацији у умањивању њихове 

куповне моћи.  Око 500 000 пензионера до краја 2018 и у 2019. години неће добити 

никаква усклађивања због заостајања пензија са растом инфлације.   

 

На протесту ћемо тражити:  

1. Од  Владе Србије да: 

- У складу са Уставом Србије Народној скупштини Србије предложи законе којима 

би се регулисао повраћај неисплаћених делова пензија од 2014-2018. године, 

изменио састав Управног одбора РФ ПИО тако да у њему већину имају 

представници запослених и пензинера и  враћања редовног усклађивања пензија  на 

основу чл. 80.Закона о ПИО. 

- Под хитно покрене јавну расправу  о реформи пензијског система Србије коју у 

овом тренутку  нетранспарентно и без дијалога са запосленима, пензионерима и 

послодавцима спроводи, а на штету осигураника –запослених  и пензионера.  

2. Од Уставног суда Србије да хитно изврши оцену уставности Закона о привременом 

уређивању начина исплате пензија и одреди начин надокнаде штете која је грађанима 

нанета његовом применом. 

3. Од РТС да у својим програмима омогући приступ синдикатима пензионера са 

другачијим ставовима од актуелне политике за реформу пензијаког система Србије.  

Захваљујемо на подршци Војном синдикату Србије, Полицијском синдикату Србије, 

Синдикаду Слога и синдикату пензионера Независност.  

Позивамо оштећене пензионере у  градовима сем Београда у којем ће протест бити на Тргу 

Николе Пашића, да се 30.10.2018. године у 116 сати, окупе испред основних судова у 

својим градовима.  

Позивамо медије да објаве информације о протесту пензионера у Београду и осталим 

градовима Србије и тако нам помогну у разбијанју медијске блокаде.  

 

 

С поштовањем, 

Јован Тамбурић, председник  
 


