
 
 
 
 
 
 
ОПШТИНА КУЧЕВО 
Светог Саве 76 
- Н/р г-дину Зорану Милекић, председнику Општине 
 
ЈП Дирекција за изградњу и развој насеља Општине Кучево 
Светог Саве 114 
- Н/р г-дину Новици Булајић, директору 
 
 
Предмет: Захтев за састанак у вези остваривања права 
                 чланова Независног удружења пензионера  
                  јаваних служби Србије – Општински одбор Кучево 
 
 
         Поштовани, 
         Након што смо у претходним разговорима са председником Скупштине 
Општине Кучево, г-дином Драгославом Мратићем договорили и на основу тог 
договора Дирекцији за изградњу и развој насеља Општине Кучево послали захтев 
за склапање уговора о закупу пословне просторије у улици Светог Саве 114 за 
потребе активности Независног синдиката јавних служби Србије, односно 
општинске организације Независног удружења пензионера јавних служби Србије, 
добили смо одговор да нам се простор додељује и то под условима под којима их је 
и раније користила организација пензионера и други. Стога смо били непријатно 
затечени информацијом коју смо добили од председника наше организације, г-
дина Саве Смиљанића да право на коришћење те просторије има и Синдикат 
пензионера Србије „Независност“. Како нам је г-дин Смиљанић рекао, очигледно је 
да је дошло до неке забуне и неразумевања, што нам ни у ком случају није био 
циљ, пошто смо сматрали да смо све нејасноће око статуса нашег удружења 
пензионера за Општину Кучево појаснили од стране представника нашег 
Синдиката, који су обавили разговоре са председником Скупштине Општине. 
Како нам није у интересу да било које питање остане недоречено и како је велика 
већина (готово сви) чланова Синдиката пензионера „Независност“ прешла у 
чланство нашег Удружења, желели би да у непосредном разговору појаснимо сва 
отворена питања око легитимности наше организације и представника наше 
организације на нивоу Ваше локалне самоуправе. Тим пре што наша организација 
оспорава легитимитет Синдиката пензионера „Независност“ и његово учешће у 
Управном одбору ПИО фонда на републичком нивоу.  
         Напомињемо и овом приликом да је већина чланова организације 
пензионера „Независност“ у међувремену приступила Независном удружење 
пензионера јавних служби Србије и да је г-дин Сава Смиљанић члан Управног 
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одбора овог удружења на републичком нивоу. Организација Независног удружења 
пензионера јавних служби Србије је регистрована у Републичкој агенцији за 
привредне регистре бр. БУ 10323/2010 од 06.10.2010. године са седиштем у 
Београду, улица Дечанска 14/5, а на основу пријаве поднете 09.09.2010. године, 
када је одржана Оснивачка скупштина Удружења. 
         Што се тиче даље егзистенције Синдиката пензионера „Независност“, ми 
немамо ништа против ако оно настави и да даље постоји, али смо дужни да Вас 
упознамо са чињеницом да су готово сви општински одбори овог синдиката 
прешли, одлукама скупштина тих одбора, у наш Синдикат и придружили се 
Независном удружењу пензионера јавних служби Србије. И не само то – та 
организација ће се такође морати пререгистровати као удружење и поново морати 
доказати колико уствари има чланова (пошто им је репрезентативност истекла још 
2008. године). 
         Како смо чули да сте у разговорима са г-дином Смиљанићем изнели неке 
ставове који не одговарају истини и које Вам је саопштио председник удружења 
пензионера „Независност“, везано за статус наше организације, спремни смо да 
седнемо са Вама и све спорне детаље, уколико их има, разјаснимо. Тим пре што је 
највећи део организације пензионера у Вашој општини сада у чланству нашег 
Удружења, односно наше синдикалне централе. 
         У очекивању позива на састанак, о времену и месту молимо да нас известите 
на контакте из меморандума или на тел: 064/65-77-025 (Хаџи Здравко М. Ковач, 
председник НСЈС) или 064/65-77-020 (Ранко Хрњаз, потпредседник НСЈС) или 
преко г-дина Смиљанића: 063/12-04-878 
         Како за ову недељу за сутра и у среду имамо заказане за нас веома важне 
састанке у Министарству рада и Министарству просвете, предлажемо да то не 
буде пре четвртка, 04.11.2010.год. 
         Срдачан синдикални поздрав! 
         С поштовањем, 
 
 
Београд, 01.11.2010.год.                                проф. Хаџи Здравко М. Ковач 
                                                                                председник НСЈС 


