(ВИДЕО)
Слога
подржала
протест војних и цивилних
пензионера у Београду
Београд, 12.06.2018.Бета, Слога ТВ.Београд – Војни и цивилни пензионери почели су данас од 18
часова протест под слоганом “Нећемо зарез, ставимо тачку на
пљачку пензионера”.
Они су, како кажу, незадовољни одлагањем рока за укидање
Закона о смањењу пензија.
На Тргу Николе Пашића у Београду
пензионера, а неки од њих носили су
неуставни закон”, “Нисмо пристали на
правду”, “Судови суде по рецепту”,
дамо”…

окупио се велики број
транспаренте “Поништимо
смањење”, “У Стразбур по
“Туђе нећемо, своје не

Према њиховим речима, председник Србије Александар Вучић
манипулише пензионерима својим најавама да ће поменути Закон
бити укинут на јесен или почетком наредне године.
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије
Јован Тамбурић казао је за агенцију Бета да је циљ протеста да
се јавност и мисија Међународног монетарног фонда која је
тренутно у Србији упозна са дискриминацијом свих пензионера у
Србији.
Пренећемо наш став ММФ-у, да и они својом подршком Влади
Србије учествују у дискриминацији пензионера”, казао је
Тамбурић и додао да ће пензионери кренути у протестну шетњу до
зграде Председништва, где ће оставити протестно писмо са
својим захтевима.
Тамбурић

је

окупљеним

пензионерима

рекао

да

су

војни

пензионери незадовољни због “урушавања уставног поретка и
опструкције Уставног суда у оцењивању уставности Закона по ком
су пензије биле смањене и урушавања ПИО ФОНДА”.
“Фискални савет и ММФ су у покренутим поступцима пред Управним
судом против фонда ПИО и државе за накнаду штете нанете
отимањем пензија, препознали опасност по стабилност јавних
финансија, па су предложили укидање Закона. А од лидера
странке која је издала пензионере сазнајемо да смо ушли у
златно доба Србије. Е па, хвала на јефтином хлебу и цени
струје у зеленој зони, довољној за телевизор и сијалицу, да не
живимо без бољег живога са Пинка, Хепија и РТС-а”, рекао је
Тамбурић.
Дејан Павловић из Војног синдиката Србије је рекао да је
“жалосно што се најстарији грађани за своја права боре на
улици” и додао да се од Владе тражи да се “пензионерима врате
отете и умањене пензије”.
Председник Уједињених синдиката Србије Слога Жељко Веселиновић
је изјавио да очекује да “сви окупљени на Тгу Николе Пашића у
режимским медијима вечерас буду названи пљачкашима буџета,
насилницима и људима који другима не дозвољавају да се
слободно крећу”.
“Честитам свим пензионерима на храбрости јер се боре против
накарадног режима који је ојадио не само пензионера, већ и
раднике, студенте”, рекао је Веселиновић и додао да “јавност
треба да зна да нису сви пензионери за актуелну власт.”
На протесту су пензионери позвани да поднесу тужбе због
смањења пензија.
Подршку протесту пружили су и пензионери из синдиката
Независност, као и лидер покрета Двери Бошко Обрадовић,
председник општине Стари град Марко Бастаћ, али нису видљива
никаква политичка обележја.
Председник Србије Александар Вучић 25. маја је најавио да ће

Закон по ком су 2014. године пензије биле смањене бити укинут
на јесен или почетком наредне године.
Цео протест је на својој Фејзбук страници преносила Радничка
ТВ Слога. На скупу се обратио и председник Удружених синдиката
Србије “Слога” Жељко Веселиновић. Његов говор можете видети у
наставку прилога на -1.29 с.
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