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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 30 ГОДИНА 
ПОСТОЈАЊА УДРУЖЕЊА 

 Свечаност поводом јубилеја нашег Удружења – 30 година од оснивања – одржана је 30. 
новембра 2017. године у биоскопској сали Полицијске управе за град Београд, Булевар деспота 
Стефана 107. Свечаност је почела уз звуке фанфара, које су поздравиле све присутне госте. Својим 
присуством, потпредседник Владе и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, 

директор полиције Министарства унутрашњих послова Владимир Ребић, председник Савеза 
пензионера Србије Ђура Перић, председник Градске организације пензионера Београд Василије 
Белобрковић, начелник Полицијске управе Београд Веселин Милић, директор Завода за 
заштиту здравља радника МУП-а др Милан Петковић и председник Скупштине Асоцијације 
Удружења пензионера унутрашњих послова Србије др Андреја Савић указали су овом свечаном 
окупљању посебну част. 

 Удружење пензионера МУП-a Републике Србије је основано 24. новембра 1987. године (тада 
се звало: Клуб пензионисаних радника РСУП-а) као добровољна, недобитна, нестраначка и социјално-
хуманитарна организација заснована на слободи удруживања у циљу остваривања личних и 
заједничких интереса својих чланова, на начелима узајамности и солидарности. Прилика је да се 
подсетимо ко су били оснивачи, односно да су у прво Председништво Клуба изабрани: за председника 
др Обрен Ђорђевић, за секретара Полка Милојковић и за чланове Милан Шијан, Момчило 
Унковић, Михаило Васиљевић, Милун Плешинац, Душан Маљевић, Владимир Станковић, 
Миодраг Ђошић, Радослав Маринковић и Миле Красић, а у Одбор самоуправне контроле изабрани 
су: Зећир Мусић, Павић Радовић, Ђоко Дапчевић, Добрица Стојановић и Јованка Маран. Године 
1992. уместо др Обрена Ђорђевића на место председника Клуба дошао је Михаило Васиљевић, који 
је управљао радом Клуба до 2004. године. После њега председник је био Слободан Ћурчић, од 2004. 

Свечани почетак обележавања јубилеја – 30 година постојања Удружења пензионера МУП-а 
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до 2007. године, кога је смрт прекинула у обављању те дужности. На упражњено место председника 
Управног одбора Клуба изабран је  Богдан Глогинић. У току његовог председавања, а према Закону о 
удружењима, Клуб је променио име у Удружење пензионера МУП-а Републике Србије и ускладио 
Статут са поменутим законом. Место председника предао је у јуну 2014. године Владимиру Алексићу, 
на половини свог другог мандата, из здравствених разлога. Владимир Алексић је актуелни председник 
Управног одбора Удружења. 

После интонирања химне Републике Србије и одавања поште преминулим члановима минутом 
ћутања, присутне је поздравио и обратио им се председник Управног одбора Удружења Владимир 
Алексић: 

Драги пензионери, драги гости, 
Имам задовољство и част да вас све поздравим и захвалим што сте се одазвали и дозволите ми 

да искористим ову прилику и посебно поздравим:  
1. потпредседника Владе и министра унутрашњих послова Републике Србије др Небојшу 

Стефановића; 
2. директора полиције Министарства унутрашњих послова Владимира Ребића; 
3. председника Савеза пензионера Србије Ђуру Перића; 
4. председника Градске организације пензионера Београд Васу Белобрковића; 
5. начелника Полицијске управе Београд Веселина Милића; 
6. директора Завода за заштиту здравља радника МУП-а др Милана Петковића; 
7. председника Скупштине Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије проф. 

др Андреју Савића; 
− представнике из свих удружења; 
− чланове Удружења пензионера МУП-а Србије; 
− представнике медија и 
− остале госте. 
Хвала вам, још једном, што сте дошли да увеличате ово наше скромно обележавање јубилеја – 30 

година од оснивања и континуираног рада овог удружења. 
Господине министре, уважени гости, даме и господо, драги пензионери, 
Данас, када обележавамо тридесет година континуираног рада и постојања овог удружења, 

истичемо захвалност и дуг генерацијама које су основале, најпре Клуб пензионисаних радника 
Републичког секретаријата унутрашњих послова, који се трансформисао у садашње удружење као 
гранско удружење пензионера са статусом друштвено-правног лица. 

О потреби и значају оснивања такве организације пензионера унутрашњих послова сведочи и 
податак да су свечаној додели просторија, у којима се и сада налази ово удружење, присуствовали 
тадашњи савезни и републички секретар унутрашњих послова. Очито да је тад било време и 
друштвена потреба за формирањем таквог удружења. 

Утврђени циљеви, задаци и интереси привукли су пажњу пензионисаних припадника унутрашњих 
послова, тако да је у првој години оснивања било око 400 чланова, да би нас данас било око 1400. 

Од оснивања тежимо основној мисији, а 
то је брига и помоћ старим. Заштита и уна-
пређење личног и друштвеног стандарда, 
социјално-економског положаја и социјалне 
сигурности чланова је стална и интензивна 
активност. Унапређење живота, достојан-
ствене старости и међусобног уважавања су 
се спроводили конкретним активностима, 
које уливају самопоуздање и припадност, а 
елиминишу осећање да улазак у треће доба 
и одлазак у пензију обично значи друштвени 
живот мањег интензитета, што ствара 
негативну слику. 

Свакако, од оснивања, један од основних 
задатака у раду овог удружења је социјално-
хуманитарна и друштвена помоћ као вид 
социјалне заштите чланова. Реализована је 

доделом материјалне помоћи, посетом болесним и усамљеним, подршком у остваривању права, па и 
заштитом од угрожавања и дискриминације. Посебна пажња је усмерена према ветеранима, односно 
старијим од 80 година. Рекреација, разни облици организованих дружења, путовања, културно-
забавних активности су видови учешћа у циљу бољег живота, кохезије и интеграције због чега се 
програмски приступало реализацији, чиме су смањивани ризици честих проблема трећег доба, због 
чега је и ангажован велики број чланова, испуњавајући слободно време и заборављајући усамљеност. 

 Владимир Алексић се обраћа скупу 
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Стварани су и одржавани услови стицања одређених прихода којим су се финансирале, у првом 
реду, социјално-хуманитарне активности. Од оснивања, обавља се привредна делатност - приватно 
обезбеђење чиме чланови остварују додатну зараду и побољшавају своје породичне материјалне 
прилике. 

Из наведеног проистиче да су укупне активности реализоване на начелима солидарности и 
узајамности у складу са законским и статутарним одредбама, као и са утврђеним глобалним циљевима 
и општим условима у којима је деловао и радио Савез пензионера Србије и Градска организација 
пензионера Београд. 

Даме и господо, 
Ако кажемо да је ово удружење у досадашњем постојању остварило циљ оснивања, испунило 

очекивања и стекло углед добро организованог, у коме чланови остварују своје личне интересе у 
складу са интересима друштвене заједнице, онда истичем и чињеницу да томе, од оснивања, 
доприноси издашна помоћ и наклоњеност Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
Разни видови помоћи пружани су са разумевањем и уважавањем нас пензионера, који смо део свог 
живота уградили у ову земљу. То значи да нисмо заборављени. Не само да је материјална подршка у 
питању већ и укључивање у пројекте и процесе у којима можемо да дамо квалитетан допринос. 
Интензитет сарадње и помоћи је израженији задњих година, захваљујући пре свега министру 
унутрашњих послова др Небојши  Стефановићу. Наша обавеза је да узвратимо и да се ставимо на 
располагање и делимо судбину друштва. 

Сарадња са осталим удружењима – чланицама Асоцијације удружења пензионера унутрашњих 
послова у чијем оснивању је учествовало ово удружење, јесте стална, непосредна и конкретна. Исто 
тако, намеће се потреба веће сарадње са локалним управама. Наши пензионери су захвални за однос 
запослених и квалитет здравствених услуга које им се пружају у Заводу за здравствену заштиту 
радника МУП-а. 

За успешан рад и функционисање у протеклих 30 година овог удружења највећа заслуга припада 
члановима и бираним органима и радним телима, који су успели да организују и унапреде рад. Добрим 
вођењем сачувано је Удружење у кризним и променљивим временима, а негована је традиција органа 
и служби безбедности. 

Први председник др Обран Ђорђевић је, пре 30 година, рекао: „Морамо да будемо удружење 
грађана, али и да будемо повезани са МУП-ом, установом у којој смо провели свој радни век и можемо 
и желимо и даље да радимо на заштити државе и друштва“. Хвала на пажњи. 

 Скупу се обратио Ђура Перић, председник Савеза пензионера Србије, који је, између осталог, 
рекао: 

 Поштоване колегинице и колеге, драги пријатељи, уважени и 

цењени гости, посебно бих поздравио цењеног министра, зато што је 

он један од ретких из наших матичних кућа који је радио и у пракси 
спровео многе активности које су помогле у решавању питања не 

само пензионера МУП-а него и других. Част ми је и задовољство да 
вас све најсрдачније поздравим у име Савеза пензионера Србије и у 

своје име и да вам честитам овај значајан јубилеј – 30 година 
постојања вашег удружења, као и на значајним резултатима вашег 

рада, што је заслуга генерација које су на томе радиле...  Живи и 

здрави били и захваљујем на пажњи. 

Председник Скупштине Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије др Андреја 
Савић је истакао: 

Другарице и другови, даме и господо, 
Заиста имам и част и велико задовољство да се обратим овом скупу и да у име Асоцијације 

удружења пензионисаних припадника унутрашњих послова са подручја читаве Републике Србије 

честитам Удружењу пензионера МУП-а које окупља припаднике из седишта Министарства. Само 
неколико реченица у вези са значајем, улогом и доприносом овог удружења у породици Асоцијације и 

свих републичких удружења пензионера унутрашњих послова. Ово удружење је једно од оснивача и у 
сваком смислу је једна од кључних окосница у раду Асоцијације удружења пензионера унутрашњих 

послова Србије. То је и логично, с обзиром на природну везу коју ми имамо и гајимо према нашој 

матичној кући, према Министарству унутрашњих послова и то је, заиста, последњих година довело до 
значајног повећања активности. Ја бих рекао да већ можемо констатовати, да не будемо нескромни, да 

имамо видљивих резултата на остваривању мисије удружења пензионера. Данас су са нама и 
делегације удружења пензионера из разних региона Србије и користим прилику да и њих све срдачно 

поздравим. Још једном, најсрдачније честитке Удружењу пензионера Министарства унутрашњих 

послова. Хвала!  

Најава обраћања потпредседника владе и министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића 

поздрављена је дугим аплаузом. 

 
Ђура Перић 
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ПОЗДРАВНИ ГОВОР др НЕБОЈШЕ СТЕФАНОВИЋА, МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

 Хвала вам пуно што сте ме позвали и пружили прилику да будем део овог великог јубилеја, ове 
прославе, јер заиста постојати 30 година говори довољно о томе колико је значајна ова организација, 
колико је значајна за читаво друштво. Хоћу да се посебно захвалим и господину Алексићу и господину 
Савићу за све оно корисно, што су помогли мени, и чини ми се да сам довољно позван да кажем да је 
увек било корисно кад сам могао да их позовем, да се консултујем, и радио сам то, тражио мишљење и 
помоћ у обављању овог веома тешког посла. 

Ви знате да је једна од кључних ствари о којима смо 
разговарали увек била шта учинити за пензионере који 
су радили у Министарству унутрашњих послова, који су 
своју каријеру завршили у Министарству, Савезном или 
Републичком, шта је то што можемо да урадимо за 
људе, наравно, и шире, за све друге пензионере, али 
сада говоримо посебно о томе – то је било како да те 
људе укључимо у систем безбедности, како да огромно 
искуство које ви имате не заборавимо и како да га 
пренесемо и на неке друге, на младе полицијске 
службенике, који сада тек своје прве кораке чине у 
полицији и који би требало да чују све оно што сте 
урадили, све оне добре резултате, све оне добре 
активности, којима је начињен један чврст, стабилан 
систем безбедности Републике Србије, који штити сваког 

нашег човека. Једна од тих важних активности коју смо започели у јуну ове године (2017. прим. прир.) била 
је укључивање пензионера полиције у пројекте које је покренуло Министарство унутрашњих послова, 
заједно са Министарством просвете, у свим основним школама у Србији да ученици четвртог и шестог 
разреда сазнају, кроз осам наставних целина: безбедност у саобраћају, борба против нарко-
трафикинга, ванредне ситуације, сајбер-криминал, познавање рада полиције, борба против насиља... 
све оно што је важно за децу у том узрасту и да то чују од активних полицијских службеника, али да у 
томе веома важну улогу играју и пензионери полиције. И то је био добар пример, само један, само први 
од многих које ћемо заједно радити, да укључимо свакога од вас, наравно, ко жели да постане део 
тима који помаже и грађанима Србије да схвате колико је важно искуство које имате, да помогне 
полицијским службеницима који су млади и који још увек немају довољно полицијског и сваког другог 
искуства, које се могло стећи не само радом у полицији Министарства унутрашњих послова. Не желим 
да заборавим ни оне који су радили у ванредним ситуацијама, ни оне у људским ресурсима и у сектору 
финансија и у сектору унутрашње контроле, и у свим другим секторима Министарства унутрашњих 
послова и који су на такав начин помагали својој земљи. 

 Овај јубилеј – 30 година – је нешто што ми се чини да је велика значајна ствар, јер је то показало 
не само дужину трајања организације већ и отпорност те организације, отпорност на све оно што се 
последњих 30 година дешавало. Чини ми се да нам сада долазе боља времена и драго ми је да могу 
да кажем да видим да се држава све више стара о томе да ћемо на здравим и реалним основама моћи 
да бринемо о социјалном и материјалном положају пензионера више него раније. Оно што хоћу да 
урадим, заједно са вама, то је да ми помогнете да укључимо све људе да учинимо да Србија буде 
безбедна земља, сигурна земља, да буде још безбеднија и сигурнија него што је данас и да укључимо 
у процесе обука, у процесе различитих едукација и кроз Криминалистичко-полицијску академију и кроз, 
наравно, ове пројекте које радимо у школама, да наша деца добију информацију из прве руке, да наша 
деца чују информацију од неког ко је то заиста радио а не само читао о томе, да наша деца науче 

колико је важно да поштују и старије генерације. 
На крају крајева, сви ћемо ми бити пензионери 
једнога дана. 

 Захваљујем се још једном на свој помоћи 
коју сте пружили Министарству унутрашњих 
послова и док сте били активни припадници 
Министарства и сада када сте у пензији. Желим 
вам пуно успеха у раду ове организације и 
рачунајте на своје министарство. 

УРУЧЕЊЕ ПРИЗНАЊА 
Обележавање јубилеја је прилика да се ода 

признање организацијама и појединцима који су 
допринели и дали изузетан допринос у 
функционисању и остваривању статутарних 
циљева Удружења. 

Министар др Небојша Стефановић 

Председник Удружења уручује плакету министру  
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Удружење је установило две врсте признања: плакету и захвалницу. Управни одбор Удружења је, 
ценећи допринос успешном раду и функционисању нашег удружења, донео ОДЛУКУ да се признања 
доделе: 

− Велика плакета, највише признање Удружења, уручено је министру унутрашњих послова 
Републике Србије др Небојши Стефановићу; 

− Плакета за изузетан допринос у остваривању статутарних циљева Удружења додељена је Заводу 

за здравствену заштиту радника МУП-а и Добривоју Илићу;  

− Захвалнице: Полки Милојковић, Душану Маљевићу, 

Василију Контићу, Ненаду Радошу и Николи Симићу,  

− члановима првог управног и надзорног одбора.  

Полки Милојковић захвалница је уручена накнадно јер, 
због болести, није присуствовала свечаности. Делегација 

Удружења, коју су чинили председник Владимир Алексић, 
Добривоје Илић, Ненад Радош и Данило Павковић, њене 

дугогодишње колеге и сарадници, посетили су је у њеном 
стану, где су се задржали у пријатном разговору и евоцирању 

успомена из времена рада у Министарству, у коме је провела 

цео радни век (до 1985. године), као и о данима оснивања 
Клуба пензионисаних радника РСУП-а и згодама које су 

заједно доживели. Неосетно, време је пролетело. Уз 
констатацију да разговору никад краја, колеге су се растале 

уз жељу да се чешће виђају и оживе пријатна сећања на заједничке тренутке кад су делили све оно 

што посао и живот носе. 

У знак признања за заједничке активности и дугогодишњу међусобну сарадњу, учешће и давање 
доприноса на многим пројектима од општег значаја, Министарство унутрашњих послова је, такође, 

доделило плакету нашем удружењу. У име Министарства, председнику Управног одбора Владимиру 
Алексићу, плакету је уручио  министар др Небојша Стефановић. 

  

Плакету у име Завода за заштиту здравља 
прима директор др Милан Петковић Председник уручује плакету Добривоју Илићу  

 
Полка са колегама 

  
Председник Алексић прима плакету из руку 

министра Стефановића 
Др Андреја Савић уручује плакету председнику 

нашег удружења Алексићу 
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Такође, највише признање Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије нашем 
удружењу уручио је председник Скупштине Асоцијације др Андреја Савић. 

 

 КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 

У наставку програма изведен је културно-уметнички програм. Песму „Отац и син“ Ђуре Јакшића, 
коју је компоновао Марко Тајчевић, и наполитанску песму „Санта Лучија“ извео је вокални бас-солиста 

Бранимир Јовановић, уз клавирску пратњу професора Миливоја Вељића. Корачницу „Радецки марш“ 
извео је Оркестар полиције.  

Женска певачка група Академског друштва „Нови Београд“ – Високе туристичке школе, извела је 
песме: „Листај горо, не жали бехара“, „Крај бунара зелени се трава“ и „Решила сам да се не удајем“, 
под уметничким руководством Нине Шурлан. 

Вокални бас-солиста Бранимир Јовановић је још једном изашао на сцену и отпевао песму Стевана 
Мокрањца „Лем-Едим“, уз клавирску пратњу професора Миливоја Вељића, а Оркестар полиције је 
завршио програм извођењем марша „На Дрину“ Станислава Биничког. 

По завршетку свечане академије приређен је коктел. 

ИЗВОДИ СА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА  

 ПЕТА седница Управног одбора (у даљем тексту УО) одржана је дана 25. маја 2017.  године.  
 Председник је упознао чланове УО да је други законски заступник Удружења Бошко Јешић изјавио 
да није у могућности да даље обавља поменуту дужност и да је поднео захтев за разрешење. УО се 
сагласио да се Бошко Јешић разреши дужности. За другог заступника Удружења изабран је Радман 
Кујовић, из Београда, организатор послова приватног обезбеђења у Удружењу. 
 Разматрана су питања организације обележавања јубилеја - 30. година од оснивања нашег 
удружења. Удружење ће се обратити министру др Небојши Стефановићу с молбом да МУП, 
евентуално, пружи подршку и помоћ у организовању ове годишњице (да се одобри коришћење сале у 
ПУ за град Београд, коктел и друго). Предложено је и формирање Организационог одбора за прославу.  
 Управни одбор је донео Одлуку да се са „Заштитом плус“ закључи уговор за коришћење 
Контролног центра. 
 На крају, УО је одлучио да делегацију нашег удружења, која ће присуствовати полагању венца и 
централној прослави Дана полиције у Нишу, чине: Владимир Алексић, Љубомир Алексић и Душан 
Репац. Из Удружења пензионера СМУП-а делегирани су проф. др Андреја Савић, Владимир 
Јестратијевић и Смиљка Крежич. 
 

ШЕСТА  седница Управног одбора одржана је дана 15. јуна 2017. године. 

 У оквиру тачке „Информација о учешћу чланова удружења у реализацији пројекта „Основи 
безбедности деце““, који је потписан између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и 
Министарства просвете, представљен је Програм обуке и наставне јединице. Истакнуто је да је за 
Удружење, а и за све пензионере МУП-а на територији Републике Србије, од изузетног значаја учешће 
у овом пројекту, у сваком смислу речи. Одлучено је да се прихвати учешће у овом пројкету. 
 

СЕДМА  седница Управног одбора одржана је дана 26. октобра 2017.  године. 

 Разматран је и прихваћен Извештај о резултатима финансијског пословања за период од 1.1. до 
30.9.2017. године. 
 У наставку седнице разматрано је питање стимулације чланова који дају посебан допринос у 
реализацији послова привредне делатности. Наиме, Удружење је неколико послова добило 
захваљујући ангажовању члана УО Слободана Чабрила: обезбеђивање транспорта оружја, муниције и 
друго, затим  посао са фирмом „Сремпут“ из Руме, које се бави изградњом путева. Послови су 
добијени по препоруци и референцама које има ово Удружење. Такође, дао је велики допринос да 
Удружење добије лиценцу за обављање послова приватног обезбеђења. Предложено је да се 
Слободан Чабрило награди и тражен је став и мишљење УО о овом питању. Управни одбор је 
једногласно донео одлуку да се Слободан Чабрило награди, као и сви други чланови, који донесу 
посао Удружењу. 
 Следеће питање било је доношење Правилника о додели признања. Удружење није досад 
усвојило овакав или сличан општи акт, којим се ближе уређује питање предлагања, изгледа и садржаја 
признања и тај недостатак је онемогућио да Удружење уручује признања лицима која су заслужна за 
рад и функционисање, што је представљало и неку врсту „лоше праксе“. У овој години*  када се 
навршава 30 година од оснивања Удружења, прилика је да се уруче признања онима који су допринели 
да у протеклом периоду Удружење успешно функционише. Самим тим, указала се и потреба за 
доношењем оваквог акта. Управни одбор је донео Одлуку да се Правилник прихвати у предложеном 
тексту. 
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 Управни одбор је, на овој седници, утврдио да датум одржавања свечаности поводом јубилеја 
буде 30. новембар текуће године (2017. прим.прир.) и донео одлуку о додели признања: 

− велика плакета: Министру унутрашњих послова Републике Србије, 
− мала плакета: Заводу за здравствену заштиту радника ОУП-а и Добривоју Илићу, 
− захвалнице: Полки Милојковић, Душану Маљевићу, Василију Контићу, Ненаду Радошу и 

Николи Симићу. 
 Такође је одлучено да се на свечаност позову: министар са сарадницима из свог Кабинета и 
Кабинета директора полиције, директор полиције, начелник Управе полиције, начелник ПУ за град 
Београд, председници Савеза пензионера Србије и Београда, председник Општине Савски венац, 
чланови Удружења, посебно чланови од 80 година и старији, представници Асоцијације и 
представници удружења пензионера унутрашњих послова из Србије. 

 ОСМА седница Управног одбора одржана је дана 26. децембра 2017. године. 

Образована је Комисија за попис коју сачињавају: Милета Балтић, председник, чланови: Радман 
Кујовић и Никола Симић. 
 Разматран је Извештај о финансијском пословању за период 1.1. до 30.11. текуће године, а такође 
и цена сата делатности приватног обезбеђења. Уговорена цена не би требало да буде мања од 240 
динара (с обзиром на минималну цену радног сата и обавезе за порез на зараде и допринос за ПИО), 
али неки корисници наших услуга нису могли да прихвате тражену цену. Настављено је  пружање 
услуга по нижој цени од тражене.  
 Поводом нове године, једном броју чланова Удружења, према списку Комисије за хуманитарну 
помоћ, треба да се додели новчана помоћ (4.000 динара), а једном броју чланова помоћ у виду 
животних намирница (по 4 килограма шећера и по 4 литра јестивог уља), о чему је донета одлука. 
 У вези са висином чланарине, УО је одлучио да се чланарина за 2018. годину не повећава, 
односно да новчани износи за чланарину Удружења и Фонда солидарности остану исти, имајући у виду 
финансијску ситуацију чланова и умањене пензије. 
  Под тачком разно, председник УО се посебно захвалио Љубомиру Алексићу, који је дао велики 
допринос успешној организацији јубилеја – 30 година Удружења. 

 ДЕВЕТА седница Управног одбора одржана је дана 21. фебруара 2018.  године. 

Управни одбор је прихватио Извештај о попису за 2017. годину и донео Одлуку о отпису ситног 
инвентара и робе за бифе и Одлуку о усвајању Извештаја о попису. 
 Извештај о финансијском пословању Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године поднео је Добривоје Илић. 
Управни одбор је прихватио Извештај и предложио да се Скупштини у представничком саставу 
поднесе на разматрање и усвајање. 
 Са Извештајем Надзорног одбора Удружења, који ће бити поднет Скупштини Удружења у 
представничком саставу на усвајање, прусутне чланове УО, упознао је председник Надзорног одбора 
Душан Репац. 
 Предлог плана рада за 2018. годину изложили су председници комисија: председник 
Организационе комисије Љубомир Алексић, председник Комисије за социјално-хуманитарна питања  
Добривоје Илић и председник Комсије за рекреацију, излете, одмор и културно-забавни живот Бојана 
Цветковић. Након излагања (у целини и детаљима) председника УО и председника комисија, Управни 
одбор је донео одлуку да се прихвати Предлог плана рада за 2018. годину и да се са Планом упозна 
Скупштина у представничком саставу. 
 Предлог финансијског плана за 2018. годину поднео је члан УО Добривоје Илић. У вези са 
финансијским планом, мишљење је да треба затражити од корисника услуга физичког обезбеђења 
повећање цене рада, где год за то постоји потреба. Управни одбор је прихватио Предлог финансијског 
плана рада за 2018. годину и предложио да се са Планом упозна Скупштина у представничком саставу. 
 Управни одбор је одлучио да се друга редовна седница Скупштине нашег удружења у 
представничком саставу одржи дана 28.2.2018. године и донео Одлуку о издвајању неопходних 
новчаних средстава за покриће трошкова организовања и одржавања седнице Скупштине. 
 Управни одбор је одлучио да се обележавање Дана жена организује као и претходних година и 
донео одлуку да се издвоје новчана средства за ту намену (сусрет са забавним програмом и 
прикладним коктелом). Донета је и Одлука о штампању Информатора брoj 19 (за 2018. годину) и 
издвајању средстава за материјал и накнаде за ангажовање на припреми за штампу и дистрибуцији. 
  

ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА У ПРЕДСТАВНИЧКОМ 
САСТАВУ 

На основу одлуке Управног одбора (број 23-6/2018, од 21.02.2018. године), Удружења пензионера 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 28. фебруара 2018. године у просторијама 
ресторана самачког хотела МУП-а Републике Србије, на Бежанијској коси, одржана је  Друга редовна 
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седница Скупштине Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова Републике Србије у 
Представничком саставу (у даљем тексту Скупштина).  

ДНЕВНИ  РЕД 

1. Отварање  друге редовне седнице Скупштине удружења у представничком саставу; 
2. Избор радних тела: 

а) Радног председништва, 
б) Записничара и 
в) Два оверача записника.  

3. Извештај о раду Удружења за 2017. годину; 
4. Извештај о финансијском пословању Удружења за 2017. годину; 
5. Извештај Надзорног одбора за 2017. годину; 
6. Усвајање одлуке о разврставању Удружења у микро-правно лице; 
7. Предлог плана рада Удружења за 2018. годину; 
8. Предлог финансијског плана Удружења за 2018. годину; 
9. Текућа  питања. 

ТОК СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИЧКЕ СКУПШТИНЕ, ДИСКУСИЈЕ И ОДЛУКЕ 

1. Владимир Алексић, председник Управног одбора Удружења, отворио је другу редовну седницу 
Скупштине Удружења пензионера МУП-а Републике Србије (у осмом сазиву) у представничком 
саставу. Минутом ћутања одата је пошта преминулом члану Скупштине Гордани Петровић. 

2. У Радно председништво изабрани су: Ружица Бајчетић, Недељко Буцало и Владимир Алексић. За 
записничара је изабран Милета Балтић, секретар УО, а за овераче записника Милорад Крстић и 
Мирсад Шуман. Седницом је председавао Владимир Алексић. Скупштина је могла пуноважно 
одлучивати пошто је од 70 чланова Скупштине у представничком саставу седници присуствовало 39 
чланова. Рад Скупштине био је по Пословнику који је усвојен на Изборној скупштини у децембру 2016. 
године. 

3. Извештај о раду удружења за 2017. годину поднео је председавајући Владимир Алексић у коме је 
изнео да су статутарни циљеви и задаци Удружења, захваљујући лојалном односу и разумевању 
чланова, успешно реализовани, на начин који доликује пензионисаним припадницима Министарства 
унутрашњих послова. Међусобно разумевање и хармонија у раду органа Удружења допринели су да 
оно буде препознатљиво као добро организовано и да води бригу о својим члановима.  

Управни одбор је на својим седницама (7) разматрао активности комисија, којима су Планом рада 

били утврђени конкретни задаци. Стање чланства на дан 31. децембра 2017. године било је: 
А) - укупан број активних: 1222 члана (у односу на 2016. мањи број чланова) 

 - престало чланство: 131 члану (због неплаћања чланарине 107, смрти 24) 

 - нових чланова: 69 
Б)  - број жена: 370 

В) - број чланова преко 80 година: 165 
 - број чланова од 70 до 80 година: 299 

 Социјално-хуманитарна активност се углавном спроводила преко разних видова испољавања 
пажње и помоћи у материјалном облику. Уважавајући материјалне прилике чланова, чланарина није 

повећавана у последњих шест година, а социјално–хуманитарна помоћ члановима је такође остала 

иста. Још увек није утврђена тачна евиденција чланова којима је помоћ неопходна, a разлог је што се 
појединци устручавају да се изјасне као материјално угрожени. 

Материјалну помоћ у намирницама и новцу добило је 56 чланова,  23 породице преминулих 
чланова је добило новчану помоћ Фонда солидарности, а 67 чланова је користило бескаматне новчане 

позајмице. 

Унутрашња организација и нормативна делатност углавном је везана за израду и уређење 
аката која се односе на регистровану привредну делатност – приватно обезбеђење. Урађени су: 

Правилник о додели признања и акта која се односе на рад и функционисање стручне службе 
Удружења. 

Активности на организацији и реализацији излета, дружења, рекреације и слично су се 

спроводиле по ранијој пракси: 
- организовано 9 излета, у просеку 40 чланова (360); 

- организовано дружење чланица поводом 8. марта (око 120); 
- одлазак на дружење код осталих удружења пензионера МУП-а, као и на обележавање јубилеја 

и друго. 
У протеклој години изостало је посебно дружење ветерана, јер су они били позвани на 

обележавање 30-годишњице постојања Удружења. 
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Делатност приватно обезбеђење реализовала се по одредбама Закона о приватном 

обезбеђењу. Испуњени су законски услови за несметано обављање делатности и учешће на тржишту 
те врсте. Укупно је ангажовано 46 извршилаца послова на 17 објеката. 

Организација обележавања 30 година постојања овог Удружења:  30. новембра 2017. 
године у простору Полицијске управе Београд организована је свечаност којој је присуствовало око 500 

пензионера унутрашњих послова (око 350 наших чланова и око 150 чланова из свих удружења Србије), 

а посебну част су нам својим присуством указали министар унутрашњих послова са сарадницима, 
председник Савеза пензионера Србије и председник ГО пензионера Београда. 

Удружење је том приликом уручило признање велику плакету министру унутрашњих послова, а 
Удружење је добило признања – плакету МУП-а и плакету од Асоцијације удружења. За дугогодишње 

ангажовање у раду Удружења најзаслужнијим су уручена признања (плакета и захвалница). Оцена је 

да је ова манифестација по садржају и организацији добро планирана и реализована захваљујући 
ангажовању Управног одбора, појединих чланова и помоћи МУП-а. 

Сарадња са Асоцијацијом. Удружење је организовало редовну седницу Скупштине Асоцијације 
29.3.2017. године у простору Клуба посланика. Седници Скупштине присуствовали су представници из 

свих удружења, чланица Асоцијације из Србије (око 200, а из нашег удружења присуствовало је око 40 

чланова). Седници Скупштине присуствовао је министар унутрашњих послова и директор полиције. На 
иницијативу Министарства унутрашњих послова покренута је активност за укључивање наших 

пензионера у реализацију Наставног програма у IV и VI разреду на тему „Основи безбедности деце“. 
Наше удружење је носилац организације и сада је ангажовано око 12  наших чланова у Београду, а у 

осталим удружењима у Србији око 35. 
Сарадња са Министарством унутрашњих послова. Од првог сусрета 2015. године, сарадња је 

све боља и конкретнија, материјална подршка је издашна, сусрети са министром су чести (седам пута у 

2017. години). Министар и његов кабинет са уважавањем се односе према пензионерима (позиви за 
учешће на скуповима, свечаностима и слично). 

Сарадња са Савезом пензионера Србије је посредна, преко Градске организације пензионера 
Београд. Осим формалне и уопштене, други вид сарадње није присутан. Изостала је материјална помоћ 

најугроженијим (која је раније пружана). 

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ УДРУЖЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

4. Извештај о финансијском пословању Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године прочитао је Милета Балтић. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Овај извештај садржи приказ финансијских резултата остварених у 2017. години, стање средстава 

и извора средстава као и обавеза и потраживања Удружења на дан 31.12.2017. године. 
У посебном делу овог извештаја исказују се подаци о приходима и расходима Фонда солидарности 

у истом периоду и стање средстава овог фонда на дан 31.12.2017. 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. Такође, пријављивање опорезованих прихода, безготовинска 

плаћања и кореспонденција са пословним партнерима врши се електронским путем. 

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2017. ГОДИНИ 

1. Приходи од пружања услуга физичког обезбеђења Динара 17.371.728,00 
2. Приходи од услуга Бифеа без ПДВ „ 383.811,00 

3. Приходи од чланарине за Удружење „ 454.400,00 
4. Приходи од излетника „ 434.220,00 

5. Остали приходи /донације, приходи од издавања 
чланских карата, камате и друго/ 

„ 68.654,00 

СВЕГА ПРИХОДИ ДИНАРА 18.712.813,00 

Највећи приходи остварени су од пружања услуга физичког обезбеђења правним лицима. У односу 
на приходе остварене у 2016. години, који су износили 16.545.494,00 динара, приходи од ових услуга у 

2017. години већи су за 4,99 процентних поена. Овај резултат настао је због повећаног обима пружања 
услуга и повећања цене услуга. Укупан приход Удружења у односу на укупан приход 2016. године већи 

је за 3,71%. 
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Приходи од услуга Бифеа остварени су од продаје пића и напитака корисницима ових услуга у 
износу од 383.811,00 динара и исказују се без пореза на додатну вредност који се тромесечно 

обрачунава и плаћа заједно са ПДВ-ом на приходе од услуга физичког обезбеђења. Приход од 

чланарине остварен је од 1.130 чланова Удружења у укупном износу од 454.400,00 динара, колико је, 
са 31.12.2017. године, уплаћено на текући рачун. Од чланова Удружења који су ишли на излете на име 

котизације остварено је 434.220,00 динара. 
У остале приходе урачунате су уплате: донације 60.230,00 динара, за издавање чланских карата 

Асоцијације 7.700,00, и камате у износу од 724,00 динара. 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ У 2017. ГОДИНИ 

Укупни расходи за 2017. годину износе 18.345.157,00 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 2017. години укупно је исплаћено заједно са 

порезом и доприносом 17.004.304,00 динара. У односу на укупна лична примања остварена у 2016. 

години, која су износила 16.294.315,00 динара, ова примања већа су за 4,36%. 
Ово повећање издатака за лична примања у 2017. години у односу на претходну годину настало је 

због повећања прихода од услуга физичког обезбеђења, с обзиром на то да се зараде код већине 
прималаца накнада обрачунавају и плаћају у проценту од прихода. 

Из наведеног произлази да је за све остале расходе и евентуалну добит преостало 1.340.853,00 
динара. 

Из приложеног прегледа прихода и расхода види се за које су потребе коришћена ова средства. 

ОСТВАРЕНА ДОБИТ У 2017. ГОДИНИ 

Разлика између укупног прихода и укупних расхода је остварена добит која износи 367.656,00 
динара. 

СТАЊЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊА 

Стање средстава на дан 31.12.2017. године утврђено је пописом и исказује се у Билансу стања, у 

укупном износу од 5.945.556,00 динара, и то: 

1. Основна средства Динара 10.718,00 
2. Алат и инвентар “ 139.710,00 

3. Роба за Бифе “ 221.580,00 
4. Купци за услуге обезбеђења “ 3.681.513,00 

5. Потраживања од радника “ 129.650,00 

6. Новчана средства на текућим рачунима “ 1,759.279,00 
7. Новчана средства у благајни “ 2.345,00 

8. Доприноси – преплата по репрограму “ 761,00 

ОБАВЕЗЕ УДРУЖЕЊА 

Обавезе Удружења према другим правним лицима са 31.12.2017. године износе 1.572.977,00 
динара од чега ПДВ за IV квартал 2017. године 985.115,00; обавезе према добављачима 8.262,00; 

обавезе према Асоцијацији за чланарину и чланске карте 19.600,00 динара и  обавезе према Фонду 
солидарности 560.000,00 динара. 

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 31.12.2017. године по њиховим изворима, износе: 

1. Приход од чланарине и уписнине Динара 492.560,00 
2. Приход од камате на средства по виђењу “ 780,00 

3. Приход од камате на орочена средства “ 22.349,00 

 СВЕГА ПРИХОДИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ДИНАРА 515.689,00 

Р а с х о д и   Фонда солидарности су исплаћене солидарне помоћи породицама 23 преминула 

члана Фонда у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године, и то: 
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• Солидарна помоћ породицама 23 преминула члана 

Фонда у укупном износу 
Динара 460.000,00 

Разлика између прихода и расхода износи: “ 55.689,00 

СТАЊЕ СРЕДСТАВА И ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 

Стање средстава Фонда солидарности на дан 31.12.2017. године износи: 

1. Средства по виђењу на рачуну код Комерцијалне 
банке 

Динара 534.297,00 

2. Орочена средства Фонда солидарности код Банке 

Поштанска штедионица 
“ 835.220,00 

3. Потраживања од чланова Фонда за дате позајмице “ 875.000,00 

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

 УКУПНА СРЕДСТВА ФОНДА НА ДАН 31.12.2017. ДИНАРА 2,804.517,00 

На крају овог извештаја ИСТИЧЕМО да су у 2017. 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: 

− Новчана помоћ најсиромашнијим члановима 
Удружења (26 чланова)   

Динара 100.000,00 

− Помоћ у намирницама добило је 30 чланова “ 23.159,00 

− Из Фонда солидарности исплаћено је породицама 23 
преминула члана Фонда 

“ 460.000,00 

 УКУПНО ИСПЛАЋЕНО ЗА СОЦИЈАЛНО – ХУМАНИТАРНЕ 

НАМЕНЕ 

ДИНАРА 583.159,00 

2. За спортско–рекреативне активности, културно–забавни живот и сусрете поводом обележавања 

празника исплаћено је: 

− За сусрет жена чланица Удружења Динара 56.209,00 

− За трошкове аутобуског превоза и путне трошкове око 
реализације 10 излета и бруто накнада организатора 

излета 

“ 
410.178,00 

 СВЕГА: ДИНАРА 466.387,00 

Поред тога, из средстава Фонда солидарности 67 чланова Удружења користило је бескаматне 
позајмице у укупном износу од 2.576.000,00 динара, од чега је до 31.12.2017. године враћено 

1,701.000,00 а 875.000,00 динара је у отплати. 

Из свега наведеног произлази да су у 2017. години коришћена средства за социјално–хуманитарне 
потребе и за друштвене активности у износу од 3.625.546,00 динара, од чега су бесповратна давања 

1.049.546,00 динара а 2.576.000,00 су позајмице из Фонда солидарности. 
Према члану 50. Статута Удружења, Управни одбор разматра и подноси Финансијски извештај 

Скупштини на усвајање. 

Добривоје Илић 

ИЗВЕШТАЈ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

5. Прегледом и контролом материјално-финансијског пословања Удружења у 2017. години, 
располагања финансијским средствима у 2017. години, законитости вођења пословних књига за 2017. 
годину и располагања коришћења и чувања имовине Удружења, утврђено је: 

- материјално-финансијско пословање Удружења води се сагласно Закону о рачуноводству 
(„Сл.гласник РС“, број 62/2013) и Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном 
оквиру за друга правна лица (Сл. гласник РС“, број 137/2014), као и актима Удружења; 

- располагање финансијским средствима у 2017. години је у складу са наведеним Законом; 
- пословне књиге се воде уредно, ажурно, у складу са прописима; 
- располагање, коришћење и чување имовине Удружења је у складу са Законом о интерним 

правилницима. 

Закључци из извештаји донети су једногласно и достављају се Скупштини Удружења у 
представничком саставу на разматрање и усвајање.  
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6. Усвојена је информација о разврставању Удружења пензионера Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије у микро-правно лице.  

ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

7. Скупштина је усвојила План рада за 2018. годину како је дат у предлогу. 

I ОРГАНИЗАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ И НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

Неопходно је пратити правне прописе и у случају потребе предложити измену и допуну Статута и 
других општих аката Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

Имајући у виду потребу да Удружење треба да прилагоди своју активност одредбама Закона о 
приватном обезбеђењу који се примењује од 1.1.2017. године, неопходно је наставити са започетим 
активностима: 

1. Доношење општих аката, или измену и допуну постојећих, за које се укаже потреба; 
2. Наставити са припремама одабраних кандидата за добијање лиценце за обављање послова 

приватног обезбеђења; 
3. Сачинити уговоре са кандидатима о новчаним позајмицама за добијање лиценце; 
4. Са одговарајућим пословним партнером закључити Уговор о пословној сарадњи, ради 

коришћења Контролног центра, као и за смештај и чување оружја; 
5. Сачинити садржај и изглед сајта (веб презентације) Удружења. 

Пратити програм обуке „Основи безбедности деце“ и у случају потребе предлагати Управном 
одбору Удружења измену и допуну Програма обуке и усклађивати активности у извршавању Програма 
са МУП-ом Републике Србије и Министарством просвете. 

Љубомир Алексић 

II СОЦИЈАЛНО – ХУМАНИТАРНА АКТИВНОСТ 

Комисија за социјално-хуманитарна питања  своју активност усмериће на пружање социјално-
хуманитарне помоћи члановима Удружења, сагласно одредбама Статута, Правилника о социјално-
хуманитарној помоћи и одлукама органа Удружења. 

1. На основу расположивих података и нових сазнања и података ажурирати евиденцију чланова 
Удружења, којима је неопходна материјална помоћ, као и помоћ друге врсте; 

2. Предузимати активности на развијању узајамних и солидарних социјално-хуманитарних односа 
чланова на начелима помоћи и самопомоћи; 

3. У циљу реализације ове активности остварити сарадњу са одговарајућим установама и органима 
града Београда; 

4. Зависно од финансијских могућности Удружења и стања новчаних средстава Фонда солидарности 
додељивати материјалну помоћ у животним намерницама и новчаним износима; 

5. Социјално-хуманитарна активност спроводиће се према члановима Удружења, и то као: 
- повећање социјалне сигурности и спречавање старосне дискриминације; 
- омогућавање коришћења бањског и климатског лечења; 
- омогућавање дружења и заједничких излета; 
- посете тешко оболелим и усамљеним, 
- испољавање пажње према породицама преминулих чланова, 
- посебна пажња биће према ветеранима Удружења (старији од 80 година), 
- организовати дружење чланица Удружења поводом 8. марта, Дана жена; 

6. Предузети и друге активности за које се укаже потреба и створе могућности, а односе се на 
побољшање друштвеног и социјалног положаја. 

Добривоје Илић 

III АКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ РЕКРЕАЦИЈЕ, ИЗЛЕТА, ОДМОРА И 
КУЛТУРНО-ЗАБАВНОГ ЖИВОТА  

1. Учествовање и организовање заједничких активности чланова и удружења чланица 
Асоцијације, нарочито када су у питању обележавања јубилеја значајних историјских датума, 
културне манифестације и слично; 

2. Остварити конкретне видове сарадње са удружењима пензионера органа унутрашњих послова 
из Београда, у циљу заједничке реализације културних и спортских активности; 

3. Остварити сарадњу са општинским организацијама пензионера у циљу изналажења могућности 
на заједничкој реализацији акција; 

4. У сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије активно сарађивати на 
коришћењу објеката за одмор и рекреацију (Врњачка Бања, Златибор, Гоч и Бечићи и Спортски 
центар Макиш); 

5. Организација и реализација излета је стална активност која садржи следеће: 
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- изражену жељу чланова за одлазак на излет, 
- избор  места и садржаја, 
- посета културно-историјским установама и споменицима (музеји, галерије, изложбе, манастири, 

археолошка налазишта, културне и друге манифестације), 
- планом излета предвиђени су време и место реализације, а што представља саставни део 

одлуке. 

ПЛАН ИЗЛЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

1. 
  

24.2. ЛАЗАРЕВАЦ - посета Спомен костурници и Цркви Св. Димитрија, Модерној 
галерији, обилазак Каменграда, посета споменику Српском ратнику и Рударском 
басену “Колубара”;  

2. 17.3. ПАРАЋИН – посета Цркви Св. Тројице, Манастиру Лешје из 1536. са Црквом 
Пресвете Богородице, средњовековном граду Петрус, као и етно-парку Грза; 

3. 21.4. КРУПАЊ – посета Спомен-чесми Арчибалду Рајсу, Дому културе–Задужбина 
породице Рибникар, Цркви Св. Вазнесења из 1842., Спомен-капели на Мачковом 
камену, као и посета етно-комплексу у Добром Потоку; 

4. 19.5. ВИДИН – преко агенције; 

5. 16.6. ПРИБОЈ НА ЛИМУ – посета градском језгру, музеј, стећци. Посета Прибојској бањи 
са Манастиром Св. Никола који чине три цркве. Могућност купања у Бањи; 

6. 21.7. ЈАГОДИНА 

7. 25.8. ОСЕЧИНА - посета Старом храму из 176 године, Новом храму у руском стилу 
(градили га руски мајстори), споменику браћи Недић, селу Бастав, селу Пецка; 

8. 22.9. ТРСТЕНИК – посета Градском музеју, Цркви Св. Тројице из 1900. (једна од 
најлепших), Манастиру Љубостиња, Конаку Карађорђевића, Кући Катића; 

9. 20.10. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ – посета градском језгру, Манастиру Горњак, бањи Ждрело; 

10. 10.11. АПАТИН – посета центру града (православни храм, католичка црква), Синагоги, 
споменику Николи Тесли и Дунавском кеју.  

Бојана Цветковић 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

8.               A. П  Р И Х О Д И: Динара 

1. Приходи од услуга физичког обезбеђења које Удружење пружа правним и 
физичким лицима, без ПДВ-а 

18.700.000,00 

2. Приходи од услуга Бифеа 450.000,00 

3. Приходи од чланарине Удружења 480.000,00 

4. Котизација за излете 400.000,00 

5. Продаја чланских карата 15.000,00 

6. Донације и котизације 70.000,00 

7. Камата 1.000,00 

СВЕГА ПРИХОДИ 20.116.000,00 

                  Б.   Р А С Х О Д И:  

1. НАКНАДЕ ЗА РАД СА ПОРЕЗОМ И ДОПРИНОСИМА Динара 

1.1. 
Накнаде члановима Удружења који врше привремене и повремене послове 
физичког обезбеђења и члановима, који врше стручне и друге послове у 
Удружењу са порезом и доприносима 

17.130.000,00 

1.2. Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, уговор о делу и рад 
пописних комисија, са порезом и доприносом 620.000,00 

1.3. Трошкови издавања "Информатора" 50.000,00 

2. СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ:  

2.1. 
Новчане помоћи члановима Удружења, који су теже оболели, помоћ за случај 
смрти члана уже породице и члановимаУдружења са нижим приходима по 
члану породице 

120.000,00 

2.2. Помоћ члановима Удружења у намирницама 25.000,00 

2.3. Посете члановима Удружења који су теже оболели и породицама преминулих 
чланова Удружења 10.000,00 
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3. ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ, РЕКРЕАТИВНОГ ОПОРАВКА И 
КУЛТУРНО-ЗАБАВНОГ ЖИВОТА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА  

3.1. Трошкови сусрета поводом 8. марта,  Дана жена 70.000,00 

3.2. Трошкови сусрета најстаријих чланова Удружења са излетом у околину 
Београда и дружењем после излета уз послужење 40.000,00 

3.3. Трошкови организовања и реализације планираних излета са трошковима 
превоза аутобусом 

380.000,00 

4. ТРОШКОВИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ УДРУЖЕЊА  

4.1. Учешће у реализацији плана опремања и функционисања кол-центра 400.000,00 

4.2. Трошкови набавке робе за Бифе 180.000,00 

4.3. Издаци за набавку инвентара (радна одећа) 200.000,00 

4.4. Трошкови за набавку и сервисирање опреме (рачунар, штампач, фискална 
каса) 30.000,00 

4.5. Трошкови осталих материјала (гориво, мазиво, ситне оправке) 20.000,00 

4.6. Трошкови канцеларијског материјала и образаца 60.000,00 

4.7. Трошкови материјала за одржавање чистоће (хемијска средства и санитарни 
материјал) 35.000,00 

4.8. Дневнице и путни трошкови 40.000,00 

4.9. Трошкови превоза у градском саобраћају 54.000,00 

4.10. Трошкови ПТТ-а и телеком услуге 35.000,00 

4.11. Трошкови услуга за обезбеђење услова безбедности здравља на раду 60.000,00 

4.12. Трошкови платног промета 48.000,00 

4.13. Трошкови одржавања кабловске телевизије 22.000,00 

4.14. Трошкови израде и одржавања сајта Удружења 24.000,00 

4.15. Трошкови одржавања Представничке и Изборне скупштине Удружења 35.000,00 

4.16. Трошкови пореза на оружје 7.000,00 

4.17. Трошкови одржавања седница Управног и Надзорног одбора, састанака 
комисија и трошкови репрезентације 30.000,00 

4.18. Новогодишњи поклони и честитке 20.000,00 

4.19. Чланарина за Асоцијацију и чланске карте 80.000,00 

4.20. Остали трошкови обављања делатности и ванредни расходи 20.000,00 

 СВЕГА РАСХОДИ 19.845.000,00 

                  Ц.  ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДОМ – ДОБИТ 271.000,00 

Након упознавања са извештајима и плановима о свим тачкама дневног реда, председавајући је 
отворио дискусију, подстакавши присутне да узму учешће у дискусији, изнесу своје мишљење, 
примедбе и сугестије. За реч се јавио ДУШАН МАЉЕВИЋ који је похвалио досадашњи рад Удружења, 
предложио да оно и даље треба да пружа и проширује услуге обезбеђења, а да, уместо социјалних 
давања, УО размисли о организовању чешћих сусрета и дружења пензионера, месечно или згодним 
поводима, заједно са Удружењем СМУП-а и слично. Пошто се више нико није јавио за дискусију, 
прешло се на доношење одлука о усвајању, по тачкама дневног реда. 

9. ТЕКУЋА  ПИТАЊА. 

Председавајћи је упознао присутне чланове са одлуком Дома здравља „МЕДИКА“, на Вождовцу, о 
бенефицираним ценама издавања лекарских уверења (за добијање лиценце за рад на ФТО, оружног 
листа, возачке дозволе и друго) за све чланове Удружења. 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ОДМАРАЛИШТА 

Приликом подношења захтева за коришћење одмаралишта МУП-а Србије (Бечићи, Златибор, 
Врњачка Бања и Гоч) неопходно је приложити и копију Решења о престанку радног односа ради 
одласка у пензију. Ради се о решењу које је издао МУП, односно организација унутрашњих послова, 
а не о решењу из Фонда ПИО. Решење из Фонда ПИО не садржи податак да се у пензију отишло из 
МУП-а, односно из унутрашњих послова. Ову инструкцију (или захтев) Удружење је добило од 
надлежне службе МУП-а. 
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ПРОСЛАВА ДАНА ЖЕНА 

Као сваке године, тако је и ове организована прослава 8. марта у просторијама Самачког хотела на 
Бежанијској коси. 

Одзив је био добар од стране чланица Удружења (преко 100). Присутним чланицама се обратио 
председник удружења Владимир Алексић, а поздравила их је и Бојана Цветковић. Пажњу присутних је 
заокупио Душан Маљевић читањем својих стихова, који су наишли на топао пријем и одушевљење 

припадница лепшег пола. 
После тога је организован коктел са музиком, уз коју је 

дружење пријатно протекло. 

ИЗЛЕТИ 

 Током 2017. године наше удружење је организовало 
осам излета у Србији и један у иностранству (Требиње, у 
трајању од два дана). 

Сваки излет је испланиран у складу са могућностима 
излетника, као и са њиховим интересовањима. У оквиру 
сваког излета настојало се да се обиђу (посете) музеји, 
манастири и важне знаменитости на изабраној 
дестинацији. 

Обично се креће у јутарњим сатима. Кад се заврши  
посета одабраном месту, иде се на заказани ручак (кад 
могућности дозволе, уз музику), а у касним вечерњим 

сатима се враћа у Београд. Број излетника је различит у зависности од интересовања за одређену 
дестинацију, као и од годишњег доба. Цена излета зависи од дестинације, као и од знаменитости које 
се посећују и креће се од 1800 до 2800 динара, са ручком који није обавезан. 

Према оцени излетника организација реализованих излета била је веома успешна. 

ДРУЖЕЊЕ НАЈСТАРИЈИХ 

Ове године није организовано дружење најстаријих чланова Удружења, које је традиционално, због 
одржавања прославе 30 година од оснивања Удружења. На свечану академију поводом тог јубилеја 
најстарији су посебно позвани и имали су резервисана места у првим редовима. 

IN MEMORIAM 

ЈОВАНОВИЋ ЗОРА преминула је 6.6.2017. у 90. години. Пензионисана је 1.1.1966. Била је 
криминалистички техничар, МУП, КТЦ. Члан Удружења била је од 1.1.2008. године. 
ВУКЧЕВИЋ СТОЈАНКА преминула је 10.6.2017. у 95. години. Пензионисана је 1.1.1978. Била члан 
Удружења од 1.1.2007. године по основу преминулог супруга. 
ЋУРУВИЈА ДАНИЦА преминула је 13.6.2017. у 65. години. Пензионисана је 25.12.2001. Била је 
запослена у Одељењу радно-правних односа, ВШУП у Земуну. Члан Удружења била је од 1.1.2008. 
године. 
МИЛИНКОВИЋ ЉУБОМИР преминуо је 17.6.2017. у 86. години. Пензионисан је 31.12.1979. Био је 
шеф крим. технике, МУП РС, УКП. Члан Удружења био је од 1.1.2010. године. 
ЦВЕТКОВИЋ ЖИВОЈИН преминуо је 28.6.2017. у 69. години. Пензионисан је 1.1.2000. Био је секретар 
за унутрашње послове, виши инспектор, СУП Приштина. Члан Удружења био је од 29.4.2004. године. 
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН преминуо је 2.8.2017. у 75. години. Пензионисан је 14.7.2008. Био је главни 
саветник, ванредни професор, МУП РС. Члан Удружења био је од 9.3.2010. године. 
ПРОДАНОВИЋ ПЕТАР преминуо је 11.9.2017. у 80. години. Пензионисан је 30.6.1990. Био је шеф 
одсека, виши инспектор, ГСУП, УКП. Члан Удружења био је од 1.1.2008. године. 
КОВАЧЕВИЋ МИЛЕНКО преминуо је 12.9.2017. у 91. години. Пензионисан је 1.12.1975. Био је виши 
саветник, ССУП, СДБ. Члан Удружења био је од 27. 3.1987. године. 
ЛАБУС ЈОВАН преминуо је 12.9.2017. у 89. години. Пензионисан је 31.12.1982. Био је саветник, СЈБ и 
ДБ. Члан Удружења био је од 9.5.2012. године. 
БАБИЋ МИЛОРАД преминуо је 23.9.2017. у 96. години. Пензионисан је 1.7.1968. Био је шеф Кабинета 
министра, саветник. Члан Удружења био је од 1.1.1987. године. 
НИНКОВИЋ СТЕВО преминуо је 29.9.2017. у 91. години. Пензионисан је 1.7.1963. Био је оперативни 
радник, виши референт, МУП БиХ-а, ДБ. Члан Удружења био је од 1.1.1988. године. 
МИЈАЈЛОВИЋ МИЛАДИН преминуо је 17.12.2017. у 91. години. Пензионисан је 30.6.1974. Био је 
крим. инспектор, МУПРС, Дежурна служба. Члан Удружења био је од 22.1.2013. године. 
ПАУНОВИЋ ГОРАН преминуо је 24.12.2017. у 65. години. Пензионисан је 30.12.1994. Био је радник 
СДБ. Члан Удружења био је од 4.2.2003. године. 
ХАЏОВИЋ САША преминуо је 25.1.2018. у 72. години. Пензионисан је 30.12.1990. Био је шеф Одсека 
за сузб.јав.непр.иступања, МУП. Члан Удружења био је од 10.5.2012. године. 
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РАШОВИЋ МИЛЕНКО преминуо је 30.1.2018. у 89. години. Пензионисан је 31.12.1972. Био је 
саобраћајац, водник, СУП Београд. Члан Удружења био је од 18.1.2007. године. 
КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВ преминуо је 1.2.2018. у 80. години. Пензионисан је 31.12.1991. Био је 
начелник управе, МУП, УЗЗП. Члан Удружења био је од 20. 3.2006. године. 
ВИДАЧИЋ РАЈКО преминуо је 2.2.2018. у 94. години. Пензионисан је 31.12.1967. Био је виши 
саветник, СДБ. Члан Удружења био је од 15.1.2007. године. 
МИЛОСАВЉЕВИЋ НОВИЦА преминуо је 19.3.2018. у 68. години. Пензионисан је 31.12.2001. Био је 
ст. вод. 1. класе, вођа сектора у СП за увиђаје, Управа за безб. саобр., МУП. Члан од 2002. године. 
ТАДИЋ ВЕСНА преминула је 21.3.2018. у 63. години. Пензионисана је 1.8.2014. Била је радник, УКП, 
МУП. Члан Удружења била је од 28.6.2016. године. 
БРКИЋ МАРИЦА преминула је 23.3.2018. у 85. години. Била је члан Удружења по основу преминулог 
супруга од 20.1.2006. године. 
ВЕЉОВИЋ ДМИТАР преминуо је 25.3.2018. у 90. години. Пензионисан је 1.1.1975. Био је виши 
референт, ПСУП КиМ, Криминалистичка служба. Члан Удружења био је од 30.1.2001. године. 
АНЂЕЛКОВИЋ МИРОЉУБ преминуо је 27.3.2018. у 62. години. Пензионисан је 1.4.2007. Био је виши 
систем-специјалиста, МУП, Управа за ИТ. Члан Удружења био је од 10.4.2008. године. 
ЦУПАРИЋ ЈЕЛИЦА преминула је 28.3.2018. у 77. години. Била је удова поч. Светозара Цупарића. 
Члан Удружења била је од 8.3.2012. године. 
МИЋИЋ ЉУБИСАВ преминуо је 6.4.2018. у 90. години. Пензионисан је 31.12.1983. Био је виши 
саветник у Одељењу за народну одбрану, МУП. Члан Удружења био је од 1987. године. 
РИСТИЋ ТОМИСЛАВ преминуо је 19.4.2018. у 85. години. Пензионисан је 31.12.1986. Радио је на 
пословима обезбеђења, МУП. Члан Удружења био је од 1.10.2018. године. 
СТАМЕНКОВИЋ НЕБОЈША преминуо је 7.5.2018. у 59. години. Пензионисан је 31.7.2009. Радио је у 
БИА. Члан Удружења био је од 28.2.2014. године. 
БАТИНИЦА ТОДОР преминуо је 8.5.2018. у 82. години. Пензионисан је 1.5.1988. Био је командир чете, 
виши инспектор, Јединица за обезбеђење, МУП. Члан Удружења био је од 1989. године.  

Вечна им слава! 
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