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Саопштење председништва удружења медијима после обраћања писмом Александра
Вучића пензионерима опљачканим смањењем пензија

Господину Александру Вучићу, председнику СНС и председнику Републике Србије,
Иако нисмо чланови СНС добисмо најављено писмо захвалности што смо
опљачкани преживели ваше „реформе“. Оно показује да нисте упознати са нашом поруком
упућеној вама у септембру ове године, када сте најавили ово писмо а која је гласила
„Председниче, хвала – погрешићете адресе, још имамо здраве памети, видимо се на суду
правде и части!” Или верујете да и даље можете писмима, захвалницама, мизерним
повећањима пензија сиромашним пензионерима, подршком псеудопензионерских
удружења и другим популистичким средствима, да прикривате истину о неспособности да
управљате државом.
Наставили сте са потцењивањем генерација које су завршиле највише образовање,
по ком основу су и обављале најсложеније и најодговорније послове и својим уплатама у
фонд ПИО стекле натпросечне пензије. Истина је да су генерације које сте казнили
смањењем пензија створиле сво друштвено богатство које ви политичари распродајете и
пљачкате од 2000 године. У оцењивању стања у држави, које сте наследили доласком на
власт 2012. године, заборављате допринос странака, у којима сте били и са којима сте
данас у коалицији, у разбијању Југославије и вођењу ратова, због чега смо заостали у
развоју за другим државама Европе за најмење 50 година.
Подмећете господине председниче и на такав начин нас вређате, да смо ми
пензионери прихватили и подржали ваше реформе које су започеле и завршиле се само на
неусклађивању и смањењу пензија и распродаји националних ресурса. Подршка коју сте
добили од лажних заступника пензионера није дата у наше име.То зло од поткупљених и
корумпираних руководстава пензионерских удружења које сте из ПУПС превели у СНС
одржавате само захваљујући њиховим ситним користима и медијима које сте зауздали.
У писму нисте објаснили зашто нису спроведене обећане реформе у јавном
сектору и државној управи којима сте могли обезбедити потребна средства за бржи
економски развој и дотације обавеза фонда ПИО. Власт коју персонификујете није
расветлила и смањила криминал тајкуна и страних банака, пореске и царинске утаје,
пљачку и уништавање ЕПС и других предузећа којима управљате и које продајете. Сви
показатељи економског развоја говоре да сте неусклађивањем и смањивањем пензија
прикривали вашу неспособност да спроведете кључне реформе у друштву и тако повећате
развој привреде и реалан раст БДП и друштвеног благостања. Нисте нам одговорили због
чега је из Србије последњих 6 година отишло преко 350 000 наших потомака да граде
друге државе и да у њима рађају децу.

2

Ми војни пензионери смо изгубили поверење и поштовање према вама када сте дуг
Фонда ПИО од 300 милиона евра, не поштујући одлуке Уставног суда Србије, Закључком
Владе РС 30.10.2015. године, претворили у 160 милиона, отимајући нам скоро 50% онога
што нам по закону припада. Ви још нисте схватили да вам понижени и опљачакани
пензионери никада неће опростити доношење неморалних и неуставних закона о
неусклађивању и смањењу пензија. Да ли ви стварно мислите да овим писмом можете
заменити штету коју сте нама и држави направили својим “реформама”. Са знањем и
искуством које имамо никако не разумемо како сте то смањили јавни дуг задуживањем
државе за још 10 милијарди евра. Никако нас не можете убедити да смо ушли у “златно
доба”, а избегавате да пензионерима оштећеним смањењем пензија, вратите неисплаћени
део пензије. Планирате и очекујете да се већина дискриминисаних и оштећених задовољи
вашим писмом или оде на други свет. Ево прихватамо да у одређеном тренутку нисте
могли, нисте знали или нисте имали храбрости да од тајкуна и криминалаца узмете
потребна средства за дотације фонду ПИО, па сте смањили пензије. Сада би било поштено,
ако разумете о чему пишемо, да после, како ви кажете постизања финансијске
стабилности, неисплаћени део пензија вратите под тржишним условима или да под истим
условима толико узмете од свих осталих грађана Србије сразмерно њиховим економским
могућностима. Нема ваљда Србија само 800 000 грађана који треба да је спашавају и брину
о њој.
Очекивали смо да ћемо у овом писму прочитати: „Морали смо да смањимо пензије,
али ево све враћамо, како члан 58. Устава Републике Србије регулише, са каматом”.
Уместо тога свесна подела пензионера у изменама Закона о ПИО и наставак прикривеног
отимања од свих пензионера које траје од 2012. године, путем неусклађивања пензија.
Игнорисањем обавезе повраћаја неисплаћених делова пензије упућујете нас на зауздане
судове у којима нас чекају високе судске таксе и временски неизвесне пресуде. Рачунате
да већина оштећених пензионера, због неинформисаности, неће покренути судске парнице
за накнаду штете и да ће највећи део нас у међувремену преминути. Веома неморална
пракса отимања од грађана док тајкуни, стране банке и инвеститори сваке године износе
милијарде из Србије. Реформа пензијског система којом рушите поверење осигураника у
Фонд ПИО, прикривате пљачку његове имовине и смањујете стечена права пензионера и
запослених вам неће проћи.
Са вама или без вас, ПЕНЗИОНЕРИ ће кад тад ставити тачку на пљачку којој сте их
изложили!
Јован Тамбурић, председник

