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На основу члана 17. Статута Савеза пензионера Србије Скупштина Савеза 

пензионера Србије на седници одржаној 23.06.2021. године донела је  

 
ПРОГРАМ РАДА САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 У складу са Програмском оријентацијом усвојеном на Изборној скупштини од 23. 
априла 2019, као и циљевима и задацима Савеза који су дефинисани у Статуту, Програм 
рада за 2021. годину подразумева утврђивање активности републичке организације 
пензионера задужене за вођење националне политике у области пензијско-инвалидског 
осигурања свих чланица и Савеза пензионера Србије. Програм рада уважава: актуелну 
епидемиолошку ситуацију и степен предузетих мера здравствених радника и Владе, 
везаних за заустављање пандемије вирусом Ковид-19; социјално-економски контекст, 
стратешки правац вођења државне политике у овој области, као и појединачне 
специфичности и интересе чланица на нивоу општинских, градских, окружних и 
покрајинских удружења и организација пензионера. 
 Програм рада за 2021. годину подразумева уравнотежену пензијску потрошњу 
(БДП) финансирану из реалних прихода, уз процене реалног раста стопе бруто 
друштвеног производа од 6%. У односу на предвиђени раст укупног БДП,  Финансијски 
план РФ ПИО за 2021. предвиђа уравнотежене приходе и расходе на нивоу од 607,35 
милијарди динара. Учешће пензијске потрошње у БДП задржаће се на 10,13%.  

Оптимизам улива и финасијска макро-пројекција државе од стране најодговорнијих 
носилаца политичке власти за период 2020-2025, у којој је зацртан раст просечне зараде у 
висини од 900 евра, а просечне пензије са садашњих 230 на 430-440 евра. У том контексту 
се, такође, најављује до краја године корекција формуле усклађивања прензија по 
формули ''швајцарски модел плус плус'', како би се избегло заостајање пензија у односу на 
раст зарада.  

Програмом рада за 2021 предвиђене су бројне активности које су започете прошле 
године, од којих као најважније истичемо следеће:  

1. Подржати усклађивање пензија у складу са чланом 80. Закона о ПИО за 2021. 
годину, започето је од 1. јануара ове године у висни од 5,9%. Поред 
усклађивања пензија, Влада Републике Србије донела је Уредбу о исплати 
новчаних износа уз пензију за кориснике пензија до 34.003,90 дианра, што је 
значајна мера социјалне политике. 

2. Инсистирати на утврђивању законских механизама који ће обезбедити да се не 
смањује учешће пензијске потрошње у БДП испод 10%, односно да се не 
смањује учешће просечних пензија у односу на просечне зараде у Србији испод 
50%.  

3. Наставити са започетом иницијативом о повраћају умањених износа пензија по 
Закону о привременом уређивању начина исплате у периоду 2014-2018. са 
предлогом Влади Републике Србије да сачини Програм повраћаја који не би  
нарушио постигнуту финансијску стабилност државе. Ово  питање смо, на 
основу већинског консензуса наших чланица, заједно са осталим релевантним 
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социјалним актерима, отворили у процесу доношења измена и допуна Закона о 
ПИО;  

4. Савез и његове чланице ће током 2021. године извршавати послове утврђене 
Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО. 
Финансијским планом РФ ПИО за 2021. годину за друштвени стандард 
пензионера планирано је 557,2 милиона динара од којих средстава ће се 85% 
употребити за финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија у 
РХЦ, а 15% за финансирање друштвеног стандарда тј. за солидарну помоћ 
корисницима пензија, културне уметничке и спортске манифестације ради 
унапређивања друштвеног стандарда пензионера. Удружења пензионера су 
оспособљена за извршавање ових послова и уз активну сарадњу са филијалама 
РФ ПИО очекује се успешно и ефикасно њихово извршавање. Савез ће 
обављати послове координације у складу са Правилником;  

5. Уколико здравствени систем Србије буде морао и током 2021. године да 
првенствено буде ангажован на сузбијању и лечењу од Корона вируса, 
корисници пензија ће се придржавати свих прописаних мера и препорука да не 
би долазило до већих оболења и зараза међу популацијим старих. 
Предлаже се корисницима пензија да током 2021. године приступе вакцинацији 
у циљу зашите здравља од Корона вируса. Савез ће се залагати за унапређивање 
здравственог система у ефикаснијем извршавању здравствених услуга а 
чланице ће наставити сарадњу са домовима здравља и другим облицима 
организоване здравствене службе у правцу боље здравствене заштите и 
едукације корисника пензија у тој области. 

6. Улога Савеза у оквиру ''Покрета треће доба'' биће реализована у обиму који 
буде дозвољавала епидемиолошка ситуације пре свега на припреми и 
реализацији 14. Олимпијада спорта, здравља у културе у Врњачкој Бањи и 
регионалних мини-олимпијада на нивоу округа Србије. 

7. Иницирати активности, заједно са осталим невладиним организацијама од 
посебног националног значаја (Црвени крст, СУБНОР, Инвалиди рада и др.), на 
изменама и допунама Закона о удружењима, како би се дао посебан друштвени 
значај оним организацијама које имају више десетина или стотина хиљада 
регистрованих чланова. У складу са тим отворити активности на изменама и 
допунама Статута Савеза пензионера Србије;  

8. Настојати да се на маркетиншком плану учине много већи напори на 
омогућавању бројних бенефита пензионерима, при чему ће, Савез као кровна 
организација, путем протокола и других врста аранжмана са угледним 
компанијама обезбедити не само повољније услове за разне потребе 
пензионера, већ и извесна средства за функционисање организација и удружења 
на нивоу централе, покрајина, општинских, градских и окружних удружења;  

9. Одржати Оснивачку скупштину ''замрзнутог'' Савеза пензионера Косова и 
Метохије. Поступак пријема удружења пензионера у чланство Савеза је 
завршен, тако да ће обновом рада овог Савеза (преко 30.000 чланова) 
пензионери који живе у покрајини, уз логистичку подршку Савеза добити битно 
боље статусне услове у свим сегментима;  

10. Наставити са јачањем духа заједништва, хомогенизације и јединства 
републичке организације која је, у протеклом периоду, еродирала из разних 
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разлога и која је због епидемиолошких услова свела своје активности на 
најнеопходније. Чланство у Савезу доноси значајне бенефите и то не треба да 
буде једини разлог подела, фракција, умножавања удружења без оправданих 
разлога и др. Савез ће инсистирати на доследном поштовању статутарних 
норми, позитивних прописа, моралном кодексу и залагању против политичке 
инструментализације.  Удружења пензионера општина и градова треба да 
усмере пажњу на разбијање оних интересних група, које чине окосницу рада у 
удружењима и тиме слабе снагу удружења. Значајно је да удружења пензионера 
у сарадњи са Савезом пензионера Србије воде исправну кадровску политику, 
јер то омогућава доток нових идеја и побољшава њихов рад на свим нивоима 
организовања;  

11. Област друштвеног живота пензионера је прилично развијена али и даље је 
потребно обогаћивати у складу са актуелним међународним, европским и 
домаћим препорукама, пре свега већој инклузији и целоживотном образовању, 
већем активирању и ширем обухвату пензионера чији је активизам нужан и 
веома користан. Све досадашње облике дружења, путовања и традиционалних 
окупљања треба подржати и унапредити и на тај начин јачати кохезију и 
повезаност удружења, али је потребно поштовати Закон о туризму. Ширењем 
ових активности удружења постају привлачнија места за дружење и учешће у 
раду;  

12. Нужно је пратити трендове електронског описмењавања и дигитализације, што 
ће допринети ефикаснијем и савременијем пословању удружења и Савеза и 
едуковању најстарије популације. Савез ће у сарадњи са РФ ПИО и 
потенцијалним донаторима, настојати да изврши опремање дела удружења 
којима је  информатичка опрема најнеопходнија за рад;  

13. Наставити позитивну праксу снабдевања пензионера под повољнијим условима 
са основним животним намирницама, огревом и другим артиклима, као и са 
пословима осигурања, за које постоји интерес код чланства. При томе посебно 
водити рачуна да свако удружење пензионера општине, може се бавити овом 
или сличном привредном делатношћу под условом да је у мањем привредном 
обиму у складу са Законом;  

14. Да би поједине активности у удружењима могле успешније да се организују 
нужно је да се организује едукација у области планирања и писања пројеката 
којима ће уз помоћ локалне самоуправе обезбедити средства за реализацију 
бројних задатака, као и учешће на многим конкурсима из области заштите 
старијих кроз партнерске односе са другим организаторима ових активности;  

15.  Обезбедити  потпуну јавност рада Савеза и тако јачати демократску кохезију 
унутар свих удружења и Савеза. Информисање ће се одвијати путем писаних 
материјала, штампе, радија и телевизије и е-медија. Добро информисање о 
активностима Савеза и удружења допринеће повећаном учлањавању и још 
бољем раду удружења и Савеза;  

16. Наставити одлучно и шире ангажовање Савеза пензионера Србије на 
међународном плану и предузети потребне мере да се Савез пензионера Србије 
учлани у асоцијације и организације пензионера на  нивоу Европске Уније;  

17. Савез ће сарађивати са државним органима, другим савезима, синдикатима, 
асоцијацијама и удружењима по свим питањима од интереса за пензионере, а 
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чије решавање може допринети бољем животу пензионера. Чланице Савеза 
наставиће и побољшавати сарадњу са локалним органима власти и другим 
организацијама на нивоу друштвено – политичке заједнице у циљу бољег 
функционисања удружења и унапређивања друштвеног живота пензионера али 
и социјално хуманитарне помоћи за стара и инвалидна лица;  

 
       САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 

 
 

 


