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СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА 
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ 

Седница је одржана 29.3.2017. године у Клубу посланика у Београду, Улица Толстојева 
2, са почетком у 15 часова коју је водило Радно председништво у саставу: 

- Проф. др Андреја Савић, председник Скупштине Асоцијације,  
- Љубомир Алексић, заменик председника Скупштине Асоцијације и 
- Владимир Алексић, председник Извршног одбора Скупштине Асоцијације. 

Раду седнице је присуствовао потпредседник Владе и министар унутрашњих послова 
Републике Србије др Небојша Стефановић и директор полиције Владимир Ребић. 

У раду седнице су учествовали представници из 20 удружења пензионера са 
овлашћењима следећих чланица Асоцијације: Београда, Бачке Тополе, Бечеја, Ваљева, 
Зајечара, Зрењанина, Кањиже, Крагујевца, Краљева, Лознице, Ниша, Новог Сада, 
Пирота, Смедерева, Суботице, Ужица, Чачка, Шапца, МУП-а Републике Србије и 
Савезног МУП-а. 

Поред представника Скупштине Асоцијације, проширеној седници присуствовали су и 
други чланови као гости: из удружења пензионера МУП-а – 40 чланова; Новог Сада и 
СМУП-а – по 15 чланова; Београда, Ниша, Ваљева и Суботице – по 10 чланова; Шапца, 
Ужица, Зајечара, Зрењанина и Лознице – по 8 чланова; Крагујевца, Смедерева, Пирота, 
Краљева, Чачка, Бечеја, Кањиже и Бачке Тополе – по 4 члана. 

Седницу је отворио и њоме председавао председник Скупштине Асоцијације, проф. др 
Андреја Савић. Поздравивши све присутне, посебно се захвалио министру и директору 
полиције на одвојеном времену за сусрет са пензионерима унутрашњих послова Србије и 
истакао да је то први пут да се један министар унутрашњих послова одазвао позиву да 
присуствује оваквом скупу. 

Након констатације да су испуњени услови за рад и одлучивање Скупштине предложен 
је  

Министар др Небојша Стефановић обраћа се пензионерима унутрашњих 
послова Србије 
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ДНЕВНИ РЕД 
1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине (одржане 26.2.2016. године); 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора; 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању у 2016. години; 
4. Разматрање и усвајање Финансијског плана прихода и расхода за 2017. годину; 
5. Разматрање и усвајање Извештаја Надзорног одбора; 
6. Разматрање и усвајање Програма рада Извршног одбора за 2017. годину; 
7. Предлог одлуке о висини чланарине и накнаде за чланске карте за 2017. годину; 
8. Р а з н о. 

Дневни ред је једногласно усвојен. 

ТОК СЕДНИЦЕ, ДИСКУСИЈЕ И ОДЛУКЕ 
1. Записник са претходне седнице Скупштине, одржане 26.2.2016. године, који је као део 

радног материјала за све тачке дневног реда благовремено достављен уз позив за 
седницу, представници Скупштине су једногласно прихватили.  

2. Председник Извршног одбора Владимир Алексић истакао је да је сарадња органа 
Асоцијације и Министарства стална, као и да Асоцијација добија велику помоћ од 
Министарства. Наводећи статутарне циљеве и задатке, издвојио је активности којима 
се изражава социјално старање, адаптација и интеграција пензионера унутрашњих 
послова у циљу супротстављања старосној дискриминацији. Организованост је битна, 
јер утиче на смањење отуђености и усамљености и увећање умешности живљења. 
Резултати су скромни, јер у Републици Србији има више од 25.000 пензионера 
унутрашњих послова, а организационо је повезано свега око 3.000. Потребна је 
непосреднија помоћ од стране Mинистарства око простора и других видова подршке у 
циљу бољег функционисања постојећих и формирања нових удружења, што ће бити од 
утицаја на углед наших пензионера, а самим тим и Министарства. Међу пензионерима 
се налази знатан број квалитетних и стручних чланова који могу бити од велике користи 
за нашу заједницу. Извештај о раду Извршног одбора представници Скупштине су 
једногласно прихватили.  

3. Скупштина је донела Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2016. годину, 
и усвојила Изјаву да Асоцијација није вршила расподелу остварене добити у 2016. 
години.  

Представници чланица Асоцијације пажљиво прате ток седнице Скупштине 
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4. Скупштина је једногласно прихватила Финансијски план прихода и расхода за 2017. 
годину.  

5. Председник Надзорног одбора Слободан Саратлија организовао је 15.3.2017. године 
састанак са члановима НО када је разматрано стање средстава, прихода и расхода.  
Утврђено је да се пословне књиге воде ажурно и у складу са прописима. Извештај 
Надзорног одбора за 2016. годину је једногласно усвојен.  

6. Предлог програма рада Извршног одбора за 2017. годину, по речима председавајућег, 
треба да представља оријентир у даљем раду. О томе је отворена дискусија, у којој је 
учествовао већи број чланова Скупштине, који су имали питања за министра, у смислу 
тражења логистичке подршке од МУП-а приликом обезбеђивања простора за рад у 
полицијским управама или станицама, коришћења возила МУП-а за потребе 
пензионера, запошљавања деце пензионера унутрашњих послова, коришћења објеката 
за рекреацију и смештај радника МУП-а РС у Бечићима, Врњачкој Бањи, на Златибору 
и Гочу. Након исцрпне дискусије једногласно је усвојен предложени програм рада 
Извршног одбора за 2017. годину, који ће бити допуњен предлозима и идејама. 

7. Разматран је и усвојен предлог да чланарина Асоцијације буде 60,00 динара по члану а 
накнада за чланску карту 100,00 динара за 2017. годину, на основу чега је једногласно 
донета Одлука о висини чланарине.  

8. Скупштини се обратио потпредседник Владе и министар унутрашњих послова 
Републике Србије др Небојша Стефановић. 
Изражавајући поштовање према пензионисаним припадницима унутрашњих послова, 

посебно је поздравио и пожелео добро здравље најстаријем присутном члану, господину 
Милораду Бабићу (95 година).  

Министар је истакао неопходност да у стратегији рада и развоја службе унутрашњих 
послова буде присутно знање и искуство које поседују пензионери. Треба стварати услове 
да комуникација младих припадника службе и пензионера буде непосреднија и чешћа, не 
само у званичним облицима, већ да то буду свакодневни контакти, неформални састанци 
и дружење на културним догађајима, учешће у манифестацијама везаним за Дан полиције 
и слично. 

Размена искустава је драгоцена. Оно што је давало добре резултате у раду треба и 
даље примењивати. Полицајац у локалној заједници је основ полицијског рада. Грађани су 
имали веће поштовање према позорнику у улици, насељу и сл. Заједничком активношћу 
може се пуно помоћи школама и другим установама, и то је простор за ангажовање 
пензионера. 

Проблем смештајног простора организационих делова МУП-а присутан је, скоро, на 
свим нивоима. Размишља се о изградњи нове зграде у коју би се сместиле све службе 
Министарства. 

Пошто постоји велика заинтересованост за коришћење објеката МУП-а РС за одмор и 
рекреацију, министар је присутне обавестио да је то питање о коме се доста размишља, 
али је заузет став да се ти објекти предају држави на управљање. Делатност те врсте 
можда треба да ради неко друго министарство. Стање тих објеката је прилично лоше и 
треба издвојити знатна средства за њихово одржавање. Проблем у Бечићима је 
најизраженији због тога што је Влада Црне Горе опорезовала већом стопом пореза објекте 
који нису са четири звездице, а то представља велики издатак МУП-у. 

Министар је своје обраћање завршио жељама за добро здравље и позивом 
пензионерима да узму учешће у свим манифестацијама које организује МУП. 

СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА 7. САЗИВА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 
Осамнаеста седница Управног одбора (у даљем тексту УО) одржана је 27.септембра 

2016. године. 
На седници је разматран Извештај комисије за добијање лиценце за обављања 

делатности приватног обезбеђења, и то: Правилник о униформи, Правилник о 
систематизацији, Предлог знака и логотипа Удружења. 

У вези са Правилником о униформи известио је члан УО Слободан Чабрило. Даље, у 
сарадњи са Бошком Јешићем, даo је преглед стања лиценцираних чланова Удружења (на 
дан 27.9.16.): 22 је испунило услове за лиценцу од којих је лиценцу формално добило 13 
кандидата, а осталих 9 су у поступку њеног добијања (поднели су захтев). На основу броја 
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лиценцираних, Удружење испуњава услове за лиценцу као правно лице за обављање 
послова приватног обезбеђења.  

Са предлогом Правилника о систематизацији присутне је упознала Ружица Бајчетић. 
Предлог Правилника о систематизацији је прихваћен, са примедбама и сугестијама које ће 
бити уграђене.  

Чланови УО су донели Одлуку о утврђивању и изгледу знака и логотипа Удружења. 
Управни одбор Удружења је овластио стручну службу Удружења да припреми сва 

потребна документа за добијање лиценце за вршење послова приватног обезбеђења.  
Донета је и Одлука о организовању сусрета најстаријих чланова Удружења (преко 80. 

година старости). Предлог програма сусрета образложила је Бојана Цветковић. 
Добривоје Илић је информисао о финансијском пословању Удружења у периоду од 1.1. 

до 20.9.2016. године. Истакао је да ће бити врло тешко одржати позитивно пословање с 
обзиром на предстојеће обавезе и кретања на тржишту (Закон о приватном обезбеђењу-
лиценца, минимална цена рада и слично). 

Поново је константован дуг предузећа „Трудбеник“ у износу од 1.596.253,83 динара. 
Чине се напори да се нађе начин за наплату дуга. Управни одбор се сагласио и прихватио 
информацију. 
Деветнаеста седница Управног одбора одржана је 18. октобра 2016. године.  
Никола Филиповић је, у личном захтеву, изнео чињеницу да није у могућности да 

обавља дужност законског заступника Удружења у наредном периоду, те је прихваћено да 
се Никола Филиповић разреши те дужности. 

За другог заступника Удружења предложен је Бошко Јешић, организатор послова 
приватног обезбеђења у Удружењу, што је Управни одбор прихватио. 

Имајући у виду статутарну обавезу да припреме за организацију и одржавање Изборне 
скупштине започну 60 дана пре одржавања, председник је предложио да се седница 
Изборне скупштине одржи 14. децембра 2016. године, као и дневни ред, што су чланови 
УО прихватили и донели Одлуку о заказивању, одржавању и дневном реду Изборне 
скупштине Удружења. 

У вези са претходним донета је Oдлука о издвајању средстава за одржавање Изборне 
скупштине Удружења у износу до 130.000 хиљада динара.  
Двадесета седница Управног одбора одржана је 1. децембра 2016. године. 
На овој седници је разматрана и донета Одлука о усвајању материјала за одржавање 

Девете изборне седнице Скупштине, а то су: Пословник о раду Скупштине; Извештај о 
раду Удружења за период 2012 – 2016; Извештај о финансијском пословању Удружења за 
период 2012 – 2015; Предлог кандидата за Управни и Надзорни одбор; Извештај 
Надзорног одбора Удружења; Предлог кандидата за Представничку скупштину; Предлог 
одлуке за заступника Удружења; Предлог програма рада Удружења за наредни мандатни 
период 2016-2020. 

ДЕВЕТА ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 
Девета изборна седница Скупштине Удружења 

пензионера Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије одржана је 14. децембра 2016. године 
у биоскопској сали Полицијске управе за град Београд.  

Седницу је отворио ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ, 
председник Управног одбора Удружења, поздравивши 
све присутне, а посебно госте Изборне скупштине: 
- господина Богољуба Живковића, помоћника 

директора полиције, МУП Републике Србије; 
- господина Слободана Ребића, потпредседника 

Градске организације пензионера Београда и члана 
УО Савеза пензионера Србије; 

- господина проф. др Андреју Савића, председника 
Скупштине Асоцијације удружења пензионера 

унутрашњих послова Србије; 
- господина Владимира Јестратијевића, председника Удружења пензионера СМУП-а; 

Владимир Алексић отвара 
седницу Изборне скупштине 
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- господина Милорада Бабића, најстаријег члана Удружења и 
- представнике медија. 
Минутом ћутања одата је пошта члановима Удружења (129), који су преминули од 

претходне Изборне седнице Скупштине одржане 14.12.2012. године до данашње, а 
њихова су имена редовно објављивана у „Информатору“.  

Председник Управног одбора је предложио, а присутни су једногласно усвојили, 
чланове радних тела: 

 
1. Верификациона 
комисија од три члана: 
• Љиљана Трифковић, 

за председника 
Комисије 

• Милорад Крстић и 
• Бојана Цветковић, за 

чланове 

2. Радно председништво 
од пет чланова: 
• Проф. др Момчило 

Талијан, за 
председавајућег 

• Живојин Јовановић 
• Весна Шево 
• Љиљана Вејиновић и  
• Владимир Алексић 

3. За записничара: 
• Гојко Марковић 

 
4. За овераче записника: 

• Милош Вукадиновић 
• Василије Контић 

Проф. др МОМЧИЛО ТАЛИЈАН, 
председавајући, у име изабраног 
Радног председништва, захвалио 
се на избору и указаном 
поверењу и затражио од свих 
присутних помоћ у даљем раду, а 
посебно од чланова Управног 
одбора Удружења, имајући у виду 
значај седнице.  

 Известилац Верификационе 
комисије Љиљана Трифковић 
поднела је извештај о утврђивању 
кворума: на основу пребројаних 
евиденционих листића присутних 
чланова утврђено је да је на 
деветој седници Изборне скуп-

штине присутно 193 од укупно 1393 члана Удружења (13,85%), дакле више од 10% од 
укупног броја чланова скупштине а што према одредбама Статута омогућава да се доносе 
пуноважне одлуке. 

 Председавајући је констатовао да је једногласно усвојен Извештај Верификационе 
комисије, као и да је гласањем усвојено да се начин изјашњавања на седници обави 
јавним гласањем – дизањем руку. Затим је усвојен 

ДНЕВНИ РЕД 
1. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ 
СКУПШТИНЕ 

2. ИЗБОР КАНДИДАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ 
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА У 
ПЕРИОДУ ОД ДЕЦЕМБРА 2012. ДО 
ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ  

4. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ 
ПОСЛОВАЊУ УДРУЖЕЊА  

5. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
6. ДИСКУСИЈА О ИЗВЕШТАЈИМА и 
ЗАКЉУЧЦИ 

7. ПРЕДЛОГ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ и НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

8. ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА 
УДРУЖЕЊА 

9. ИЗБОР НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УДРУЖЕЊА  

10. ИЗБОР ЧЛАНОВА ПРЕДСТАВНИЧКЕ 
СКУПШТИНЕ 

11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА 
УДРУЖЕЊА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД и 

12. ТЕКУЋА ПИТАЊА. 
Прво је усвојен Пословник о раду скупштине, који је прочитао Милета Балтић. Затим је 

изабрана кандидациона комисија у саставу: Ружица Бајчетић, Бошко Јешић и Војислав 
Станковић. 
Због рационалности и целисходности, тачке 3, 4 и 5 дневног реда су обједињене. 

Проф. др Момчило Талијан, председавајући, обраћа 
се скупу 



Информатор – број 18__________________________________________________________________ 
 

6 

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ је поднео Извештај о раду Удружења у периоду од децембра 
2012. до децембра 2016. године; Извештај о финансијском пословању прочитао је Данило 
Павковић, а са Извештајем Надзорног одбора чланове Скупштине упознао је Душан 
Репац. 
Извештај о раду удружења за период децембар 2012. - децембар 2016. године, 

Управни одбор је разматрао и усвојио и подноси га Скупштини Удружења на разматрање 
и усвајање. 

Органи овог удружења су у наведеном мандатном периоду своју законску и статутарну 
активност реализовали у простору и оквиру који сачињавају Асоцијација удружења 
пензионера унутрашњих послова Србије, Градска организација пензионера Београд, 
Савез пензионера Србије и Министарство унутрашњих послова Републике Србије са 
својом логистичком подршком. 

Активност Управног одбора и осталих органа Скупштине Удружења била је усмерена 
на остваривање циљева и задатака утврђених Статутом и Програмом рада, који је донела 
Скупштина 2012. године. Приоритет у реализацији се односио на остваривање заједничких 
интереса и циљева чланова Удружења. Заштита и унапређење личног и друштвеног 
стандарда, социјално – економског положаја и социјалне сигурности чланова је стална и 
интензивна активност. Узајамност и солидарност се спроводе конкретним активностима 
које уливају самопоуздање и припадност, а елиминишу осећај деградације, усамљености 
и недовољне збринутости, што води ка дискриминацији друштвене групе и негативне 
слике о старима. Свакако, један од основних задатака је социјално – хуманитарна помоћ 
члановима којима је најпотребнија. Помоћ у намирницама (уље и шећер, у вредности 
127.000 динара) додељена је 141 члану; бесповратну новчану помоћ (у вредности 444.000 
динара) добило је 99 чланова; дато је 217 бескаматних позајмица, а додељивани су и 
други видови помоћи предвиђени Правилником о Фонду солидарности. 

Сигурно је да ови видови помоћи нису довољни и нису је добили сви којима је таква 
помоћ потребна, јер Удружење је ограничено приливом средстава за ову намену и 
углавном се обезбеђују из Фонда солидарности, чланарине и прихода од привредне 
делатности. Задње две године изостала је материјална помоћ Градске организације 
пензионера. Осим скромних средстава присутна је и непотпуна евиденција стварног стања 
социјално угрожених. Има чланова који се, због достојанства или стида, устручавају да 
пруже податке о свом лошем материјалном стању, те треба тражити прави начин да се о 
томе добију потребни подаци. 

Од укупног броја чланова Удружења (1393) око 15% су старији од 80 година, од којих 
један број живи у неповољним условима због усамљености, болести, мале пензије и 
слично. Пажња и брига према најстаријим члановима огледа се и у томе што се о трошку 
Удружења сваке године организује једнодневно дружење у виду излета, односно посете и 
обиласка одређених установа и објеката, као што су: Музеј Николе Тесле, Кинотека, 
Макета „Београд на води“,  Мост на Ади, Мост Земун – Борча на Дунаву, обилазак Земуна, 
Војни музеј и др. У овим сусретима учествовало је сваке године око 40 чланова на челу са 
најстаријим чланом Милорадом Бабићем. 

Рекреација, дружење, културно-забавне активности веома су важни, пошто су за њих 
чланови Удружења изузетно заинтересовани. 

Излети се организују једном месечно од фебруара до новембра (10 годишње), а у 
просеку учествује 40 до 50 чланова. Чланови Удружења учествују у планирању излета, 
односно у избору посета градовима, културним и историјским објектима, манастирима ... 
Циљ и мотив излета је у првом реду упознавање са културним вредностима, историјским 
знаменитостима, природним лепотама Србије, па су у том циљу посећени, између 
осталих: Ваљево, Нови Пазар, Ириг, Александровац, Винча, Рача, Краљево, Мионица, 
Врбас, Коцељева, Инђија, Шид, Пирот, Бор, Чачак, Шабац, Сремски Карловци, Краљево, 
Сента, Нови Сад и др. Поред ових, организовани су излети и у Мађарску (Печуј), Румунију 
(Арад), Бугарску (Софија) и Републику Српску (Бања Лука и Вишеград). Излети су 
реализовани у складу са Законом о туризму и Правилником о организацији излета 
Удружења. 

Да је дружење неопходно, показују и чланице овог Удружења тако што се масовно 
одазивају обележавању 8. марта – Дана жена. Сваке године за тај дан о трошку Удружења 
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организује се сусрет коме присуствује просечно 120 – 150 чланица. Садржај сусрета се 
састоји од музичко–забавног дела и коктела. 

Сусрети и дружења са члановима других удружења су такође све учесталија. Одређени 
број чланова одлази на организоване сусрете удружења пензионера унутрашњих послова 
у Србији, нарочито када је у питању обележавање јубилеја и значајних историјских 
догађаја. Одзив и учешће чланова могао би да буде и већи, имајући у виду њихов број. 
Већина удружења у организацији дружења у програму предвиђа и спортска такмичења у 
примереним дисциплинама, за које ово удружење нема формиране спортске екипе, због 
чега и изостаје наше учешће на Олимпијади трећег доба. Овом питању мора се поклонити 
већа пажња, јер потенцијал у чланству претпоставља боље резултате, а самим тим и 
углед. 

Одређени број чланова Удружења користи објекте Министарства за одмор са 
члановима породице (Врњачка Бања, Златибор, Гоч, Бечићи), под истим условима  
(ценама) као за запослене. 

Социјално–хуманитарна, рекреативна и културно–забавна активност је примарна у 
раду и функционисању Удружења јер се тиме постиже заштита и унапређење стандарда 
чланова. Тако се избегава положај на маргинама друштвеног живота, јер је економско 
стање неповољније за старије особе, па због тога није ни повећавана чланарина и друге 
материјалне обавезе. Упркос томе, социјална давања члановима нису умањена. 

Сарадња са Министарством унутрашњих послова је стално присутна и огледа се у 
обезбеђивању пристојног простора за рад Удружења, у услугама штампања и 
дистрибуције скупштинских материјала, „Информатора“ и др. Помоћ Министарства је од 
великог значаја за наш рад. Сви досадашњи и будући видови сарадње потврђени су на 
састанку са министром унутрашњих послова др Небојшом Стефановићем, 9. априла 2015. 
године. Делегација, сачињена од представника овог удружења, Удружења пензионера 
Савезног министарства унутрашњих послова и Удружења пензионисаних радника 
унутрашњих послова Београд упознала је министра са основним статутарним циљевима и 
задацима. 

Овом приликом вођен је разговор о обиму и садржају сарадње Удружења са 
Министарством са конкретно наведеним активностима. Уз изразе поштовања за наш рад, 
министар се захвалио на изнетим подацима и информацијама и на досадашњим 
активностима. Са задовољством је прихватио разговор и обећао да је спреман да, у 
складу са могућностима, пружи помоћ у спровођењу активности, иако материјалне 
прилике нису сјајне. Сматра да пензионери треба да буду присније повезани са 
организационим деловима МУП-а и да се та повезаност манифестује конкретним 
корисним активностима. Веза треба да буде негована ради елиминације осећаја 
отуђености, ако је има. Очекује да се ангажујемо на организовању удружења тамо где их 
нема, да се укључимо у процес образовања ПОМОЋНЕ ПОЛИЦИЈЕ, пружимо помоћ око 
оснивања Музеја полиције и др., јер наше удружење види као водеће, кроз које се 
одражава и углед Министарства. 

Сарадња са Удружењем пензионера Савезног министарства унутрашњих послова је 
свакодневна и огледа се у конкретним пословима. Бројне услуге су пружене нашем 
удружењу, нарочито током санације и реновирања ресторана у самачком хотелу МУП-а на 
Бежанијској коси. Као резултат добрих односа и сарадње, 19. маја 2016. године од стране 
представника Удружења пензионера СМУП-а, Удружења пензионисаних радника 
унутрашњих послова Београд, Привредног друштва „Заштита плус“ и нашег удружења, 
потписан је Уговор о пословно–техничкој сарадњи. Уговорне стране су се, у првом реду, 
споразумеле да заједнички предузимају активности на остваривању статутарних циљева, 
затим да сарађују на реализацији услова постављених одредбама Закона о приватном 
обезбеђењу (стручна обука за припрему полагања стручног испита за лиценцу и 
формирање и заједничко коришћење Контролног центра), а све у циљу испуњавања 
услова за добијање лиценце за обављање делатности приватног обезбеђења и 
заједничког наступа на тржишту ове делатности, односно на тендерима. Овакав вид 
сарадње представља битан предуслов за успешно обављање статутарних циљева и 
задатака од заједничког интереса свих потписника Уговора. 

Као што је познато, Удружење је и један од оснивача Асоцијације, чије је седиште у 
нашем удружењу и у чијим се органима налази одређени број чланова, као што су: 
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председник Извршног одбора, заменик председника Скупштине и секретар, па се и 
подразумева да је сарадња свакодневна и интензивна. Процена је да у Републици Србији 
има више од 25.000 пензионера унутрашњих послова, а организационо је повезано око 
3.000 од чега ово удружење има 1.400 активних чланова, Удружење СМУП-а око 500 и ПУ 
Београд око 300. То показује да највећи број пензионисаних радника органа унутрашњих 
послова организационо не припада свом најприроднијем гранском удружењу. Намећу се 
питања где су и да ли су негде учлањени?  

Ван Београда, у Републици Србији активно је само око 17 удружења у која је учлањено 
мање од 1.000 чланова. 

За разлику од ранијих година, сарадња са Савезом пензионера Србије и Градском 
организацијом пензионера Београд је мањег интензитета, без конкретних акција. Изостала 
је материјална помоћ члановима са најнижим пензијама, јер буџетске прилике Пензијско – 
инвалидског фонда и града Београда то условљавају. 

Битна активност је и унутрашња организација и нормативна делатност која се 
реализује у циљу доношења општих аката, неопходних за добијање лиценце за обављање 
привредне делатности приватног обезбеђења за Удружење као правно лице. 

Управни одбор је формирао посебну комисију са задатком да са осталим органима 
Удружења сачини потребну документацију за добијање лиценце за правно лице. Поред 
документације организована је и припрема полагања стручног испита за лиценцу 
физичких лица (службеника обезбеђења). До сада су личну лиценцу добила 24 извршиоца 
а захтев за лиценцу правног лица (Удружења) треба да буде поднет у законском року (до 
31.12.2016.).  

Ова делатност се обавља у обиму потребном за остваривање циљева Удружења. 
Просечно је ангажовано око 40-50 извршилаца послова приватног обезбеђења. 

У циљу информисања чланова о активностима Удружења о програмима и плановима 
рада и другим темама од интереса за чланове објављује се једном годишње 
„Информатор“, на чији садржај до сада није било примедби. Било би пожељно да чланови 
Удружења својим сугестијама, предлозима и обрађеним темама од интереса за чланове 
дају свој допринос бољем садржају овог гласила. 

Представничка скупштина је своју статутарну надлежност и обавезу извршила на 
задовољавајућем нивоу. Она је у овом мандатном периоду, на заседањима сваке године, 
разматрала и доносила одлуке о питањима од интереса за успешан рад Удружења, а за 
која је по одредбама Статута надлежна, као што је, између осталог, разматрање и 
усвајање Извештаја о финансијском пословању, Финансијског плана, Извештаја о раду за 
претходну и Плана рада за текућу годину, као и низа других текућих питања. Чланови 
Представничке скупштине дали су велики допринос успешном раду Удружења. 

Управни одбор, као извршни орган Скупштине Удружења, водио је рачуна и старао се о 
спровођењу циљева Удружења и Програма рада који је донела Скупштина. Руководио је 
Удружењем и одлучивао о питањима из своје надлежности, поштујући законске прописе, 
одредбе Статута, смернице и закључке Скупштине. У том циљу за четири протекле године 
одржано је 20 седница на којима су разматрана важна питања и доношене одлуке од 
значаја за успешно функционисање Удружења. Често је разматрано стање и кретање 
броја чланова Удружења, јер се приближан број активних чланова (оних који испуњавају 
статутарне обавезе) креће око 1400–1500. Број новопримљених креће се око 15% 
годишње, природни одлив је око 2,5%, а 5–6% пређе у пасивну евиденцију због 
неплаћања чланарине. Према годинама, 48% (673 члана) млађе је од 65 година, а 52 % 
(722 члана) у добу је од 65 година и старије. 

Промена на дужности председника Управног одбора (мај 2014. год.) није изазвала 
промене у начину рада и функционисања Удружења. У току рада Управног одбора и 
комисија водило се рачуна о законитом, економичном и рационалном начину рада и 
одлучивања, тако да је целокупна делатност покривена правилницима и одлукама. 
Разумним и толерантним начином руковођења и одлучивања органи Скупштине су, 
надамо се, испунили очекивања чланова овог Удружења. 

Након поднетог извештаја одвијала се дискусија. 
БОГОЉУБ ЖИВКОВИЋ, помоћник директора полиције, у име Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије, поздравио је присутне и изразио задовољство и 
част што присуствује скупу људи који, како се види из поднетих извештаја, заслужују сваку 
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похвалу, а посебно Управни одбор који је руководио овим Удружењем. Министарство је и 
до сада Удружењу пружало пуну подршку и помоћ у границама својих могућности, што ће 
и надаље чинити. 
СЛОБОДАН РЕБИЋ је у име Савеза пензионера Србије нагласио да је емотивно везан 

за ово удружење и изразио став да је Скупштина одговорна и добро организована. У 
протеклом времену Савез пензионера Србије пружао је извесну помоћ организацијама 
пензионера у Србији, а настојаће да те помоћи буде више, ако материјалне могућности 
буду дозволиле. Неопходно је непрекидно улагати напоре на побољшању животног 
стандарда наших пензионера.  

Проф. др АНДРЕЈА САВИЋ, председник Скупштине Асоцијације удружења пензионера 
унутрашњих послова Србије, изразио је посебну част и лично задовољство што му се 
пружила прилика да се обрати члановима Удружења. Изнео је да се Асоцијација 
удружења пензионера унутрашњих послова Србије протеже од Суботице до Пирота. 
Окупља организације пензионера унутрашњих послова ван Београда са којима веома 
добро сарађује. Неопходно је убудуће радити на омасовљавању и формирању нових 
организација тамо где оне нису до сада формиране. Нагласио је да ово удружење, као 
најмасовније и најорганизованије, пружа Асоцијацији велику подршку, што је за сваку 
похвалу. Истакао је важност рада на већем међусобном повезивању и сарадњи.  
ВЛАДИМИР ЈЕСТРАТИЈЕВИЋ, председник Удружења пензионера Савезног 

министарства унутрашњих послова, пожелео је успешан рад Скупштини и овом удружењу. 
Изнео је податак да Удружење СМУП-а нема своју базу за обнављање и омасовљавање 
свог чланства. Просечна старост чланова тог удружења је преко 70 година што условљава 
да социјално-хуманитарна активност у обиласцима најстаријих и изнемоглих чланова буде 
примарна, у виду пружања разних услуга, давања новчане помоћи, новчаних позајмица, 
бањског смештаја и лечења болесних чланова. Управни одбор и Комисија за спортске 
активности ради на развијању, пре свега, спортских манифестација, какав је случај са 
организовањем Олимпијаде у Врњачкој Бањи. Представници Европске уније 
окарактерисали су је као Олимпијаду трећег доба, која треба да послужи као добар 
пример. Навео је сарадњу са Удружењем пензионера МУП-а Србије, при чему је посебно 
истакао Уговор о пословно-техничкој сарадњи, заједнички рад на пословима физичког 
обезбеђења и око добијања лиценци за рад и залагање председника Владимира 
Алексића. Изразио је наду да ће у наредном периоду сарадња бити још боља. 
ДУШАН МАЉЕВИЋ пожелео је новом руководству успешан рад у наредном периоду. 

Изнео је да се бави писањем песама и упознао скуп са неколико својих песама.  
МИЛОВАН ЛАПЧЕВИЋ је мишљења да су извештаји добри, свеобухватни и исцрпни. 

Нагласио је сарадњу на пословима физичког обезбеђења и чињеницу да заједнички више 
видимо и више знамо. У прилог томе иде и Уговор о пословно-техничкој сарадњи. Ту су 
заједничке активности у вези са учешћем на тендерима, затим заједнички рад на 
организовању лекарских прегледа, као и активности на припреми кандидата за полагање 
испита и добијање лиценци за обављање послова приватног обезбеђења.  

Председавајући проф. др МОМЧИЛО ТАЛИЈАН захвалио је дискутантима и после 
гласања, констатовао да је Скупштина једногласно донела Одлуку о усвајању извештаја 
о раду и Одлуку о усвајању финансијског извештаја Удружења пензионера МУП-а 
Србије за период децембар 2012.-децембар 2016. године. Такође је једногласно усвојила 
Извештај Надзорног одбора за поменути период. 

Председавајући је у наставку рада констатовао да је Скупштина, према процедури, 
донела Одлуку о разрешењу досадашњих чланова Управног и Надзорног одбора. 

Затим је председавајући позвао Кандидациону комисију да предложи нови састав 
Управног и Надзорног одбора. 
РУЖИЦА БАЈЧЕТИЋ, председник Кандидационе комисије, истакла је да чланови 

Управног и Надзорног одбора имају велики значај за успешно функционисање Удружења 
и да је вођено рачуна да се предложе квалитетни, стручни и одговорни чланови за избор у 
ова скупштинска тела, као и о заступљености по службама и старосној структури. 

Председавајући је, после отварања расправе по поднетим предлозима и гласања, 
констатовао да је Скупштина једногласно изабрала нове чланове Управног одбора, а то 
су: 
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1. Владимир Алексић 
2. Добривоје Илић 
3. Богољуб Лазић 

4. Радован Матијашевић 
5. Горан Лончар 
6. Слободан Чабрило 

7. Никола Филиповић 
8. Бојана Цветковић и 
9. Љубомир Алексић 

а за нове чланове Надзорног одбора: 
1. Душан Репац, за председника 
2. Никола Симић 
3. Весна Димитријевић 

4. Видра Ковани и 
5. Жарко Дедић 

Настављајући рад Скупштине, председавајући је образложио потребу избора чланова 
који ће представљати (заступати) Скупштину до следеће Изборне скупштине. Удружење 
има око 1.400 чланова а на сваких 20 чланова бира се један који ће бити заступник у 
Представничкој скупштини, која би ефикасније обављала функцију Скупштине Удружења у 
наредне четири године. Предлог списка чланова за ово тело прочитао је секретар Милета 
Балтић. 

Председавајући је, након гласања, констатовао да је Скупштина размотрила и 
једногласно прихватила предлог списка од 70 чланова који чине Представничку 
скупштину у наредном четворогодишњем мандату: 

1. АДАМОВИЋ 
ДУШКО 

2. АЛЕКСИЋ 
ВЛАДИМИР 

3. АЛЕКСИЋ 
ЉУБОМИР 

4. АРАНЂЕЛОВИЋ 
МИЛОМИР 

5. АЏОВИЋ 
МИРОСЛАВА 

6. БАЈЧЕТИЋ 
РУЖИЦА 

7. БАЛТИЋ МИЛЕТА 
8. БОБИЋ ДУШКО 
9. БОРОЈЕВИЋ 

ВЕЉКО 
10. БУСАРЧЕВИЋ 

МИРОСЛАВ 
11. БУЦАЛО 

НЕДЕЉКО 
12. ВЕЈИНОВИЋ 

ЉИЉАНА 
13. ВУКАДИНОВИЋ 

МИЛОШ 
14. ВУКАС БРАНКО 
15. ГАЗАПИ ЖЕЉКО 
16. ГЛУМАЦ НИКОЛА 
17. ДЕДИЋ ЖАРКО 

18. ДИМИТРИЈЕВИЋ 
ВЕСНА 

19. ЂУРЂЕВИЋ 
ДРАГАН 

20. ЗАРИЋ ГОРДАНА 
21. ЗЕЧЕВИЋ ДУШАН 
22. ИЛИЋ ДОБРИВОЈЕ 
23. ИЛИЋ МИЛОМИР 
24. ЈЕЛИСАВАЦ 

ИГЊАТИЈЕ 
25. ЈЕЛИСАВЧИЋ 

ПАВЛЕ 
26. ЈЕШИЋ БОШКО 
27. ЈОВАНОВИЋ 

ЖИВОЈИН 
28. КОСТИЋ РУЖИЦА 
29. КОШУТИЋ 

ВЛАДИМИР 
30. КРСТИЋ 

МИЛОРАД 
31. КУЈОВИЋ РАДМАН 
32. ЛАЗИЋ БОГОЉУБ 
33. ЛАПЧЕВИЋ 

МИЛОВАН 
34. ЛОНЧАР ГОРАН 
35. МАЉЕВИЋ ДУШАН 
36. МАНОЈЛОВИЋ 

ДРАГАН 

37. МАРКОВИЋ ГОЈКО 
38. МАТИЈАШЕВИЋ 

РАДОВАН 
39. МИЋИЋ ЉУБИСАВ 
40. МРАКОВИЋ 

ВОЈИСЛАВ 
41. НАУМОВИЋ 

МИОДРАГ 
42. НОВАКОВИЋ 

МИЛЕ 
43. ПАВКОВИЋ 

ДАНИЛО 
44. ПЕТРОВИЋ 

ГОРДАНА 
45. ПОКРАЈАЦ 

ЉИЉАНА 
46. ПОПОВИЋ 

ВОЈИСЛАВ 
47. РАДМИЛАЦ 

ДРАГАН 
48. РАДОШ НЕНАД 
49. РЕПАЦ ДУШАН 
50. СЕЈДИНОВИЋ 

СЕЛИМ 
51. СИМИЋ НИКОЛА 
52. СТАНКОВИЋ 

ВОЈИСЛАВ 

53. ТАЛИЈАН 
МОМЧИЛО 

54. ТОШИЋ ДУШАН 
55. ТРИФКОВИЋ 

ЉИЉАНА 
56. ТРКУЉА РАДА 
57. ЋЕШИЋ СИЛВИЈА 
58. ЋУРЧИЋ ВЕЉКО 
59. ФИЛИПОВИЋ 

НИКОЛА 
60. ФИЛИПОВИЋ 

ПАВЛЕ 
61. ХОЉАЦ ЂОРЂЕ 
62. ХРЊАК 

БРАНИМИР 
63. ЦВЕТКОВИЋ 

БОЈАНА 
64. ЦРНОГОРАЦ 

РАДОМИР 
65. ЧАБРИЛО 

СЛОБОДАН 
66. ЧИТАКОВИЋ 

ЉУБИВОЈЕ 
67. ШАВИЈА НАДЕЖДА 
68. ШИКАЊА ДРАГАН 
69. ШИЛЕР ЉИЉАНА 
70. ШУМАН МИРСАД 

У наставку, председавајући је констатовао да је Скупштина усвојила Предлог програма 
рада за наредни четворогодишњи период, који је припремио Управни одбор, а који је 
прочитао секретар Милета Балтић: 

На основу члана 50. ст. 2 тачка 3.Статута Удружења пензионера Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, на XX седници Управног одбора Удружења, 
одржаној дана 1.12.2016. године, усвојен је Предлог одлуке за Девету изборну седницу 
Скупштине Удружења, и то: 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије за период децембар 2016. до децембра 2020. године 
1. Удружење је друштвена, интересна и социјално-хуманитарна организација, заснована 

на начелима узајамности и солидарности у области социјално-хуманитарне 
активности, па је примарни задатак заштита и унапређење личног и друштвеног 
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стандарда, социјално-економског положаја и социјалне сигурности чланова. Ове 
задатке ће Управни одбор реализовати преко својих комисија. 

2. Комисија за социјално-хуманитарна питања ће организованије приступити 
прикупљању и обради података о члановима којима је неопходна помоћ материјалне 
природе и друге врсте социјално-хуманитарног карактера. 

3. Сразмерно расположивим наменским средствима пружаће се материјална и новчана 
помоћ члановима којима је најпотребнија. 

4. Осмишљавајући садржај Фонда солидарности, настојати да се повећава број чланова, 
како би се успешније остварио циљ и смисао постојања фонда. На тај начин стећи ће 
се већи износ средстава која ће се усмерити у социјално-хуманитарни програм. 

5. Развијати друштвене и рекреативно-спортске активности чланова Удружења, 
комбиновањем постојећих и увођењем нових видова активности: излети, тематске 
трибине, посете историјским споменицима, културним и верским институцијама, чешћи 
сусрети и међусобно повезивање са осталим удружењима пензионера унутрашњих 
послова у Републици Србији и друге активности. 

6. Интензивно се ангажовати на унапређењу рада и функционисања привредне 
делатности–приватно обезбеђење, којом Удружење стиче одређена новчана средства, 
а чланови који су ангажовани стичу додатну зараду – приходе. 

7. Развијати и обогаћивати садржај гласила „Информатор" којим се обезбеђује боља и 
потпунија обавештеност чланова Удружења. 

8. Активност усмерити ка доследној примени и поштовању одредаба потписаног Уговора 
о пословно-техничкој сарадњи са удружењима пензионера СМУП-а, ПУ Београд и 
ДОО „Заштита плус“, као и изналажењу нових облика и начина решавања заједничких 
проблема и питања. 

9. Довршити програм аутоматске обраде података из области књиговодствене 
документације и матичне евиденције чланова Удружења, као и израду сајта 
Удружења. 

10. Сарадња са МУП-ом Србије, као матичном кућом, биће свакодневна, на принципу 
континуиране и систематске подршке уз рационално коришћење просторија и 
средстава датих Удружењу на коришћење. Истичемо да без овакве подршке МУП-а, 
Удружење не би могло са успехом да обави статутарне задатке. 

11. Удружење ће и даље наставити да активно сарађује са Асоцијацијом удружења 
пензионисаних радника унутрашњих послова на реализацији заједничких циљева и 
задатака. 

12. Извршити измене и допуне Статута Удружења и осталих аката, ради ефикаснијег 
функционисања Удружења. 

13. Организовати обележавање јубилеја 30. година од оснивања и рада Удружења. 
14. Сарадња са Градском организацијом пензионера Београд и Савезом пензионера 

Србије ће, као и до сада, бити стална. 
15. На основу Програма рада, Управни одбор Удружења је у обавези да за сваку годину 

сачини Годишњи план рада, чијом реализацијом ће се остваривати овај 
четворогодишњи програм рада Скупштине. 
Председавајући се у име досадашњих и новоизабраних чланова Управног и Надзорног 

одбора захвалио присутнима што су се одазвали у великом броју и пожелео срећне 
наступајуће празнике. 

СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА 8. САЗИВА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 
Прва (конститутивна) седница Управног одбора у 8. сазиву одржана је 14. децембра 

2016. године, којој је присуствовало 7 чланова, и то: Владимир Алексић, Добривоје Илић, 
Богољуб Лазић, Радован Матијашевић, Никола Филиповић, Слободан Чабрило и Бојана 
Цветковић, а одсутни су били Горан Лончар и Љубомир Алексић.  

Председавајући прве конститутивне седнице проф. др Момчило Талијан истакао је да 
су досадашњи чланови УО постигли значајне резултате који су једногласно прихваћени и 
потврђени на Изборној скупштини. Имајући у виду постигнуте резултате, а што је и оцена 
великог броја чланова Удружења, предложио је да се за председника новоконституисаног 
УО и у наредном четворогодишњем мандату изабере Владимир Алексић. Предлог 
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председавајућег је једногласно прихваћен тако да је Владимир Алексић изабран и за 
законског заступника Удружења, према одредбама Статута. 

Новоизабрани председник Управног одбора Владимир Алексић захвалио се на 
указаном поверењу па је, након конституисања новог УО и завршеног избора председника, 
преузео улогу председавајућег. 

Председавајући Владимир Алексић предложио је да се за секретара именује Милета 
Балтић са мандатом од четири године, што је УО прихватио. 
Друга седница Управног одбора одржана је 15. децембра 2016. године. 
Седница је била посвећена образовању сталних комисија Управног одбора (члан 50. 

став 2. тачка 13, члан 58. и 59. Статута) и именовању председника комисија, и то: 
а) за председника Комисије за социјално-хуманитарна питања именован је Добривоје 

ИЛИЋ; 
б) за председника Комсије за рекреацију, излете, одмор и културно-забавни живот 

именована је Бојана ЦВЕТКОВИЋ; 
в) за председника Организационе комисије именован је Љубомир АЛЕКСИЋ. 

Образована је и Комисија за попис средстава и извора средстава, са стањем на дан 
31.12.2016. године, коју сачињавају Бошко Јешић, председник и чланови Данило Павковић 
и Никола Симић. 

Традиционално се за Нову годину издвајају средстава за новчану помоћ 
најсиромашнијим члановима удружења. Члан УО Добривоје Илић предложио је да се 
једном броју чланова Удружења, поводом Нове године, додели новчана помоћ, а другом 
помоћ у виду животних намирница (по 4 килограма шећера и по 4 литра јестивог уља). 
Управни одбор је једногласно донео Одлуку о издвајању средстава за новчану помоћ 
најсиромашнијим члановима. 

Донета је Одлука о новогодишњем сусрету чланова Управног и Надзорног одбора са 
пословним сарадницима и додели скромних новогодишњих поклона (око 30 пакетића у 
вредности од по 300 динара).  

Усвојена је и Одлука о висини чланарина за 2017. годину у истом износу као и до сада 
– 400 динара за чланарину удружења, чланарина Фонда солидарности 600 динара, а 
износ помоћи породици преминулог члана Фонда солидарности 20.000 динара. 

Трећа седница Управног одбора, одржана је 09. фебруара 2017. године. 
Извештај о извршеном попису, са стањем на дан 31.12.2016. године, као и Предлог 

одлуке о отпису ситног инвентара и робе за бифе и Одлуке о усвајању Извештаја о 
попису, поднео је Бошко Јешић, председник Комисије за попис средстава и извора 
средстава. Управни одбор је једногласно прихватио Извештај о попису за 2016. годину и 
донео потребне одлуке. 

План рада за 2017. годину разматран је по комисијама, а изложили су га председници 
комисија: председник Комисије за социјално-хуманитарна питања Добривоје ИЛИЋ; 
председник Комсије за рекреацију, излете, одмор и културно-забавни живот Бојана 
ЦВЕТКОВИЋ и председник Организационе комисије Љубомир АЛЕКСИЋ. Након 
излагања, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се прихвати Предлог плана рада 
за 2017. годину и да се са Планом упозна Скупштина у Представничком саставу.  

Душан Репац, председник Надзорног одбора, упознао је присутне са извештајем 
Надзорног одбора.  

Извештај о финансијском пословању Удружења пензионера Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године поднео је 
члан УО Добривоје Илић. Након излагања, Управни одбор је једногласно донео Одлуку да 
се прихвати Извештај о финансијском пословању Удружења пензионера Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. 
године, као и Одлуку о разврставању Удружења у микро-правно лице. 

Предлог финансијског плана рада за 2017. годину поднео је члан УО Добривоје Илић. 
УО сматра да треба затражити од корисника услуга приватног обезбеђења да се 
уговорена цена рада повећа. Управни одбор је донео Одлуку да се прихвати Предлог 
финансијског плана рада за 2017. годину. 
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Управни одбор је донео Одлуку да се Прва редовна седница Скупштине Удружења у 
Представничком саставу закаже и одржи дана 22.2.2017. Такође, Управни одбор је донео 
Одлуку о издвајању новчаних средстава за покриће неопходних трошкова организовања и 
одржавања Прве седнице Представничке скупштине у износу од 35.000,00 динара. 

Управни одбор је једногласно донео Одлуку да се организује обележавање 8. марта – 
Дана жена и издвоје новчана средства предвиђена Финансијским планом за 2017. годину, 
у износу од 58.000,00 динара, која ће се употребити за покриће трошкова организовања и 
одржавања прославе Дана жена. 

Управни одбор је једногласно донео Одлуку о именовању по три члана сталних 
комисија Управног одбора, и то:  
- Комисија за социјално-хуманитарна питања: Добривоје Илић, председник, Ива Коцић и 

Стојана Пауновић, чланови; 
- Комисија за рекреацију, излете, одмор и културно-забавни живот: Бојана Цветковић, 

председник, Љиљана Трифковић и Владимир Кошутић, чланови и 
- Организациона комисија: Љубомир Алексић, председник, Ружица Бајчетић и Гордана 

Базић Николић, чланови. 
Четврта седница Управног одбора одржана је дана 9. марта 2017. године.  
Председник УО је као први разлог сазивања седнице навео редуковање ангажовања у 

стручној служби у складу са потребама Удружења. Друга тема седнице је посао који је 
добило Удружење у вези са пратњом транспорта опасних материја. Уговорена цена услуге 
пратње транспорта опасних материја је висока и примерена је тим пословима. Имајући у 
виду сложеност, одговорност и високу ризичност ове врсте посла, не може се накнада 
извршиоцима исплаћивати по критеријумима који су прописани за послове физичког 
обезбеђења. То су разлози због којих постојећу одлуку (106/16, од 16.06.2016. године) 
треба мењати. Даље, имајући у виду потребу за рационализацијом стручне службе, 
предложено је да се рационализација изврши тако да се накнада умањи за 1/3 на радном 
месту одржавање информационог система. Управни одбор је донео Одлуку о измени и 
допуни постојеће одлуке о накнадама за послове који се врше у Удружењу. 

Управни одбор је донео одлуку о штампању Информатора брoj 18 (за 2017. годину) и 
издвајању средстава за материјал и накнаде, према Финансијском плану за 2017. годину, 
за ангажовање на припреми за штампу и дистрибуцији. 

Љубомир Алексић се заложио да се крене са активностима за припрему прославе 
јубилеја Удружења. Одлучено је да председник Комисије за рекреацију и излете Бојана 
Цветковић за следећу седницу УО припреми Програм прославе 30 година од оснивања 
Удружења. 

Бојана Цветковић је поднела Извештај у вези са организацијом и прославом 8. марта – 
Дана жена, у коме је истакла проблем простора, али да су учеснице углавном задовољне. 

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ САСТАВУ 
  На основу одлуке Управног одбора (број 20-5/17, од 09.02.2017. године), Удружења 
пензионера Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 22. фебруара 2017. 
године у сали Удружења пензионера Савезног министарства унутрашњих послова, 
одржана је Прва редовна седница Скупштине Удружења пензионера Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије у Представничком саставу уз следећи:  

ДНЕВНИ РЕД 
1. ОТВАРАЊЕ ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКЕ СКУПШТИНЕ; 
2. ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА: РАДНОГ ПРЕДСЕДНИШТВА, ЗАПИСНИЧАРА и ДВА ОВЕРАЧА 

ЗАПИСНИКА.  
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ; 
4. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УДРУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ; 
5. ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2016. ГОДИНУ; 
6. УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗВРСТАВАЊУ УДРУЖЕЊА У МИКРО-ПРАВНО ЛИЦЕ; 
7. ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА УДРУЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ; 
8. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УДРУЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ; 
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА. 
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ТОК СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКЕ СКУПШТИНЕ, ДИСКУСИЈЕ И ОДЛУКЕ 
1. Владимир Алексић, председник Управног одбора Удружења, пре преласка на дневни 
ред, замолио је да се минутом ћутања ода пошта Милошу Вукадиновићу, члану 
Представничке скупштине, који је преминуо између одржавања седнице Изборне 
скупштине и седнице Представничке скупштине.  
2. За радно председништво Владимир Алексић предложио је Наду Шавију, Живојина 
Јовановића и себе, као председника Управног одбора, за записничара Милету Балтића и 
за овераче записника Гојка Марковића и Бранка Вукаса. Предлог је једногласно 
прихваћен. 

Седници је присуствало 48 чланова од укупно 70 чланова Представничке скупштине. 
3. Извештај о раду поднео је Владимир Алексић. Захваљујући лојалном односу и 
залагању чланова, Удружење је успешно реализовало већи део планираних активности на 
начин који доликује пензионисаним припадницима Министарства унутрашњих послова. 
Међусобно разумевање и хармонија у раду органа удружења допринела је да оно буде 
препознатљиво као добро организовано и да води бригу о својим члановима. Оваква 
оцена присутна је у Савезу пензионера Србије, Градској организацији пензионера 
Београд, Асоцијацији удружења пензионера унутрашњих послова Србије и др. Активности 
и резултати изнети су у Извештају за Изборну скупштину 2012-2016 (прим. ур.). 
 Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Удружења за 2016. годину. 
4. Извештај о финансијском пословању Удружења за период од 1. јануара до 31. 
децембра 2016. године прочитао је Милета Балтић, секретар Удружења. 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА МУП-а РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1. ДО 31.12.2016. године 

Овај извештај садржи приказ финансијских резултата остварених у 2016. години, стање 
средстава и извора средстава као и обавеза и потраживања Удружења на дан 31.12.2016. 
године. 

У посебном делу Извештаја исказују се подаци о приходима и расходима Фонда 
солидарности у истом периоду и стање средстава овог фонда на дан 31.12.2016. 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, безготовинска плаћања и кореспонденција са пословним партнерима врши се 
електронским путем. 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2016. ГОДИНИ 
1. Приходи од пружања услуга физичког 

обезбеђења 
Динара 16,545.494,00 

2. Приходи од услуга Бифеа без ПДВ „ 435.727,00 
3. Приходи од чланарине за Удружење „ 486.400,00 
4. Приходи од излетника „ 525.730,00 
5. Остали приходи /донације, приходи од издавања 

чланских карата, камата и друго/ 
„ 50.021,00 

СВЕГА ПРИХОДИ ДИНАРА 18.043.372,00 
Највећи приходи остварени су од пружања услуга физичког обезбеђења правним 

лицима. У односу на приходе остварене у 2015. години, који су износили 14.978.510,00 
динара, приходи од ових услуга у 2016. години већи су за 10,46%. Овај резултат настао је 
због повећаног обима пружања услуга и повећања цене услуга. Укупан приход Удружења 
у односу на укупан приход 2015. године већи је за 10,36%. 

Приходи од услуга Бифеа остварени су од продаје пића и напитака у износу од 
435.727,00 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 1.216 чланова Удружења у укупном износу од 486.400,00 
динара, колико је са 31.12.2016. године уплаћено на текући рачун. Од чланова Удружења 
који су ишли на излете на име котизације остварено је 526.730,00 динара. 
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У остале приходе урачунате су следеће уплате: донације 30.240,00 динара; за 
издавање чланских карата Асоцијације 18.700,00 и камате у износу од 1.081,00 динара. 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2016. ГОДИНИ 
Укупни расходи за 2016. годину износе 18.010.742,00 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 2016. години 
укупно је исплаћено заједно са порезом и доприносом 16.294.315,00 динара. У односу на 
укупна лична примања остварена у 2015. години која су износила 14.696.193,00 динара, 
ова примања већа су за 10,87%. 

Ово повећање издатака за лична примања у 2016. години у односу на претходну годину 
настало је због повећања прихода од услуга физичког обезбеђења, с 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 1.716.427,00 динара, те 
се из приложеног прегледа прихода и расхода види се за које су потребе коришћена ова 
средства. 

ОСТВАРЕНА ДОБИТ У 2016. ГОДИНИ 
Разлика између укупног прихода и укупних расхода је остварена добит која износи 

32.630,00 динара. 
СТАЊЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА 

Стање средстава на дан 31.12.2016. године утврђено је пописом и исказује се у 
Билансу стања, у укупном износу од 5.486.756,00 динара, и то: 

1. Основна средства Динара 13.131,00 
2. Алат и инвентар “ 134.721,00 
3. Роба за Бифе “ 252.201,00 
4. Купци за услуге обезбеђења “ 3,488.148,00 
5. Потраживања од радника “ 289.950,00 
6. Новчана средства на текућим рачунима “ 1,299.215,00 
7. Новчана средства у благајни “ 8.629,00 
8. Доприноси – преплата по репрограму “ 761,00 

ОБАВЕЗЕ УДРУЖЕЊА 
Обавезе Удружења према другим правним лицима са 31.12.2016. године износе 

1.461.905,00 динара од чега ПДВ за IV квартал 2016. године 875.379,00; обавезе према 
добављачима 8.126,00; обавезе према Асоцијацији за чланарину и чланске карте 
18.400,00 динара и обавезе према Фонду солидарности 560.000,00 динара. 

Саставни делови овог дела извештаја су прегледи прихода и расхода и прегледи стања 
средстава и извора средстава на дан 31.12.2016. године из којих ће се попунити 
прописани обрасци Биланс успеха, Биланс стања и Статистички извештај који ће се 
доставити Агенцији за привредне регистре у законским роковима. 

II. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 
Средства Фонда солидарности воде се на посебним рачунима код пословних банака 

(књижицама) и то као средства по виђењу и орочена средства. 
П р и х о д и Фонда солидарности остварују се од чланарине за Фонд, од камате на 

средства по виђењу и на орочена средства. 
Приходи остварени у периоду од 1.1. до 31.12.2016. године по њиховим изворима, 

износе: 
1. Приход од чланарине и уписнине Динара 523.000,00 
2. Приход од камате на средства по виђењу “ 780,00 
3. Приход од камате на орочена средства “ 36.462,00 

 СВЕГА ПРИХОДИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ДИНАРА 560.242,00 
Р а с х о д и Фонда солидарности су исплаћене солидарне помоћи породицама 22 

преминула члана Фонда у периоду од 1.1. до 31.12.2016. године, и то: 
• Солидарна помоћ породицама 22 преминула члана 

Фонда у укупном износу 
Динара 440.000,00 
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Разлика између прихода и расхода износи: Динара 120.242,00 

СТАЊЕ СРЕДСТАВА И ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 
Стање средстава Фонда солидарности на дан 31.12.2016. године износи: 

1. Средства по виђењу на рачуну код Комерцијалне банке Динара 953.737,00 
2. Орочена средства Фонда солидарности код Банке 

Поштанска штедионица “ 812.871,00 

3. Потраживања од чланова Фонда за дате позајмице “ 423.000,00 
4. Потраживања од Удружења за дату позајмицу “ 560.000,00 

 УКУПНА СРЕДСТВА ФОНДА НА ДАН 31.12.2016. ДИНАРА 2,749.608,00 
На крају овог извештаја истичемо да су у 2016. години на плану пружања социјално – 

хуманитарне помоћи и друштвених активности постигнути следећи резултати, и то: 
1. За социјално-хуманитарне новчане помоћи и посете исплаћено је: Динара 

 • новчана помоћ најсиромашнијим члановима Удружења 
(24 члана) 

94.000,00 

 • помоћ у намирницама за 30 чланова 25.200,00 

 • посете теже оболелим члановима и породицама преминулих 
чланова 

460,00 

 • из Фонда солидарности исплаћено је породицама 22 преминула 
члана Фонда 

440.000,00 

 • за најстарије чланове Удружења (старије од 80 година) 
организован је сусрет за 50 чланова са излетом на Калемегдан 
и бесплатним ручком 

35.180,00 

УКУПНО ЈЕ ИСПЛАЋЕНО ЗА СОЦИЈАЛНО – ХУМАНИТАРНЕ НАМЕНЕ 594.840,00 
2. За спортско-рекреативне активности, културно-забавни живот и 

сусрете поводом обележавања празника исплаћено је: Динара 

 • За сусрет жена чланица Удружења 55.099,00 

 • за сусрет са пословним сарадницима поводом Нове године 9.775,00 

 • за трошкове аутобуског превоза и путне трошкове око 
реализације 11 излета и бруто накнада организаторима излета 

528.662,00 

УКУПНО ЈЕ ИСПЛАЋЕНО ЗА ТАЧКУ 2: 593.536,00 
Поред тога, из средстава Фонда солидарности 67 чланова Удружења користило је 

бескаматне позајмице у укупном износу од 2,361.000,00 динара, од чега је до 31.12.2016. 
године враћено 1,938.000,00 а 423.000,00 динара је у отплати. 

Из свега наведеног произлази да су у 2016. години коришћена средства за социјално – 
хуманитарне потребе и за друштвене активности у износу од 1.188.376,00 динара. 
 Добривоје Илић 

Из дискусија о Финансијском извештају 
ЖИВОЈИН ЈОВАНОВИЋ је истакао да је недостатак финансијских средстава посебан 

проблем, те предлаже повећање чланарине. Финансијски извештај  је добар  и 
представља потврду одговорног рада у Удружењу. 

МИЛОВАН ЛАПЧЕВИЋ је предлажио да се разговара са клијентима око повећања цена 
услуга, имајући у виду повећање минималне цене рада. 

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ је казао да је Управни одбор одлучио да се износ чланарине за 
2017. годину не повећава,  што је утицало да се број чланова не смањује, односно да има 
тренд благог пораста.  
 Одлука о усвајању Финансијског извештаја Удружења за 2016. годину донета је 
једногласно, са следећим основним елементима: 

А. БИЛАНС СТАЊА: 
- Актива .........................   5,486.756,00 
- Пасива ........................   5,486.756,00 

Б. БИЛАНС УСПЕХА: 
- Укупни приходи .........  18,043.372,00 
- Укупни расходи .........  18,010.742,00 
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- Остварена добит ......         32.630,00
 
5. НИКОЛА СИМИЋ, члан Надзорног одбора, прочитао је Извештај НО о контроли 
материјално-финансијског пословања Удружења пензионера МУП-а Републике Србије у 
2016. години у коме се наводи да се пословне књиге воде ажурно и у складу са законом. 
Извештај је једногласно прихваћен. 
6. Скупштина је донела Одлуку о разврставању Удружења у микро-правно лице.  
7. Са Планом рада Удружења за 2017. годину присутне су упознали председник УО и 
председници комисија Удружења. 
 У дискусији о Плану рада, између осталих, реч су узели Живојин Јовановић, Војислав 
Поповић, Војислав Мраковић, Љубомир Алексић и Милован Лапчевић. 
 План рада и дати предлози једногласно су усвојени. 
8. Предлог финансијског плана Удружења за 2017. годину изнео је Добривоје Илић. 

Предвиђени су приходи у износу од 19.426.000, расходи 19.220.000 а добит би 
износила 206.000 динара. У односу на претходну годину, расходна страна је повећана 
за износ опремања Кол-центра (400.000 дин.), радне одеће (200.000) и трошкова 
обележавања тридесет година рада Удружења (170.000 дин.). Финансијски план је 
једногласно усвојен. 

ИЗЛЕТИ ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА У 2016. ГОДИНИ 
Удружење је током 2016. године орга-

низовало девет излета широм Србије и један 
излет у иностранство (Софија – Бугараска), као 
и излет на Сајам зимнице у Коцељеву. 

 Сваки излет се до детаља планира и 
обухвата обилазак важних знаменитости на 
изабраној дестинацији. Најчешће се креће у 
јутарњим сатима.  Након обиласка излетници 
иду на ручак, а у вечерњим сатима се враћају у 
Београд. Број излетника варира у зависности 
од годишњег доба: Шид – 46, Беочин – 45, 
Пирот – 48, Студеница – 46, Бор – 44, Софија – 
40, Шабац – 40, Чачак – 38, Темерин – 43, 
Сремски Карловци – 43 и излет на Сајам 
зимнице у  Коцељеву – 36. 

 Цена излета, у зависности од дестинације и 
планираних посета, кретала се од 1500 – 2800 
динара. Излетници су све излете током 2016. 

године оценили као успешне. 
На неким дестинацијма излетници су дочекивани од чланова локалних удружења 

пензионера органа унутрашњих послова и ти сусрети су били врло срдачни и доприносили 
су да се излетници осећају врло пријатно, на чему су изузетно захвални.  

Укупан број учесника излета био је 477, што указује да чланови Удружења радо иду на 
оваква дружења. 

 

ПЛАН ИЗЛЕТА ЗА 2017. годину 
25.02.- ТОПОЛА - Црква Св. Ђорђа, Кућа краља Петра, Карађорђев град и Краљевска 

винарија 
 18.03. - ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, Голубац, Манастир Нимик и Рам 
 08.04. - СУБОТИЦА, градско језгро, Палић, зоо-врт 
 20.05. - ЛЕСКОВАЦ, Лебане, Царичин град,  обилазак старе четврти  
 10.06. - ТРЕБИЊЕ, два дана (по програму туристичке организације) 
 26.08. - УВАЦ у сарадњи са ренџерима 
 23.09. - ВРШАЦ,  Вршачка берба, Манастир Месић 
 14.10. - НЕГОТИН,  градско језгро, Манастир Буково са обиласком винарија 

Манастир Поганово 
са Црквом Св. Јована Богослова 



Информатор – број 18__________________________________________________________________ 
 

18 

18.11.- СОМБОР, градско језгро, Галерија Милана Коњевића, Спомен-кућа Саве Стојкова, 
Апатин 

Пријава за излете се врши 
десетак, а за Требиње 20 дана 
пре термина на телефон 
Удружења 3613-829 или 
организатору путовања и контакт 
особи: БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ 
064/1447-145. 

ПРОСЛАВА 8. МАРТА 
 Прослава 8 марта и ове 

године је организована као и 
претходне у Удружењу пензио-
нера СМУП-а, Булевар краља 
Александра 289-А. Прослави је 
присуствовало око 120 чланица 

Удружења. 
 Присутним чланицама обратио 

се председник Управног одбора Удружења Владимир Алексић, а своје стихове је читао 
члан удружења Душан Маљевић.  

 После пригодног програма организован је коктел уз музику, 
лепо се дружило уз пријатну атмосферу. 

МИЛОРАД БАБИЋ – НАЈСТАРИЈИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА 
 Милорад Бабић је рођен 5. априла 1922. године у Хоџићима, 

општина Билећа, Босна и Херцеговина. Упркос поодмаклим 
годинама задржао је ведар дух, бистар ум и виталност. Активан 
учесник народноослободилачке борбе;  у служби од 1944. до 
1968. године. Био је шеф Кабинета министра унутрашњих послова 
кад је министар био Слободан Пенезић Крцун.  
 За његов 95. рођендан уприличен је пријем код министра 
унутрашњих послова др Небојше Стефановић и том приликом 
додељена му је плакета. Његов рођендан је обележен и у просто-
ријама Удружења и тим поводом председник УО Владимир 
Алексић уручио му је пригодан поклон – лепо украшен штап, а 
након тога приређено је уобичајено послужење уз присуство 
чланова Управног одбора. 

  

ДРУЖЕЊЕ НАЈСТАРИЈИХ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА 
 Традиционални сусрет и дружење најстаријих чланова 

Удружења (који имају навршених 80 и више година) 
организовано је и 2016. године на Дан ослобођења Београда у 
Другом светском рату – 20. октобра. Овог пута организован је 
обилазак Калемегданске тврђаве са посетом Природњачком и 
Војном музеју, чије су сталне поставке разгледане уз стручну 
помоћ кустоса. 

 После шетње Калемегданом, приређен је скроман ручак, 
који је био у просторијама Удружења пензионера СМУП-а, 

Булевар краља Александра 298-А. 
Бојана Цветковић 

Делић атмосфере са прославе Дана жена 

Милорад Бабић на 
прослави 95. 
рођендана 

Опуштање уз залогај 



_________________________________________________________ ___Информатор – 2017. година 

 19 

IN MEMORIAM 
БЕНДИЋ ДРАГОМИР преминуо је 31.5.2016. у 91. години. Пензионисан је 31.12.1985. са 
радног места саветник, СДБ. Члан Удружења био је од 2008. године. 
ГРКОВИЋ СТАНИСЛАВ преминуо је 18.8.2016. у 92. години. Пензионисан је 31.12.1966. са 
радног места заменик секретара ПСУП Косова и Метохије. Члан Удружења био је од 2010. 
године. 
СТАНКОВИЋ ДРАГИЊА преминула је 18.8.2016. у 89. години. Члан Удружења била је као 
супруга покојног Чедомира Станковића, од 2007. године. 
НИКОЛИЋ ВЕСЕЛИНКА преминула је 24.9.2016. у 78. години. Пензионисана је са радног 
места референт криминалистичке евиденције у ПСУП Косова и Метохије. Члан Удружења 
била је од 2002. године. 
КРСТИЋ РАНКО преминуо је 30.9.2016. у 67. години. Пензионисан је 26.10.2005. са радног 
места шеф одсека у чину потпуковник полиције, МУП, Управа граничне полиције. Члан 
Удружења био је од 2005. године. 
ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛОШ преминуо је 8.11.2016. у 81. години. Пензионисан је 29.12.2000. са 
радног места пом. нач. управе у чину пуковника, МУП, Управа за зај. послове. Члан 
Удружења био је од 2011. године. 
ГЛОГИНИЋ МИЛЕНА преминула је 23.11.2016., а поживела је 86. година. Пензионисана је 
31.12.1971. са радног места књиговођа, МУП. Члан Удружења била је од 1987. године. 
МАРИНКОВИЋ РАДМИЛА преминула је 23.11.2016. у 72. години. Била је помоћник 
начелника СДБ. Члан Удружења била је од 2007. године. 
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН преминуо је 10.12.2016. у 69. години. Пензионисан је 12.9.2013. 
са радног места тренера у Центру за ванредне ситуације. Члан Удружења био је од 2014. 
године. 
ЈОВАНОВИЋ ИВАН преминуо је 16.12.2016. у 67. години. Био је виши саветник у 
Институту безбедности. Члан Удружења био је од 2007. године. 
ТОРБИЦА ПЕТАР преминуо је 25.12.2016. у 81. години. Пензионисан је 31.12.1986. је у 
чину млађи инспектор, Ауто-сервис, УЗЗП. Члан Удружења био је од 1987. године. 
НИКИЋ БОРИКА преминула је 27.12.2016. у 85. години. Члан Удружења била је од 1997. 
године као супруга покојног Никић Богољуба. 
СМРКУЉ АНА преминула је 5.1.2017. у 85. години. Пензионисана је 31.12.1987. са радног 
места спремачице, УЗЗП, МУП. Члан Удружења била је од 1987. године. 
УРОШЕВИЋ МАГДАЛЕНА преминула је 22.1.2017. у 78. години. Члан Удружења била је 
од 2005. године по основу почившег супруга. 
ВУКАДИНОВИЋ МИЛОШ преминуо је 13.2.2017. у 78. години. Пензионисан је 1.1.1990. са 
радног места полицајац, ПС Чукарица. Члан Удружења био је од 2008. године. 
ПАНТЕЛИЋ БРАНКО преминуо је 5.3.2017. а поживео је 81. годину. Пензионисан је са 
радног места начелника сектора УСДБ Београд. Члан Удружења био је од 1992. године. 
МОМЧИЛОВИЋ ВИТОМИР преминуо је 17.3.2017. у 69. години. Пензионисан је 
31.12.2000. са радног места члана комисије за полагање возачког испита, УСП, МУП. Члан 
Удружења био је од 2013. године. 
МИЛИВОЈЕВИЋ СИМА преминуо је 2.4.2017. у 92. години. Пензионисан је 1.7.1975. са 
радног места специјални саветник, СДБ. Члан Удружења био је од 2008. године. 
МАКСИМОВИЋ СТЕВАН преминуо је 7.4.2017. у 97. години. Пензионисан је 31.12.1972. са 
радног места командир одељења у чину ст. вод. 1. кл., Управа милиције, ГСУП. Члан 
Удружења био је од 2006. године. 
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ преминуо је 28.4.2017. у 87. години. Панзионисан је 01.06.1987. 
године са радног места начелника одељења у Управи пограничне полиције, МУП. Члан 
Удружења био је од 1991. године. 
БАЛАНЏИЋ ВУКАДИН преминуо је 15.5.2017. у 82. години. Пензионисан је 31.12.1981. 
године са радног места саветника у Управи за везу, МУП. Члан Удружења био је од 1987. 
године. 
ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА преминула је 31.5.2017. у 71. години. Пензионисана је 31.12.2001. 
године у чину виши инспектор  у Управи за безбедност саобраћаја, МУП. Члан Удружења 
била је од 2003. године. 

Вечна им слава! 
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