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Интерна дистрибуција

С р б и ј а 
је датум 
за почетак 
п р е г о в о р а 

са Европском 
унијом давно заслужила, али ЕУ нам на 
том “семафору” дуго држи “ жуто светло”. 
Да ли ћемо у јуну добити “зелено светло”, 
видећемо. Али, с обзиром на дубоку кризу 
у ЕУ и њихово велико колебање око правца 
којим ће ићи, не треба се заносити великим 
очекивањима када су у питању финасијска 
средства из предприступних фондова - каже 
др Јован Кркобабић, потпредседник Владе 
Србије, министар рада, запошљавања и 
социјалне политике и председник ПУПС.

Има ли истине у тврдњама да 
предложени План примене Бриселског 

споразума носи низ нових услова за 
Србију?

Документ који спомињете нисам имао 
прилике да видим. Али, с обзиром на 
досадашње понашање неких чланица ЕУ, 
не 6и ме чудило да добијем ново питање и 
услове, јер је до сада управо то био манир 
наших европских пријатеља. Сматрам да је 
наш преговарачки тим одговоран, одлучан 
и добро припремљен и да неки нови услови 
неће моћи да прођу.

Уколико север КиМ остане чврст у 
одбијању имплементације, шта онда?

Уколико представници четири општине са 
севера КиМ не прихвате споразум из Брисела, 
то ће за последицу имати отварање додатних 

EУ нам дуго држи жуто светло

Др Јован Кркобабић

Реч уредника
Да ли је самосталан изборни наступ 

ПУПС-а у Ковину, успех или неуспех? 
Одговор на ово питање не може бити 
једнозначан, нити експлицитан. Дуже време 
се у стручним и политичким круговима води 
полемика, да ли је бољи самосталан наступ на 
изборима или у коалицијама. Обе стратегије 
имају своје предности и мане. Предности 
су: јачање, стабилизовање и хомогеност 
странке, већи степен ангажовања страначких 
активиста, виши степен задовољства 
унутар странке, боља политичка позиција 
за постизборне комбинације, рејтинг 
странке, као и расположивост квалитетним 
кадровима. Даље, могућност израде и 
спровођења сопственог изборног програма, 
већа појединачна и укупна одговорност 
свих чланова странке, већа транспарентност 
ангажовања и успеха појединих месних 
одбора, општинских и градских, као и на 
нивоу државе. 

Мана је то што у коалицијама једино 
добро пролази главни коалициони партнер. 
Узме највећи део колача, управо од оних који 
су највише допринели укупном изборном 
успеху. Предизборној коалицији, што има 
више чланица, остаје мање политичког 
„плена”. Мана је и што странка у предизборној 
коалицији не зна да ли је и колико је јака. 
Можда је јача него што претпоставља, али 
можда је и много слабија него што показује. 
Такође, не може своје основне циљеве да 

спроведе у дело у потпуности, већ мора да их 
коригује и прилагођава коалицији. Због неког 
члана коалиције, за странку не гласају ни 
њени лојални чланови. ПУПС је политичка 
странка која није политички оријентисана 
ни лево, нити десно, она је странка центра 
и заступа идеологију социјално-економске 
правде.

Када се извагају разлози, за и против 
предизборних коалиција, превагу ипак 
односи самосталан наступ. Први пут је 
ПУПС наступио самостално у Ковину. 
Постигнут је сасвим добар резултат, али 
није остварен политички циљ – цензус. Ако 
се узму у обзир објективни фактори, онда, 
као мала странка, нисмо више ни могли 
постићи. Са субјективног аспекта, могло 
је више и боље. Више је могло са бољим 
изборним програмом, а боље је могло да није 
било изборних неправилности. И управо је 
ово разлог због кога нисмо прешли цензус, 
јер је фалило десетак гласова, а толико је 
управо и поништених листића и других 
неправилности.

Порука је за следеће локалне или 
републичке изборе да, ако идемо самостално, 
морамо више јединства и слоге удружити, 
више пензионера анимирати и ангажовати 
више средстава, како бисмо се заједно 
изборили за много виши социјални ниво у 
Србији.

Др Радослав Пенезић

Интервју са др Јованом Кркобабићем,
председником ПУПС-а и потпредседником

Владе Србије
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проблема. Зато је потребно уложити озбиљан додатни напор 
да се постигне потпуно јединство руководства и народа јер 
је то, заиста, судбоносно питање за будућност земље.

Тврдите да “војвођанску декларацију” треба 
заборавити. Зашто?

У српској Аутономној покрајини Војводини апсолутно 
већински народ  је српски. Националне мањине имају 
широка, загарантована права у свим областима друштвеног 
живота и скоро је немогуће негде наћи сличан пример. 
Декларација, која по свом садржају имплицира стварање 
неке нове српске државе у Србији, јесте неприхватљива. 
Сам српски народ је већ превише фрагментиран и таквим 
потезима би ушао у даље поделе, што се не сме дозволити. 
Ту декларацију треба трајно заборавити.

Постоји ли политичка стабилност у Србији, или 
се можемо надати реконструкцији Владе, односно 
ванредним изборима?

Политичка стабилност или нестабиност по правилу 
је последица економског стања у земљи. Ако ми данас, да 
поменем само један пример, а има их много, имамо више 
од 400.000 хектара врло плодне, а необрађене земље, и 
тако губимо стотине милиона евра, онда постоје врло јасно 
да не можемо говорити о било каквој стабилности, па и 
политичкој, без прецизног планирања економског развоја 
и одговорног трошења средстава. Никаква реконструкција, 
или ванредни избори, без тога не могу дати позитивне 
резултате.

Зашто тврдите да ПУПС “нема шта да реконструише”?

У Влади Србије из ПУПС је само један министар. Ако 
питате шта треба реконструисати, са становишта мог ресора 
одговор је јасан и једноставан: извршити прерасподелу 
средстава у буџету у корист социјално угрожених категорија 
грађана. То је реконструкција за коју се ја залажем.

Чија се реч у Влади највише слуша, Вучићева или 
Дачићева?

Дозволите ми да се мало нашалим. На седницама 
Владе присуствује довољан број министара за доношење 
правоснажних одлука. Оне се по правилу доносе једногласно. 
А да ли сви “слушају” и кога више, а кога мање, морате њих 
питати. Што се мене тиче, ја гласам на основу програма моје 
партије, а слушам сопствену савест.

Током протекле године рејтинг СНС и Вучића је 
знатно скочио. Зашто рејтинг ПУПС не расте? Да ли 
зато што не радите добро?

Ти истраживачи ПУПС-у никада нису дали више од 

једног процента поверења бирачког тела, а када су били 
”посебно расположени” давали би нам свих два одсто. А 
пракса говори да су нам недавно у Ковину, где смо на локалне 
изборе ишли самостално, недостајала 32 гласа да добијемо 
пет пута више од онога што говоре тзв. истраживања. Док 
би са 300 неважећих листића, где је ПУПС заокружен као 
избор, имали седам пута више од онога колико нас мере 
поменути “проценитељи по уговору”.

Зашто Вас истраживачи јавног мњења не виде у 
својим анализама?

То што истраживачи и неки аналитичари не виде ни мене, 
ни ПУПС, значи да имају одређени проблем с диоптријом. 
Бирачи, што је много важније, немају тај проблем, што се 
види и кроз резултате које постижемо.

У сектору у Влади који Ви водите, чини се, има 
највише проблема, јер се незапосленост не смањује?

Министарство које је под мојом ингеренцијом бави се 
социјалном политиком, што значи гладним, инвалидима, 
незапосленим, избеглицама, интерно расељеним лицима, 
ветеранима из различитих ратова, пензионерима и радничком 
класом, која се у великом броју случајева налази у готово 
најамном радном односу. Средства која Министарство 
добија за задовољавање потреба свих ових категорија 
грађана нажалост су недовољна и покривају само минимум 
потреба становништва, које се у високом проценту налази 
испод границе сиромаштва. Као министар и потпредседник 
Владе, трудим се да Министарство којим руководим заиста 
крајње доследно примењује и право и правду, али у овим 
условима је немогуће покрити све потребе које далеко 
надилазе средства којима располаже.

Један од Ваших услова за улазак у Владу био је 
усвајање Закона о социјалном предузетништву. Шта се 
десило с тим?

Влада је у априлу усвојила Предлог закона о социјалном 
предузетништву, који је сада у скупштинској процедури. 
Верујем да ће тај закон бити усвојен до краја јуна, а 
после отклањања противречности и неслагања социјално-
економских партнера, да ће бити донет и нови закон о раду. 
У последњој фази припреме је и закон о штрајку, као и други 
законски прописи који ће бити усвојени до краја ове године.

Колико ће још ПУПС бити партнер ДС и Драгана 
Ђиласа у Београду?

Све док једна коалиција више странака, функционише 
успешно, са евидентном подршком грађана, и док доноси 
одлуке у њихову корист, не треба је мењати. Уколико у току 
свог рада коалиција изневери вољу грађана, донесе одлуке 
супротне њиховом интересу, грађани ће је сами променити.
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Доследност

   100%

“Доследно се држи принципа да пензије прате плате, истрајао на исплати 
једнократне помоћи за оне са најмањим примањима. У процедури је закон 
о социјалном предузетништву, а остаје да се види да ли ће се остварити 
обећање да ће расти пензије чије замрзавање тражи ММФ”.  
  (oцена рада др Јована Кркобабића по анкети листа “Блиц”)
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Видовдан је пренесен из времена пре хришћанства, а 
прихваћен је и у хришћанству. Тог дана православци славе 
Светог великомученика Лазара, који је погинуо у бици 
на Косову Пољу вођеној 15. јуна 1389. године (по старом 
календару).

То је једна од највећих битака 14. века, а по последицама 
које је имала сигурно највећа. Историјски подаци о њој су 
веома оскудни, непоуздани и противречни. Српски извори, 
посебно они настали у крајевима захваћеним битком и 
њеним последицима, садрже више осећања и расположења 
него чињеница. Турски извори су богатији чињеницама, 
заснованим на историографским делима и исказима 
учесника битке и оних који су о томе писали. Византијски 
и западни фрагменти осветљавају само неке моменте, 
углавном последице битке.

Све ово не даје довољно поузданих елемената за сигурну 
реконструкцију битке и начина, тактике којима је вођена. 
У крајњем, све се своди на опис народне песме гуслара 
и народа, па је и Војна 
енциклопедија, описујући 
Косовску битку, подлегла 
томе. Реално, уз помоћ 
аналогије истог раздобља, 
пре свега, Никопољске и 
Ангорске битке, може се 
доћи до веродостојних 
чињеница.

Због тога дозволите и 
мени да после шест стотина 
година изнесем податке који 
се можда први пут јављају 
код нас, док су турски 
извори о томе прецизнији. 
Пре него што кренемо у једну стварну анализу, морамо рећи 
да Србија после Душанове смрти (1355. године) више није 
јединствена држава, већ подељена између великаша у више 
самосталних регија, државних формација.

У сваком случају, Косовски бој је битка у којој је 
учествовало између 60 и 80 хиљада војника. Са турске 
стране – 40 до 50 хиљада, а са српске стране – 25 до 30 
хиљада војника. У опису битке турски извори наводе да 
је погинуло већина војске и оба владара, цар и кнез. То је 
једина битка у којој су погинула оба владара.

Сви се извори слажу да су и кнез Лазар и цар Мурат знали 
кретање противничке војске и на основу тога постројили 
своју војску. Кнез Лазар – на левој обали Лаба, тако да му 
се турска војска налазила на малој низбрдици у односу на 
српску војску, што ће бити веома важно касније, у току 
битке, када српска коњица крене у пробој турског центра. 
Цар Лазар се налазио у центру са оклопљеним витезовима 
и осталим делом (око 12 хиљада) војника. На левом крилу 
Влатко Вуковић, босански војвода који је довео само део 
босанских снага (око 7 хиљада), јер је његов суверен Твртко 
у то време заузимао градове по Далмацији. На десном крилу 
српске војске био је Вук Бранковић са око 10 хиљада војника. 
Очигледно је да су и Лазар и Вук учинили максимум око 
прикупљања војске.

Мурат је своје снаге (20 хиљада војника) постројио у 
центру. На десном крилу био је старији син Бајазит, са око 
15 хиљада војника, претежно јаничара, а на левом крилу 

Јакуб, млађи син, са око 12 хиљада војника.
Обе војске представљале су најбоље војске тадашњег 

света. Нису то били војници из народне песме „Дођ’ Алија 
да је више војске”. Османлијску војску представљали су 
професионални војници јаничари, дисциплинован стајаћи 
састав, чију ефикасност још читава два века неће постићи 
војске на западу. Османлије су, у ствари, као властела 
код Срба, са обвезом учешћа у борбама и то са обученом 
војском. Ту још можемо набројати азапе (пешадија 
наоружана копљима) и акинђије (милиција на коњима) 
које су дејствовале и пробијале се у позадину непријатеља 
и служиле за изнуривање на бојишту. На турској страни 
су учествовали још и турски вазали из Византије и Срби 
поробљени после Маричке битке 1371. године.

Српска војска била је боље наоружана. Оклопљени 
витезови имали су страховиту ударну моћ (данас их можемо 
поредити са оклопним јединицама). Коњ и витез тежили су 
око 500 килограма. Српска пешадија, нижа властела, била 

је боља од турских азапа, 
али у далеко мањем броју. 
Битку су водиле војсковође 
школоване на најбољим 
школама тадашњег света, 
витезови који су познавали 
историју битака и када шта 
треба применити у борби.

Цар Лазар је кренуо у 
битку клином напред, са 
око четири хиљаде српских 
витезова. Две хиљаде тона 
челика и меса ударило је у 
турски центар, разбило га 
и дошло до турског цара 

Мурата. Мурат је погинуо од српског напада, а не на превару 
као што су то чак и турски извори покушали да прикажу, 
што су Срби једва дочекали. Ово разбијање турског центра 
личило је на велику српску победу, па су гласници већ после 
сат битке појурили да јаве радосну вест. Звона у Бечу и 
осталим европским градовима славили су велику српску 
победу на Косову.

 Бајазит, као искусан војсковођа, надјачао је Влатка 
Вуковића и са десног бока ударио у тај клин српске војске 
спречавајући му даљу маневарску способност и почео 
својом масовношћу да наноси огромне губитке српском 
центру. Јаничари су били далеко окретнији од оклопљених 
витезова српских. Јакуб и Вук Бранковић водили су крваву 
битку на левом крилу са огромним губицима. Чињеница 
је да се нико није повукао из битке, него је проглашавање 
Вука Бранковића издајником покушај српског епа да 
оправда неуспех на Косову. Колико је велика погибија била 
на Косову, говори податак из турских извора како је у бици 
погинула већина војске.

Од Косова Поља до Новог Брда има 18 километара 
ваздушном линијом. Ново Брдо Турци освајају 1453. године, 
74 године после Косовског боја. О томе како је кнегиња 
Милица своју ћерку Оливеру 1390. године послала Бајазиту 
у харем и замолила заштиту северних српских граница, штa 
значи десетак и зашто против Турака 400 година није било 
веће побуне српског народа - читаћете у наредном броју   
“Видика”.                                                                              М. Р. Ш.

ВИДОВДАН
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Није праведно штедети на сиротињи

Потпредседник Партије 
уједињених пензионера 

Србије Мирослав Шпановић, који ту странку предводи у 
Војводини, каже да ПУПС не одустаје од својих ставова 
и да неће подржати смањење или замрзавање пензија ако 
таква економска мера буде предложена. Он је истакао да 
су пензије ионако мале, наводећи при том да у Војводини 
91% пензионера издржава или ћерку или сина, или снају 
или зета, а унуке - обавезно. “Пензије се не могу замрзавати 
нити смањивати јер би на нивоу Србије било угрожено 
три милиона људи, а у Војводини око милион” - рекао је 
Шпановић у разговору за новосадски “Дневник”.

“Дошло би до банкрота Србије јер би престао да се продаје 
хлеб, млеко и остало. Дошло би до „геноцида“ најстаријих, 
који би морали да се одрекну и основних лекова које купују. 
ПУПС у Војводини, и на републичком нивоу, неће подржати 
такве мере”. Он је казао да у ПУПС-у врло добро знају да 
је најлакше уштедети на сиротињи. Рачуна да, ако би се од 
десет најбогатијих у Србији узело по милион евра, добило би 
се десет милиона, а да, ако би се од 1,8 милиона пензионера 
узело по десет евра, то је 180 милиона евра годишње. Али 
то није политика социјалне правде за коју се ПУПС залагао 
и за коју се залаже. “Мени је, као председнику покрајинског 
Скупштинског одбора за безбедност, прво и основно да 
људи не умиру од глади у Војводини, а нажалост, имали 
смо таквих случајева. Додуше, откако је ова Скупштина, 
нисмо имали, хвала Богу, ниједан“ - навео је Шпановић, 

који је покрајински посланик. На питање какве мере ПУПС 
предлаже, одговорио је да пара у Србији очигледно има и да 
их треба усмерити на производњу хране.

„Ако постоје паре да се дају разноразним инвеститорима 
који запошљавају по 200-300 људи, 10.000 евра по човеку, 
онда их треба дати тамо где се производи храна“ - навео је 
он и додао да је чињеница да „Фиjaт” доприноси извозу, али 
да је за свако радно место дато по 10.000 евра. Он је оценио 
да би Војводина била “зелена башта” да је сваком сељаку 
који у свом пољопривредном газдинству запошљава двоје, 
троје или петоро, дато само по 3.000 евра. “Како могу богати 
људи куповати „Фијат” из Србије јефтинији 5.000 евра? 
Три хиљаде мању цену им је дао господин Динкић, плус 
не плаћате камату четири-пет посто годишње, него само 
1,9 посто, па још ту уштедите две хиљаде и испадне ауто 
5.000 евра јефтинији” - навео је Шпановић. На питање о 
последицама могућег неслагања о економским мерама, он је 
казао да је његова коалиција СПС-ПУПС-ЈС на републичком 
нивоу по том питању “апсолутно сагласна”, а да за друге “не 
може гарантовати”.

“Ако и дође до избора - па шта! Ми ћемо на те изборе 
изаћи, имамо велики углед и ауторитет у бирачком телу. 
Тај ко би прописао изборе, аутоматски би изгубио 1,8 
милион људи. А ми ћемо им јасно рећи разлоге и знаћемо 
да их привучемо на своју страну“ - казао је потпредседник 
ПУПС-a Мирослав Шпановић.

С. К.

Извод интервјуа са Мирославом Р. Шпановићем,
потпредседником ПУПС-а и председником Покрајинског одбора

22. марта 2013. одржана је седница ОО ПУПС-а Врбаса 
којој су присуствовали потпредседник ПУПС-а Србије и 
председник ПО ПУПС-а Војводине Мирослав Шпановић 
и председница Актива жена ПУПС-а Војводине и члан ИО 
ПУПС-а Србије Милена Жарковић.

Осим прегледа активности ОО ПУПС-а Врбаса и 
финансијског извештаја, посебан акценат је стављен на 
предстојеће партијске и локалне изборе у општини Врбас. Уз 
сагласност председника ПО ПУПС-а Војводине Мирослава 
Шпановића, једногласно је донесена одлука да се партијски 
избори одложе и да се сви страначки капацитети усмере 
на локалне изборе у општини који ће бити одржани 
најкасније у октобру текуће године, а у циљу постизања 
што бољег резултата. С обзиром на све успехе ПУПС-а 
Србије у претходном периоду, ми с правом очекујемо још 
већу подршку грађана који препознају наше напоре у циљу 
побољшања живота свих угрожених слојева друштва.

У наредном периоду, наши активисти ће на терену 
обавештавати и подсећати грађане о свим значајним 
резултатима ПУПС-а Србије, што на републичком, што на 
нивоу општине: да пензије прате плате, предлог закона о 
социјалном предузетништву, повећање пензија, враћање 

општинског суда у Врбас, адаптација радног простора 
филијале ПИО фонда у Врбасу, адаптација зграде ПТТ-а 
и запошљавање седам нових радника који ће попунити 
систематизована радна места захваљујући чему ће се 
у Пошти Врбас рад одвијати несметано и без великих 
потешкоћа које су детектоване у претходним годинама. 
Сви ови успеси наше партије наћи ће се и на пропагандном 
материјалу који ће бити доступан свим грађанима општине.

Као “партија часних намера” и “људи великог срца”, 
организоваћемо бројне хуманитарне акције почевши од 
добровољног давања крви, сакупљања одеће и обуће за 
потребе Црвеног крста, па до прикупљања средстава за 
помоћ најугроженијим појединцима и њиховим породицама 
на територији општине. Актив жена и Актив младих већ 
имају искуства у хуманитарном раду и синхронизовано ће 
наступати на том пољу као и до сада.

Ми смо партија која својим поштењем и својим 
радом на побољшању услова живота привлачи све више 
младих високообразованих људи и један од приоритета је 
укључивање истих у партијске структуре као и изналажење 
могућности за њихово запослење. 

А. М.

ОО ПУПС Врбас

ПУПС - ЗА СВЕ РАДНЕ ЉУДЕ СРБИЈЕ!
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У петак, 1. марта, у Панчеву је одржана седница 
Покрајинског одбора ПУПС-а којој је присуствовао и 
потпредседник Владе Републике Србије и председник 
ПУПС-а др Јован Кркобабић. Председавао је Мирослав 
Шпановић, председник Покрајинског одбора. На седници 
је анализиран рад одбора у Војводини, указано је на 
стање, проблеме и планиране активности. Говорили су 
представници Вршца, Сенте, Суботице, Алибунара, Панчева 
и др. Општа је оцена да ПУПС не бежи од проблема у својим 
срединама и настоји да их у реалним оквирима решава. 
Брига о пензионерима и свим другим социјално угроженим 
категоријама становништва приоритет је у раду свих одбора, 
јер је економска ситуација у земљи веома лоша. О стању 
у Панчеву је говорио Ненад Шалетић, председник ГО. 
Истакао је да странка у Панчеву има преко 2.700 чланова, 
да је после прошлогодишњих избора ушла у градску власт и 
да има два већника, једног одборника и једног саветника. ГО 

Панчева има и Актив жена и Актив омладине, формирао је 
ново удружење пензионера, интензивно и оперативно ради 
на активностима у вези са социјалним предузетништвом 
које на нивоу града координира потпредседник ГО ПУПС 
Панчево Милан Станојковић. У институцијама власти се 
бори за социјалну правду на свим нивоима и промовише 
вредности програма партије.

Скупу су се обратили и представници Актива жена и 
Актива омладине Покрајинског одбора. Активи настоје да 
кроз своје формирање и деловање допринесу омасовљавању 
партије и стицању присталица у овим циљним групама, 
имајући у виду осетљивост положаја и жена и младих у 
нашем друштву.

Када је реч о локалним изборима у неколико општина, 
процена је да странка у већини места треба да на изборима 
учествује самостално. Грађани су препознали доследност 
и некоруптивност представника ПУПС-а, без обзира да ли 

Седница ПО ПУПС-а у Панчеву

Основне карактеристике развоја 
пољопривреде Србије у прошлој 
деценији биле су стагнација и 
урушавање привреде, посебно 
индустрије и пољопривреде. 
Овоме је пресудно допринела 
непланска и друштвено неефикасна 
приватизација, која је утицала на 

физичко уништавање привредних капацитета.
Развој пољопривреде и очување аграрних ресурса је један 

од најважнијих економских циљева Србије. Пољопривреда 
је по свом економском потенцијалу и расположивим 
ресурсима велика шанса Србије. То је могуће остварити 
уз адекватне мере аграрне политике, почевши од повећања 
аграрног буџета, до повољних субвенција и кредита, 
контроле увоза пољопривредних производа ради заштите 
пољопривредних произвођача и прехрамбене индустрије од 
ризика улагања, од негативног утицаја тржишта и монопола 
великих система.

Производња хране, прехрамбена сигурност земље, 
производња сировина за прехрамбену индустрију има 
велики значај за економски развој Србије. Доследно 
спровођење развоја пољопривреде, прехрамбене индустрије 
и развоја села, представља основу убрзаног развоја 
целокупне привреде и значајно доприноси бржем развоју 
осталих грана индустрије. У циљу повећања укупног 
обима и квалитета примарне пољопривредне производње, 
држава треба да обезбеди премије за ратарску, сточарску 
и воћарску производњу и субвенционисано снабдевање 
пољопривредних произвођача репроматеријалом (гориво, 
ђубриво, расаде, саднице, хемикалије и приплодна стока). 

Да би се пољопривредним произвођачима обезбедила 
позиција на тржишту, ради пласмана производа, држава 
треба да подстиче оснивање пољопривредних задруга путем 
којих ће се извршити укрупњавање ситних поседа, ради 
унапређења производње у свим гранама пољопривредне 
и прехрамбене индустрије. Задругарство се у развијеним 
земљама третира као трећи привредни сектор, поред јавног и 

приватног. Посебну важност задружног организовања треба 
видети и у социјалном аспекту, будући да се преко задруга 
у значајној мери може ублажити садашњи тежак економско-
социјални положај средњег и сиромашнијег слоја нашег 
становништва.

Друштво треба да донесе закон о пољопривредним 
задругама, о конверзији друштвене имовине у поседу 
земљорадничких задруга у задружну имовину и обавези 
државе да задругарима врати преосталу имовину или да 
надокнади пун износ средстава задругара уложених у 
предузећа и пољопривредна имања која су приватизована. 
Пореском политиком треба стимулисати развој задругарства 
и пољопривреде и ослободити плаћања царине на увоз 
пољопривредне механизације. 

Последњих година сведоци смо климатских промена, 
што знатно умањује приносе у пољопривреди. Подручје 
Војводине представља идеалне услове за наводњавање, 
коришћењем вода река Дунава, Саве, Тисе, Тамиша, 
Бегеја, Нере, Босута и обилне каналске мреже. Поред ових 
идеалних услова за наводњавање земљишта, у Војводини 
се наводњава свега 3% пољопривредне површине, а има 
услова за наводњавање милон хектара. Најудаљенија 
парцела од извора воде износи у просеку 23 километра. Ако 
би се искористили услови за наводњавање, пољопривредни 
приноси би се повећали за 70 процената. 

Оно што забрињава у Војводини јесте да се не обрађује 
400.000 хектара плодног земљишта и што поједина села 
остају без радно способног становништва. Ово се дешава 
јер нема адекватне политике у области пољопривредне 
производње и мера државе за рентабилну пољопривредну 
производњу. Да би се ово променило држава мора да усвоји 
дугорочну аграрну политику, стабилне и гарантоване цене 
и откуп пољопривредних производа, што ће стимулисати 
младе да остају на селу и да се баве пољопривредном 
производњом.

Милан Кораћ
потпредседник ПУПС-а

Развој пољопривреде
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су у власти или опозицији, верују у програм 
социјалне правде и морални и економски 
опоравак друштва кроз програм ПУПС-а.

У односу на прошлогодишње изборе и 
коалиционе споразуме, искуство је показало 
да значајан број гласова и стабилно бирачко 
тело партије нису адекватно уважени од 
стране коалиционих партнера. То се посебно 
односи на град Панчево, што је нагласио 
председник Кркобабић у свом обраћању 
окупљенима. Из тог разлога, убудуће се 
неће долазити у ситуацију «да вам партнери 
нешто дају», већ ће се ПУПС борити за оно 
што му припада. Тако ће се приступити 
наредним локалним изборима, али и свим 
осталим.

„Превасходни задатак наше партије јесте 
борба против сиромаштва, борба за преживљавање у 
овим тешким економским, социјалним, политичким, па 
и моралним временима, да омогућимо преживљавање 
најугроженијим категоријама грађана. Ту смо и постигли 
неке резултате. Не можемо рећи да су нам у потпуности 
испуњене све жеље и захтеви, али, сталним притиском и 

указивањем, сталним подсећањем одређених 
владајућих структура у овој земљи, 
водећих партија, натерали смо их да почну 
да размишљају у односу на размишљања 
која су им била присутна као владајућа 
последњих 10-15 година” - рекао је др Јован 
Кркобабић. Скренуо је пажњу партијским 
функционерима да се неће одустати од битке 
за заштиту пензионера. „Због тога се вреди 
борити и залагати да се ситуација колико је 
могуће поправи. Ако не може да се поправи, 
онда да се одржи на нивоу на коме је, јер је 
криза изузетно дубока, земља је у рецесији, 
привреда не ради и притисака је углавном 
у овој категорији. Ми бијемо битку да се 
стечена права не доведу у питање. Oдбио сам 

одмах сваки разговор на ту тему. Дакле, нема 
дирања у стечена права” - нагласио је Кркобабић.

Након седнице Покрајинског одбора, председник 
ПУПС-а имао је састанак са представницима града Панчева 
на челу са замеником градоначелника Сашом Павловим, а 
остали учесници су организовано посетили „Сланинијаду” 
у Качареву.                                                                       Н. Ш.

База пре свега
На политичком тржишту постоји велики број 

информативних гласила са информацијама које нису корисне 
свим партијским опцијама. Отуда се намеће потреба за 
интерном информативном активношћу на локалном нивоу 
која је намењена циљној популацији гласачког тела. Основни 
циљ и сврха информативног гласила уопште, а поготову 
партијског, је да читалачки аудиторијум добије садржајно 
кратке, потпуне и што је најважније корисне податке у циљу 
позитивног деловања.

Градски одбор ПУПС Нови Сад је, у изборној 2012. 
год., издао шест бројева информативног листа “ПОГЛЕД“, 
и један број ове године пре ускршњих и мајских празника, 
при чему смо стекли позитивно искуство и резултате 
који су плод свеобухватне комуникације са бирачима. Из 
тога проистиче закључак да би требало што већу пажњу 
посветити основним организационим јединицима. Ако 
на том нивоу појачамо информативно деловање, а затим 
акционо и организационо оспособљавање постићи ћемо 
виши ниво свести и мотивације свих гласача наше циљне 
групе.

Избори, чини се, тек што су прошли, а увелико је 
кренула прича о новим изборима, без реалне основе. Знамо 
да стицај различитих околности производи нове моменте, 
али нама још увек одзвања у ушима гомила силних обећања, 
халабука и манипулација бирачима од стране појединих 
партија. Изнад свега, још нам се врти у глави од цифре 
утрошеног новца пореских обвезника и осталих трошкова 
на рачун радника и сиротиње, а да не спомињемо силне 
губитке због застоја привреде и државне администрације 
током готово два месеца изборне кампање. Свако ко иоле 
позитивно размишља требало би да се запита да ли је све 
то неопходно и коме таква демократија користи. Верујем да 
ће се и читаоци овог текста сложити са констатацијом да 
нема среће у новим изборима, ако подсетим на чињеницу 
из програма да ниједна партија ни странка не ради оно што 
је обећала бирачима, сем ПУПС-а који доследно извршава 
дата обећања. 

Но избори су коначно тема која стално заокупља пажњу 
свих политичара, а посебно опозиционих странака, углавном 
непотребно. После бурног и стресног периода пуног 
напетости и нервозе од компоновања и прекомпоновања 
власти, тек смо почели нешто да радимо, и партијски и 
институционално, на свим нивоима.

Новосадски градски одбор ПУПС-а је једногласно 
усвојио оперативни план рада за наредни период и по том 
програму се одвија организација и конституисање у неколико 
месних одбора колико је преостало од 46 месних заједница. 
Истовремено спроводи се обука и припрема активиста по 
месним организацијама, као и анкетирање у циљу нових 
сазнања и повећања броја чланова као и симпатизера наше 
партије. Такође су дефинисани концепција и разговори 
на будућим скуповима месних организација и трибина 
на нивоу градске организације која ће потврдити ниво 
квалитета и програмску оспособљеност за изборни резултат 
и опредељење. Оперативни програм садржи и акцију 
омасовљавања партије под називом “Минимум сто чланова 
свака месна организација“, а у току су и избори за савете 
месних заједница где смо активно укључени.

Актив жена обавља већ неке послове на организовању 
помоћи сиромашним грађанима и деци, а актив младих 
ће се врло брзо укључити у послове на тему социјалног 
предузетништва и запошљавања јер од тога очекујемо 
решење многих проблема из те области. Иначе, у многим 
месним заједницама су у току комунални радови као што је 
оспособљавање уличних саобраћајница, тротоара, водовода 
и канализације, припреме за организацију будућих клубова 
пензионера, решавање проблема у установама безбедности, 
здравства, школства, социјалне заштите и помоћи социјално 
угроженим породицама.

Зато треба организовати и прилагодити информисаност 
људима из базе, где је најјача инфраструктура партије, јер 
партија без базе је исто што и дрво без корена.

Т. Н.

Омладинци ПУПС Панчево
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Путујући Војводином на састанке ПУПС-а, на више 
места чланице актива жена изразиле су жељу да се чешће 
састајемо. Чујемо се телефоном често, активи ми се јављају 
за савет и инструкције у раду. Покушавам да им приближим 
или појасним задатке актива жена, почнем да набрајам 
наше обавезе, али и начинe дружења и забаве. Прва која ме 
је пресекла у дискусији била је госпођа Анђелка из Бачке 
Паланке која је рекла да хоће забаву и дружење уз музику. 
Предлог сам прихватила и пренела већини актива који су 
били за!

Актив жена Сремских Карловаца решио је да то и 
спроведе у дело. Са овом иницијативом упознале смо и 
председника Покрајинског одбора г. Шпановића, који нас 
је спремно подржао. Тако смо 13. априла 2013. године 
у Сремским Карловцима на чарди “Стари Дунав” нашу 
замисао спровеле у дело. Позвале смо не само активе жена 
него све општинске одборе. Позвале смо Срем, већи део 
одбора из Бачке и жене из Баната. На наше целовечерње 
дружење дошло је 62 члана ПУПС-а. Нашим драгим 
гостима се веома допала целокупна атмосфера: ресторан, 
храна, музика и дружење, тако да су обећале да ће покушати 
да направе слично дружење и у својим срединама.

На оваквим скуповима се чују разни добри предлози за 
будући свакодневни рад у органима странке и међу нашим 
гласачким телом. И оно не мање битно: сви смо се лепо 
провели и забавили и међу собом још боље упознали!

Ј. В.

Сремски Карловци
Актив жена Градског одбора ПУПС-а Зрењанин у току 

ове године спровео је низ активности из разних области 
друштвених делатности од којих истичемо следеће:

- одржана су предавања из домена здраве хране и о 
исхрани по рецептурама старе банатске кухиње, о сликарству 
и изложбама сликара Здравка Мандића, о 125 година женске 
атлетике, о медицини и масажи и природном лечењу душе 
и тела;

- организоване су две једнодневне екскурзије у Кањижу 
и Сегедин, а Актив жена је присуствовао и редовној 
конференцији Фонда “Борка Вучић”;

- преко Удружења пензионера града Зрењанина Актив 
жена је учествовао у дружењу са пензионерима у МЗ 
Орловат, Елемир, Стајићево, Ботош, МЗ “Жарко Зрењанин” 
и МЗ “Сава Ковачевић” (након ових дружења учлањен је 
већи број нових чланова ПУПС-а);

- у креативној радионици отпочео је рад сликарском 
техником декупаж.

Рад Актива жена ГО ПУПС-а Зрењанин карактерише 
озбиљан, разноврстан и динамичан рад што врло позитивно 
утиче на повећање броја чланства ПУПС-а.

Управо овакав мобилизаторски рад може да служи за 
пример многим активима жена ПУПС-а у Војводини.

С. Б.

Коалиција  СПС-ПУПС-ЈС организовала је 7. марта 
у амфитеатру Отвореног универзитета у Суботици 
трибину поводом Дана жена, под називом “Жена 21. 
века”. Предавачи су били социолог проф. др Бранко Баљ 
са Економског факултета  и психолог Бранка Бешлић из 
Центра за социјални рад. Председник Градског одбора 
ПУПС-а Марко Марић је са поносом нагласио чињеницу да 
чланство ове странке чини чак 70 одсто жена, уз напомену 

да жене свакодневно треба да се уважавају, а не само један 
дан у години и да без припадница лепшег пола ниједно 
друштво не може да опстане. Додао је да ће коалиција 
у наредним годинама чинити све како би жене у нашем 
граду и држави имале најважније место што и заслужују, 
јер би без њих стварност била још тежа него што јесте. 

Обележавање 8. марта настављено је на градском тргу у 
Суботици, пригодним поклонима окарактерисаним као мали 
знак пажње који су дељени суграђанкама. Потпредседник 
ГО ПУПС-а у Суботици и одборник градског парламента 
Наташа Муришић истакла је да  овакве акције имају за циљ 
подизање свести о положају жена данас. “Жена 21. века је 
јако запослена и под великим стресом. Ми, жене у политици, 
треба да подижемо свест о правима жена и да говоримо о 
ономе у чему су жене ускраћене у модерном добу”, рекла је 
Муришићева.                                                                      Н. М.

Актив жена ПУПС-а

Зрењанин

Трибина “Жена 21. века” у Суботици

Мали знаци пажње 
Суботичанкама 
од актива жена 

ПУПС-а 

Промоција на 
градском тргу 

у Суботици
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“Организација партије на локалном нивоу” - ово је 
незаобилазни задатак који страначке вође и организатори 
треба да имају на уму када траже начин да изграде успешну 
политичку странку. Значајан део страначког времена, 
пажње и новца требало би да је усмерен на локални ниво. 
Коначно, снага и стабилност политичке странке и успех 
њених кандидата на сваком нивоу блиско су повезани са 
бројем активних, мотивисаних чланова странке и њених 
симпатизера на локалном нивоу.

Локална база политичке странке, баш као и корен дрвета, 
мора бити јака уколико странка жели да расте и успе. Иако 
вође странке схватају значај грађења странке на локалном 
нивоу, у пракси не раде сви у складу са тим и не доприносе 
у потпуности демократском процесу. Често је резултат 
тога да странка постаје неконкурентна и неспособна да 
преузме власт. Вође странке и организатори не смеју да 
забораве важност појединца – члана странке. Вође странака, 
без обзира на то колико елоквентни и паметни били, 

предодређени су за маргиналне позиције у политичком 
животу ако немају чланство. Уколико странка жели да буде 
стварно демократска, вође странака себи не могу дозволити 
да забораве да крајњи ауторитет за стварање програмских 
поставки јесте, и увек треба да буде, само чланство странке.

Иако се структура странке може разликовати, типичан 
организациони модел подразумева одборе странке у 
распону од државног до локалног нивоа. Странка мора 
имати добре канале комуникације не само од локалног ка 
државном нивоу, већ и у обрнутом смеру. Да би били прави 
представници странке на терену, локални организатори 
морају добијати поуздане и редовне информације из вођства 
странке, а то јесу: информације о ставу странке о одређеним 
питањима; савет за однос према тешким и контраверзним 
питањима и најновије информације о политичком догађају 
и развоју унутар странке парламента.

Н. К.

Актив младих ПУПС

Трибина “Организација партије на локалном нивоу”
у Кикинди

Млади ПУПС–а Војводине су у оквиру својих редовних 
активности у протеклом периоду активно радили на 
омасовљавању партије и оформљавању нових актива младих 
по месним одборима.

Представници младих ПУПС–а за Војводину 
учествовали су на свим састанцима Покрајинског одбора по 
регионима у Војводини (Срем, Пећинци; Банат, Зрењанин; 
Бачка, Нови Сад) и на њима узели активно учешће у раду. 
Тако је договорено да се у неколико општинских одбора, 
у којима још нису формирани активи младих, то што пре 
учини, како би што већи број младих људи био укључен у 
рад наше партије.

Млади су препознали политику ПУПС-а као једну од 
најпоштенијих, најдоследнијих и најодговорнијих чинилаца 
у политичком животу Србије.

Морамо похвалити рад Актива младих у Суботици (на 
челу са Габријелом Секереш Леваи), Сремским Карловцима 
(на челу са Јеленом Милуновић), Сомбору (на челу са 
Јасмином Еремић), Панчеву (на челу са Маријом Вукотић 
Крунић), Врбасу (на челу са Александром Марашем) итд..

Активности се настављају. Имали смо веома посећен и 
прихваћен Актив младих у Вршцу. У протеклом периоду 
формирани су активи у Темерину, Ковину, Бачкој Паланци, 
Новој Црњи.

Интерес младих за приступ ПУПС-у не сме да буде 
само запошљавање. То јесте један од најважнијих животних 
интереса сваког младог човека, али само запошљавање не 
значи много уколико послодавац не испуни све законске 
обавезе у погледу плаћања доприноса и пореза.

Млади у склопу наше партије, заједно са старијим 
колегама, морају се изборити да не раде за загарантовани 
лични доходак, већ да их послодавац исплаћује онолико 
колико су стварно зарадили. Један од задатака странке, а 
самим тим и нас младих, јесте да се зараде у јавном сектору 
и пензије не могу смањивати и замрзавати већ да се морају 
усклађивати са законским прописима.

Уколико препознајете свој интерес у овим циљевима 
младих ПУПС-а, прикључите нам се ради заједничке борбе 
за лепшу будућност.

Д. Д.

Младост и искуство - добитна комбинација

„МЛАДИ, ИМАТЕ ШАНСЕ У НАШОЈ ПАРТИЈИ.
ЗАТО НЕ ТРЕБА ДА НАС ПРАТИТЕ, ВЕЋ ДА СЕ 

АКТИВНО УКЉУЧИТЕ У РАД СА ЦИЉЕМ МЕЊАЊА 
НАШЕ СТВАРНОСТИ.”

Актив младих 
ПУПС у акцији
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Актив младих ПУПС-а

У складу са основним циљевима и задацима на даљем 
омасовљавању и структурним променама у оквиру ПУПС-a 
- да ПУПС постане партија свих грађана без обзира на 
старосну, националну и верску припадност - у општинској 
oрганизацији ПУПС-a Вршац, 14. aприла 2013. године 
формиран је Актив младих. На одржаној Конститутивној 
седници присуство младих било је веома велико. Не баш 
мала сала била је испуњена до последњег места, што доказује 
да је све више младих људи у програму ПУПС-а препознало 
одређене вредности које су у складу са њиховим животним 
опредељењима и циљевима, као и да политика социјалне 
заштите свих грађана који води ПУПС представља одраз 
стварних потреба.

Припремне радње на успешном одржавању ове седнице 
биле су садржајне и континуиране уз ангажовање свих 
чланова општинске организације ПУПС-а Вршац.

Седници су присуствовали и својим учешћем допринели 
успешности њеног рада Драги Видојевић, председник ИО 
ПУПС-а, Ненад Шалетић, потпредседник ПО ПУПС-а, 
Драгана Даниловић, председник Актива младих ПО 
ПУПС-а, Наташа Мидић, председник ГО Актива младих 
Нови Сад, Нада Марков, секретар ПО ПУПС-а, Петар 
Марков, председник ГО Београд – Стари Град, Давид 
Форцан, председник Актива младих Београд - општина 
Звездара, Александар Винћилов, директор филијале Завода 
за запошљавање Вршац, као и други гости из Београда и 

Новог Сада.
Председник ОО ПУПС-а Вршац Мирко Ђурковић 

поздравио је присутне госте, чланове ОО ПУПС-а Вршац и 
све чланове Актива младих и дао кратак приказ досадашњег 
рада, програм рада, као и циљеве и задатке ПУПС-а. Сама 
седница имала је веома конструктиван ток са разматрањем 
значајних питања из домена рада и програма ПУПС-а уз 
активно учешће присутних младих чланова ПУПС-а.

За председника Актива младих изабрана је Николина 
Радак, запослена као саветник за животно осигурање у ДДОР 
Нови Сад. Новоизабрана председница се у свом поздравном 
говору захвалила на избору обећавши да ће настојати да, 
уз помоћ свих чланова, оствари даље проширење Актива 
младих, као и реализацију свих задатака из програма 
ПУПС-а.

Избор потпредседника и секретара извршиће се на 
следећој седници Актива младих.

Драги Видојевић пожелео је успешан рад Активу са 
жељом да се што више омасове и буду наследници сада 
постојећег руководства ПУПС-а.

На крају седнице подељене су чланске карте ПУПС-а 
члановима Актива младих.

Рад седнице пратиле су телевизије „Банат” и „Лав” 
из Вршца, које су прилоге емитовале у „Дневнику” и 
„Журналу”, а репортажу у посебној емисији.

М. Ђ.

Оснивање актива младих у Вршцу

На седници Скупштине Општинског одбора ПУПС-а 
Темерин, која је одржана 18. фебруара 2013. године у Старом 
Ђурђеву, формиран је Актив младих, а за председника је 
изабрана Силвија Лончаревић која је добијањем те функције 
постала и потпредседник Општинског одбора ПУПС-а 
Темерин. Силвија се одмах веома активно укључила у 
рад партије прикупљањем чланарине и учлањењем нових 
чланова. Оснивање Актива младих је веома значајно за рад 

партије и општинског одбора и из тог разлога оправдано 
очекујемо значајне резултате.

Коментари чланства на први број листа „Видик” веома 
су позитивни, задовољни смо текстовима који су објављени, 
а и квалитет штампе је изузетан, те из тих разлога заслужује 
све похвале. Мислимо да су теме које су обухваћене праве 
и да ћемо овим путем на прави начин осликати рад наше 
странке.             М. З.

Темерин

НАЈСТАРИЈА КУЋА
ПОД МАНСАРДОМ
(СРЕМСКИ КУТАК)

РЕСТОРАН

Сремски Карловци
Митрополита Стратимировића 2

Тел. 021 884 140
063 866 05 45, 063 545 641

www.karom.info, ikaam2@gmail.com
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Општински одбор ПУПС-а Темерин је дана 18. фебруара 
2013. године одржао редовну Изборну Скупштину на којој 
су, као гости били присутни господин Мирослав Шпановић, 
председник Покрајинског одбора ПУПС-а и потпредседник 
ПУПС-а господин Милан Кораћ. На скупштини је биран 
председник, три потпредседника, чланови Скупштине, 
Надзорне и Дисциплинске комисије.

За председника ОО ПУПС-а Темерин изабран је Мирко 
Зорић из Сирига, који је члан ПУПС-а од самог оснивања и 
који је активно учествовао у раду Општинског одбора.

За потпредседнике су изабрани Драгомир Кљајић из 
Бачког Јарка и Петар Копитовић из Темерина, исто тако 
чланови ПУПС-а Општинског одбора Темерин од самог 
оснивања партије, као и Силвија Лончаревић, председница 
Актива младих. Сви предложени једногласно су изабрани 
и једногласно прихваћени од стране Скупштине. Након 
Скупштине председник и потпредседници су се договорили 
о активностима за наредни период, а између осталог је 
договорено да се сваке среде од 10 до 12 часова одржавају 

дежурства у просторијама ОУП-а Темерин (Новосадска 
314). На тим састанцима и дружењима договаране су пре 
свега активности око активирања рада по месним одборима. 
Тако су договорени и одржани избори у два месна одбора, у 
МО Старо Ђурђево, где је за председника изабран Радослав 
Пилић, и у МО Бачки Јарак где је Драгомир Кљајић изабран 
за председника. У преостала два месна одбора, у Сиригу и 
Темерину, заказани су избори који ће се ускоро одржати.

У периоду од 18. фебруара 2013. године до данас 
одржана су два састанка Општинског одбора Темерин на 
којима се расправљало о актуелним дешавањима у општини, 
а понајвише о помоћи најугроженијим пензионерима која је 
први пут предвиђена планом у буџету Општине Темерин. 
Наравно, ни ове године се то не би десило да нисмо уз помоћ 
наших коалиционих партнера и нашег одборника захтевали 
да се такав вид једнократне помоћи прихвати на Скупштини 
oпштине Темерин и уврсти у буџет.

М. З.

Због превремених локалних избора тј. избора за 
одборнике СО Оџаци, који су одржани 21. јануара 2010. 
године, у овој општини сваке друге године се одржавају  
избори. Од избора одржаних маја 2008. године, ПУПС је 
одборничка партија и од тада непрекидно има одборника у 
Скупштини општине Оџаци.

Поновни редовни избори за одборнике Скупштине 
општине биће одржани најкасније у јануару 2014. године. 
То је разлог зашто се Општински одбор странке у Оџацима 
налази у пуној мобилности и активностима предизборне 
кампање.

ОО ПУПС-а Оџаци одржао је састанак на коме је усвојен 
материјал: ,,Анализа реализације циљева формирања 
ПУПС-а у општини Оџаци”. У материјалу је дат хронолошки 
преглед формирања странке Оџацима, циљеви и постигнути 
резултати. Оцењени су успеси, али је и указано шта су биле 
слабости у раду, на нивоу странке као и у коалицији са 
партнерима у власти. На састанку је донет закључак да се у 
мају одржи заједнички састанак ОО ПУПС-а са оснивачима 
партије у општини Оџаци и са свим бившим председницима  
Општинског одбора.

Уколико буде постигнут договор и сагласност око његовог 
даљег деловања, следећи корак биће одржавање састанка 
Општинског одбора, оснивача ПУПС-а у општини Оџаци 
и Управног одбора Општинског удружења пензионера. На 
овом састанку биће оцењено  колико је ПУПС, као странка 

коју је основала организација пензионера, допринео 
побољшању социјално-економског положаја пензионера. 
Посебно ће бити оцењено колико је ОО ПУПС Оџаци  и 
одборник ПУПС-а, који је од 2008. године на функцији 
заменика председника СО Оџаци, допринео и колико су 
реализовани задаци и циљеви формирања партије и дата 
предизборна обећања. На овом састанку разговараће се и о 
програму за који би се странка у наредном периоду залагала.

Након тога ишло би се на састанке, по месним 
заједницама, месним одборима ПУПС-а и месним 
организацијама пензионера, а потом би уследиле трибине 
по свим месним заједницама.

После ових активности организоваћемо изборе у 
Општинској организацији ПУПС-а. С обзиром да нам се у 
минулом периоду прикључио велики број нових чланова, 
а међу њима и велики број веома угледних бивших 
привредника и људи који су заузимали веома значајне 
функције у политичком животу општине, логично је да их 
треба укључити да буду веома страначки активни.

Након избора у странци у општини Оџаци сачинили 
бисмо акциони план предизборне кампање. Садашње 
опредељење Општинског одбора ПУПС-а је да на следеће 
изборе за одборнике Скупштине општине Оџаци, идемо 
самостално како бисмо измерили колико имамо утемељење 
међу пензионерима и другим социјално угроженим 
категоријама друштва.            Д. С.

Општина Пећинци спада у ред развијених општина на 
територији Војводине. У новом општинском руководству 
значајну улогу заузима и ОО ПУПС-а Пећинци.

Нове акције и иницијативе за квалитетнији и лепши 
живот становника су свакодневница. Један од дугогодишњих 
проблема је било Удружење пензионера на чији рад је стизао 
све већи број жалби. Због тога је на иницијативу ОО ПУПС-а 
Пећинци, а уз огромну подршку преседника Општине Саве 

Цојчић и преседника Скупштине Николе Радосављевића 
основано ново Удружење пензионера ”Пећинци 2012”. 
Велики број чланова ПУПС-а је узео учешће у раду новог 
удружења. Њиховим залагањем, лако су формирали месни 
одбор удружења са завидним бројем учлањених пензионера.

Ентузијазам и жеља за радом нису остали незапажени. 
На иницијативу СО Пећинци покренут је пројекат 
“Достојанствен живот у старости”. Носилац тог пројекта 

Изборна Скупштина у ОО Темерин

Оџачани у предизборној кампањи

ПУПС Војводине

Пролеће у Пећинцима - цветају акције ПУПС-а
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ПУПС Војводине

Доласком на чело ЈП Радио Шид, Николе Видића, 
бившег истакнутог новинара многих београдских редакција 
(иначе и председника ОО ПУПС-а у Шиду) пословна клима 
се умногоме изменила у једној од најстаријих радио станица 
на подручју Војводине. Претходних година нагомилани су 
многи дугови, а доста пројеката, који су били неопходни 
да би се побољшало стање у овом јавном предузећу, 
није остварено. То је налагало хитне мере да би се стање 
нормализовало и да би улога Радио Шида као регионалне 
радио станице која емитује програм на три језика постала 
препознатљива.

„Одмах по доласку на чело Радио Шида суочио сам се 
са низом тешкоћа. У првом реду оне су се огледале у тешкој 
финансијско-материјалној ситуацији. Заједно са својим 
сарадницима и уз помоћ локалне самоуправе предузели смо 
низ мера и пројеката који су за само неколико месеци знатно 
побољшали стање у нашој радио станици.

Ту пре свега мислим на редовну исплату личних 
доходака, као и измирење обавеза према нашим пословним 
партнерима. Иако је ситуација још увек далеко од оне коју 
желимо да остваримо, мислим да смо на најбољем путу да 
нашу регионалну радио станицу доводемо у ред најбољих, 
не само у Војводини него и у Србији” - истиче Видић, 
напомињући да ће ових месеци бити реализовано низ 
пројеката који за циљ имају побољшање како материјалног 
положаја тако и програмских остварења. Према његовим 
речима, посебна пажња биће усмерена ка што бољем 
положају КДС-а (кабловске телевизије која делује у оквиру 
Радио Шида), а оно што ће посебно обрадовати, како 
слушаоце Радио Шида, тако и кориснике КДС-а, јесте најава 
новог ТВ сигнала, односно телевизијског програма, који би 
се реализовао кроз КДС и који би припремали новинари 
Радио Шида.

П. В. 

Општински одбор ПУПС Опово на седници одржаној 3. 
априла 2013. године усвојио је сва документа која су била 
на дневном реду. Седници је присуствовао и председник ГО 
ПУПС Панчево г. Ненад Шалетић.

Општински одбор је у сарадњи са Домом здравља у 
Опову на дневном реду имао и питање Актива жена и у том 
контексту питање укључивања жена у акцију скрининга 
(раног откривања рака дојке) мамографским прегледом. 
Након седнице Општинског одбора обављени су разговори 
са женама старости од 50 до 69 година и сачињени спискови 
који су обухватили 61 жену. Акција је вођена у сарадњи са 
Удружењем пензионера а преглед је бесплатан. На основу 
наших спискова Дом здравља ће направити распоред 

прегледа и жене позивати на преглед.
Поред овог, наша организација је у току предизборне 

активности истицала своје залагање да се (с обзиром да је 
велики број наших чланова са веома малим примањима) 
у Дому здравља обезбеди бесплатан специјалистички 
преглед свих становника општине. Успели смо да се у 
буџету општине нађу средства за ту намену. Међутим до 
27. марта, наше залагање није наишло на одговор, те смо 
захтевали од Управног одбора (на чијем је челу наш члан) 
да донесе одлуку о ангажовању специјалиста. Обезбеђени 
су: интерниста–кардиолог, неуролог, рендген дијагностичар, 
биохемија, мамографија, ортопед и офтамолог.

М. С.

је новоосновано удружење пензионера “Пећинци 2012”, а 
партнери су Црвени Крст Пећинци, удружење “Нова Дуга” и 
Центар за социјални рад. Циљ пројекта је оснивање дневних 
боравака за стара и немоћна лица у свим местима општине 
Пећинци. У њима би била пружана медицинска и друга 
помоћ, а у плану су и народне кухиње.

ОО ПУПС-а Пећинци је 19. априла 2013. одржао другу 
Седницу ОО ПУПС-а Пећинци. Поред анализе досадашњег 
рада и планова за будућност, било је речи и о активности 
појединих чланова. На основу рада, а у складу са Статутом 
ПУПС-а из ОО ПУПС-а су искључена три неактивна члана 
и извршена је допуна, за сада са једним чланом. Нови 
члан Општинског одбора је дугогодишњи члан ПУПС-а 
Мирослава Петровић, учитељица у пензији.

Због изузетног залагања и квалитетног рада, похваљена 
је подпреседница ОО ПУПС-а Пећинци и председница 
Актива жена Љубица Арсеновић. Сам Актив жена је за 
12. мај организовао трибину на отвореном за чланове и 
симпатизере ПУПС- а. Тако се након зимске паузе наставља 
дружење и промоција партије.

И нови часопис ПО ПУПС-а “ВИДИК” је у Пећинцима 
дочекан са одушевљењем. Чланство ПУПС-а воли да буде 

информисано о акцијама и успесима наше партије - а имамо 
се чиме и хвалити!

Преседница МО ПУПС Попинци, Ангелина Марковић, 
хвалила је часопис:

“Пошто сам релативно нов члан партије и жељна сваке 
информације везане за ПУПС, први број “ВИДИКА” сам 
прочитала у једном даху. Велики број новости и успеха 
ПУПС-а је изнет у јавност. Сада сам још поноснија што 
сам део јаке и моћне партије, која је испунила сва своја 
предизборна обећања и која заиста брине о свом народу”.

Павле Спасојевић, члан МО ПУПС-а Доњи Товарник 
каже: ”Члан сам ПУПС-а већ годинама, знам све успехе и 
програм наше партије. Ипак, није ми лако да на кратак и 
сажет начин другима све то пренесем. Зато сам пресрећан 
што је покренут “ВИДИК”. Сада пријатељима само поделим 
по примерак часописа и сами се информишу о снази и 
величини ПУПС-а”.

У Општинском одбору ПУПС-а Пећинци нема стајања. 
Сваки дан се покрећу нове иницијативе и озбиљно се ради. 
Под будним оком преседника ПУПС-а Пећинци Јована 
Ћирића, партија јача, расте и шири се.

Љ. Ш.

Успешно пословање ЈП Радио Шид:
регионални радио испунио своју улогу

Активност ОО ПУПС Опово
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Празници Свети Трифун  (који славе православни 
верници) и/или Свети Валентин (који је део западне 
традиције) обележавају се истовремено, као заштитници 
искрене љубави свих хришћана. 

Српска православна црква Светог Трифуна слави као 
великомученика, који је страдао за хришћанску веру, не 
искључујући његов значај и као заштитника брачне љубави 
и верности, које су део хришћанске проповеди.

Према хришћанском учењу, брачна љубав је у равни 
љубави према Богу, о чему у својим делима најбоље сведоче 
Христови великомученици, међу којима је и Свети Трифун. 

Верује се да Свети Трифун штити села и насеља од 

града и поплава, односно, да је чувар винограда и других 
усева од разних штеточина. У виноградарским крајевима 
Војводине, Шумадије и Поморавља то је највећи винарско-
виноградарски празник јер је Свети Трифун заштитиник и 
слава виноградара и гостионичара. 

Градски одбор ПУПС-а у Суботици је уз подршку 
СПС-а и ЈС-а обележио дан Св. Трифуна и Св. Валентина, 
14. фебруар, песничком вечери под називом „Вече вина 
и љубави”. У предивној поезији наших песника Софије 
Гердијан и Душка Крмпотића, уз музичку пратњу, уживало 
се до касних сати.

Н. М.

Наши противници шире неистине да је ПУПС партија 
старих људи. То је класична партија социјално угрожених 
свих узраста. Од деведесетих година до данас слушамо како 
ћемо изаћи из кризе, а да притом нико није поменуо да се 
из сваког таквог стања излази само радом и зато желим да 
истакнем да они који су на лединама направили фабрике, 
комбинате и др. могу и сада да помогну да се изађе из кризе.

На много наших врата закуцала је глад, немаштина, 
хладноћа, неизвесност, беспарица, незапосленост, 
несигурност...

ПУПС је партија у коју се не учлањује нико зато што је 
Србин, Мађар, Хрват, већ зато што је то једина партија која 
у први план ставља човека са основним питањем права на 
живот, преко остваривања права на рад или по основу рада 
(пензије, лечење,...).

Питање лоших приватизација не могу да решавају они 
који су у њима учествовали, јер се не може очекивати да 
ће сами себе осудити за лоше учињено. Та и друга питања 
морају да решавају они који су часно градили ову земљу, који 
су показали да знају да раде, били делови уређене државе и 
знали шта се сме, а шта не сме чинити. Пензионери су ти 
који нису учествовали у крађи, него су стварању, и управо 

њих треба питати како треба да изгледа наша будућност.
Уз очеве и мајке, деде и бабе треба да стану и њихова 

деца и унуци да заједничком борбом дођу до својих права 
и да их нико лажним обећањима не води у бољу будућност.

Поштовани грађани Бечеја - заштиту и извеснију 
будућност потражите удруживањем са себи једнаким; 
не гласајте за туђе привилегије, већ за заштиту својих 
права. Удружите искуство својих зрелих година и енергију 
младости ваше деце са циљем да се открију и исправе 
неправилности приватизације и кривци за овакво стање 
казне, а нерегуларно стечена имовина одузме и употреби за 
отварање нових радних места. Не дозволите да вас плаше 
отказима ваше деце како би задржали своје привилегије и 
спречили откривање пљачки. Искуство је показало да ни 
застрашивање ни претња отказима, као ни куповина гласова 
не обезбеђује опстанак на власти.

Време је да одвојимо стварна од лажних обећања и 
вратимо старе, проверене вредности.

Ми смо на адреси: Бечеј, Змај Јовина 106, сваког радног 
дана од 10 до 12 часова.

Дођите на разговор!
М. Г.

Вече вина и љубави у Суботици

Бечеј: заједничком борбом свих генерација до својих права

На 9. Седници Скупштине  града Суботице одржаној 21. 
марта 2013. године донето је Решење о именовању вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад града Суботице. 
На ову функцију именована је Дијана Прћић, дипломирани 
економиста-мастер, члан градског одбора ПУПС-а у 
Суботици. У свом дугогодишњем професионалном раду 

исказала је веома велике организаторске способности, што 
је чинила и чини и даље и у политичком раду. Како се у свом 
професионалном животу бави и новинарством, великим 
делом је заслужна за све већу медијску пажњу коју добија 
Партија уједињених пензионера Србије у Суботици.

Н. М.

Директор Центра за социјални рад из редова ПУПС-а

ПУПС Војводине

Атмосфера са песничке 
вечери

“Вече вина и љубави” у 
Суботици
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Како смо већ најавили,  у овом броју желимо  да вас који 
одлучите да се бавите пчеларством, упутимо на прави пут.

 Често сам имао прилику да чујем како су неки људи 
купили десетине кошница, па чак и павиљон. Већ у старту 
они су себе осудили на немалу материјалну штету. Нису 
ни свесни да су у великој жељи да дођу до већих количина 
меда, уствари постигли контраефекат. 

Шта то значи?
Да би сте постигли добре резултате, неопходно је да 

овладате тајнама пчеларства. Многи мисле да је довољно 
научити оно што пише у пчеларској литератури, што је 
врло погрешно и недовољно. Лично сам се уверио да без 
задовољавајуће праксе не можете овладати свим тајнама 
овог заната. Моје искуство је показало да је најбоље кренути 
са две до три кошнице. 

Зашто са толико?
Ако набавите мали број кошница имаћете више времена 

да им се посветите и да кроз тај рад овладате свим оним 
радовима који вам омогућавају да уђете у тајне пчеларења.

Стицањем искуства и овладавањем пчеларске технике, 
ви ћете, истовремено, врло лако повећавати број кошница, а 
самим тим и производњу меда.

Наравно, не можемо говорити о пчеларству, а да не 

споменемо сву неопходну опрему. Без обзира о којем броју 
кошница се ради, поред заштитне опреме потребно је имати 
врцаљку, виљушку за отклапање саћа, посуде за мед...

Наравно, има ту читав низ пратеће опреме, али о томе 
у неком од наредних бројева. У следећем броју биће речи 
о пчелињем друштву, шта га подразумева и која су чија 
задужења.

Пчеларство

1. Сваки чиновник који је 
указом у који год устројену службу 
и платом из правителствене касе 
постављен, учасник је права, 
да може, кад по смислу тачке 
53 Устава из законог узрока из 
службе иступа, пензију добити.

6. А сваком чиновнику, који је 
пуних четрдесет година уредно 
и добро служио, па иште, да из 
службе иступи, оће му се тај 
изступак одобрити, и онда ће 
му пуна пензија колика му је 
последња годишња плата била, с 
тим дати, да је до своје смрти у 
миру ужива.

9. Зато ће се само онај 
чиновник, који је пуних десет 
или више од десет година добро 

Михаило М. Обреновић, Књаз Сербски
УРЕДБА О ПЕНЗИЈИ ЧИНОВНИКА (1841.)

служио и у служби тјелесно 
или душевно тако изнемогао и 
ослабио, да није никако више 
за даљу службу способан, с 
пензијом, коју буде по службе 
годинама заслужио, из ове 
одпустити.

26. Свако казначејство дужно 
ће бити точну листу свију 
пензиониста, које оно исплаћује, 
са означењем припадајуће им 
пензије држати, и њине квите у 
добром поретку чувати, како ће 
их с протоколом, који ће о њима 
и  о исплати њиној водити, у 
своје време, као и остале рачуне 
попечитељству финансије, 
даљега нуждног ради поступка, 
предавати моћи.

Из историјата пензија у Србији



РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У КОВИНУ

Омладина ПУПС у предизборној кампањи

И Легенде су подржале ПУПС

Предизборна конвенција у Ковину

Локални избори у општини 
Ковин показали су да странка има 
стабилно бирачко тело. На ове 
изборе изашла је самостално, у 
складу са одлуком врха партије.

У предизборним активностима 
учествовали су функционери 
Покрајинског одбора,  на челу са 
председником и потпредседником 
одбора за Војводину. Они су 
обишли све одборе, одржано је 
неколико трибина, а централна 
предизборна трибина, којој је 
присуствовало преко 500 грађана, 
одржана је у Ковину. На овој 
трибини говорио је и председник 
ПУПС-а др Јован Кркобабић.

Када је реч о резултатима 
избора, ПУПС може бити 
задовољан. И поред тога што 
се није ушло у вршење власти 
(недостајао је мали број 
гласова), резултати показују да 
је опредељење за самостални 
излазак било оправдано. Наиме, 
у односу на потенцијалне 
коалиционе партнере, странка 
има своје бирачко тело и гласаче 
и то ови избори недвосмислено 
доказују.

Свакако, увек је циљ постићи 
што боље резултате и ући у 
извршну власт, тако да су и ови 
избори прилика за анализу и 
извлачење поузданих закључака 
за будуће активности.



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 СРБИЈЕ - У
ЈЕДИНИТЕ СЕ!

1 НОВИ САД   НИКОЛИЋ ТИХОМИР   063/570-229 
2 СУБОТИЦА   МАРИЋ МАРКО   060/545-4535 
3 БАЧКА ТОПОЛА  ИЛИЋ МИЛОРАД   063/876-5398 
4 СОМБОР   ЕРЕМИЋ ЈАСМИНА   064/222-3643 
5 АПАТИН   СТОЈЧИЋ УРОШ   064/462-9380 
6 ОЏАЦИ   ПАВЛОВИЋ МИЛИВОЈЕ  064/803-7519 
7 КУЛА    КОВАЧЕВИЋ СРЕТЕН   064/244-0873 
8 СРБОБРАН   ФИЛИПОВИЋ РАДОМИР  064/309-3911 
9 БАЧ    КОНДИЋ СТАНКО   063/766-1748 
10 БЕЧЕЈ    ГОБЕЛИЋ МИЛИЦА   064/646-3879 
11 ВРБАС    МАРАШ ДАНИЛО   061/618-9804 
12 БАЧКА ПАЛАНКА  БОРИСЛАВ ЈОВИЋ   064/507-1504
13 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  КОЛАР ПАВЕЛ    061/681-6462 
14 ЖАБАЉ   ВИСЛАВСКИ МИЛИЦА   064/252-1724 
15 ТИТЕЛ    МИТРИЋ ВОЈО   065/559-0704 
16 ТЕМЕРИН   ЗОРИЋ МИРКО   062/590-121 
17 КАЊИЖА    
18 СЕНТА    МАНГА МИХАЉ   062/857-8998 
19 АДА       
20 ЗРЕЊАНИН   ШУЋУРОВИЋ СЛАВКО  063/842-6270 
21 НОВИ БЕЧЕЈ   ЂОКИЋ МИЛОРАД   069/100-6013 
22 НОВА ЦРЊА   УЗБРДОВ ДРАГОЉУБ   064/461-6004 
23 СЕЧАЊ   ШАРЕНАЦ ДУШАН   061/201-1950
24 КИКИНДА   КЕЧА НЕЂО    060/321-4582
25 ЖИТИШТЕ   РИСТИЋ ИРЕНА   064/990-2565
26 ЧОКА    МУТУЦ ЈОВАН    060/155-4143
27 НОВИ КНЕЖЕВАЦ  НЕШИЋ ЖАРКО   063/755-8950
28 ПАНЧЕВО   ШАЛЕТИЋ НЕНАД   064/840-8267
29 ПЛАНДИШТЕ   МИКУЛИЋ МАРИЈА   063/855-9720
30 ОПОВО   СТЕГИЋ МИЛИВОЈЕ   069/403-5140
31 КОВАЧИЦА   БАРТОШ ЈАНКО   013/661-265
32 КОВИН    МАЛАЈМАРЕ ВАСИЛИЈЕ  064/179-2781
33 АЛИБУНАР   ЋИРИЋ ДАНИЛО   013/641-208
34 ВРШАЦ   ЂУРКОВИЋ МИРКО   060/083-6025
35 БЕЛА ЦРКВА    РУСОВАН ВЕРОЉУБ   013/851-449
36 БЕОЧИН   
37 СР. КАРЛОВЦИ   МИЉЕВИЋ ДАНКА   063/744-3536
38 СР. МИТРОВИЦА  НИКОЛИЋ БОШКО   065/262-5125
39 ШИД    ВИДИЋ НИКОЛА   063/626-394
40 ИРИГ    ЛЕЖАКОВ ЖИВКО   063/750-6121
41 РУМА    ВАСЕВ КРУМ    063/119-9290
42 СТАРА ПАЗОВА  ДРОЊАК МИЛИЦА   064/637-0136
43 ИНЂИЈА   РАДЕНОВИЋ ЉУБОМИР  063/501-205
44 ПЕЋИНЦИ   ЋИРИЋ ЈОВАН   065/552-2560
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