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За првих шест 
месеци ове 

године Пошта 
Србије остварила 
је нето добит од 
15,2 милиона 
евра, чиме је за 
40% надмашен 

прошлогодишњи резултат. Пошта је својим 
корисницима од почетка 2015. пружила више од 
233 милиона услуга. Пословни резултати су Пошту 
подигли на сам пиједестал најпрофитабилнијих 
јавних предузећа у Србији, далеко испред свих 
домаћих и иностраних конкурената.

Директор Поште Србије Милан Кркобабић 
говори о рецепту за успешно пословање, моделу 
функционисања јавног сектора на коме инсистира 
ПУПС на чијем је челу, шта је потребно да би 
држава била добар газда, а открива и нови концепт 
исплате пензија у 21. веку.

ПРОФИТАБИЛНОСТ И ЗАПОСЛЕНИ 
НАЈВАЖНИЈИ

Кркобабић заслуге за огроман успех Поште 
приписује пре свега радницима тог предузећа 
и њиховом стваралачком потенцијалу који се 
манифестује кроз профитабилност, раст и развој, 
и пуну бригу о запосленима. Пошта је јавно 
предузеће које запошљава 15.000 људи, највише 
под једном капом. Циљ јавних предузећа је да 
обаве своју мисију, али - као што је то случај 
с Поштом, која је тржишно позиционирана - 
имају задатак да буду и профитабилна. А ако су 
профитабилна, тек онда могу да расту и развијају 
се, што подразумева проширење пословања и 
техничко-технолошко унапређење. Уз висок степен 
друштвене одговорности према запосленима. То су 

те три ствари које свако јавно предузеће у Србији 
мора да оствари, као што је уосталом пракса у свим 
великим светским компанијама. Систем који није 
базиран на томе, осуђен је на лагано пропадање.

БЕРМУДСКИ ТРОУГАО ВОДИ У ПРОПАСТ

У пословној филозофији Поште посебно је 
наглашен однос према запосленима. Перманентно 
тврдим да је овај резултат остварен захваљујући 
ангажовању и стваралачком потенцијалу 15.000 
радника Поште. Ово није демагогија, ово је 
реалност. Само добро мотивисани људи који 
желе истински да раде, а не тек тако да задрже 
своја радна места, могу да дају добар резултат. 
Без њиховог свесног ангажовања и без учешћа 
репрезентативних синдиката нема ни одличних 
резултата. У нашим јавним предузећима постоји 
чувени „бермудски троугао“ - управе, у којој седе 
представници политичких партија, менаџмента 
и репрезентативних синдиката. У том троуглу 
супротстављених интереса, проклетству српске 
привреде, нестају све добре покретачке идеје и 
нестаје сав потенцијал српске привреде. Да бисмо 
то избегли, у Пошти су управа, менаџмент и 
синдикати на истој страни стола. У Пошти нема тог 
„бермудског троугла“ који генерише губитке. То је 
та разлика између Поште и других јавних предузећа 
која се урушавају и праве енормне губитке, и терет 
су о врату и српској привреди и српском буџету.

ПОШТА ЈЕ МОДЕЛ КАКО ПУПС ВИДИ 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА

Успешни резултати, односно постављени 
модел пословања Поште показује да где смо ми 
из ПУПС-а преузели одговорност систем може да 
функционише. 

Уместо ноге време је да 
богати подметну раме!
Интервју: Милан Кркобабић, председник ПУПС-а

Уредништво листа Видик се, овим путем, посебно извињава свим 
читаоцима ПУПС-а, као и осталима који имају интерес да Видик 

редовно излази, због кашњења изласка овога броја. Очекујемо да ће будући бројеви бити издати и штампани 
на време. Уместо уобичајеног обраћања читалачкој јавности, главни и одговорни уредник овога пута жели 
на другачији начин да се обрати. Циљ редакције и руководства овога листа јесте да се покуша остварити 
нови начин комуницирања читалаца са ПУПС-ом, и то путем Видика. Садашњи чланови странке, а нарочито 
потенцијални чланови, имаће могућност непосредног комуницирања са руководством партије, као и са 
редакцијом листа. На састанцима органа листа, као и странке, утврдиће се начини и путеви комуницирања.

• Утврдиће се дани и време у месецу када ће чланови, и потенцијални чланови, моћи непосредно 
телефоном или скајпом да разговарају са руководством ПО ПУПС-а у Војводини, као и са редакцијом Видика.

• Омогућиће се директно обраћање чланова, и других заинтересованих лица путем мејла руководству 
ПО, као и нашој редакцији.

• Отворићемо нову рубрику за постављање питања, похвала и критика, као  и давања идеја за боље 
организовање наше странке.

Као нови корак у развоју Видика, већ у овом броју објављујемо писмо Општинског одбора из Пријепоља. 
Ту праксу ћемо наставити и убудуће.                ■ Др Радослав Пенезић

РЕЧ УРЕДНИКА
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И не само то, пошто смо партија 
социјалне правде, односно социјално 
утемељена партија, показујемо на који 
начин видимо функционисање јавног 
сектора, пре свега јавних предузећа. 
Остајем доследан вредносном ставу 
„нема вишка радника, него мањка 
посла“. Ово мало људи, ова шака јада 
што ради у Србији је исувише мало, да 
бисмо и то смањивали. Ми из ПУПС-а 
не прихватамо концепт добро плаћених 
књиговођа који само дају проценте 
колико људи треба да отпустимо и где 
треба да уштедимо. Они су дошли главе 
српској привреди, као и у свим земљама 
у транзицији где су умешали своје прсте. 
Нови економски концепт ПУПС-а 
се базира управо на проналажењу 
нових послова и покретању привредне 
активности. Хајде да пронађемо нове 
послове и нова тржишта и упослимо 
све постојеће запослене. Радник није 
дужан да тражи посао - менаџмент 
тражи посао, а радник мора 
да уради. Добар менаџер има 
визију. Нама требају људи 
са визијом који су спремни 
да пронађу нове послове 
и упосле људе. Хајде да 
послове које већ обављамо, 
обављамо квалитетније и 
извршимо озбиљнији продор 
на већ постојећа тржишта.

Пажљивом и мудром 
политиком треба приступати 
сваком појединачном случају. 
Линеарно смањење броја 
запослених је најлакше и 
најлошије решење. Сваком 
органу управе или јавном предузећу 
треба прићи појединачно и сагледати 
ствари изнутра и установити стварну 
потребу за људима. Потребно је 
постићи пун договор са синдикатима 
и запосленима и онда урадити њихову 
алокацију. Дај да видимо где те људе 
можемо да пребацимо, на пример у 
инспекцијске службе или да тражимо 
нека друга решења. Управо на томе је 
базиран модел Поште Србије.

ПОВРАТАК СРБИЈЕ У ИРАК

Увели смо мењачке послове, 
уводи се посредовање у осигурању, 
интегрисана логистичка услуга. Значи 
у свим аспектима деловања Поште - у 
сегменту поштанских и финансијских 
услуга, у сфери ИТ, КДС, интернета, а 
ускоро очекујемо и фиксну телефонију. 
Основна заблуда која влада у друштву 
јесте да је Пошта монополиста. 
Пошта није монополиста, одлуком 
Владе Србије Пошта је тржишно 

позиционирани играч, али све утакмице 
добијамо. Имамо чак 49 конкурената 
у основној делатности. Да ли је DHL 
конкурент достојан поштовања? У 
финансијској сфери то су све пословне 
банке, у сфери ИТ имамо више од 1.000 
конкурената. Дакле, оштра тржишна 
конкуренција. Али имамо четири 
пута више финансијских трансакција 
него све банке заједно у Србији. У 
16 општина не постоји више ниједна 
банка. У сфери основних поштанских 
услуга са развојем ГП центра пружамо 
све бољу интегресану логистичку 
услугу. Нема електронске трговине 
уколико роба не стигне на адресу купца. 
Пошта Србије је најбоље техничко-
технолошки опремљена за тај део 
посла у југоисточној Европи. Кинески 
амбасадор кад је био у Пошти, рекао је: 
„Прва лига“.

Ирачани су стигли у Пошту 
Србије. Очекујемо први озбиљан 

искорак српске привреде поново у 
Ирак. Постоји жеља и спремност 
да се овакав логистички центар за 
аутоматску прераду пошиљака ради у 
Ираку. И Пошта ће радити у Ираку на 
начин како је некад радио ПКБ, „Иван 
Милутиновић“ или „Ратко Митровић“. 
Спремни смо да преузмемо тај посао, 
а један од наших подизвођача биће и 
Тошиба. Пошта би била носилац целог 
посла а то нам омогућава да укључимо 
и нашу грађевинску оперативу.

ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

Основна мисија ПУПС-а је 
дугорочна стабилност и сигурност 
свих оних који живе од плата, пензија и 
социјалне помоћи. У нашем фокусу су 
социјално угрожене групације: пре свега 
пензионери, особе са инвалидитетом, 
избегла и расељена лица, као и људи 
који никада неће бити у пензији. То је 
нова категорија људи који су почели 
касно да раде и никада неће остварити 

пензију, а од нечега ће морати да живе. 
Живе су душе. Истовремено као партија 
социјалне правде не занемарујемо 
запослене. Показали смо како може 
да функционише јавно предузеће и 
очекујемо да то буде општеприхваћени 
модел, а да вредносни став „нема вишка 
радника него мањка посла“ има своју 
пуну утемељеност.

ИЗБЕГЛИ СМО ГРЧКИ СЦЕНАРИО

У Србији се често поставља 
питање да ли је држава добар или 
лош газда јавних предузећа. Право 
питање је да ли је држава ,,добра“ 
или ,,лоша“. ,,Добра“ држава је и 
добар газда. Отуда настојање ПУПС-а 
да ова држава постане ,,добра“, а то 
значи економски утемељена, ефикасна 
и социјално праведна. И ту лежи 
одговор на питање због чега је ПУПС 
подржао Владу, односно премијера и 

његов свеобухватни, 
дубински, реформски 
курс. То није била 
подршка СНС-у, него 
је то била подршка 
п р е м и ј е р о в о м 
концепту стварања 
економски утемељене, 
организоване и 
ефикасне државе. 
Само са таквом 
државом, која уз 
нашу подршку може 
и да буде социјално 
праведна, и пензије, 
плате и социјална 

давања имаће дугорочну стабилност.
Последња истраживања говоре да 

нам расте рејтинг, тренутно смо на 
3,1 одсто подршке. Тај раст резултат 
је управо нашег инсистирања на тој 
дугорочној стабилности. Не заборавите 
да ПУПС нема министре, државне 
секретаре, помоћнике, нема никог у 
Влади, али смо подржали премијера у 
осетљивом моменту и показали висок 
степен одговорности који углавном 
недостаје неким политичким партијама, 
иако су сви финансијски показатељи 
говорили да држава иде доле, а бројке 
су егзактне.

Прихватили смо то као привремени 
солидарни допринос мањег дела 
пензионера и запослених у јавном 
сектору. И били смо нападани управо 
од оних који нису показали тај степен 
одговорности према сопственој 
држави, не схватајући изазове 21. 
века, не схватајући ситуацију у Грчкој. 
Заузели смо такав став - управо да 
бисмо избегли нешто што се догодило у 
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Грчкој. Видимо да је Европа условила драстично смањење 
пензија Грчкој. Требало је, међутим, то све издржати. Био 
сам искрен када сам поручио да ми не желимо да будемо 
парничари са својом државом. Људи који су дали сада 
свој допринос, давали су га несебично и раније. Све што 
је створено у овој земљи, створено је управо свесним 
одрицањем, које за мене и за већину људи, представља 
нешто што се зове минималним патриотизмом. При томе 
не споримо право другима да се са тим не слажу, па и да се 
туже са својом државом. Наравно, ми задржавамо право да 
их зовемо парничарима.

НОВИ КОНЦЕПТ ПЕНЗИЈА

Пензионера у Србији има 1,7 милиона. ПУПС се бори 
за основну заштиту пензионера, али сви пензионери не 
гласају за ПУПС. Пензионери гласају за све политичке 
партије. ПУПС је четврта партија по снази у парламенту. 
Пензионери се не опредељују искључиво за заштиту свог 
социјалноекономског и материјалног положаја, него се 
руководе различитим мотивима. Партија која окупља 
пензионере у Словенији друга је по снази и са значајним 
бројем министара учествује у њиховој влади. Словеначки 
пензионер уме да дефинише и препозна свој социоекономски 
положај и да га заштити. Српски пензионер најчешће у први 
план истиче неке друге ствари. Наравно, та свест сазрева и 
код нас и све већи број пензионера почиње да се опредељује 
за ПУПС.

Концепт 19. века где су четири радила, а један 
примао пензију, практично више није одржив. Савремена 
технологија не захтева велики број запослених. Икеа код 
Бубањ потока треба да изгради пословни објекат на 28.000 
квадрата, а запослиће само 300 људи. Пројекције кажу да ће 
у већини земаља до средине века радити једва једна трећина 

сада запослених. Поставља се питање како исплатити 
пензије? Наш концепт је близак европском, односно 
словеначком, а то је позиционирање односно сагледавање 
нове улоге државе у свему томе. Хоћемо ,,добру“ државу, 
која је економски утемељена, организована и ефикасна. 
ПУПС се залаже за социјално праведну државу која мора 
да буде гарант дугорочне стабилности. Само социјално 
праведна држава имаће снагу и да изврши прерасподелу 
друштвеног богатства, обезбеди дугорочну стабилност и 
заштити све социјално рањиве слојеве.

НА СЦЕНИ ЧИСТ ПОПУЛИЗАМ

Данас на политичкој сцени имамо спој крајње левице 
и крајње деснице чији је резултат чист популизам. Они с 
деснице дају ултралеве предлоге, а они с крајње левице 
говоре о национализму. Евидентно је одсуство критичког 
односа према стварности и баш због тога инсистирамо 
на суштинским, дубинским реформама јавне управе у 
целини, посебно Пореске управе, Царине и инспекцијских 
служби. Тражимо да се сва јавна предузећа, посебно велики 
губиташи понашају и функционишу на начин како то ради 
Пошта и коначно почну да пуне буџет. То је наш концепт 
проналажења посла и повећања приходне стране буџета. 
Тек онда ће имати смисла тај привремени солидарни 
допринос који су дали најсиромашнији. Подметнули су 
леђа и раме они који имају најмање, који су увек спремни 
да дају највише држави. Али уморили су се. Ред је сада да 
раме подметну они који су до сада искључиво подметали 
ногу, они који имају највише, а по неком правилу су увек 
најмање давали држави. А да би они подметнули раме, 
Пореска управа, Царина и инспекцијске службе морају да 
функционишу, јер ти који имају највише никада добровољно 
неће подметнути раме.         ■ (преузето из листа НЕДЕЉНИК)

Пупс у наредним изборима иде 
са новим слоганом „Партија 

социјалне правде“, јер, како каже 
Мирослав Шпановић, потпредседник 
ПУПС-а и председник Покрајинског 
одбора за Војводину, слоган „партија 
часних намера“ је превазиђен: 
„Доказали смо да смо часни људи и да 
10 година нико о нама није могао да 
каже ништа лоше“.

Он наводи да ће и даље њихов 
програм бити усмерен према свим 
социјално угроженим категоријама 
становништва, наводећи да велика 
већина пензионера у Србији издржава 
децу и унуке и да је управо брига о 

НЕ ВАЉА САРАДЊА СА СПС-ом 
НА ЛОКАЛНОМ
НИВОУ
положају пензионера брига и о целом 
друштву. Истиче да је  ПУПС спреман 
већ колико сутра да изађе на изборе и 
то самостално уколико буде потребно.

“Избора ће ускоро бити и ми се 
спремамо за њих. Укупно има 1.604 
одборника у градским и општинским 
скупштинама. Ми смо за свако 
одборничко место изабрали своје 
кандидате, за шта нам је потребно 
укупно 48.000 потписа подршке. До 
сада смо од тог броја сакупили 34.000 
потписа, што значи да смо апсолутно 
спремни, чак смо у Војводини можда 
и најспремнија партиja за излазак на 
биралишта. Иако још нисмо донели 
одлуку како ћемо и са ким излазити на 
евентуалне изборе, ми смо спремни да 
већ сутра, ако треба, на њих изађемо 
самостално”.

Што се тиче акгуелне политичке 
ситуације у Војводини, како је 
оцењујете?

- Ми смо у покрајинском пар-
ламенту у опозицији и као опозиција 
смо дужни да критикујемо власт, како 
би она била боља и боље радила. 
Међутим, с обзиром на то да се ближе 
избори, ми ћемо у кампању ићи и 
са предлозима како би грађанима 
Војводине било боље и која су то наша 
решења. Сматрамо да држава мора 
бити економски стабилна и исплатива, 
ефикасна и добро организована. У 
таквој држави ми као партија социјалне 
правде успећемо да свим социјално 
угроженима и онима који се о њима 
брину обезбедимо много боље услове. 
Јер ми представљамо партију финих 
људи за фини свет.

Недавно је ДС предложила свој 
модел изборног система са 120 
изборних јединица који би могао 
да се примењује на предстојећим 
покрајинским изборима уколико нађу 
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Брига о старима није као остале “бриге“. 
Први, већи корак, представља обезбеђивање 

основних животних потреба. Други, мањи корак, је 
сам живот. Није довољно само преживети, потребно 
је континуирано радити на подизању достојанства 

и квалитета живота старијих људи.  Чињенице су да ће до 2050. године, 
укупан број старих особа на свету превазићи број младих, по први пут у 
историји човечанства. До тада ће старији од 60 година чинити трећину од 
укупне светске популације.

Београд се све више препознаје као град у коме се добро проводе млади 
људи, а шта се дешава са старијим светом.. Када се говори о пензионерима 
углавном се чују проблеми и тешка економска ситуација, а ја ћу покушати 
да вам говорим о „Дневним центрима и клубовима“.

Пуне четири деценије у Београду постоје мале оазе за треће доба, 
за које ће вам наши најстарији чланови рећи да им је то као други дом. 
Први клуб за дневни боравак одраслих и старијих лица отворен је давне 
1973. године и понео је име заштитника сиромашних људи у невољи, др 
Михајла Ступара. Данас „Дневни центри и клубови“ Геронтолошког центра 
Београд обједињују рад 22 клуба за старије, центра за дневни боравак и 14 
организационих јединица службе помоћи у кући и представљају ослонац 
модерном инклузивном концепту бриге о старијим лицима са преко 9.000 
корисника и 31 годином искуства у пружању услуга социјалне заштите које 
подржавају живот у заједници. 

Клубови су онај мали, други корак, који недостаје за живот и намењени 
су свакој особи која је доспела у треће животно доба. Све што се ради у 
клубовима усмерено је на развој друштвеног стандарда старијих лица 
и заснива се на тези да „квалитет живота није мање значајан од његове 
дужине“.  Сваки клуб је другачији, има свој „живот“, редовне кориснике 
који долазе и оне који су активни у складу са својим интересовањима кроз 
бројне секције и програме које се нуде. Неки од њих су: Пензионерско 
аматерско културно уметничко друштво  београдских геронтолошких  
клубова (постоји од 1993.), часопис „Златно доба“ (1986. изашао први број, 
специфичан по томе што га стварају и уређују корисници), Књижевни 
клуб „Мирослав Антић“ (основан 1989.) , драмска трупа „Пита луда 
куда“ (формирана 1997.). Академија 65+ развија програме перманентног 
образовања, отворена радионица удружене креативности (О`Рук) за 
неговање креативног ручног рада, волонтерски круг и др.

Брига о старима није у великој мери зависна од државно политичких 
прилика, економске ситуације, структуре власти, нити територијалног 
интегритета. Могли би пре да кажемо да је у много већој мери зависна 
од људи спремних да помогну и вредно раде за тај циљ, што нас ништа 
не кошта. Наша најбоља препорука су они који су саставни део „Дневних 
центара и клубова“, запослени и наши корисници. Заједно имамо визију да 
обезбедимо самосталан, достојанствен и продуктиван живот свим старијим 
суграђанима. Наши програми су бесплатни. Првом приликом, очекујемо 
Вас!                                              ■ Мариа Марков

Стари нису ствари
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потребну већину за његово доношење. 
Како ви оцењујете тај покушај да се 
доправи изборни систем за Војводину коју 
је Скупштина усвојила пре годину дана?

- Причати о персонализованом 
пропорционалном систему, непуних 
годину дана након што је исти парламент 
усвојио промену изборног модела, и шест 
месеци пред изборе - крајње је неозбиљно. 
Не видимо сврху да се у овим околностима 
било шта дискутује о изборним моделима 
и због тога ПУПС није ни присуствовао 
представљању ДС-овог изборног модела у 
Скупштини Војводине.

Спремате се да изађете, како сте 
рекли, и самостално на изборе. Али како 
функционише досадашња сарадња са 
коалиционим партнерима на покрајинском 
нивоу, као и на нивоу локалних 
самоуправа?  

- На покрајинском нивоу ми имамо 
добру сарадњу са СПС-ом, СДПС-ом 
и ЈC-ом. Међутим, не можемо рећи да 
коалиција са СПС-ом добро функционише 
и на локалном нивоу, чак напротив. 
Имамо великих проблема на том плану 
по градовима и општинама од Баната, 
Бачке па до Срема. ПУПС има 44 одбора 
од 45 општина у Војводини, практично 
покрили смо читаву АПВ и на локалу смо 
најчешће у коапицији са СПС-ом, али се 
не можемо похвалити односом са њима 
у Вршцу, Шиду, Сремској Митровици 
и да не набрајам. Када би се тај однос, 
који функционише на нивоу Покрајине 
и покрајинских одбора ПУПС и СПС, 
пресликао и на локалне одборе наших 
странака, било би то далеко боље.

Да ли се одлука о ступању у локалне 
односно покрајинску коалицију доноси 
на нивоу страначке централе, или одбори 
у градовима и општинама, односно ПО 
ПУПС, има одрешене руке да преговара и 
договара коалиције?

- ПУПС одлуку о коалицијама 
доноси на нивоу централе, али на предлог 
општинских, градских и Покрајинског 
одбора, с тим да се тим одборима нико 
неће мешати по питању избора кандидата 
за одборнике, односно посланике у Скуп-
штини Војводине.

То онда значи да би се могло лако 
дестити, уколико је тачно оно што се може 
чути из Београда да је ПУПС-у тренутно 
ближа СНС од СПС-а, да се на локалним 
и покрајинским изборима ваша странка 
појави на листи напредњака?

- Ја не знам ко најављује ту сарадњу. 
Први пут то чујем. Као потпредседник 
странке и председник Покрајинског 
одбора немам такву информацију, тако да 
о томе не могу ни да говорим.

■ Александар Савановић
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У Културном центру „Вук 
Караџић” у Пландишту 16. маја 

ове године, у организацији Удружења 
за туристичку промоцију општине 
Пландиште „Планадијум” и 
првог социјалног предузећа у 
Војводини д.о.о. „Prometheus 
adri” Пландиште, одржан је 7. 
пландиштански сајам привреде, 
пољопривреде и туризма – 
Пландиште 015 уз присуство 
више од 80 излагача из земље и 
иностранства, али и око 1.000 
посетилаца. Тема овогодишњег 
сајма „Развој социјалног 
предузетништва у Србији” и 
округли сто одржан на истоимену 
тему окупио је ове године у 
Пландишту директоре предузећа 
за професионалну рехабилитацију, као 
и позване директоре свих социјалних 
предузећа која раде на територији 
Републике Србије, уз остварење 
заједничке жеље и иницијативе, да се 
закон о социјалном предузетништву  
што пре нађе на дневном реду и усвоји 
у Скупштини Србије.

Овогодишњи сајам званично 
је отворио председник ПУПС-а, 
генерални директор најуспешнијег 
јавног предузећа у Србији – ЈП „Пошта 
Србије” и иницијатор предлога Закона 
о социјалном предузетништву  г. Милан 
Кркобабић.

Да је тема сајма „погођена”, 
потврђује велико интересовање и 
учешће Привредне коморе Београда, 

Привредне коморе Србије 
и Регионалне привредне 
коморе Панчево, њихових 
бироа за развој социјалног 
предузетништва, представника 
Владе Војводине, на челу са 
председником Скупштинског 
одбора за безбедност АП 
Војводине, г. Мирославном 
Шпановићем, представника 

општина Зрењанин, г. Славка 
Шућуровића и Панчева, г. Ненада 

Шалетића, те представника локалне 
самоуправе Пландиште, г. Милана 
Селаковића и Радета Клашње. Гости 
и излагачи били су из Панчева, 
Зрењанина, Вршца, Беле Цркве, 
Алибунара, Београда, Лесковца, 
Суботице, Републике Српске, 
Румуније, Словеније...

Руска привредно - 
политичка делегација на 
челу са председником Руске 
странке Србије, г. Слободаном 
Николићем, учинили су 
овогодишњи сајам богатији, 
садржајнији и посећенији 
него икад, не нарушавајући 
досадашњу традицију да је 
сваки следећи сајам бољи од 
претходног.

Нарочито је било запажено учешће 
неколико државних социјалних 
установа са својим креативним 
тимовима на изради кулинарских 
ђаконија и рукотворина, а посебно Дом 
за душевно оболела лица „1. октобар” 
из Старог Леца на челу са изузетно 
успешном и виспреном директорком 
др Мирјаном Вуковић, Дом за особе 
са оштећеним видом „Збрињавање” из 
Панчева на челу са веома креативном 
директорком г. Зорицом Божић, 

Геронтолошки центар Панчево 
са својом радно-терапеутском 
групом, Школа за децу ометену у 
развоју „Мара Мандић” Панчево 
итд.

Богат културно-забавни 
програм чинили су: група 
„Восток” из Вршца, забављач 
Пеко Сурла, ученици ОШ „Доситеј 
Обрадовић” Пландиште који су уз 
стручно и уметничко руковођење 
академског сликара Васе 
Милекића организовали креативну 
радионицу „Цветни лавиринт”, те 
ученици Средње музичке школе 

„Јосиф Маринковић” из Вршца и Дејан 
Шкундрић из Пландишта, државни и 
европски првак на хармоници са својим 
бравурозним наступом, улични свирачи 
и забављачи... 

■ Горан Микулић

ПЛАНДИШТЕ 015

Развој социјалног
предузетништва у Србији

7. ПЛАНДИШТАНСКИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ,
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА
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Нови Сад, чије су некадашње 
асоцијације били мирни и 

успорени људи, лабудови Иса и Биса 
у Дунавском парку и Петроварадинска 
тврђава, у данашње се време спомиње 
најчешће у новинском ступцу црне 
хронике. Било да је реч о насиљу 
човека над човеком, човека над 
животињом, а ево сада и животиње над 
животињом. Не само што Нови Сад 
све ређе асоцира на нешто лепо, него 
је недавно уништено оно по чему је 
заиста био познат. Новине су ових дана 
пуне наслова - чопор паса луталица 
заклао Бису и њене лабудиће, лабуд 
Иса остао сам!

Oво је тужно из неколико разлога. 
Најпре зато што су лабудови изгубили 
живот, а Нови Сад своје обележје. 
Друго, зато што су лабудови дивље 
животиње и као такве не треба да 
живе у маленом језеру у којем су 
више пута били на мети насилника, 
без икакве заштите. Замислите, свега 
пар дана пре овог догађаја, те исте 
лабудиће напале су корњаче. Еј, 
корњаче! Агресивне корњаче су им 
тада одгризле крила, сваком лабудићу 
по једно. Сада су им агресивни пси и 
пресудили. Нешто размишљам, или 
су се ти лабудићи озбиљно замерили 
новосадском животињском подземљу 
којим владају агресивне корњаче 
и крволочни пси, или у овој причи 
нешто недостаје. Ах, па да. Недостаје 
људски фактор. Потпуно је неважно 
верује ли ико у причу да корњаче и 
пси харају најпознатијим новосадским 
парком. Чињеница је да су људи једини 

кривци. Људи који су дивље животиње 
- лабудове заробили у минијатурном 
језеру и претворили их у некакву 
атракцију. Људи који је требало да 
обезбеђују тај парк и те лабудове. Људи 
који су купили пса, па га избацили 
на улицу. Људи који не стерилишу 
своје псе, већ њихова легла остављају 
код контејнера. Људи који сада желе 
да отрују те уличне псе које су сами 
направили уличним. Људи који шутају 
уличне псе и стварају агресију. Сви смо 
ми људи, али треба бити човек!

Међутим, то у данашње време 
заиста није лако, посебно када у обзир 
узмемо чињеницу да се преко 600.000 
људи налази на граници егзистенције. 
Нови Сад има око 300.000 становника, 
што значи да цела два таква града живи 
у сиромаштву. Остали грађани наше 
земље, барем велика већина, једва 
спајају крај с крајем. Поред таквих 
животних услова уопште не чуди да смо 
постали апатични и хладни, па чак и 
агресивни једни према другима, а онда и 
према животињама. Животиње, иако ни 
за шта нису криве, често представљају 
објекат за пражњење акумулисаног 
незадовољства које прераста у агресију. 
Па тако читамо о различитим облицима 

њиховог злостављања, иако убијање и 
злостављање животиња представља 
кривично дело за које је предвиђена 
казна затвора до 3 године! Насиље и 
уопштени лош третман животиња, 
посебно оних уличних код којих су 
присутни и фактори попут глади, 
болести и борбе за територију, неретко 
имају бумеранг ефекат, па исто тако 
можемо прочитати и о нападима паса 
луталица на људе. Такве текстове 
увек узимам с резервом јер чврсто 
верујем да пас никада неће напасти 
без разлога. Али на страну мој став, 

узмимо чињеницу да пси заиста 
некада нападну људе. О томе 
сведочи и податак да је „Чистоћа” 
исплатила грађанима Новог Сада 
преко 500 милијарди динара одштете 
због уједа паса луталица. Иако је 
доказано да је већина тих напада 
лажирана, новац је свакако бачен у 
неповрат. Зар не мислите да се од тог 

новца могао изградити азил? И вук сит, 
и овце на броју. Верујте ми, ти пси не 
воле да буду на улици, не воле летње 
врућине и зимске минусе, не воле глад 
и болест. Они би били збринути, Нови 
Сад би постао први град у Србији 
са таквим решењем за луталице, а 
грађани би се убудуће плашили само 
локалних наркомана и силеџија, што 
и није тако страшно наспрам страха 
од тих „крволочних звери”. Међутим, 
то се није десило. Пси су и даље на 
улици, новца свакако нема, а сада нема 
ни лабудова. Све и да их јесу заклали 
пси, и даље је крив само и искључиво 
човек.                ■ Наташа Мидић

Већина пензионера воли животиње. Ако никако 
другачије, то можемо потврдити и тиме што сви ми 

знамо неку баку која живи са пуно мачака. С тим у вези, 
и Партија која штити интересе пензионера, али и свих 
осталих група које су одавно на друштвеним маргинама, 
такође штити и права животиња! ПУПС је једна од ретких 
(ако не и једина) партија на политичкој сцени Србије која 
је препознала да је проблем напуштених животиња  важан 
за развој нашег друштва, а хумани третман тих животиња и 
поштовање њихових права као важан фактор за раст сваког 
човека понаособ. Човек је богат онолико колико даје другима. 
Зато обогатите свој живот, усвојте барем једну животињу и 
знајте да ће вам се она вишеструко одужити. Ипак, узимање 
животиње подразумева да се везујете за њу до краја њеног 
живота, а не док вам не досади. Немојте куповати животиње 
јер се љубав не може купити. Удомите напуштену животињу 
јер сваки пас или мачка имају само једну расу - најбољи 
пријатељ!          ■ Наташа Мидић

ПУПС
заштитник свих живих бића
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живот, а Нови Сад своје обележје. 
Друго, зато што су лабудови дивље 
животиње и као такве не треба да 
живе у маленом језеру у којем су 
више пута били на мети насилника, 
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Међутим, то у данашње време 

верујем да пас никада неће напасти 
без разлога. Али на страну мој став, 

узмимо чињеницу да пси заиста 
некада нападну људе. О томе 
сведочи и податак да је „Чистоћа” 
исплатила грађанима Новог Сада 
преко 500 милијарди динара одштете 
због уједа паса луталица. Иако је 
доказано да је већина тих напада 
лажирана, новац је свакако бачен у 
неповрат. Зар не мислите да се од тог 

НОВЦЕМ МОЖЕШ КУПИТИ ЛЕПОГ И ДОБРОГ ПСА, АЛИ НЕ МОЖЕШ КУПИТИ МАХАЊЕ ЊЕГОВОГ РЕПА.

ми људи, али треба бити човек!ми људи, али треба бити човек!
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локалних наркомана и силеџија, што 
и није тако страшно наспрам страха 
од тих „крволочних звери”. Међутим, 
то се није десило. Пси су и даље на 
улици, новца свакако нема, а сада нема 
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пси, и даље је крив само и искључиво 
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6 ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

Овим путем се захваљујемо 
уредништву часописа ВИДИК 

на израженој подршци у почетној, а 
надамо се и даљној успешној сарадњи 
између нашег Општинског одбора 
ПУПС-а из Пријепоља и Покрајинског 
одбора ПУПС-а за Војводину.

Пре свега дугујемо захвалност за 
слање свих бројева часописа Видик који 
су до сада изашли. Прегледајући исте 
запазили смо веома велики број тема 
које се односе на активности ПУПС-а 
како у општинским тако и месним 
организацијама широм Војводине. 
Овакав концепт као и садржај часописа 
може имати само афирмативно 
деловање код чланства ПУПС-а као и 
код осталих пензионера и симпатизера 
наше партије.

Није занемарљиво истаћи и теме 
које се тичу деловања и рада највиших 
органа ПУПС-а; ту пре свега мислимо 
на Председника, Председништво 
и Извршни одбор у Београду које 
мобилизаторски делују на чланство и 
остале потенцијалне гласаче ПУПС-а.

Општински одбор ПУПС-а у 
Пријепољу користи просторије 
Удружења пензионера Пријепоље са 
којим одлично сарађује. Председник 
ПУПС-а је потпредседник Удружења, а 
Председник Удружења је потпредседник 

Поздрав из Пријепоља!

Општинског одбора. Теме којим се бави 
Општински одбор су углавном оне из 
области социјалне политике које се 
спроводе преко Удружења пензионера.

Напомињемо да смо само у акцији 
коју смо заједнички водили прикупили 
преко 230000 динара за поплављене у 
Србији. Што се тиче политичких тема 
интезивно се припремамо за локалне 
изборе како би по први пут ушли 
у локално парламент од оснивања 
Партије. Изгледи за то су сада веома 
велики.

Желимо наставак сарадње, а свим 
конкретним питањима договорићемо се 
накнадно. Молимо Вас да нам и даље 
шаљете Ваш часопис како би користили 
Ваша позитивна искуства у раду нашег 
одбора.

Било би нам веома драго да 
пренесете искрене и другарске 
поздраве председнику Покрајинског 
одбора ПУПС-а господину Шпановићу 
као и свим члановима ПУПС-а и свим 
пензионерима у АП Војводини, као и 
да овај текст објавите у једном броју 
Видика.

Добро здравље и срдачан поздрав 
од свих искрених пријатеља ПУПС-а и 
пензионера из Пријепоља! ■ 

СРБИЈА ЈЕ ЗЕМЉА 

ИЗОБИЉА. У ЊОЈ ИМА 

ШТО НИГДЕ НЕМА.

СТРАНКЕ СУ СЕ ДОГОВОРИЛЕ ДА БУДЕ КАКО МОРА БИТИ. МЕЂУТИМ НИСУ ПОШТОВАЛЕ ДОГОВОР.

КАКВИ СУ ТЕМЕЉИ ДЕМОКРАТИЈЕ ЗНА 
ПОДЗЕМЉЕ.

ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

У РЕДУ ЈЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ 

ПОРЕКЛО БОГАТСТВА, 

АЛИ НАЈВЕЋИ БРОЈ 

ГРАЂАНА ЗАХТЕВА ДА 

СЕ ИСПИТА И ПОРЕКЛО 

ЊИХОВОГ СИРОМАШТВА.

КАКВИ СУ ТЕМЕЉИ 

АФОРИЗМИ



7ВИДИК

На позив организације „Хумане жене Србије” 
одазвали смо се да учествујемо у хуманитарној 

акцији за помоћ нашем суграђанину. У питању је самохрани 
отац троје деце који у изузетно тешким условима одгаја 
и брине се о својим потомцима. За веома кратко време,  
добро организоване као и увек, успеле смо да прикупимо 
довољне количине хране и гардеробе.

Веома смо захвалне великом броју наших активисткиња 
и активиста који су својом хуманошћу допринели да се ова 
породица макар на тренутак не осети запостављеном.

Настављамо и са акцијом прикупљања чепова, као са 
акцијом помоћи угроженим становницима нашег града. 
Окупљамо се сваког петка, увек са неким новим идејама и 
активностима, које би могле да допринесу неком бољитку 
и да усреће по неког угроженог, а самим тим усрећујемо 
и себе, јер веома је леп осећај када човек може неком да 
помогне.

                   ■ Љиљана Петровић и Даница Руњо

Скупштини је присуствовала, поред чланица Актива 
жена Градског одбора ПУПС-а Нови Сад, посланица 

у Републичком парламенту и председница Актива жена 
ПУПС-а за Војводину Јелисавета Вељковић, председник 
Покрајинског одбора ПУПС-а Мирослав Р. Шпановић, 
председник Градског одбора ПУПС-а Нови Сад Тихомир 
Николић и потпредседник Градског одбора ПУПС-а Нови 
Сад проф. др Драган Мунитлак.

Посланица Републичког парламента и председница 
Покрајинског Актива жена ПУПС-а Јелисавета Вељковић 
која је поновила зацртане циљеве Партије и начин како да се 
остваре.

Имамо успешну сарадњу са председником Покрајинског 
одбора, чија помоћ никад није изостала у сваком погледу, 
Мирослава Р. Шпановића, и руководством Партије на 
највишем нивоу. У нашој Партији се води рачуна о женама и 
имамо сву подршку нашег председника Милана Кркобабића, 
као најбољег директора јавног предузећа, Пошта Србије, о 
чему говоре и његови пословни резултати. Циљ жена је још 
бољи третман у Партији и у друштву када је у питању посао 
и руководећа радна места.

По структури наше Партије евидентно је да женски род 
доминира у целокупном броју чланова, што говори о томе да 
су жене веома заинтересоване не само за стандард пензионера 
већ и за све остале који имају социјално материјалне 
проблеме. Ако посматрамо даље онда је видљиво да жене 

нису адекватно заступљене у органима Партије и другим 
структурама, а то је присутно и у целини друштва. Разлога 
наравно увек има и оправданих и неоправданих, но један 
од најчешћих је то што су преоптерећене традиционалним 
обавезама у породици. Сада све више има тенденције и доста 
позитивних примера да се ти односи уравнотеже.

У духу борбе за полну равноправност, коју је прва 
покренула Клара Цеткин, јеврејка у Немачкој, још пре 100 
година, донет је најновији закон о родној равноправности 
16.12.2009. године. тим законом је предвиђена неопходна 
заступљеност жена у структуре органа и организација.

Имајући у виду ово стање и опште друштвени положај 
жена и на другој страни активност, иницијативу, ентузијазам 
и прихватање социјалне политике коју ПУПС креира и жели 
да се она спроводи на нивоу државе, сматрамо да је право 
време за актив жена који ће своје активности обављати у 
оквиру ГО ПУПС-а Нови Сад. Свесне тога да кад жене нешто 
реше за њих не постоје препреке.

Даћемо наш пуни допринос на свим задацима у оквиру 
Партије, градског и месних одбора равноправно са осталим 
члановима Партије; на задацима омасовљавања Партије 
и јачања изборних капацитета у предизборној кампањи; 
задацима остваривања програмских циљева у решавању 
социјално-материјалног положаја угрожених делова 
друштва.                ■ Марица Матијевић

Нови Сад

Скупштина Актива жена ГО ПУПС-а

Зрењанин

Хуманост на делу

Општинска организација ПУПС-а из Пећинаца је за 
десет година израсла у јединствену организацију 

која броји 607 чланова и има месне организације у свих 15 
насеља пећиначке општине.

Активно се припремамо за предстојеће изборе и до 
сада смо прикупили преко 600 потписа, а десет делегата 
из Пећинаца је учествовало у септембру на састанку 
Окружне организације за Срем, на којем је говорио 
председник ПУПС-а Милан Кркобабић.

У интензивној смо комуникацији са грађанима, а 
једном месечно организујемо екскурзије, које користимо 
као трибине на отвореном. Организација је јединствена и 
спремна за изборе у било ком тренутку.

■ Јован Ћирић

Организација јединствена
и спремна за изборе

Пећинци
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У сусрет предстојећим локалним 
изборима Општински одбор 

утврдио је прелиминарну листу 
потенцијалних кандидата за одборнике 
у Скупштини општине Сремски 
Карловци уколико будемо самостално 
учествовали на изборима. Листа 
кандидата утврђена је на основу 
претходно успешно спроведене 
акције прикупљања потписа подршке 
грађана потенцијалним кандидатима 
за одборнике. Одржан је заједнички 
састанак Општинског одбора, 
кандидата за чланове бирачких одбора 
и изборне комисије са кандидатима 
за одборнике. Приликом спровођења 
акције прикупљања потписа подршке 
обављен је и разговор са најмање 700 
грађана Сремских Карловаца, да схвате 

да је дошло време да се ангажују, да 
мисле на себе и своје најближе, јер је 
ПУПС њихов прави избор.

У жељи да се члановима и 
симпатизерима ПУПС-а понуди нешто 
ново, Општински одбор је организовао 
трибину на тему:  “Превентива у 
здравству и здравственој заштити 
старијих особа”. Трибина је била 
посећена, а посетиоци задовољни 
изузетно приступачним и истовремено 
стручним излагањем др Марије 
Жеравице. Наравно, није изостало 
ни излагање Мирослава Шпановића, 
председника Покрајинског одбора 
о мисији ПУПС-а, а то је дугорочна 
стабилност и сигурност свих оних који 
живе од плата, пензија и социјалне 
помоћи. По ко зна који пут напоменуто 

је да без учешћа 
ПУПС-а на 
свим нивоима 
власти нема помоћи овој категорији 
становништва, а то су пре свега 
пензионери, особе са инвалидитетом, 
избегла и расељена лица и др. Посебно 
нас је обрадовао велики број младих 
на трибини, што је за нас подстицај 
да са младима треба још више радити, 
а млади су препознали ПУПС као 
партију у којој могу остварити своје 
интересе. Општински одбор је у свом 
раду сарађивао и са Црвеним крстом 
у Сремским Карловцима. Учествовали 
смо у дочеку деце из Грачанице из 
енклава која су боравила у нашем граду 
у марту ове године.      ■ Данка Миљевић

Сремски Карловци

На иницијативу потписника 
ових рeдова, председника OO 

ПУПС-а Пландиштa, и дирeктора, у 
Пландишту je основано прво социјално 
предузеће у Војводини - д.о.о. „Pro-
metheus adri” Пландиште које је од 
5. новембра 2014. године упослило 4 
нова радника (сва лица старија од 50 
година) и до краја године планира да 
упосли 25 нових радника по пројекту 
„Ангажовање особа старијих од 50 
година, Rома, инвалида и избеглица 
на изради уникатних предмета од 
природних материјала”

Предузеће се бави откупом перја, 
израдом реуматских помагала (појасеви 
за леђа, колена, зглобове од пустоване 
вуне и био-кристала итд.), израдом 
перјаних јастука и јоргана у више 
димензија, производњом и продајом 
брикета од житних остатака (који се 
продају пензионерима на 10 месечних 
рата, почевши од 1. фебруара 2015. 
године по систему  „Брикет добијеш 
одмах, а плаћаш на 10 рата”), од 
пролећа производњом органских 
јаја и тестенина. Отворили смо од 

1. децембра 2014. године и „Салон 
лепоте” у Пландишту итд.

Иако дуго предлагани Закон о 
социјалном предузетништву (од 
стране ПУПС-а), никад није ушао у 
скупштинску процедуру, у пракси, 
у Србији постоји 20-ак „социјалних 
предузећа” који добит усмеравају 
на друштвенокорисне акције, као 
што су нпр. адаптација избегличких 
кућа у циљу трајног збрињавања 
избеглица, стипендирања деце горе 
наведених категорија становништва, 
финансирање програма запошљавања 
маргинализованих група, која 
спадају у теже запосливе категорије 
становништва са спискова Националне 
службе за запошљавање, финансирање 
безброј других социјалних програма и 
друштвено корисних активности...

У земљама ЕУ 6.7% или око 
125.000.000 радника ради у социјалним 
предузећима. Ерсте банка је нпр. 
основана као социјално предузеће. 
Можда више него икада, социјално 
предузетништво је шанса за све, а 
посебно мање земље као што је Србија 

у којима, нажалост, прави потенцијал 
овог модела бизниса још увек није 
препознат.

Свако удружење грађана деклари-
сано као профитно у АПР-у, задруга или 
д.о.о. могу бити социјално предузеће, 
уколико се у својим оснивачким актима 
определе да ће профит  по одбитку 
трошкова производње опредељивати 
за финасирање друштвенокорисних 
активности. Све је више људи 
предузетничког духа  који желе да 
се укључе у сферу малог и средњег 
предузетништва тако што ће покренути 
сопствени бизнис, а истовремено желе 
да кроз свој посао чине и нешто добро 
за своју заједницу и људе око себе. 
Такве идеје и иницијативе држава треба 
да препозна и да их субвенционише.

Зато, уколико желите да се бавите 
социјалним предузетнишвом, врло 
радо ћемо поделити наша искуства са 
вама. Можете са нама контактирати на 
бројеве телефона 013 861 730 или 063 
712 42 91.                   ■ Горан Микулић

Општинска одбор ПУПС-а Сремски Карловци

Пландиште

ПУПС у Пландишту основао прво социјално 
предузеће у Војводини
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Стара Пазова

Општинска организација ПУПС-а Стара Пазова

Општинска организација 
ПУПС-а Стара Пазова је своје 

активности у последњих пола године 
усмерила ка припремама за изборе. 
Наравно, да би се то квалитетно 
урадило, кренули смо од основе, а 
то је пребројавање тј. реевиденција 
чланства што је успешно спроведено по 
свим МО,  паралелно са приступањем 
нових чланова у нашу партију. Наша 
општина броји 48 одборника те смо 
и ми саставили списак кандидата за 
одборнике испред наше странке.

Након тога смо извршили тест 
за наше предложене кандидате за 
одборнике који морали да прикупе по 
тридесет потписа подршке. Реализација 
тог задатка је била 70 процената, након 
чега је извршена анализа и констатовано 
је да један број кандидата не би могао да 
постигне добар резултат на изборима. 
Након свих активности дошли смо до 
закључка да се рад на терену још више 

мора интензивирати, а то се огледа у 
промоцији наше партије путем обиласка 
чланства, организовања трибина, а 
нарочито пропагирања резултата рада 
нашег Општинског одбора. Један од 
таквих је и реализација продуженог 
градског превоза од Београда до наше 
Општине и обрнуто, а да ће цена 
превоза износити као и за пензионере 
на подручју града Београда. Општинска 
организација је активно учествовала 
у свим радним састанцима како на 
локалном тако и на регионалном нивоу, 
а нарочито на радним састанцима са 
председником Кркобабићем.

Износили смо нашу успешност 
у раду, а такође и недостатке за чије 
отклањање које предузимамо посебне 
мере.

Напомињемо да наша ОО ПУПС-а 
Стара Пазова има изузетно добру 
сарадњу са локалном управом.

Поред свих наших радних 

активности, уприличили смо  и 
обележавање значајних датума. 
Тако смо 8. март, Дан жена,  за 
наше припаднице нежнијег пола 
обележили достојанствено уз цвеће, 
музику и закуску. Обележили смо и 
десетогодишњицу постојања наше 
партије (10. маја) првенствено са 
подсећањем чланства на пут странке 
од оснивања до данашњих дана и, 
нарочито, на постигнуте резултате које 
је је остварила у том периоду.
Општински одбор је и тај датум 
обележио дружењем на једнодневном 
излету, на Опленцу, Тополи, 
Аранђеловцу и, на крају, на заједничком 
ручку у Етно селу „Бабина река”.
Након свих ових активности ОО 
ПУПС-а Стара Пазова још одлучније 
креће у интезивирање свога рада 
и промоцију наше партије, партије 
социјалне правде.           ■ Зденко Гашић



10 ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ

Седница Покрајинског одбора за Бачку одржана је у 
Суботици 19. септембра 2015. године. Седници су 

присуствовали председници, потпредседници Општинских 
одбора и председници Актива жена и младих Бачке.

Седница је почела обраћањем председника Партије 
уједињених пензионера Србије Милана Кркобабића. Он 
се осврнуо на подржавање програма премијера да би се 
дошло до финансијске консолидације и убрзане економске 
стабилизације у тренутку када се није постављало питање 
висине пензија, већ оно суштинско - „да ли ће их уопште 
бити”. Председник Кркобабић je поновио спремност 
пензионера да помогну опоравку cвојe земље, али и указао 
на умор најсиромашнијих грађана да терет носе само они. 
„Време је да богати подметну раме. ПУПС тражи пуну 
демократизацију богатства, насталог на тржишту и оног ван 
њега, у циљу достојанствене егзистенције свих припадника 
друштва. То значи увођење синтетичког пореза, прогресивног 
опорезивања и доношење закона о пореклу имовине”.

Следећа тема које се дотакао јесте реформа пензијског 
система примереног 21. веку који би требало да обезбеди 
дугорочну стабилност и сигурност исплате пензија коју ће 

гарантовати држава.
– Само та редовност и сигурност 

чији је гарант држава могу да буду 
алтернатива свему ономе са чиме ћемо 
бити суочени. Скоро два милиона људи у Србији живи од 
пензије и ми с њима не смемо да се играмо. У питању је 
животна егзистенција и ту морамо да нађемо праве одговоре 
- рекао је председник Кркобабић.

На седници су извештај о раду и стању у општинским 
одборима поднели председници општинских одбора. Кључни 
ставови ПУПС-а остају исти - заштита пензија, дугорочна 
стабилност, обезбеђивање сигурности и редовности исплате.

Партија у предизборну кампању улази под слоганом 
„Пристојни људи за пристојан свет” са циљем да пристојан свет 
буде на правом путу дугорочне стабилности. –За ту дугорочну 
стабилност гаранцију налазимо у држави Србији, држави 
која ће бити економски утемељена, добро организована, 
ефикасна и захваљујући нама социјално праведна. То је један 
једини циљ - желимо социјално праведну државу, која ће 
бринути о свим слојевима – рекао је председник Кркобабић.

■ Марко Марић

Седница ПО Бачке у СуботициСуботица

Руководство ПУПС-а
у Војводини 
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Како најједноставније израчунати када отићи у превремену пензију и са коликим “губицима”? 
1. Први корак је да у горњој десној табели одредите годину у којој испуњавате оба услова - и године живота и 

остварени стаж осигурања. На пример нека је то 2020. година - тада је услов за жене 57 година и 8 месеци живота и 39 
година стажа осигурања, а за мушкарце 58 година и 4 месеца живота и 40 година стажа осигурања.

2. Затим у левој горњој табели нађете исту годину (2020.) и прочитате колико година живота је потребно за одлазак 
у редовну пензију, у нашем примеру то је 63 године за жене и 65 за мушкарце (и минимум 15 година стажа осигурања).

3. Трајно умањење пензије у нашем примеру у случају одласка у превремену пензију рачуна се у процентима и то 
0,34% пута број месеци колико сте раније отишли у пензију тј. у примеру за жене (63 године - 57 година и 8 месеци) = 64 
месеца X 0.34% = 21,76 % би била трајно умањена ваша пензија у односу на редовну старосну пензију, односно пошто је 
максимално умањење 20,4 % ваше коначно умањење би износило мало више од једне петине ваше редовне пензије.■  И.П.

НОВИ УСЛОВИ ЗА ПРЕВРЕМЕНО ПЕНЗИОНИСАЊЕ

Поред смањења дела пензија, од 
2015. на снагу ступа и пензијска 

реформа, која ће подразумевати теже 
услове за пензионисање, односно дужи 
рад, у складу са европским трендовима. 
Реформа предвиђа три битне измене

Прва је подизање старосне границе 
за жене са 60 на 63 године, док је за 
мушкарце и даље предвиђена граница 
од 65 година. Граница ће се за жене 
померати за шест месеци годишње, 
тако да до 2020. достигне 63 године.

Друга измена, ступа на снагу 
следеће године, јесте увођење казнених 
пенала за превремено пензионисање. 
Код нас у Србији чак 70% мушкараца и 
око 50% жена иде у пензију пре законом 
утврђене старосне границе. Мењаће се 

и минимална старосна граница, и то 
тако да се уместо садашњег решења, 
које предвиђа њено подизање са 54 на 
58 година до 2023.,тај процес убрза. 
Hoвa минимална старосна граница 
биће 60 година за оба пола, а поступним 
подизањем треба да се достигне до 2024. 
Максимално умањење пензије, због 
пенала за превремено пензионисање, 
може износити 20,4%. Казнени пенали 
од 4% на годишњем нивоу су, међу 
најмањима у Европи и преузети су из 
немачког и аустријског законодавства, а 
исто умањење има и суседна Хрватска.

Трећа измена је укидање 
бенефицираног стажа за одређене 
категорије.

И демографија, налаже, не само 

нама већ читавој 
Европи, чија 
популација стари, 
на ове мере. 
И с т р а ж и в а њ а 
говоре да у 
Србији преко 17% 
популације има више од 65. година, док 
ће се за 7 година старије од тога бити 
21% читавог становништва. Ако би се 
овакви трендови наставили, не треба да 
нас изненаде и нова продужења радног 
века, чиме ће пензија за многе будуће 
пензионере бити још даља. Готово 
недостижна.

Зато, браћо пензионери удружимо 
се.         ■  Проф. Др Драган Мунитлак

Пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 
година живота прописаних за 

стицање права на старосну пензију.Износ умањења за превремену пензију максимално може износити 
20,4%.

Када у пензију?
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Састанак је одржан 23. августа 2015. године у Новом 
Бечеју са почетком у 11 сати. Били су присутни 

председници градских и општинских одбора ПУПС-а из 
Баната са председницама актива жена и председницима 
актива младих. На састанку су говорили: народни 
посланик у Скупштини Републике Србије и потпредседник 
ПУПС-а Милан Кораћ, председник Покрајинског одбора 
и потпредседник ПУПС-а Мирослав Р. Шпановић и 
председник Партије Милан Кркобабић.

Председник Партије Милан Кркобабић је рекао да се 
боримо за економски утемељену, организовану и ефикасну 
државу и да ће, ако буде у власти, ПУПС у таквој држави 
бити партија социјалне правде. Указао је и на то да се пре 
годину дана водила дискусија не о томе да ли ће пензија 
бити већа или мања, већ о томе да ли ће пензија уопште и 
бити.

За 90% пензионера у Србији најважније је да је пензија 
сигурна и редовна и да се ми као партија пензионера боримо 
за такву државу, јер СВЕТ ПРИПАДА И НАМА.

                      ■ Нада Марковић

Регионални састанци председника 
ПУПС-а Милана Кркобабића у 

Војводини

БАНАТ

У оквиру кампање „Свет припада и нама” 
председник ПУПС-а Милан Кркобабић је 

одржао састанак у Сремској Митровици 12. септембра 
2015. године са почетком у 11 сати. Састанку су 
присуствовали председници градских и општинских 
одбора ПУПС-а из Срема, са председницама актива 
жена и председницима актива младих.

Председник ПУПС-а је нагласио да је време 
политичког навијања прошло, да је сада време за 
полагање рачуна и да резултати избију у први план. 
Ко их нема – нека иде. Ко их има – капа доле. То је 
неопходно да би земља постала економски утемељена, 
ефикасна, организована и само уз ПУПС – социјално 
праведна. Пензионерима Србије нико ништа није 
узео, сами су и свесно дали допринос фискалној 
консолидацији да би се земља стабилизовала, као што 
су увек давали и 1914, и 1941, и за обнову Црне Горе 
после земљотреса, као и Скопља, и Бања Луке, и увек 
када је било потребно.

Допринос су до сада давали најсиромашнији, али су 
се уморили. ВРЕМЕ ЈЕ ДА УМЕСТО НОГЕ, БОГАТИ 
ПОДМЕТНУ РАМЕ.

У оквиру кампање „Свет припада и 
нама” председник ПУПС-а Милан 

Кркобабић одржао је састанак у Суботици, 
19. септембра 2015. године са почетком 
у 11 сати. Састанку су присуствовали 
председници градских и општинских одбора 
ПУПС-а из Бачке, са председницама актива 
жена и председницима актива младих, као и 
заменик председника Партије Ђуро Перић, 
потпредседник ПУПС-а и председник 
Покрајинског одбора Мирослав Шпановић, 
потпредседници ПУПС-а и народни 
посланици у Скупштини Републике Србије: 
Милан Кораћ и Мира Петровић, председник 
Извршног одбора и народни посланик у 
Скупштини Републике Србије Милорад 
Стошић и потпредседници Извршног одбора: 
Ацо Петровић и Крум Васев и народна 
посланица у Скупштини Републике Србије  
Јелисавета Вељковић.

Председник Партије рекао је да кључни 
основни ставови ПУПС-а остају исти - 
заштита пензија, дугорочна стабилност, 
обезбеђивање сигурности и редовности и то 
кроз суштинску реформу пензијског система 
примерену 21. веку, где у првом плану треба да 
буде редовност и сигурност исплате пензија.

Само та редовност и сигурност, чији је 
гарант држава, могу да буду алтернатива свему 
ономе с чиме ћемо бити суочени. Скоро два 
милиона људи у Србији живи од пензије и ми 
с њима не смемо да се играмо. За ту дугорочну 
стабилност гарант је држава Србија, држава 
која ће бити економски утемељена, добро 
организована, ефикасна и, захваљујући 
ПУПС-у, социјално праведна.

За сам крај је подсетио да у предизборну 
кампању улазимо под слоганом ПРИСТОЈНИ 
ЉУДИ ЗА ПРИСТОЈАН СВЕТ.

жена и председницима актива младих, као и 
заменик председника Партије Ђуро Перић, 

БАЧКА

СРЕМ



Пристојни људи за пристојан свет!



Градски – Општински одбор _______________________________________________

ПРИСТУПНИЦА
Желим да постанем члан Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС)

Име и презиме ______________________________________________________

Датум и место рођења _______________________________________________

ЈМБГ _________________________   бр. л. к. ____________________________

Поштански број и место _____________________________________________

Контакт телефон ________________________ е-маил _____________________

Општински одбори ПУПС Војводине

ПЕНЗИОНЕРИ - У
ЈЕДИНИМО СЕ!

1 НОВИ САД   НИКОЛИЋ ТИХОМИР   063/570-229 
2 СУБОТИЦА   МАРИЋ МАРКО   060/545-4535 
3 БАЧКА ТОПОЛА  БИЛИЋ РАДИВОЈ   064/263-7198
4 МАЛИ ИЂОШ   ШОЉАГА ДЕЈАН   063/596-226
5 СОМБОР   ЕРЕМИЋ ЈАСМИНА   064/222-3643 
6 АПАТИН   СТОЈЧИЋ УРОШ   064/462-9380 
7 ОЏАЦИ   ПОПОВИЋ СЛОБОДАН  064/598-0041 
8 КУЛА    КОВАЧЕВИЋ СРЕТЕН   064/244-0873 
9 СРБОБРАН   НИЋИН ДРАГУТИН   062/195-3387 
10 БАЧ    КОНДИЋ СТАНКО   063/766-1748 
11 БЕЧЕЈ    ГОБЕЛИЋ МИЛИЦА   064/646-3879 
12 ВРБАС    МАРАШ ДАНИЛО   061/618-9804 
13 БАЧКА ПАЛАНКА  ЈОВИЋ БОРИСЛАВ   064/507-1504
14 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  ЧИНЧУРАК ЈАН   063/851-1380 
15 ЖАБАЉ   ВИСЛАВСКИ МИЛИЦА   064/252-1724 
16 ТИТЕЛ     
17 ТЕМЕРИН   ЗОРИЋ МИРКО   062/590-121 
18 КАЊИЖА    
19 СЕНТА    МАНГА МИХАЉ   062/857-8998 
20 АДА    ТОТ ШАНДОР    063/851-5767
21 ЗРЕЊАНИН   ШУЋУРОВИЋ СЛАВКО  063/842-6270 
22 НОВИ БЕЧЕЈ   ЂУРИЧИН СТЕВАН   063/788-0810 
23 НОВА ЦРЊА   УЗБРДОВ ДРАГОЉУБ   064/461-6004 
24 СЕЧАЊ   ШАРЕНАЦ ДУШАН   061/201-1950
25 КИКИНДА   КЕЧА НЕЂО    060/321-4582
26 ЖИТИШТЕ   РИСТИЋ ИРЕНА   064/990-2565
27 ЧОКА    МУТУЦ ЈОВАН    060/155-4143
28 НОВИ КНЕЖЕВАЦ  ВАШТАГ ЈОЖЕФ   063/801-7183
29 ПАНЧЕВО   ШАЛЕТИЋ НЕНАД   064/840-8267
30 ПЛАНДИШТЕ   МИКУЛИЋ ГОРАН   063/713-4291
31 ОПОВО   ТЕРЗИЋ ДРАГО   063/812-7319
32 КОВАЧИЦА   ФОРГИЋ ДРАГА   064/429-0281
33 КОВИН    ЂОКОВИЋ РАДОМИР   060/660-8736
34 АЛИБУНАР   ЋИРИЋ ДАНИЛО   013/641-208
35 ВРШАЦ   ЂУРКОВИЋ МИРКО   060/083-6025
36 БЕЛА ЦРКВА    МИХАЈЛОВИЋ ЗАГОРКА  064/457-7909
37 БЕОЧИН   ИВАНОВИЋ СТЕВАН   063/519-271
38 СР. КАРЛОВЦИ   МИЉЕВИЋ ДАНКА   063/744-3536
39 СР. МИТРОВИЦА  НИКОЛИЋ БОШКО   065/262-5125
40 ШИД    ВИДИЋ НИКОЛА   063/626-394
41 ИРИГ    МИТИЋ ЗОРАН   063/700-0763
42 РУМА    ВАСЕВ КРУМ    063/119-9290
43 СТАРА ПАЗОВА  ГАШИЋ ЗДЕНКО   063/164-0759
44 ИНЂИЈА   РАДЕНОВИЋ ЉУБОМИР  063/501-205
45 ПЕЋИНЦИ   ЋИРИЋ ЈОВАН   065/552-2560


