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I. У В О Д

Од оснивања 12. јануара 2006. године, до данас, Удружење
пензионисаних
подофицира Србије (у даљем тексту: Удружење),
удруженим напорима својих чланова настоји да заштити интересна,
статусна и друга права гарантована законима и Уставом. Афирмисани су
основни принципи прокламованих приликом оснивања Удружења:
заштита статуспих интереса из области пензијско-инвалидског,
здравственог и стамбеног осигурања.
Удружење је у сложеним друштвеним условима јасно истакло
опште и посебне интересе корисника војне пензије подофицирске
популације на примерен начин, показујући тиме своју величину и
значај. То обавезује Владу Србије и Министарство одбране да гарантују
стечени и перспективно бољи материјални и друштвени статус
пензионисаних подофицира. У заштити интереса пензионисаних
подофицира афирмисало се Удружење, због чега ће потреба за *
сталном заштитом материјалног и укупног статуса — остати трајно
актуелна. Умери јачања економске основе државе, теживгге деловања
Удружења преносиће се са борбе за заштиту интереса и захтева за
квалитетнијим живљењем и на друга тежиигга: социјално-хуманитарну
заштиту, бригу за најстарији део ове пензионерске популације и
обогаћивање услова живљења са новим и лепшим облицима рекреације,
психолошке и менталне рехабилитације, културних и забавних садржаја.
Укупност тих кретања и њихове трендове мора пратити адекватна
организациона структура Удружења, масовност организовања и борба за
респективнији положај и углед у држави и друштву, који треба да
резултира потпуним или делимичним финансирањем организацијске
структуре Удружења или појединих акгивности које оно реализује, а од
општедруштвеног су интереса.
Удружење у будућности мора плански и организовано развијати
смишљене , и креативне делатности и организације, посебно у великим
градовима, посредством којих треба да обезбеди: ангажовање млађег
дела ове пензионерске нопулације, социјално - хуманитарну помоћ за
поједиице из старијег дела популације, као и финансирање различитих
рекреативних, забавних и културних , програма.
Удружењу
су
потребни и оптимални и савремени системи информисања по мери
сопствених потреба и могућности, јер се само посредствомостварити
јединство ставова и интереса базе и руководећих структура Удружења.
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II. ПОЈАМ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
1. ПОЈАМ

Удружење је добровољна и невладина недобитна
организација заснована на слободи удруживања више физичких
лица, основана ради остваривања и унапређења статусних
интереса пензионисаних подофицира и корисника породичних
војних пензија ове популације, који нису забрањени Уставом и
законом.
Основа деловања Удружења је поштовање Устава и
закона, јединство организовања, нестраначко опредељење,
правичност, хуманост и солидарност.
Идеја оснивања Удружења настала је у условима
суштинских противзаконитих промена друштаеног статуса и
материјалног положаја пензионисаних подофицира, доношењем
разних уредби, посебно од августа 2004. и октобра 2005.
године, на штету подофицира.
Потреба да се пензионисани подофицири организују
реализована је 12. јануара 2006. године, и показала се
оправданом у свим сегментима заштите стечених права из
радног односа, који се одвијао у специфичним условима.
2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Удружење је основано и организовано слободно и
самостално је у остваривању својих циљева и задатака.
Циљеви Удружења су: заштита и унапређење статусних и
других законом стечених права из пензијско - инвалидског,
здравственог и стамбеног осигурања; заштита личног
интегритета и стандарда, социјалног положаја и социјалне
заштите и унапређења положаја у друштву и заштита људског
достојанства,угледа и части.
Задаци Удружења су:
- пружање помоћи члановима Удружења у остпаривању
законом и другим прописима стечених права из области
пензијско - инвалидског, здравственог и стамбеног осигурања,
ако и социјалне заштите;
- остваривање сарадње са органима Фонда за социјално
осигурање војних осигураника (СОВО), Министарства одбране,
Генералштаба и Подофицирскоп кора Војске Србије и
Репбуличког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПиО);
- покретање
поступка код надлежних органа ради
остваривања права из минулог рада;
- организовање посета и пружања помоћи оболелим,
изнемоглим и усамљеним члановима;
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- самостално и у сарадњи са надлежним органима, ради на
побољшању материјалног положаја пензионисаних подофицира
и обезбеђењу средсгава потребних за деловање Удружења;
- организовање
сусрета, излета и других облика
рекреативних и забавних активности; и
- сарадња са сродним удружењима и организацијама, као и
са другим удружењима војних пензионера у решавању
заједничких проблема.
Удружење је интересна, социјално - хуманитарна,
нестраначка и патриотска организација пензионисаних
подофицира, у којој се на начелима солидарности остварује
заштита и унапређење њихових статусних интереса у складу са
Уставом, законима и нормативним документима Удружења.
Удружење је израз реалних потреба за остваривање
стечених права и очувања достојанства пензионисаних
подофицира. Чланство у Удружењу је добровољно. Оно
представља израз осећања припадности војсци, отаџбини,
војничкој части и оправданости за неговање традиција Војске
Србије.
Удружење је социјално - хуманитарна организација која на
принципима солидарности треба да корисницима војних
пензија, превасходно старијој и болесној популацији, обезбеди
хуманитарне услове живота у трећем добу, социјалну
сигурност, становање и здравствену негу.
Општи циљ деловања Удружења је да у складу са Уставом
и законским прописима, удруженим напорима свога чланства,
обезбеди њихову сигурност; животну егзистенцију; социјални
статус достојан човека; редовно усклађивање пензија и њихово
нормативно регулисање; адекватно стамбено обезбеђење;
погпуно, правовремено и објективно информисање, као и
осмишљавање организовања сусрета чланства Удружења ради
дружења, такмичења, и обиласка исторкјских и других
знаменитости.
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Ш. СОЦИЈАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЛАНСТВА
1.Социјално-психолошке карактеристике и положај

У популацији војних пензионера подофицира преовладава
радничко и сељачко социјално порекло, средња стручна спрема,
старост у огромној већини преко 60 година („Треће доба“).
Социјални статус је различит.
Изразито неповољан социјални статус имају пензионери
који су избегли из бивших република СФРЈ. Решавање њихових
стамбених проблема је неизвесно.
У сличној ситуацији је и део пензионера наше популације који
је отишао у пензију без стана, или има непримерено лош
смештај. Обе групе имају веома лош социјални статус, скромна
примања која одлазе за изнајмљивање станова.
2. Социјално-економске карактеристике и положај

Животни стандард војних пензионера наше популације је
различит, али је углавном низак, јер се налази на самој граници
социјалне издржљивости. Просечна пензија је испод просечне
зараде у Србији, а далеко испод просечне потрошачке корпе. У
најтежем су положају породични војни пензионери наше
популације, којих је преко 30%, чија је просечна пензија испод
просечне пензије цивилних пензионера у Србији, испод 20.000
динара.
3. Професионалпи профил

Војни пензионери наше популације имају уједначен и врло
солидан образовни ниво — средња стручна спрема и око 5%
виша или висока стручна спрема.
Војни пензионери у дубини евога бића остају војници. У
њиховој свести и понашаљу трајно су усађене моралне
вредности и професионалне особине изграђиване деценијама.
Они су посебна друштвена група, слој са одређеним
карактеристикама, која инсистира да сваки војни пензионер
достојанствено чува своје људско и професионално
достојанство и част.
Сви 'су редом лојални својој држави, већина има
ванстраначку позицију и патриотску конотацију својих
активности.
Удружеље делује кроз демократске форме рада. Отворено
је за све облике сарадње, у складу са својом програмском
платформом и Статутом. Тежи да развија кооперативне хумане
односе међу члановима. Оно инсистира да сваки војни
пензионер достојно чува своје људско и професионално
досгојанство и част.
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IV. ПОДРУЧЈА ДЕЛОВАЊА
1. Заштита основних права и слобода

Удружење делује кроз демократске форме рада.
Удружење активно ради на обезбеђењу услова и стварања што повољнијих
претпоставки да чланови као равноправни грађани, остварују људска права и слободе у
складу са Уставом Републике Србије и међународним конвенцијама, које гарантују
људска права и слободе, без обзира на пол, веру, језик и степен образовања.
Удружење се у сфери заштите стечених права залаже за заштиту и унапређење права
из пензијско-инвалидског, здравственог и стамбеног осигурања.
Права чланова Удружења уређују се Статутом Удружења. Сваки члан Удружења је
једнак по свим питањима. Чланови Удружења имају право и дужност да активно
учествују у раду органа и организација, да бира и буде биран у све органе Удружења.
2. Пензије

Пензија је право проистекло из радног односа, а загарантовано међунароДним
правом, Уставом Србије и законима Републике Србије, односно Законом о Војсци Србије.
Удружење се залаже да се пензије усклађују са примањима професионалних
војнима, и да се приликом утврђивања и исплате пензија достојно примењује закон.
Удружење се залаже да се пензије исплаћују редовно.

3. Социјална заштита

Удружење у складу са програмском оријентацијом чије су основе садржане у Уставу
Србије, законима и другим подзаконским актима који уређују ову материју, мора
успоставити механизам за остваривање социјалне заштите.
Удружење се залаже за помоћ и заштиту најстаријих и здравствено најугроженијим
члановима. Установљава и води евиденцију, организује обилазак и помоћ.
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4. Здравствена заштита

Удружење се залаже за организовану и ефикасну примарну здравствену заштиту
својих чланова. Сарађује са надлежним санитетским органима и установама, редовно
прати и анализира стање здравствене заштите, предлаже и предузима мере за њено
унапређење.
Удружење се стара да се најстаријој популацији обезбеди стална и квалитетна
здравствена заштита, без обзира на чин и положај.
5. Стамбена заштита

Удружење се залаже да сви професионални војници пре одласка у пензију реше
стамбено питање, а да сви пензионери који до сада ово питање нису решили, то што пре
реше.
Приликом решавања стамбених проблема предност треба дати најстаријима.
6. Информисање

Удружење придаје изузетан значај информисању чланства. Користећи научна
достигнућа и искуства из праксе, планира, организује и предузима мере за правовремено
и објективно информисање чланства о свим актуелним питањима статуса, рада и
деловања Удружења.
Надлежни орган утврђује критеријуме и начин информисања у Удружењу,
организује и проводи информисање непосредно или посредно, путем писаних
информација или свога гласила.
Чланови Удружења имају право да буду информисани о свим питањима, слобода,
догађања и ставова организација и органа, посебно о свим изменама и допунама прописа
који уређују њихова права у области пензија, станова, здравственог обезбеђења и других
виталних питања.
Удружење информише јавност о свом раду и деловању и предузима мере и
активности, самостално или у сарадњи са другим средствима информисања. Установљава
органе и утврђује критеријуме и начине информисања јавности.
Удружење издаје своје гласило: билтен, лист, часопис или подлистак, док
уређивачка политика гласила мора бити у складу са циљевима, задацима и интересима
Удружења.
Информативна делатност Удружења заснива се на јавности рада, истинитом,
правовременом и потпуном информисању од интереса за Удружење.
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V. ОРГАНИЗОВАЊЕ, РУКОВОЋЕЊЕ И МЕТОДИ РАДА

Удружење се организује као јединствена организација на територијалном принципу
на целој територији Републике Србије. Највиши орган Удружења и организација су
Скупштине.
Удружењем руководе чланови непосредно или преко својих изабраних представника
у органима и организацијама Удружења. Руковођење у Удружењу је обједињено са
највишим степеном демократичности и правима на одлучивање.
Удружење примењује разноврсне методе деловања: сарадња са органима
Министарства одбране, Генералштаба Војске Србије и Подофицирског кора Војске
Србије, Фонда за социјално осигурање војних осигураника (СОВО) и Републичког Фонда
за пензијско и инвалидско осигурање Србије.
Удружење се финансира из сопствених прихода и донација. Сопствени приходи су
чланарина.
VI. 3 А К Љ У Ч А К
1. Удружење је оправдало своје постојање. Живот, друштвени статус и материјални
положај пензионисаних подофицира јасно је исказао потребу за постојањем овакве
организације Удружења, и потребу да и друштво учествује у његовом организовању
кроз разне облике подршке, укључујући и материјшшу помоћ.
2. Програм Удружења је отворел за измене и допуне. Иницијативе за промене
Програма може покренути свака организација Удружења.
3. Програм Удружења са изменама и допунама прилагођен је са одредбама новог
Закона о удружењима и Статутом Удружења усклађеним са овим Законом, а
верификован од Агенције за привредне регистре Србије, 9. марта 2010. године.

У Београду,
марта.2010.године
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