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Саопштење за медије: Подршка грађанског протеста 8.12.2018. године  
 
 
Председништво је на предлог Извршног одбора на електронској седници донело одлуку да 

подржи грађански протест "Стоп крвавим кошуљама", који ће се одржати у суботу, 8.12. 

2018. године у Београду на Студентском тргу, са почетком у 18 часова.  

Војни и сви остали пензионери имају рационалне разлоге да подрже и изађу на протест јер 

су они прве жртве наводних реформи актуелне власти којима су укидањем  редовног  

усклађивања и смањењем пензија дискриминисани и опљачкани док се њихов новац 

бахато разбацује на све стране. Дискриминацију и пљачку свих пензионера Србије је 

актуелна власт увежбала на војним пензионерима којима је Закључком Владе Србије, од 

30.10.2015. године отела законски стечено и кориштено право на усклађивање пензија од 

4,21% од 1.1.2018. године. Закључак није општи правни акт и његову уставност, због тога, 

Уставни суд Србије не може оцењивати, али  га и поред тога сви судови у Србији 

спроводе. Преко 3000 наших колега су бескућници и живе у нехуманим условима иако су 

своје станове давно одплатили.    
Нисмо срећни што стари и болесни морамо да водимо борбу са носиоцима власти за своја 
законски остварена права. На то смо натерани дискриминацијом,  бесправљем, 
политичким насиљем и немогућношћу уживања стечених законских права. 
Свесни да пензионерима Србије не може бити боље без промена и стварања новог 
изборног система  у којем ће изабрани представници поштовати највиши правни акт 
Србије-Устав и одговарати својој изборној бази. 
 
Позивамо све пензионере да изађу на протест и искажу солидарност са осталим 
друштвеним  групама које су дискриминисане и угрожене као и  назадовољство 
дискриминацијом и пљчком која се спроводи над њима. Подржимо све оне који су 
годинама подржавали протесте и захтеве пензионера.  
За будућност Србије, за нашу децу На протест!  
 

Јован Тамбурић, председник 
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