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МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА др НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ 
ПРИМИО ДЕЛЕГАЦИЈУ ПЕНЗИОНЕРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  СРБИЈЕ 

 
Дана 09.04.2015. године Кабинет министра унутрашњих послова организовао је сусрет министра и делегације 

пензионера унутрашњих послова. Министар Стефановић са својим сарадницима је у пријатној, срдачној и 
непосредној атмосфери, водио дужи разговор са делегацијом удружења коју су сачињавали: 

 

 

Министар Стефановић са члановима делегације пензионера 
 
- Владимир Алексић, председник Управног одбора Удружења пензионера МУП-а и потпредседник Асоци-

јације удружења пензионера унутрашњих послова Србије, 
- Богдан Глогинић, члан Управног одбора и дугогодишњи председник Удружења пензионера МУП-а, 
- Ружица Бајчетић, такође члан Управног одбора Удружења пензионера МУП-а, 
- Проф. др Андреја Савић, председник Управног одбора Удружења пензионера Савезног МУП-а и 
- Горан Мишкулин, председник Удружења пензионисаних радника унутрашњих послова Београд. 
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Овом приликом вођен је разговор о обиму и садржају сарадње удружења пензионера унутрашњих послова са 
министарством. 

Владимир Алексић је, у том смислу, у свом излагању изнео да Удружење пензионера МУП-а Србије постоји 
скоро 30 година и да окупља, у просеку, око 1500 чланова међу којима је велики број стручњака различитих 
профила, од чега око 50% до 65 година старости. Основни статутарни циљ је социјално - хуманитарна активност, 
пре свега усмерена на пружање материјалне и друге помоћи, чиме се омогућава жеља и постиже осећај 
организованости и припадништва. 

Средства за остваривање својих циљева Удружење стиче приходом од чланарине, обављањем 
привредне делатности приватног обезбеђења, а велики допринос успешном функционисању је и материјална 
подршка Министарства унутрашњих послова, на чему су пензионери изузетно захвални. Средства се усмеравају у 
реализацију социјалних активности (материјална помоћ, пажња према болесним и усамљеним), организацији 
излета, дружења, пружање помоћи у остваривању права и друго. 

Свакако је да успешном раду у функционисању Удружења у великој мери доприноси подршка МУП-а, као 
матичне куће, а таква подршка добро ће доћи и убудуће на решавању следећих питања: 

- имплементације Закона о приватном обезбеђењу, као и пратећих подзаконских аката, јер је присутна 
велика конкуренција на тржишту ових услуга; 

- учешћа пензионера у реализацији пројекта „школски полицајац“; 
- ангажовању на обезбеђењу мање безбедносно ризичних државних објеката; 
- помоћи грађанима у Полицијским станицама у попуни разних образаца и давању обавештења; 
- ангажовању стручних чланова на извршавању одређених послова, као и на пољу едукације и слично; 
У даљем излагању председник Алексић је изнео основне податке о удружењима у Београду (Удружење 

пензионера ПУ Београд и Удружење пензионера СМУП-а), а посебно се осврнуо на организацију и 
функционисање Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије, чији је циљ усмеравање и 
организовање активности постојећих удружења, као и подстицање формирања удружења тамо где их нема. 
Асоцијација је основана пре 10 година и окупља око 20 чланица – удружења од којих је 14 у седишту полицијских 
управа, а 6 у полицијским станицама, што значи да у половини полицијских управа пензионери унутрашњих 
послова нису организовани. Један од основних задатака Асоцијације је оснивање и помоћ у организовању 
удружења, за шта је, такође, потребна подршка МУП-а. 

Професор др Андреја Савић је информисао министра о профилу и активностима Удружења пензионера 
СМУП-а, једног од оснивача Асоцијације. Подржава сусрете ове врсте, јер се на овај начин даје значај и подстрек 
удружењима пензионера унутрашњих послова и сматра да остваривање мисије сваког удружења није могућа без 
одређене подршке Министарства, што је битно и за Асоцијацију пред којом су значајни задаци. 

Такође, с обзиром да удружења пензионера обезбеђују средства, поред осталог, и пружањем услуга ФТО, 
истакао је чињенице које се односе на присуство страних фирми које доминирају у обављању послова приватног 
обезбеђења у нашој земљи, па самим тим се доводи у питање безбедносна стратегија државе, нарочито ако се не 
води рачуна о томе које ће објекте обезбеђивати домаће, а које фирме са страним капиталом, због чега би било 
корисно користити искуства других земаља. 

Горан Мишкулин је своје излагање, углавном, усмерио на побољшање одредаба које регулише Закон о 
приватном обезбеђењу, посебно када су у питању професионални ватрогасци, улога и значај Стручног савета за 
унапређење приватног обезбеђења и допринос пензионисаних радника унутрашњих послова квалитету рада. 

Захваљујући се на изнетим подацима и информацијама, министар Стефановић је са задовољством прихватио 
садржај разговора и дао обећање да је спреман да, у складу са могућностима, пружи помоћ у спровођењу 
активности Удружења. Сматра да пензионери унутрашњих послова треба да буду присније повезани са 
организационим деловима МУП-а и да се та повезаност манифестује кроз заједничке активности од обостране 
користи. Ту везу треба неговати, а елиминисати осећај отуђености, ако га има. Инсистираће да се организованије 
приступи формирању удружења тамо где их нема, као и да се помогне оним који имају проблеме у свом раду. 
Очекује да се у решавању ових и осталих питања, која се односе на пензионере, активно укључи и допринесе 
Удружење пензионера МУП-а, као најбројније и најорганизованије. 

Министар је истакао жељу да оснује Музеј полиције, како би се сачувало сећање на историјски настанак и 
развој службе унутрашњих послова. Очекује помоћ од пензионера и жели да се сретне и упозна са најстаријим 
члановима Удружења. Помоћ од пензионера министар очекује и у процесу образовања помоћне полиције за 
извршавање полицијских задатака, који су Законом о полицији предвиђени. Ови послови су приоритетног 
карактера. 

Министар сматра да је идеја спајања удружења пензионера унутрашњих послова у Београду  конструктивна, с 
обзиром да Удружење пензионера СМУП-а нема обнову чланства. 

На крају, уз обострану захвалност, закључено је да овај сусрет са изнетим садржајем разговора представља 
основу сарадње у наредном периоду и да ће оваквих сусрета бити више, односно чешће.  
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ОДРЖАНА ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ САСТАВУ 

Дана 24. фебруара 2015. године одржана је Пета редовна седница Скупштине Удружења у 
представничком саставу. Седницу је отворио председник Управног одбора Владимир Алексић.  

 

 

Представници у Скупштини прате уводно излагање Владимира Алексића 
 
Седници је присуствовало 39 чланова од укупно 61 члана представничке Скупштине. По усвајању 
пословника о раду Скупштине и дневног реда ове седнице, изабрано је радно председништво – Ђурић 
Милисав-Павле, Бабић Милорад и Алексић Владимир, а за записничара Марковић Гојко и овераче 
записника Глогинић Богдан и Павковић Данило. 

Уводно излагање председника Управног одбора 
Поштоване колегинице и колеге, 
уважене даме и господо, 

по броју тачака дневног реда, ова седница може да личи на формално заседање Скупштине. Али, 
заправо, представља суштинску бит која се одражава у материјалном стању, тј. у финансијским 
резултатима који су од битног утицаја на живот и рад Удружења са 1365 чланова. Како је у мају месецу 
2014. године извршена формална промена председника Управног одбора (уместо Богдана Глогинића 
улогу председника преузео Владимир Алексић), затим, одлазак именованог секретара Управног 
одбора, то је Управни одбор уложио доста напора да се реализују, у првом реду статутарни, а затим, и 
планом рада предвиђени циљеви и задаци. 

Социјално-хуманитарна активност, заштита и унапређење личног стандарда чланова је 
стална, али је у протеклој години била израженија, јер су економске прилике знатно допринеле да су 
старије особе (пензионери) у свему, све више на маргинама друштвеног живота. Наш социо-економски 
положај је све неповољнији и иде у правцу материјалне угрожености старијих особа. 

Наше Удружење је покушало да изађе у сусрет и реши захтеве за материјалну помоћ, углавном 
свима који су испуњавали прописане услове. Око 65 чланова користило је бескаматне позајмице по 
30.000 динара у укупном износу од 1.950.000 динара. Помоћ породицама преминулих чланова пружена 
је у износу од 20.000 динара за 18 чланова (укупно 360.000 динара), бесповратну новчану помоћ 
добило је 24 члана у укупном износу од 116.000 динара, а помоћ у животним намирницама 
искористило је 20 чланова. По овом питању присутан је проблем око утврђивања стварног социо-
економског статуса чланова Удружења којима је неопходна материјална помоћ, јер се наши чланови 
устручавају да дају податке о материјалном стању, условима становања, животној изолованости, 
здравственом стању, могућности подмирења основних животних услова и слично. 

Дружење је, такође, наша програмска активност. Остварује се не само у просторијама 
Удружења и на оваквим форумима, већ и кроз уобичајену активност: 9 излета за око 400 полазника, 
једнодневно дружење за око 50 најстаријих чланова и дружење дама поводом 8. марта. Осим ових 
начина дружења, чланови нашег Удружења на нивоу делегација, учествовали су и на редовним и 
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јубиларним дружењима која су организовала удружења из других градова (Нови Сад, Суботица, 
Ваљево, Бечеј и др.) као и учествовање на прослави „100 година Церске битке“. 

Обављањем привредне делатности „приватно обезбеђење“ остварују се највећи приходи, 
који су сада мањи и у опадању. Исплата на име личних примања по основу уговора о вршењу послова 
приватног обезбеђења је, такође, највећи расход и припада члановима којима су ови приходи 
неопходно потребни. 

Обим послова приватног обезбеђења је у опадању, јер Закон о приватном обезбеђењу утиче на 
тржиште ових услуга. На тендерима смо изгубили 6 објеката на којима је био ангажован 21 извршилац 
посла. Сада смо присутни на 11 објеката са око 40 извршилаца. Присутна је велика конкуренција и 
послове губимо, углавном, због недостатка тзв. „додатних услова“, које ово Удружење не испуњава у 
свим детаљима, за сада. Управни одбор је више пута разматрао стање које је присутно у овој области 
и шта је најрационалније чинити. Имплементација Закона о приватном обезбеђењу је временски 
орочена (до 1. јануара 2017. године), што значи да се Удружење мора организовати у смислу законских 
одредби, ако желимо да останемо у делатности.  

Надам се да сам за ову прилику изнео довољно основних података извештајног карактера из 
којих проистиче и планска активност за ову годину. 
 У наставку седнице, Гојко Марковић је изнео детаље из финансијског извештаја за 2014. годину 
уместо одсутног Добривоја Илића. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2014. године 
 

Уводне напомене 
 У односу на претходну, 2013. годину, обим услуга физичког обезбеђења мањи је у просеку за 
21,84%. До смањења обима дошло је због мањег броја часова, при чему је било мање запослено 15 
радника обезбеђења. Због смањења обима послова и немогућности повећања цена услуга 
обезбеђења, приходи од ових услуга мањи су за 21,04% у односу на приходе остварене у 2013. години. 

Било је мањих проблема око наплате потраживања за фактурисане услуге физичког 
обезбеђења али то није изазвало тешкоће око извршавања финансијских обавеза Удружења у 
законским и уговореним роковима. Ово и због тога што је наплаћен део потраживања из 2013. и 
ранијих година. Захваљујући томе, Удружење је извршавало своје обавезе плаћања пореских дажбина 
у законским роковима, као и уговорене обавезе према члановима Удружења који врше послове 
обезбеђења и који обављају стручне и друге послове у Удружењу. Све обавезе према добављачима 
извршене су на време. 
 У овом извештају даје се приказ финансијских резултата остварених у 2014. години, стање 
средстава и извора средстава као и обавеза и потраживања на дан 31.12.2014. године. 
 У посебном делу овог извештаја исказују се подаци о приходима и расходима Фонда 
солидарности и стање средстава овог фонда на дан 31.12.2014. године. 

I. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ УДРУЖЕЊА 

Финансијско пословање Удружења одвија се преко текућих рачуна код Комерцијалне банке и 
Банке Интеза, као и благајне Удружења. Највећи део прихода и расхода реализује се безготовинским 
плаћањем, а мањи део у готовом новцу. Пријављивање опорезованих прихода, безготовинских 
плаћања и кореспонденција са пословним партнерима, врши се електронским путем. 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2014. ГОДИНИ 
 

1. Приходи од пружања услуга физичког обезбеђења 17,263.512,00 динара 
2. Приходи од услуга Бифеа без ПДВ 328.604,00 динара 
3. Приходи од чланарине за Удружење 482.690,00 динара 
4. Приходи од излетника 232.026,00 динара 
5. Остали приходи /донације, приходи од издавања 

чланских карата, камата и друго/ 
83.628,00 динара 

СВЕГА ПРИХОДИ 18,390.460,00 динара 
 

 Највећи приходи остварени су од пружања услуга физичког обезбеђења правним лицима. У 
односу на приходе остварене у 2013. години, који су износили 22,086.791,00 динара, приходи од ових 
услуга у 2014. години мањи су за 21,04 процентних поена. Овај резултат, као што је речено, настао је 
због смањеног обима пружања услуга и немогућности повећања цене услуга. 
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 Приходи од услуга Бифеа остварени су од продаје пића и напитака корисницима ових услуга у 
износу од 328.604,00 динара и исказују се без пореза на додатну вредност који се тромесечно 
обрачунава и плаћа заједно са ПДВ на приходе од услуга физичког обезбеђења.  

Приход од чланарине остварен је од 1206 чланова Удружења у укупном износу од 482.690,00 
динара, колико је са 31.12.2014. године уплаћено на текући рачун. 
 У остале приходе урачунате су уплате: на име котизације – учешћа чланова Удружења који су 
ишли на излете, 232.026,00 динара, донације, уплате за издавање чланских карата Асоцијације, од 
камате и друго у износу од 83.628,00 динара. 

Остварени расходи у 2014. години 
 Укупни расходи за 2014. годину износе 18,125.140,16 динара. Највећи износ расхода односи се 
на лична примања по основу уговора о вршењу послова физичког обезбеђења и обављања стручних и 
других послова у Удружењу. За сва лична примања у 2014. години укупно је исплаћено заједно са 
порезом и доприносом 16,883.171,00 динар. У односу на укупна лична примања остварена у 2013. 
години која су износила 21,583.721,00 динар, ова примања мања су за 21,78%. 
 Смањење издатака за лична примања у 2014. години у односу на претходну годину настала су 
због смањења прихода од услуга физичког обезбеђења, обзиром да се зараде код већине прималаца 
накнада обрачунавају и плаћају у проценту од прихода. 

Из наведеног, произлази да је за све остале расходе утрошено 1,241.969,00 динара, а из 
приложеног прегледа прихода и расхода види се за које су потребе коришћена ова средства. 

Остварена добит у 2014. години 
Разлика између укупног прихода и укупних расхода је остварена добит која износи 265.320,00 динара. 

Стање средстава Удружења 

 Стање средстава на дан 31.12.2014. године утврђено је пописом и исказује се у Билансу стања, 
у укупном износу од 5.064.336,00 динара, и то: 
 

1. Основна средства Динара 21.100,00 
2. Алат и инвентар “ 106.158,00 
3. Роба за Бифе “ 253.792,00 
4. Купци за услуге обезбеђења “ 3,145.644,00 
5. Новчана средства на текућим рачунима “ 1,530.894,00 
6. Новчана средства у благајни “ 6.748,00 

Обавезе Удружења 
 Обавезе Удружења према другим правним лицима износе 815.493,17 динара од чега ПДВ за IV 
квартал 762.627,00, добављачи 1.546,17, помоћ за поплављене 50.000,00 и за чланарину и чланске 
карте Асоцијације 1.320,00 динара 

Саставни делови овог дела извештаја су прегледи прихода и расхода и прегледи стања 
средстава и извора средстава на дан 31.12.2014. године из којих ће се попунити прописани обрасци 
„Биланс успеха“, „Биланс стања“ и „Статистички извештај“ и који ће се доставити Агенцији за 
привредне регистре у законском року. 

II. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 
 

Средства Фонда солидарности воде се на посебним рачунима, књижицама, код пословних 
банака и то као средства по виђењу и орочена средства: 

П р и х о д и Фонда солидарности остварују се од чланарине за Фонд солидарности, од камате 
на средства по виђењу и на орочена средства. 
 Приходи остварени у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године по њиховим изворима, износе:  

1. Приход од чланарине и уписнине  504.320,00 динара 
2. Приход од камате на средства по виђењу  1.096,88 динара 
3. Приход од камате на орочена средства  59.910,83 динара  

 СВЕГА ПРИХОДИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ  565.327,71 динара 

 Р а с х о д и Фонда солидарности су исплаћене солидарне помоћи породицама преминулих 
чланова Фонда у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године, и то: 

• Солидарна помоћ породицама 18 преминулих чланова 
Фонда у укупном износу 

360.000,00 динара 
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Разлика између прихода и расхода износи: 205.327,71 динара 
 

СТАЊЕ СРЕДСТАВА И ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 

  Стање средстава Фонда солидарности на дан 31.12.2014. године износи: 

1. Средства по виђењу на рачуну код Комерцијалне банке  633.209,36 динара 

2. Орочена средства Фонда солидарности код Банке Поштанска 
штедионица 

 725.617,29 динара 

3. Потраживања од чланова Фонда за дате позајмице  587.000,00 динара 

4. Потраживања од удружења за дату позајмицу  560.000,00 динара 

 УКУПНА СРЕДСТВА ФОНДА НА ДАН 31.12.2014. 2,505.826,65 динара 

 На крају овог извештаја ИСТИЧЕМО да су у 2014. години на плану пружања социјално – 
хуманитарне помоћи и друштвених активности постигнути следећи резултати, и то: 

1. За социјално хуманитарне помоћи исплаћено је: 
- новчана помоћ најсиромашнијим члановимаУдружења (23 члана)  Дин.  116.000,00 
- помоћ у намирницама добило је 30 чланова  Дин.   24.951,00 
- из Фонда солидарности исплаћено је породицама 18 преминулих Дин. 360.000,00 

чланова Фонда 
- за најстарије чланове Удружења (старијих од 80 година) Дин.   33.835,61 

организован је сусрет за 50 чланова са излетом у околину Београда и 
бесплатним ручком 

- солидарна помоћ за санацију последица поплава и клизишта  Дин.   50.000,00 
УКУПНО ЈЕ ИСПЛАЋЕНО ЗА СОЦИЈАЛНО – ХУМАНИТАРНЕ  Дин  584.786,61 
НАМЕНЕ 
  

2. За спортско – рекреативне активности, културно – забавни живот и сусрете поводом 
обележавања празника, исплаћено је: 

- За сусрет жена чланица Удружења  Дин.   78.778,68 
- за трошкове аутобуског превоза и путне трошкове око реализације 
- 9 излета   Дин. 239.200,00 

СВЕГА:  ДИН. 317.978,68 
Поред тога, из средстава Фонда солидарности 60 чланова фонда користило је бескаматне 

позајмице у укупном износу од 2,109.000,00 динара, од чега је до 31.12.2014. године враћено 
1,522.000,00 а 587.000,00 динара је у отплати. 

Из свега наведеног, произлази да су у 2014. години коришћена средства за социјално – 
хуманитарне потребе и за друштвене активности у износу од 1,489.765,29 динара, од чега 902.765,29 
динара су трошкови а 587.000,00 су бескаматне позајмице. 

Према члану 50. Статута Удружења, Управни одбор разматра и подноси Финансијски извештај 
Скупштини на усвајање. 
 Извештај сачинио, 
 Добривоје Илић 

Из дискусија: 
Живојин Јовановић изразио је забринутост због сталног смањења броја ангажованих 

извршилаца на пословима физичког обезбеђења. Нагласио је да је, недавно, Удружење пензионера 
СМУП-а у Београду одржало седницу Скупштине на којој, нажалост, ниједне речи није било о 
заједничком раду и уједињењу са овим Удружењем. Подржава рад чланова Управног одбора, за које 
сматра да су озбиљни и одговорни. 

Богдан Глогинић је навео да су чланови Управног одбора, а и он сам, посебно као донедавни 
председник тог тела, увек чинили напоре да се превазиђу проблеми и изнађу решења у вези са 
присутним условима рада овог Удружења. Заложио се за спајање удружења пензионера унутрашњих 
послова на територији града, пре свега са Савезним удружењем. Сматра да би спајањем удружења на 
подручју града Београда превазишли ово тешко стање. Актуелни закон који регулише ову материју 
физичког обезбеђења је веома строг и захтеван, па самостално не бисмо могли да обављамо послове 
физичког обезбеђења. Предлаже да председавајући затражи од присутних чланова ове Скупштине да 
се изјасне да ли су за спајање ових удружења. 

Миодраг Наумовић је нагласио да је међународни утицај на овом пољу веома велики. Најјаче 
удружење за обављање послова физичког обезбеђење је међународно удружење „Секурити“. Оно има 
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преко 1.000 чланова, јаку технику, финансијски веома добро стоји, ту је без конкуренције за добијање 
тендера и обављање ових послова. Нови закон који регулише послове физичког обезбеђења предвиђа 
ригорозне услове које ми, овакви какви смо, не можемо да испунимо, па нећемо моћи ни да опстанемо. 
Губе се послови због разних пријатељских и других веза, јаке корупције и др. Веома је тешко, али не 
треба да се предамо, већ да чинимо све да се удружимо са Савезним удружењем. Да се мало више 
ради на подмлађивању чланства. Треба направити добру стратегију, а добро је да се оде у МУП 
Србије и затражи помоћ. 
 Богдан Глогинић се надовезао на претходну дискусију у вези са нашим подмлађивањем. 
Имамо појаву да је недавно извршено пензионисање свих оних који су напунили педесет година 
старости, тако да састав ове скупштине не одражава право стање старосне структуре. Ова 
Представничка скупштина формирана је пре наведеног масовног пензионисања, при чему се више 
водило рачуна о припадности чланова по појединим службама (јавна безбедност, ДБ, заједничке 
службе и др.) и њиховој заступљености у скупштини. 

Ћурчић Миљко више од девет година ради на пословима физичког обезбеђења. Радно место 
и посао је одговорно и специфично. Мисли да се недовољно разговара са нашим људима као 
непосредним извршиоцима, посебно када губимо тендере и објекте које обезбеђујемо. За непосредне 
извршиоце се треба више борити, јер су то чланови нашег Удружења, а за нове чланове се 
интересовати код пензионисања активних радника. Треба радити на активностима удруживања – 
обједињавања свих удружења на подручју града. 

Владимир Алексић је нагласио да је било безброј иницијатива и предлога за заједнички рад. 
Нагласио је да смо се ми већ писменим путем обратили министру МУП-а за помоћ, презентовали смо 
му наше проблеме и очекујемо пријем. Обавестио је присутне да је наш члан Милисав Ђурић – Павле, 
пре неколико дана примио одликовање које му је доделио председник Руске Федерације Путин, што су 
сви присутни пропратили громогласним аплаузом. 

Милисав Ђурић – ПАВЛЕ – захвалио се на честиткама. Нагласио је да Савезни СУП више не 
постоји, њихово удружење се не обнавља новим члановима. Постоји и градско удружење, они су 
многобројни. Решење је у обједињавању. Треба да информишемо новопензионисане раднике МУП-а 
са радом нашег удружења, да им кажемо да постојимо, да обављамо послoве физичког обезбеђења и 
да их што више учланимо код нас, да се омасовимо. Чак, због тешке ситуације и недовољних 
финансијских средстава, предложио је да се и за седнице скупштине, и код извођења излета за 
најстарије, максимално штеди. 

На предлог Богдана Глогинића да се Скупштина изјасни о предлогу за спајање удружења 
пензионера унутрашњих послова на подручју града Београда у једно удружење, донет је ЗАКЉУЧАК 
да се овласти Управни одбор да предузме све неопходне активности у вези са реализацијом ове 
иницијативе. 

Донета је одлука о усвајању Финансијког извештаја за 2014. годину, а на основу статистичких 
података и показатеља из поменутог извештаја о разврставању Удружења у МИКРО правно лице. 
Текст одлуке дајемо у целини: 
 
На основу члана 40, става 1, алинеје 8 Статута Удружења пензионера Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, Скупштина Удружења у представничком саставу, на својој Петој седници, 
одржаној дана 24.02.2015.  године, доноси  
 

О Д Л У К У 
о усвајању финансијског извештаја Удружења за 2014. годину 

 
1. УСВАЈА СЕ финансијски извештај Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије за 2014. годину, и то: 
I. БИЛАНС СТАЊА 

- Актива 5.064.336 Динара 
- Пасива 5.064.336 ” 

II. БИЛАНС УСПЕХА 
- Укупан приход 18.390.460 Динара 
- Укупни расходи 18.125.140 ” 
- Остварена добит 265.320 ” 
- Порез на добит 39.798 ” 
- Чиста добит 225.522 ” 

2. Остварену добит књижити у нераспоређена средства за финансирање редовне делатности 
Удружења у 2015. години. 
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3. Одлуку са потребним прилозима доставити Агенцији за Привредне регистре и Пореској Управи 
у Србији. 

4. О спровођењу Одлуке стараће се лице одговорно за састављање извештаја и Председник 
Управног одбора Удружења. 

Број: 22-1/15 
Београд, 24.02.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
Владимир Алексић 

 
На основу дискусија и изнетих предлога, скупштина у представничком саставу усвојила је 

ЗАКЉУЧАК 

 Покреће се иницијатива о спајању Удружења пензионера унутрашњих послова на територији 
града Београда (Удружење пензионера СМУП-а, Удружење пензионера МУП-а Србије и Удружење 
пензионисаних радника унутрашњих послова Београд). 

  

Број: 22-2/15 
Београд, 24.02.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
Владимир Алексић 

СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА 
 

У међувремену је одржано пет седница Управног одбора, са којих преносимо изводе из дискусија и 
закључке. 
 

На осмој седници, одржаној 29. јула 2014. године, усвојен је план рада удружења за 2014. годину. 
Кључно питање плана рада било је усклађивање са обавезама које је предвидео Закон о 

приватном обезбеђењу. Било је мишљења да је неопходно формирати фирму за бављење том 
делатношћу, да ове проблеме не треба да решавамо сами, већ са Удружењем пензионера Савезног 
МУП-а и Удружењем пензионера унутрашњих послова Београд. Заједнички би се могли испунити 
захтеви Закона у смислу простора, техничке опремљености, кадрова и други. Председник Управног 
одбора, Владимир Алексић, у закључку је истакао да у наредном периоду треба, најпре, тражити 
стручна објашњења и тумачења правних прописа којима се регулише начин обављања привредне 
делатности приватног обезбеђења. Наставити контакте и разговоре са другим привредним субјектима 
који се баве наведеном делатношћу ради евентуалног заједничког наступа на тржишту. У зависности 
од начина решавања наведених питања и прилагођавања Удружења законским прописима, 
припремати и извршити благовремене организацијске измене Удружења. 

Усвојен је финансијски извештај за период од 1. јануара до 30. јуна 2014. године који је поднео 
Добривоје Илић. Укупни приходи за 6 месеци износе 10.010.708 динара, а расходи 9.731.515, тако да је 
разлика између прихода и расхода 279.193 динара. Код стања средстава, истакао је да највећу ставку 
представљају потраживања од корисника наших услуга из ранијег периода. Укупна потраживања од 
корисника износе 4.988.178 динара. 

Донета је одлука о новчаним накнадама члановима удружења који врше послове физичког 
обезбеђења, стручне и друге послове у Удружењу. Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање који је објављен у Службеном гласнику Републике 
Србије број 57/14 стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ПОВЕЋАНА ЈЕ од 24% на 
26% тако да стопа доприноса ПИО за запосленог износи 14%, а за послодавца 12%. Ово повећање 
доприноса повлачи повећање трошкова зарада за 2,23% што би довело да Удружење послује са 
губитком при непромењеним ценама услуга. Зато је усвојен предлог да се нето зараде ангажованих на 
пословима физичког обезбеђења обрачунавају са смањењем од 2%. Кад су у питању новчане накнаде 
чланова Удружења који врше стручне и друге послове у Удружењу предлажено је да накнада, уместо 
досадашњег износа од 1,8% од основице прихода за претходни месец без ПДВ-а, буде 1,73%. На тај 
начин се обезбеђује да Удружење има остатак од 5% од прихода за трошкове као што су трошкови 
канцеларијског материјала, хигијене, одржавање кабловске телевизије, поправке и слично. 

Донета је одлука да накнаде члановима ангажованим на пословима одржавања информационог 
система, бифеа, возача, секретара и вођења књиговодства остану непромењене. 

Управни одбор је верификовао да је бескаматне позајмице добило 17 чланова. 
Одлучено је да се 40 евра које је донирао Игњатовић Душан, члан Удружења, конвертује у динаре 

и уплати у Фонд солидарности. 
У склопу одлуке о издавању „Информатора“ за 2014. годину, именован је главни уредник и чланови 

уредништва. По Статуту, главни и одговорни уредник гласила Удружења „Информатор“ је Председник 
Управног одбора, те је Управни одбор донео одлуку да за главног и одговорног уредника 
„Информатора“ именује Владимира Алексића, по функцији, а на његов предлог, именовани су чланови 
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уредништва: Лазић Богољуб, Аџовић Мирослава, Цветковић Бојана и Павковић Данило. Разматрани су 
укупни трошкови штампања и дистрибуције „Информатора“, с обзиром да ове године, за разлику од 
претходних, немамо финансијску и логистичку подршку Министарства. Одлучено је да се 
„Информатор“ штампа о трошку Удружења у тиражу од 1.200 примерака, и у том смислу да се затраже 
понуде од штампарија. Одлучено је да Миле Красић буде приређивач и за број 15 „Информатора“ (за 
2014. годину), као што је то успешно чинио и до сада, дуги низ година.  

Управни одбор је донео одлуку да Ружица Бајчетић, председница Организационе комисије, 
припреми општи акт о начину организације и реализације излета. 

Под текућим питањима, разматрана је акција Удружења на прикупљању помоћи за угрожене од 
последица поплава и одлучено да се акција настави, а кад се прикупи пристојна сума уплати на рачун 
који је објавила Влада Републике Србије. Друго, разматрано је обележавање 100 година од битке на 
Церу, које се одвија 19.08.2014. под покровитељством Владе Републике Србије и одлучено је да 
Удружење узме учешћа у томе. 
 

На деветој седници Управног одбора, одржаној 13. новембра 2014. године, прва тачка је била 
упознавање са стањем обављања привредне делатности физичког обезбеђења. Констатовано је да је 
у обављању ове делатности ангажовано 36 људи на 11 објеката. 
 У току 2014. године, престали смо да радимо у следећим објектима: 

• Завод за заштиту здравља радника МУП-а 
• Метрополитен проџект 
• ОШ „Драган Лукић“ 
• Етнографски музеј 
• Музеј примењене уметности 

Главни разлог за губљење послова је неприлагођеност условима који су постављени у тендерима, 
а засновани су на Закону о приватном обезбеђењу. 

Владимир Алексић је, у осврту на Јешићев извештај, додао да је 15 извршилаца изгубило посао 
због губитка на тендеру, а 3 извршиоца због неплаћања од стране корисника услуге обезбеђања. 
Такође, појаснио је да је посао код МПУ изгубљен на тендеру нашом непажњом, односно, криви су 
радници стручне службе. Затим, код давања информација о нашим могућностима начињени су 
пропусти који су нас онемогућили да дамо валидну понуду. 

У вези са Законом о приватном обезбеђењу, МУП је донео ПРАВИЛНИК о ближим условима којe 
морају да испуне правна и физичка лица за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног 
обезбеђења и ПРАВИЛНИК о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног 
обезбеђења који ближе одређују услове у вези са обуком за вршење послова обезбеђења. Како је на 
претходној седници УО заузет став да ту активност не можемо да спроведемо сами, настављени су 
разговори са одговорним људима из Савезног удружења пензионера (Лапчевић, Савић), а са наше 
стране Глогинић и Алексић. Полази се од чињенице да имамо кадрове који могу да квалитетно 
обављају посао обуке, а да би са Савезним удружењем добили материјалне услове које треба 
испунити како то предвиђа Закон о приватном обезбеђењу и донети Правилници од стране МУП-а. 

Добривоје Илић се осврнуо на тендере које смо изгубили. Рекао је да су тендери обавеза правних 
лица која се финансирају из буџета, тако да би наша оријентација у пружању услуга физичког 
обезбеђења у будућем периоду требало да буду правна лица која се не финасирају из буџета. У вези 
са компликацијама код прибављања неопходне документације за тендере, предложио је да се 
упишемо у Регистар понуђача код АПР-а, чиме се прикупљање документације јако поједностављује, јер 
је довољно предати један папир из АПР-а. По питању добијања лиценце за вршење обуке изразио је 
извесну сумњу, односно, да не можемо испунити услове који су потребни. 

Мирослава Аџовић је, у дискусији око тога ко ће бити овлашћен да врши обуку, била мишљења да 
Полицијска Академија сигурно неће бити, јер је то у супротности са Законом о високом школству, те да 
верује да ће бити формирана агенција за то. 

Богдан Глогинић је инсистирао на сусрету са челним људима МУП-а, односно са онима у чијој је 
надлежности предметни Закон и надзор над његовим спровођењем. Без тога, крећемо се у сфери 
нагађања. 

Горан Лончар је подвукао да је неопходно основати фирму (односно привредно друштво) како би 
се могли и даље бавити делатношћу приватног (физичког) обезбеђења. 

Владимир Алексић је, сумирајући дискусије, рекао да све зависи од одговора на питање који је то 
минимум испуњених услова да би смо могли да се бавимо делатношћу приватног обезбеђења. 

Договорено је да, у дефинисању одговора на ово питање, узму учешћа Богдан Глогинић, Горан 
Лончар и Ружица Бајчетић. 
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Финансијски извештај за ДЕВЕТ месеци 2014. године поднео је ДОБРИВОЈЕ ИЛИЋ, у коме је дао 
преглед главних показатеља финансијског пословања Удружења. Укупни приходи за 9 месеци износе 
14.331.078,00 динара, а расходи 14.011.815,00, тако да је разлика између прихода и расхода 
319.263,00 динара. Код стања средстава, истакао је да највећу ставку представљају потраживања од 
корисника наших услуга из ранијег периода 4.437.568,00. 

У наставку извештаја дат је и преглед стања средстава Фонда солидарности за девет месеци 
текуће године: укупни приходи износе 472.165,44 динара, а расходи 260.000,00 динара. Добит, према 
томе, износи 212.165,44 динара. Стање средстава Фонда солидарности износи 1.417.664,38 динара, а 
потраживања 1.095.000,00 динара. У потраживања је урачунато и 560.000 динара позајмице Удружењу 
ради плаћања ПДВ-а у 2013. години. 

Усвојене су измене и допуне финансијског плана Удружења за 2014. годину, у коме су предвиђени 
укупни приходи у износу 18.140.500 динара, укупни расходи 18.038.052 динара, а добит би износила 
102.448 динара. 

Донета је одлука да Мира Аџовић сачини списак социјално најугроженијих чланова којима ће бити 
додељена помоћ у намирницама, као и састав пакета. Такође, треба сачинити и списак социјално 
угрожених чланова којима ће бити додељена новчана помоћ, у оквиру неискоришћених средстава 
предвиђених финансијским планом за ове намене. 

Владимир Алексић је, на примеру тендера код Музеја примењене уметности, објаснио које 
предности би имали да смо уписани у Регистар понуђача код АПР-а, те је Управни одбор донео одлуку 
да се Удружење упише у Регистар понуђача. 

Под текућим питањима разматрано је и питање чланарине за 2015. годину. Управни одбор је донео 
одлуку да чланарина за Удружење и Фонд солидарности остане иста, односно 400 и 600 динара. 
 

На десетој седници Управног одбора, одржаној 24. децембра 2014. године, усвојен је правилник о 
организовању и реализацији излета, који је сачинила Ружица Бајчетић у сарадњи са Бојаном 
Цветковић. У току дискусије, питање је било да ли је правилник у складу са законом о туризму, што је 
потврђено. 

За обављање пописа основних средстава, инвентара, извора средстава, робе за бифе у шанку и 
магацину за 2014. годину у комисију предложени су Павковић Данило за председника и Јешић Бошко и 
Ивантић Слободан, за чланове. 

Управни одбор је донео одлукe о додели солидарне помоћи у намирницама и новцу, према 
списковима које је предложила Мира Аџовић, председница социјално-хуманитарне комисије. 

На предлог председника, Владимира Алексића, Управни одбор је донео одлуку да се прикупљена 
новчана средства од чланова Удружења као помоћ угроженима од последица поплава у износу од 
39.710,00 динара, као и средства прикупљена повременим издавањем просторија у износу од 
10.290,00 динара, укупно 50.000,00 (педесетхиљада) динара уплати на рачун који је објавила Влада за 
угрожене од последица поплава на територији Републике Србије. 

Под текућим питањима истакнуто је да је Комисија за социјално-хуманитарне послове изузетно 
квалитетно обављала своју делатност, а да је то превасходно заслуга председнице комисије Аџовић 
Мирославе. У том смислу, предложено је да буде награђена износом од 10.000 динара. 
 

На једанаестој седници Управног одбора, одржаној 19. фебруара 2015. године, поднет је извештај 
о извршеном попису за 2014. годину и донете су одлуке о његовом усвајању и потврђене одлуке 
председника о отпису ситног инвентара и одлуке о отпису робе из бифеа. 

Разматран је и усвојен финансијски извештај за 2014. годину, утврђен предлог одлуке 
представничке скупштине о његовом усвајању и донета је одлука о разврставању удружења у микро 
правно лице. 

Усвојен је предлог плана излета за 2015. годину, а план рада за 2015. годину и финансијски план 
ће се урадити до краја марта.  

Донета је одлука о заказивању и одржавању скупштине у представничком саставу дана 24.02.2015. 
године, као и одлука о издвајању средстава за покриће трошкова одржавања скупштине. Такође, 
донета је одлука о издвајању средстава за покриће трошкова поводом прославе 8. марта. 

Председник УО Владимир Алексић је поново разматрао видове и обим сарадње са матичним 
Министарством и упознао чланове УО да ће министар др Небојша Стефановић примити делегацију 
нашег Удружења, али да је то за сада у фази припреме и да ће благовремено изаћи са новим 
информацијама. 

На дванаестој седници Управног одбора, одржаној 19. маја 2015. године, о пријему делегације 
Удружења код министра Стефановића, чланове УО упознао је председник УО Владимир Алексић.  
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Са планом рада чланове УО су упознали Мира Аџовић и Владимир Алексић, свако према свом 
делокругу рада. Посебно је истакнута информација коју смо добили од Министарства унутрашњих 
послова да Удружење као правно лице може да се бави привредном делатношћу приватног 
обезбеђења, уз услов да обезбеди неопходне лиценце које прописује Закон о приватном обезбеђењу. 

Са финансијским планом за 2015. годину, чланове УО је упознао Добривоје Илић 
За органе Асоцијације, после опсежне дискусије, Управни одбор је одлучио да предложи 

Владимира Алексића за председника Извршног одбора Асоцијације и Николу Филиповића за члана ИО 
Асоцијације. 

За обављање привредне делатности коју смо регистровали код АПР-а, неопходно је да поседујемо 
одређене сертификате који се траже у јавним набавкама за те услуге. Један од сертификата издаје 
Привредна комора Србије и носи назив СРПС:А.Л2.002. Управни одбор је усвојио одлуку да се издвоје 
средства за контролу испуњавања услова и добијање сертификата СРПС:А.Л2. 002. 

Мира Аџовић је упознала чланове УО да подноси оставку на чланство у УО и на место председника 
социјално-хуманитарне комисије. Богдан Глогинић је предложио да њене послове и задужења преузме 
Бојана Цветковић. 

ГОДИНУ ДАНА ПОСЛЕ ПОПЛАВЕ 
ДОПРИНОС УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НОВИ САД У АКЦИЈИ 

ПОЛИЦАЈЦИ ЗА ПОЛИЦАЈЦЕ 
Када су нашу земљу 2014. године задесиле тешке поплаве, наше Удружење је решило да 

помогне, како појединачно преко месних заједница, Црвеног крста, новосадског Универзитета,..., тако, 
и као Удружење, директно неком од угрожених колега. 

На проналажењу онога коме ће аутомобил бити 
најпотребнији, у Удружењу пензионера органа уну-трашњих 
послова Нови Сад ангажовала се Љиљана Мила новић, а у 
Удружењу пензионера МУП-а Србије Илић Добривоје. После 
консултација са колегама на терену, избор је пао на 
пензионисаног колегу Милисављевић Стевана из Забрежја – 
Обреновац. Милица Клашња и Бранислав су 17.08.2014. 
године лично уручили   аутомобил  као и нове делове за 
генералку и нове зимске гуме. Такође су продужили 
регистрацију за годину дана и платили трошкове преноса 
власништва. 

 Трагајући за неким коме је помоћ најпотребнија, 

Удружење је Мирковић Ненаду и Павловић Сави, обојица 
из Крупња, уплатило на њихове текуће рачуне по 30.000 
динара. То су млади полицајци за које смо преко нашег 

почасног члана, такође пензионера МУП-а, Цветојевић Сретена из Љубовије, сазнали да им је вода 
однела и кућу и плац. 
  

Београд, 05.03.2015. године         Из Удружења пензионера Нови Сад 
 

ДРУЖЕЊЕ НАЈСТАРИЈИХ ЧЛАНОВА 
УДРУЖЕЊА 

 

 Као и претходних година, 9. октобра 2014. 
године, организован је сусрет најстаријих чланова 
Удружења (старијих од 80 година). За овај сусрет 
планирана је посета музеју Николе Тесле и 
обилазак макете „Београд на води“. 

У музеју Николе Тесле наши најстарији 
чланови су имали прилику да виде филм о животу 
и раду чувеног научника и проналазача из области 
електротехнике, а затим да присуствују демон-
страцији рада појединих његових изума. Теслин 
трансформатор је изазвао значајну пажњу, јер су 
неонске цеви у рукама посетилаца светлеле, иако 

нису биле прикључене на проводнике. Даље, 
познат је проблем назван „Колумбово“ јаје. Наиме, 

Клашња Милица са сином предаје 
ауто породици Милисављевић 

Разгледање макете „Београда на води“ 
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захтев да се јаје постави у усправан положај, Колумбо је решио тако што је јаје чукнуо о подлогу и 
сломио му љуску, омогућивши тако да стоји усправно. Наш великан је јаје од лима довео у усправан 
положај уз помоћ свог изума, заправо, дејством  обртног  магнетног  
 поља јаје се заврти као чигра и за кратко време усправи. У том усправном положају остаје све док 
обртно магнетно поље дејствује на њега. Демонстриран је чамац којим се управља са даљине (без 
жица), што је за крај деветнаестог века било равно магији. Истакнуто је и да се принцип производње и 
преноса електричне енергије није променио од Теслиног времена, односно, како је то Тесла поставио, 
тако се ради и данас. 

 У реновираној згради „Геозавода“, у Карађорђевој 48, постављена је макета „Београда на 
води“. Љубазне и предусретљиве домаћице су изнеле читав низ занимљивих појединости о том 
великом и значајном пројекту, стрпљиво одговарајући на питања наших најстаријих чланова, 
задовољавајући тако њихову знатижељу. 

 Затим се пошло у обилазак Топчидерског парка и Милошевог конака, а онда је предмет пажње 
био „Мост на Ади“, који је разгледан из аутобуса у току приласка и преласка преко њега. 

У знак пажње према нашим најстаријим члановима приватни превозник Владимир Поповић 
бесплатно је возио учеснике овог сусрета на чему му дугујемо посебну захвалност. 

Мирослава Аџовић 
 

ИЗЛЕТИ У 2014. ГОДИНИ 
 

Удружење пензионера МУП-а 
Републике Србије организовало је током 
2014. године девет излета, а један је отказан 
због мајских поплава, од којих је седам било у 
Србији и два излета у иностранству (Арад и 
Вишеград). 

За сваки излет се прави детаљан 
план пута и обилазака важних културних и 
верских знаменитости за одабрану 
дестинацију. Увек се креће рано ујутро између 
6.30 и 7.30 часова и враћа у вечерњим сатима 
до 23 часа да би излетници могли да ухвате 
превоз до својих кућа.  
Цена излета варира у зависности од 
дестинације и планираних посета и креће се 
од 1500 – 2500 динара са ручком. Током 2014. 
године посетили смо, између осталог: 
Качарево (сланинијада), Ириг, Ваљево, 

Вишеград, Нови Пазар, Арад, Ечку, Александровац и Винчу. Излет за Краљево је био отказан због 
поплава. Сваке године се организује и бар један излет у иностранство, ове године је то био Арад, а и 
излет у Вишеград се броји, како ствари стоје, у „иностранство“, као што је и поменуто. 

Где год је могуће, организује се сусрет са члановима локалних удружења и ти су сусрети увек 
срдачни.  

Број учесника се креће, углавном, између 40 и 47 по излету, што указује да чланови Удружења 
радо иду на излете. 

Бојана Цветковић 
 

ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

Комисија за социјално хуманитарне активности 

Комисија за социјално-хуманитарна питања наставиће са радом на пружању социјално-
хуманитарне помоћи члановима Удружења, а у складу са одредбама Статута, правилника о социјално-
хуманитарној помоћи и другим актима. С обзиром на уведене мере штедње од стране Владе 
Републике Србије, примећено је да је увећан број захтева за бескаматну позајмицу од 30.000,00 
динара, за куповину лекова, плаћање комуналија и друго. 

1. На основу евиденције из претходних година и нових података из приступница о учлањењу и 
личних изјава нових чланова да имају проблема социјалне природе сачиниће се листа 
социјално угрожених чланова према степену угрожености. 

Са излета у Вишеград – манастир Добрун 
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2. У складу са финансијским могућностима, даваће се новчана помоћ најугроженијим члановима 
по поднетим захтевима или на предлог комисије у висини од 3.000,00 до 5.000,00 динара. 
Једном броју чланова доделиће се помоћ у животним намирницама. 

3. У оквиру осталих социјално-хуманитарних активности да се члановима Удружења који су 
материјално угрожени помогне: 
- упућивање на планиране излете без плаћања трошкова превоза; 
- да се члановима Удружења којима је, по налазу здравствене установе, неопходно бањско 

или климатско лечење помогне давањем бескаматних позајмица на више рата; 
- за најстарије чланове Удружења, преко 80 година старости, организовати сусрет са 

излетом у околини Београда и дружењем, ручак, све о трошку Удружења; 
- организовати посете теже оболелих и усамљених чланова Удружења уз давање пригодних 

поклона; 
- организовати сусрет најугроженијих чланова Удружења пред крај 2015. године уз давање 

новчане помоћи. 

ПРОСЛАВА 8. МАРТА 2015. ГОДИНЕ 

 

Oве године сусрет жена 
– чланица Удружења, поводом 
8. марта, међународног празни-
ка жена, организован je 7. марта 
у сали самачког хотела на 
Бежанијској коси, где се окупило 
око 150 жена чланица Удруже-
ња. 

 
 

Присутне су поздравили 
Владимир Алексић, председник 
Управног одбора,  Мирослава 
Аџовић, председник Комисије за 
социјално-хуманитарна питања 
и Богдан Глогинић, дугогоди-
шњи председник УО. 

Дружење је протекло у 
пријатном расположењу уз бога-
ту трпезу и музику наших колега 
– музичара. 

Мирослава Аџовић 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о обавезама попуњавања упитника за социјалну помоћ 

Чланови удружења који сматрају да им је неопходна социјално-хуманитарна помоћ у новцу или 
намирницама, ТРЕБА ДА ДОЂУ У УДРУЖЕЊЕ РАДИ ПОПУНЕ УПИТНИКА КОЈИМ СЕ ТРАЖЕ 
ОДГОВОРИ НА ПОЈЕДИНА ПИТАЊА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНЕ ПРИРОДЕ, КАО ШТО СУ 
ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ, БРОЈ ИЗДРЖАВАНИХ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА , ВИСИНА ПЕНЗИЈЕ И 
ДРУГИХ ПРИХОДА ДОМАЋИНСТВА и друго. На основу датих података, Управни одбор, на 
предлог комисије за социјално-хуманитарна питања сачиниће листу реда првенства за давање 
социјално-хуманитарне помоћи. 

Организационе активности и нормативна делатност 
У наредном периоду неопходно је припремити потребна документа, како би Удружење од МУП-

а Србије добило лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења. Најпре, то је акт о 
систематизацији радних места у Удружењу, као и акт о униформи службеника обезбеђења са изгледом 
знака. 

Даље, биће неопходно и закључивање уговора о пословно-техничкој сарадњи ради коришћења 
недостајућег простора, опреме и слично. 

Такође, потребно је припремити Правилник о коришћењу службеног возила и наставити рад на 
прилагођавању важећих општих аката Удружења у складу са променама амбијента у којем егзистира. 

Најзад, ради унапређења пословања, потребно је осмислити и припремити Одлуку о изради 
сајта Удружења. 

Атмосфера са прославе Дана жена 
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ПЛАН ИЗЛЕТА ЗА 2015. годину 
 

1. 14.02. Kачарево-дворци: Хајдучица – Дунђерски, Стари Лец – Капетаново и Јагодић 
(оригинал), Конак – Данијел Ладислав, Самош – Легат Владимира Фајота, Падина – 
Етно дом, Словачки етно музеј, Галерија наивне уметности, бунар и Словачки 
евангелистички храм (1839.). Ручак у ресторану „Утва“, Падина. 

2. 14.03. Рача: обилазак града, Карађорђев дом, Црква св. Петра и Павла у Рачи. Рачанска 
црква брвнара посвећена св. Арханђелу, Вишевац – родно место Карађорђа, споменик 
од бронзе, „Петрови двори“ са етно поставком. 

3. 18.04. Краљево – обилазак града, музеја, Манастир Жича, Матарушка бања, Врњачка бања 

4. 23.05. Печуј – Мађарска са агенцијом 

5. 13.06. Коштунићи: Етно кућа Анђелије Мишић, Продановића магаза – продавница и етно 
музеј, фабрика хране, вајати и купање на језеру. 

6. 11.07. Мионица: разгледање града, Црква Вазнесења Господњег 1856., монументални 
споменик војводи Живојину Мишићу,Манастир Боговађа, црква св. Ђорђа 1852., бања 
Врујци – купање; кафана „Код Белог“ Бања Врујци или Етно центар „Кључ раја“ село 
Кључ 6 км од Мионице  

7. 29.08. Меленци – бања Русанда – ветрењача; Нови Бечеј – Манифестација Госпојински дани, 
Дворац Соколац, Врањево, Шлајз, Арача 

8. 19.09. Бања лука – агенција 

9. 17.10. Врбас: Завичајни музеј; бисте А. Чарнојевића и Данила Киша, старе виле индустрија-
лаца, реформаторска и еванђелистичка врква повезане сатним механизмом, Батина 
база и етно кућа, Шлајз и споменик инг. Јосифу Кишу 

10. 14.11. Инђија – Скупштина општине, кућа Војновића, римокатоличка црква св. Петра и Павла, 
разгледање архитектуре у пешачкој зони. Марадик – етно кућа Стари Сланкамен, нај-
старија црква у Срему из 1468., тврђава и чарда – кеј Стари Сланкамен, Јазак или 
Ремета 

Организатор излета БОЈАНА Цветковић, телефон 064/1447-145. 

************ 
 

Активност Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије 
 

 Радна тела (Скупштина и Извршни одбор) Асоцијације су своју активност реализовали сагласно 
одредбама Статута. 
 Извршни одбор, на својим седницама (3) разматрао је питања и доносио одлуке, које су на 
редовној седници Скупштине Асоцијације прихваћене. 
 На ефикасност и квалитет рада органа сигурно је утицала и чињеница изненадне смрти 
председника Радмила Богдановића, као и оставка на улогу секретара Горана Мишкулина. 
 Благовремено су донети План рада и Финансијски план за 2015. годину, Одлука о одржавању 
изборне Скупштине Асоцијације, као и обележавање 10 година постојања. 
 Као што је познато, финансијска средства су скромна и та скромност ограничава одређене 
активности (у 2014. години приходи су износили 199.204,00 а расходи 117.582,00 динара, а за 2015. 
годину планом су предвиђени приходи и расходи у износу од 255.000,00 динара). 
 Осим прихода од чланарине и чланских карата, других прихода, практично, нема. 
 У протеклом периоду спроведен је поступак израде и усвајања Измена и допуна Статута 
Асоцијације, кога је сачинила комисија за статутарна питања. Суштина измена Статута углавном се 
састоји у прилагођавању условима и времену функционисања Асоцијације. Циљеви и задаци су 
углавном остали исти, али начин функционисања радних тела Асоцијације је битно промењен. 
Раздвојене су функције председника скупштине и председника извршног одбора и предвиђене посебне 
надлежности. Предвиђена је могућност обављања привредне делатности. Прецизније су дефинисане 
обавезе чланица Асоцијације. Извршни одбор бројаће 9 уместо садашњих 7 чланова, итд. 
 Својим програмом Асоцијација подржава и учествује у организовању дружења међу чланицама 
који је програмом предвиђен. 
 Програм рада за 2015. годину предвиђено је веће ангажовање органа Асоцијације на 
активностима оснивања удружења у градовима, односно полицијским управама где нису основана. 
 Због измена Статута и смрти председника Асоцијације Радмила Богдановића, Извршни одбор 
је организовао изборну седницу Скупштине Асоцијације, која је одржана 30. јуна 2015. године у 
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просторијама Удружења пензионера Савезног министарства унутрашњих послова. Било је заступљено 
19 удружења и на њој су изабрани нови чланови органа Асоцијације: 

1. Председник Скупштине др Андреја Савић Удружење пензионера СМУП 

2. Заменик председника Скупштине Љубомир Алексић Удружење пензионера МУПРС 

3. Председник Извршног одбора Владимир Алексић Удружење пензионера МУПРС 

4. Чланови Извршног одбора 

- Шандор Месарош Удружење пензионера ПУ Зрењанин 
- Драгор Николић Удружење пензионера ПУ Ниш 
- Милина Николић Удружење пензионера ПУ за град Београд 
- Славица Антић Клуб пензионера ПУ Крагујевац 
- Добросав Јанковић Удружење пензионера ПУ Ваљево 
- Чедомир Ванчевић Удружење пензионера ПУ Зајечар 
- Иван Стаменковић Удружење пензионера ПУ Суботица 
- Рајко Видић Удружење пензионера ПС Лозница 

5. Председник и чланови Надзорног одбора 

- Слободан Саратлија, председник Удружење пензионера ПУ Ужице 
- Живојин Галонић, члан Удружење пензионера ПУ Шабац 
- Драгомир Антић, члан Удружење пензионера ПУ Смедерево 

 Председник ИО Асоцијације, 
  Владимир Алексић 

 
 

Обавештење о плаћању чланарине 
 

Обавештавамо чланове Удружења који нису платили чланарину за 2014. годину, да то 
учине што пре, а најкасније до 31. децембра 2015. године. У противном, према члану 26. 
Статута Удружења престаје им чланство у Удружењу и Фонду солидарности. 

Чланови Удружења који поседују и чланску карту Асоцијације (чланска карта са 
сликом) треба да донесу своју чланску карту ради продужења важности. Ако у чланској карти 
нема места за продужење важности, могу истовремено са плаћањем чланарине да добију 
нову, с тим да донесу фотографију у боји величине 28 х 35 мм и да плате 100,00 динара за 
образац. 

Управни одбор Удружења 
 

ПЕНЗИОНЕРСКИ СЕРВИС 
Обавештавамо чланове да ново-основана фирма „Пензионерски сервис“ обезбеђује пензионерске 
картице са којима се добија 10% попуста код фирми са којима има уговор. Међу тим фирмама су 
апотеке, лабораторије за анализу крви, трговине, позоришта и слично. Више информација на 
интернет адреси www.penzionerskiservis.rs, или  www.penzionerskipopusti.rs, број телефона 011/630-
7-990, 0800-303-300 (бесплатан позив) или у Удружењу у Кнеза Милоша 86. 

Из Удружења пензионера МУП-а 
 

IN MEMORIAM 
 

Милутиновић Јован je умро 4.8.2014. у 84. години живота. Пензионисан је 1984. са радног места 
саветника у МУП-у, СДБ. Члан Удружења је био од 2008. године. 
Маринковић Добрила je умрла 11.8.2014. у 79. години живота. Члан Удружења је била као удова 
почившег Маринковић Јована од 2007. године. 
Исмајловић Дуле je умро 18.8.2014. у 61. години живота. Пензионисан је 2006. са радног места ВКВ 
механичара, пословођа радионице аутосервиса у МУП-у. Члан Удружења је био од 2006. године. 
Шкопеља Даница je умрла 18.8.2014. у 67. години живота. Пензионисана је 2004. са радног места 
административног радника у МИП-у. Члан Удружења је била од 2009. године. 
Петковић Јордан je умро 28.8.2014. у 78. години живота. Пензионисан је 1987. са радног места 
полицајца, Бригада полиције, ПУ за град Београд. Члан Удружења је био од 2008. године. 
Булајић Менча je умрла 6.9.2014. у 86. години живота. Пензионисана је 1966. са радног места 
документалисте у МУП-у, СДБ. Члан Удружења је била од 1988. године. 
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Богдановић Радмило je умро 25.10.2014. у 80. години живота. Пензионисан је 1991. са радног 
места Министар унутрашњих послова МУП-а РС. Члан Удружења је био од 2008, а дужност 
Председника Извршног одбора Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова обављао је 
од 2013. године до изненадне смрти.  
Ђурић Слободан je умро 28.11.2014. у 70. години живота. Пензионисан је 1989. са радног места 
Самосталног инспектора, УЗСК, ПУ за град Београд. Члан Удружења је био од 2006. године. 
Спасић Слободан je умро 5.12.2014. у 68. години живота. Пензионисан је 2001. са радног места 
Начелника управе, генерал-мајор у МУП РС, УППП. Члан Удружења је био од 2007. године. 
Цветковић Станоје je умро 7.12.2014. у 85. години живота. Пензионисан је 1973. са радног места 
Референт обезбеђења у МУПРС, Одељење народне опдбране. Члан Удружења је био од 1991. године. 
Николић Александар je умро 15.12.2014. у 88. години живота. Пензионисан је 1967. са радног места 
Старији водник 1. класе у МУП-у. Члан Удружења је био од 1988. године. 
Карановић Драган је умро 19.12.2014. у 77. години живота. Пензионисан је 1987. са радног места 
инспектор у МУП-у, СДБ, 6. Сектор. Члан Удружења је био од 1988. године.  
Лукић Радомир je умро 29.12.2014. у 67. години живота. Пензионисан је 2001. са радног места пушкар 
у специјалној јединици полиције, МУП. Члан Удружења је био од 2007. године. 
Момировић Драгица je умрла 2.1.2015. у 67. години живота. Пензионисана је 2000. са радног места 
књиговође у УЗЗП, МУП. Члан Удружења је била од 2007. године. 
Гавриловић Љиљана je умрла 18.1.2015. у 63. години живота. Пензионисана је 2009. са радног места 
референта за лично наоружање у УЗЗП, МУП. Члан Удружења је била од 2011. године. 
Ђурђевић Вера je умрла 7.2.2015. у 89. години живота. Пензионисана је 1965. са радног места 
картотечни евидентичар, виши самостални референт у 4. одељењу, СДБ, МУП. Члан Удружења је 
била од 1987. године. 
Тодоровић Слободан je умро 11.2.2015. у 77. години живота. Пензионисан је 1997. са радног места 
начелника Управе за странце у МУП-у РС. Члан Удружења је био од 1999. године. 
Вучковић Новица je умро 25.2.2015. у 58. години живота. Пензионисан је 1997. са радног места Шефа 
возног парка, самостални референт, УСДБ Београд. Члан Удружења је био од 1997. године. 
Станојевић Виобран je умро 15.3.2015. у 86. години живота. Пензионисан је 1983. као члан 
Председништва Републике Србије. Био је Републички секретар за унутрашње послове у периоду од 
1976. до 1982. године. Члан Удружења је био од 1998.  
 
Красић Миле je умро 25.3.2015. у 93. години живота. Пензионисан је 1980. са радног места 
роководилац групе, виши инспектор 1. класе МУП-а РС Управа милиције. Члан Удружења је био од 
1987. године. Током рада у МУП у био је технички уредник часописа „Безбедност“, а као члан 
Удружења приређивао је „Информатор“ све до прошлог броја (бр. 15). Био је и дугогодишњи 
секретар Удружења – до 2004. године. 
Ћирић Миленко je умро 1.4.2015. у 59. години живота. Пензионисан је 2006. са радног места старији 
водник 1. класе, Управа за странце, ПУ Београд. Члан Удружења је био од 2009. године. 
Кошутић Мирослав je умро 7.4.2015. у 61. години живота. Пензионисан је 2011. са радног места ВКВ 
аутоелектричар, виши референт у УЗЗП, МУП. Члан Удружења је био од 2012. године. 
Јевремовић Милољуб је умро 7.5.2015. у 91. години живота. Пензионисан је 1980. године са радног 
места саветника, Центар СДБ Београд. Био је члан Удружења од 1995. године. 
Бркић Србослав је погинуо несрећним случајем 12.6.2015. године у 67. години живота. Пензионисан је 
са радног места главног стројара, старији водник 1. класе, ППЗ. Члан Удружења је био од 2005. године. 
Петровић Ранко је умро 16.6.2015. године у 92. години живота. Пензионисан је са радног места шефа 
Полицијске станице, пасошка служба, ГСУП Београд. Члан Удружења био је од 1993. године. 

Приредила:  Мирослава Аџовић  
Информатор је интерно гласило Удружења пензионера МУП-а Републике Србије,  
Београд, Кнеза Милоша 86 
Покретач и први уредник: Слободан Ћурчић 
Главни уредник: Владимир Алексић 
Чланови уредништва: Богољуб Лазић, Мирослава Аџовић, Бојана Цветковић, 
Данило Павковић 
Рукописи се не враћају и не хоноришу 
Телефон: 36-13-829 

 


