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Интерна дистрибуција

У овом 
т р е н у т к у 
расписивање 
избора била 
би штетна и 
бе с п от р е б н а 
авантура, али 
уколико их 

распишу ићи ћемо 
на изборе. Судећи по чињеници да медији, 
али и део званичника из владајуће коалиције, 
већ дуже времена иступају у јавности на тему 
избора, посебно са интензивирањем борбе 
против корупције. Суштина тих иступа јесте 
да ванредне изборе нико не искључује, да их 
се нико не боји, али да у овом тренутку нису 
потребни. Сувише је критичан моменат да 
би се било ко играо са народом и државом. 
Прошле године смо имали изборе, грађани 
су рекли шта су имали и на политичарима је 
сада да преузму пуну одговорност.

Незапосленост је достигла висок 
проценат. До јула не очекујем, када је реч 
о запошљавању, никакве значајне помаке. 
Надам се да ће тек у другој половини 
године доћи до већих инвестиција, што би 
требало позитивно да се одрази, не само 
на запошљавање него и на раст животног 
стандарда. До тада Србија треба да се окрене 

себи, својим потенцијалима, да рационално 
употреби све финансијске и људске ресурсе 
које као држава има, како би смо подстакли 
домаћу производњу. То ће нам омогућити 
запошљавање, али не треба очекивати 
превише у кратком року.

Што се тиче пензија, ту нема 
неизвесности. Исплате пензија обезбеђене су 
до краја године. У мају ће пензиони чек бити 
увећан за 2%. Најсиромашнији пензионери 
добиће још две рате једнократне помоћи 
закључно са јуном, а за касније ћемо наћи 
решење: или ћемо наставити са једнократним 
давањима или ће најмање пензије бити трајно 
кориговане системским решењима.

Проблем који се мора потхитно решавати 
јесте борба против беле куге. Ако се сви у 
друштву залажемо за пораст наталитета, 
онда морамо да доносимо одлуке сагласно 
са тим. У супротном, то залагање је онда 
само декларативно. Потпуно је логично да се 
будуће мајке третирају на исти начин као и 
породиље. Очекујем да исправимо ту грешку 
и да предлог ПУПС-а , да и труднице добију 
пун износ плате, овог пута добије општу 
подршку у Влади и Парламенту.

 
Председник ПУПС-а др Јован Кркобабић 

у свом првом обраћању читаоцима Видика

Партија уједињених пензионера Србије 
завршава прву фазу (институционализација) 
животног циклуса политичке странке. 
Следи јој наредна фаза, фаза масовности. 
Руководство странке може бити задовољно 
постигнутим резултатима, јер је и у другом 
мандату парламентарна странка Србије. 
Наша странка може са поносом нагласити 
да има своје представнике на  свим нивоима 
власти. ПУПС од осниванја нема афера, нити 
унутрашњих трвења. Напротив, у потпуности 
се понаша по слогану: партија часних намера.

ПУПС у наредном периоду мора прећи 
и фазу масовности. Омасовљењем странке 
решиће се неколико проблема, међу којима 
доминирају следећи: однос ПУПС-а 
са Удружењима пензионера, масовније 
укључивање пензионера у чланство и њихово 
политичко ангажовање, обезбеђивање јаче 
материјалне основе за ефектнију социјалну 
политику итд. Нарочиту пажњу трба 
посветити формирању актива жена и актива 
омладине. Морају се уложити већи напори 
у жељи да сви пензионери буду у својој 
политичкој странци –  ПУПС-у, а не да буду 
раштркани по свим другим странкама.

Циљеви ПУПС-а су дефинисани и јасни. 

ПУПС је партија која се бори за све социјално 
угрожене грађане Србије.

ПУПС је креатор и предлагач закона 
о социјалном предузетништву и његовим 
усвајањем отвара се могућност збрињавања 
незапослених радника, земљорадника, 
студената и осталих социјално незбринутих 
и хендикепираних лица. За наведене циљеве, 
и оне које живот наметне, ПУПС има 
капацитете којима може решити те проблеме 
и управљати кризом у свим околностима. 
Природно, наша странка има најобразованије 
и најискусније кадрове за управљање свим 
сверама живота у Србији.

Политика уредништва Видика у свим 
издањима поштоваће политику странке, као и 
обавезу да своје читаоце информише по свим 
принципима акрибије. Уредништво листа 
Видик позива све пензионере да се ујединимо, 
како би успешније решавали нагомилане 
животне проблеме. Позивамо на заједништво 
и јединство како бисмо што брже повратили 
имовину нашег фонда. Да бисмо то успели и 
трајно обезбедили наше пензије и социјална 
давања, морамо се ујединити, а то нам управо 
ПУПС омогућава.

Др Радослав Пенезић

Србија је довољна сама себи
ако се на прави начин организује

Реч уредника

Др Јован Кркобабић
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Од формирања ПУПС-а, 
држећи се изворних принципа 
које је поставио наш председник 
др Јован Кркобабић, партија 
је свакодневно расла да би 
свој највећи успех постигла 

на последњим изборима 2012. године. Нисмо подлегли 
притисцима других и нисмо одступили од наших изворних 
принципа – борбе за социјално угрожене свих категорија 
од пензионера до студената. Нисмо дозволили да се терет 
светске кризе решава, само, преко леђа најсиромашнијих.

У Србији 91% пензионера помаже или ћерку или сина, 
или снају или зета, унуке – обавезно, а то је 3 – 3,5 милиона 
грађана о којима ми бринемо. Покрајински одбор и сви 
чланови ПУПС-а у Војводини уложили су велики труд у 
предизборној кампањи и то је дало најбољи резултат до 
сада. У односу на 2008. годину, када смо остварили 5,11%, 
освојили смо 11,26% гласова што је најбољи резултат у 
читавој Србији.

Од формирања владе до данас, једина смо партија која је 
извршила оно што је рекла у предизборној кампањи и за шта 
је преузела одговорност. Социјална помоћ за све пензионере 
са пензијом мањом од 15.000 динара. У местима у којима смо 
у власти: бесплатан превоз за пензионере, социјална помоћ 
локалних самоуправа, здравствена заштита, хуманитарне 

акције и низ других активности зарад повећања квалитета 
живота грађана.

У Војводини смо партија која се чује и чије се мишљење 
поштује. У 32 градска и општинска одбора формирани су 
активи жена и 31 актив младих. Наши чланови су веома често 
у средствима информисања и у телевизијским емисијама 
локалног и покрајинског значаја. Преко 230 наших чланова 
преузело је одговорност од локалних самоуправа преко 
војвођанске скупштине до републичке.

Најтеже и најодговорније министарство рада 
запошљавања и социјалне политике води наш председник 
др Јован Кркобабић. Дванаест посланика у републичкој 
скупштини и два посланика у скупштини АПВ (где сам и 
сам председник одбора за безбедност).

Држећи се изворних принципа наше партије и не 
мењајући мишљење зарад дневнополитичких потреба или 
притисака других, наша партија се укоренила у народу и 
свакодневно стиче нове присталице, а ми смо на то поносни. 
Истину је  рекла народна пословица – дрво које се често 
пресађује рода не даје. 

Мирослав Р. Шпановић,
потпредседник ПУПС-а

и председник Покрајинског одбора

Партија уједињених пензионера 
Србије (ПУПС) егзистира и делује 
на просторима Војводине од дана 
оснивања ПУПС-а (2005. године). На 
подручју Војводине странка активно 

ради у 44 општине. Да би активан рад партије био већи, 
намеће се потреба већег повезивања и сарадње не само 
између општинских одбора и Покрајинског одбора, већ и 
повезивање и сарадња између општинских одбора.

Због тога је одлучено да се покрене лист као гласило на 
нивоу покрајине ради већег повезивања са базом, члановима 
партије, пензионерима и свим социјално угроженим 
грађанима. Ако се зна да је ПУПС oснован ради заштите 
материјалног и социјалног положаја пензионера и заштите 
социјално угрожених грађана, контакт са овом категоријом 
грађана мора бити свакодневан ради јачања и већег 
повезивања странке са базом.

У ПУПС-у и Удружењу пензионера има много људи са 
великим радним и животним искуством и тај потенцијал 
треба искористити за решавање постојећих економских 
и социјалних проблема са којима се данашње друштво 
суочава.

Добра организација и активности општинских одбора 
где смо на власти, на решавању економских проблема, 
запошљавању, здравственој заштити, комуналној 

делатности, као и раду општинских служби, допринеће 
већем угледу и омасовљењу ПУПС-а.

Ако се зна да има 1.700.000 пензионера и преко 1.500.000 
незапослених и социјално угрожених грађана, наш је задатак 
да свакодневно истичемо шта је све ПУПС остварио од када 
учествује у власти у републици и општинама, допринећемо 
да грађани схвате политику партије и да је ПУПС истински 
заступник њихових интереса.

Због нашег политичког и економског програма , бригом 
за пензионере и социјално угрожене грађане, залагањем за 
социјално одговорну државу, допринели смо да је ПУПС 
прихваћен не само код пензионера, већ и код млађег 
нараштаја и женске популације.

Активи младих и активи жена основани су у већини 
општина и доприносе да ПУПС није само партија 
пензионера, већ све више социјално угрожених грађана без 
обзира на године живота.

Размена искуства у раду општинских организација кроз 
овај лист допринеће да се успостави чвршћа сарадња између 
општинских организација и покрајинског руководства, а 
самим тим и јачању и омасовљавању ПУПС-а.

Милан Кораћ,
потпредседник ПУПС-а

Реч директора

Дрво које се често пресађује - рода не даје

ПУПС - ПАРТИЈА КОЈА СЕ БОРИ ЗА СВЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ.
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 Данас је ПУПС партија са више од 280.000 чланова, међу 
којима се, осим пензионера, налазе и припадници млађих 
генерација, омладине и становништва у напону радне 
и стваралачке енергије. Иако су у самом називу партије 
наименовани пензионери, ПУПС је већ у свом статуту, у 
oсновама организовања и деловања дефинисао битно ширу 
платформу деловања у којој могу да се нађу сви поштени 
грађани Србије, без обзира на старост, пол, националност, 
верску и идеолошку припадност. 

 Нацрт закона о Социјалном предузетништву инициран 
и креиран од радне групе експерата у ПУПС-у, има кључну 
улогу у стварању боље климе за самозапошљавање и 
запошљавање социјално угрожених. Тренутно у Србији има 
око 750.000 радно способних на евиденцији Националне 
службе за запошљавање. Са таквом понудом радне снаге на 
тржишту, маргинализоване групе као што су технолошки 
вишкови изнад 50 година старости и особе са смањеном 
радном способношћу, имају минималне шансе за налажење 
посла. Фокус у превазилажењу овог изазова треба да буде 
на наменској преквалификацији потенцијално запослених, 
а да системски буде припремљен друштвени амбијент, 
производни програм и пласман производа. Овакве програме 
треба спроводити пре свега кроз социјално предузетништво 
(предузетничке и малe, породичне фирме), и средња, 
производно оријентисана предузећа.

 Како би пројекат социјалног предузетништва 
дугорочно заживео и дошао до комерцијалне одрживости и 
конкурентности на тржишту, у иницијалној фази неопходна 
је снажна подршка државног апарата. Први корак, свакако, 

јесте креирање адекватне законске и подзаконске регулативе 
за функционисање социјалних предузећа. Суштински 
предуслов за успех јесте обезбеђивање буџетског 
суфинансирања.

Град Београд већ је реализовао пилот-пројекат. 
Финансирањем предузећа „Лола преузетништво” у 
Железнику, омогућено је запошљавање 130 радника, од чега 
су 66 особе са инвалидитетом. Овде је посебно битно што 
су више од 50% запослених, људи са инвалидитетом, који 
би иначе чекали на бироима, а сада имају шансу да обезбеде 
себи трајан извор егзистенције. Поред трајног запошљавања, 
ово је растерећење за социјалне фондове.

Пример предузећа „Лола предузетништво” треба да се 
примени свуда где постоје могућности. Потребно је да се 
обезбеде средства како би се финансирала предузетничка 
предузећа пре свега у неразвијеним и слабо развијеним 
општинама. Наравно, у мањим општинама фокус треба 
да буде прилагођен амбијенту и да се форсирају мања, 
породична предузећа до 10 запослених.

Усвајање закона о социјалном предузетништву, уз пун 
консензус свих релевантних политичких структура и реалну 
подршку истих може да донесе Србији реалан раст БДП-а. 

Усвајање овог предлога закона и континуирани рад на 
стварању бољег животног амбијента за обичног, „малог” 
човека довешће до даљег развоја партије и још бољих 
резултата на следећим изборима.

Заменик главног и одговорног уредника

Конкретном акцијом до нових радних места

„Социјално одговорна држава, земља у служби народа, 
која брине о социјално угроженим категоријама грађана, 
каквих је данас у Србији много, основни су политички 
циљ Партије уједињених пензионера Србије” - изјавио је 
у Суботици председник Извршног одбора ПУПС-а Драги 
Видојевић.

У Суботици је 15. новембра 2012. одржана седница 
председништва Покрајинског одбора ПУПС-а, којој су 
присуствовали представници ове политичке организације из 

целе Војводине, а на којој су разматрана актуелна политичка 
питања, али и сумирани резултати досадашњег деловања на 
свим нивоима власти.

Председник покрајинске организације Мирослав Р. 
Шпановић оценио је да је у Севернобачком округу, посебно 
у Суботици, направљен „бриљантан резултат”, наводећи 
да странка пре две године није ни постојала, а сада већ 
партиципира у власти.

Н. М.

Седница Председништва ПО ПУПС-а у Суботици

ПУПС - ПАРТИЈА СА ВИШЕ ОД 280 000 ЧЛАНОВА. ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ И ВИ!

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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Оно што смо рекли - ми смо и спровели!

Актуелно

Морамо истаћи да је странка, чији сте ви 
потпредседник, једна од ретких странака која је сва 
своја предизборна обећања испунила.

− Да, велика је ствар кад бирачима нешто кажете у току 
кампање. Оно што смо рекли, ми смо одмах по завршетку 
избора и спровели. То је ова наша социјална помоћ за све 
пензионере који имају мање пензије од 15.000 динара, или, 
популарно названа, тринаеста пензија. Већ је друга рата 
подељена. Као што каже наш председник др Јован Кркобабић, 
средства за пензије у 2013. години, и за ту, тринаесту пензију, 
апсолутно су обезбеђена буџетом Републике Србије, а ми 
ћемо се потрудити, користећи пример града Београда који је 
подигао тај ниво од 15.000 до 20.000 динара, да, где год смо у 
власти, где год имамо своје одборнике на локалу, покушамо 
бар за мало да повећамо ту помоћ на свим нивоима, тако 
да не буде само до 15.000 динара, које даје Република, него 
да и локалне скупштине помогну, односно да дају одређену 
помоћ  пензионерима који су социјално угрожени.

У претходном периоду много се спомињао и истицао 
пензиони фонд. Какав је Ваш став када говоримо о 
овој теми; колико је пензиони фонд нешто што ће бити 
континуирана будућност свих грађана Србије, а колико 
су истинити сви они проблеми који су се на овај или на 
онај начин истицали и пласирали грађанима?

− Пензиони фонд Републике Србије континуирано 
је потрошен зарад користи државе. Из пензионог фонда 
направљен је аутопут од Суботице до Ниша, од пензионог 

фонда направљен је СПЕНС код нас у Новом Саду, 
од пензионог фонда направљен је мост код Бешке, од 
пензионог фонда направљен је Сава центар. Пензиони 
фонд потрошен је како би Србија имала корист од тога, 
међутим, део средстава бивше власти су потрошиле, а да 
утрошак није био транспарентан. Ми се сад често налазимо 
у ситуацијама да морамо да обезбеђујемо пензије данас за 
сутра. Захваљујући, пре свега томе што је ПУПС у власти, и 
др Јовану Кркобабићу као највећем стручњаку за пензиона 
и социјална питања у Европи (он је на томе докторирао 
и то му је признато од ММФ-а). Ми ћемо обезбедити да 
пензионери, што се тиче пензионог фонда, не могу да буду 
угрожени, с тим да ће се морати увести већа дисциплина 
према онима који дају посао за уплате, да буду редовне за 
пензионо и социјално осигурање, као и све остало што иде 
по редоследу пре него што се исплати плата.

Дакле, уколико се Ви питате, пензионери неће имати 
разлога да брину око тога?

− Ове наше пензије су на нивоу егзистенције. Пензинери 
у Србији који имају пензију мању од 15.000 динара у сталном 
су штрајку глађу. Са 15.000 динара се јако, јако тешко живи. 
Толико тешко да је то већ једна врста преживљавања. 
Угрозити овако мале пензије значило би уништити 
комплетну производњу у Србији. Тада би се Србија нашла у 
банкроту, а ми то не желимо. Потрудићемо се да ове пензије 
колико-толико повећамо. А наши пензионери су поприлично 
издржљиви и они ће то успети да распореде.

ПУПС - ПАРТИЈА КОЈА JЕ СВА ПРЕДИЗБОРНА ОБЕЋАЊА ИСПУНИЛА.

Шта жене могу да очекују од ПУПС-а на власти?

− ПУПС-у је породица, као основна ћелија друштва, 
на првом месту. Због тога се и Актив жена ПУПС-а најпре 
залаже за труднице и породиље. Желимо да жене које су 
на одржавању трудноће добијају пуну плату, да породиље 
које су у радном односу такође добијају пуну плату, а да 
породиље које нису у радном односу добијају 50 одсто од 
просечне плате.

Шта је највећи проблем жена и како ПУПС планира 
да га реши?

− Иако смо у 21. веку, дискриминација је још увек 
присутна. ПУПС промовише активнију улогу жена у 
доношење одлука на свим нивоима како би се њихове 
потребе и приоритети уврстили у развојне стратегије и 
планска документа. Жене морају бити укључене у економски 
развој, као и у политику и јавну администрацију.

Да ли је Србија спремна да има жену премијера?

− Свакако да јесте и мислим да је сада право време за 
то. Жене су по природи реалније, разумније и осећајније од 
мушкараца, а управо је то оно што Србији треба.

Извод интервјуа са Наташом Мидић,
чланом Главног одбора ПУПС-а и председником
Актива младих Градског одбора ПУПС-а Новог Сада

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

Жене у политици
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Актив младих Партије уједињених пензионера Србије на 
нивоу покрајине Војводине конституисан је 23. јуна 2012. 
године. Тада су изабрани председник Актива младих ПУПС-а 
Драгана Даниловић из Новог Сада и три потпредседника: 
Бранислава Богдановић из Панчева, Габријела Секереш 
Леваи из Суботице и Александар Јовановић из Новог Сада.

 На том састанку представници младих из свих 
општинских одбора Војводине дали су јасне приоритете у 
раду подмлатка ПУПС-а и указали на важност укључења 
младих активиста у Партију, а све са циљем омасовљавања 
странке. Иако је наша партија на претходним изборима 
показала завидне резултате, ми сматрамо да је наша дужност 
и обавеза да се боримо за њено што веће омасовљавање, а 
нарочито приступања млађих људи који ће уз помоћ старијих 
чланова да наставе и побољшају ове резултате на следећим 
изборима. Велику част нам је указала и координаторка 
младих Београда, Марија Марков, која је на том састанку 
изнела податак да у нашој партији има преко 4.000 младих 
чланова док је од тог броја у Војводини око 1.000.

 Актив младих ПУПС-а Војводине има за циљ 
оформљавање актива у свих 44 општинска одбора у 
Војводини (две трећине смо већ оформили), сарадњу 
са Активом жена и сврсисходну подршку нашем 
председништву и председнику  др Јовану Кркобабићу. Наша 
младост, ентузијазам, рад и знање, у спрези са искуством 
и преданошћу старијих чланова, мора донети само добро 
Партији часних намера.

 Ми, млади, препознали смо и подржали активности 
ПУПС – а :

- ППП – пензија прати плате;
- Закон о социјалним предузетништву и брига о социјално 

угроженим и инвалидним лицима;

- тринаеста пензија – социјална помоћ.
Ми не желимо ништа друго него да се млади школују 

и раде, болесни лече, а пензионери живе од плодова свог 
дугогодишњег рада.

Морамо изразити велику захвалност председнику 
ПО ПУПС-а за Војводину Мирославу Р. Шпановићу 
на несебичној помоћи и пожртвованом раду приликом 
оснивања Актива младих. Потрудићемо се да не изневеримо 
поверење које нам је указано и помогнемо у свим акцијама 
које организује наша партија (брига о статусу жена – родна 
равноправност, бела куга, хуманитарне акције и сл.).

 Надам се да ће млади у покрајини Војводини препознати 
вредност наших залагања, предности борбе Партије за 
њихову будућност. То су питања рада, запошљавања, 
контроле послодаваца, борби за право жена на рађање, а да 
при том не остану без посла, помоћ нашим старијим, бакама, 
декама, па и родитељима, да од своје стечене пензије могу 
скромно да живе, јер су они то својим дугогодишњим радом 
и заслужили. С тога позивам младе људе који су истог или 
сличног мишљења да нам се придруже.

Председница Актива младих ПУПС-а Војводине 

После вишенедељних припрема и бројних активности 
14. децембра 2012. конституисани су Актив младих и 
Актив жена Општинске организације ПУПС-а Врбаса. 
Актив младих на чијем челу је Александар Мараш броји 
139 чланова. Можемо са задовољством истаћи да је 
велики број младих средњег, вишег и високог образовања 
приступио у редове ПУПС-а али је, нажалост, велики број 
ових младих људи незапослен. У наредном периоду њихово 
ће запошљавање бити предмет активности општинске 
организације, а учешће у тим активностима узеће сви 
чланови без изузетка.

Актив жена Општинске организације ПУПС-а Врбаса 
предводи искусни активиста и одборник Скупштине општине 

Врбас госпођа Иванка Дакић. Са задовољством истичемо 
да од укупног броја чланова општинске организације (1869 
чланова) 55% јесу жене! Прва активност ова два актива било 
је прикупљање зимске одеће и обуће за потребе општинске 
организације Црвеног крста. Акција је организована веома 
успешно и прикупљена је значајна количина одеће и обуће. 
И ову акцију медијски су испратили ТВ ,,Бачка” и остала 
средства информисања.

На реду је нова акција у заједничкој организацији ова 
два актива, а то је акција добровољног давања крви где се 
очекује велики одазив чланова, јер ПУПС је партија часних 
намера и људи великог срца!

А. М.

Актив младих ПУПС-а Војводине

Ми, млади Војводине!

Хуманитарна акција Актива младих и Актива жена ПУПС-а Врбаса
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 У холу Отвореног универзитета Суботице Актив жена 
и Актив младих ПУПС-а  организовао је новогодишњу 
хуманитарну продајну изложбу. Малишани из вртића „Наша 
нада” сами су направили гипсане фугурице, бојили шишарке 
и друге предмете. Сакупљен новац поклоњен је  сиромшним 
породицама И пензионерима.

 Деца из вртића „Наша нада” показала су своје знање  и 
вештине из области прављења предмета. Малишани су 
пустили машти на вољу у жељи да обрадују суграђане неким 
лепим предметом.  Сваки артикал имао је симболичну цену. У 
наредном периоду ПУПС у сарадњи са својим коалициним 
партнерима планира још неколико хуманитарних акција.

 Жене и млади коалиције СПС – ПУПС – ЈС половином 
децембра 2012.г. организовали су прикупљање половних 
и нових играчака, намењених деци ПУ „Наша радост” у 
Суботици. Позиву се одазвао велики број чланова наших 
партија и прикупљен је завидан број играчака. Представнице 
коалиције Наташа Мурисић, Тамара Мештер Загорац, 
Љиљана Стојнић и Габријела Секереш Леваи играчке су 
уручиле представницима предшколске установе на њихову 
велику радост.   

Н. М.

Aктив жена Покрајинског одбора ПУПС-а, формиран  
пре три године по идеји нашег председника др Јована 
Кркобабића и уз велико залагање тадашњег председника ПО 
проф. др Петра Мудринића, почео је са радом пун ентузијазма 
и жеље да жене својим залагањем и способностима повећају 
чланство ПУПС-а и бригу за социјално угрожене. После 
неколико месеци дошло је до застоја у раду, а мало-помало 
свело се на ретке контакте телефоном, одласке на састанке 
ПО и Главног одбора.

Промене и повећање рада Актива жена су почели пре 
две године. Тада је на састанку ПО, а касније и на неколико 
састанака Председништва ПО потенциран рад Актива жена 
и Актива младих. Имали смо велику подршку председника 
ГО и ОО који су нас широм Војводине дочекивали и 
помагали у раду. Било је, додуше, само два одбора који су 
се противили тој активности тврдећи да је то непотребно из 
само њима знаних разлога.

Коначно у септембру прошле године имали смо 32 

Актива жена и тад смо се одлучили да одржимо састанак 
Актива жена АП Војводине. Састанак је одржан 19. октобра 
2012.г., а састанку су присуствовале председнице 32 актива, 
потпредседници ПО Ненад Шалетић и Јован Ћирић, 
председник  ГО НС Тихомир Николић, потпредседник 
партије Милан Кораћ и председник ПО Мирослав Р. 
Шпановић. Сад можемо рећи, учитељски, да смо досад 
заслужили тројку и да имамо велике могућности, жељу 
и подршку од председника др Јована Кркобабића преко 
покрајинског одбора до ГО и ОО.

Верујте да можемо много, а како ми то радимо показала 
је посланица Мира Петровић која нас веома успешно 
представља у републичком парламенту и ми смо на то 
поносне.

За први број ВИДИКА толико, а тек ће те нас чути.

Председница Актива жена ПО АП Војводине

 У ОО ПУПС-а Зрењанин формиран је и веома успешно 
функционише Актив жена који броји 127 чланова. Циљ 
формирања актива је остваривање бољег контакта са 
чланством и симпатизерима Општинске организације 
ПУПС-а Зрењанин. У последњих шест месеци, како истиче 
председник Љиљана Петровић, Актив жена је уз утрошак 
минималних новчаних средстава реализовао следеће 
активности: једнодневни излет у бању Темерин, Аду и Мол; 
посету храму Св. Саве и Авалском торњу; једнодневну 
посету аква парку у Јагодини у сарадњи са Активом жена 
ПУПС-а Нова Црња; континуирану помоћ социјално 
угроженим члановима ПУПС-а; сарадња са хуманитарном 
организацијом „Дуга”. Пре два месеца отпочела је са радом и 
креативна радионица у којој се редовно одржавају предавања 
о правилној исхрани, предавања о раном откривању 
малигних обољења и др. Рад Актива жена ПУПС-а Зрењанин 
је оцењен као најбољи у Војводини на последњој седници 
покрајинског Актива жена која је одржана 19. октобра 2012. 
у Новом Саду. У наредном периоду Актив жена ПУПС-а 
Зрењанина ће интензивирати и проширивати рад са новим 
садржајима и новим активностима.

С. Б.

Актив жена ПУПС-а

То смо ми!

Представнице Коалиције СПС – ПУПС – Јединствена 
Србија посетиле су јуче Удружење „Заједно” за подршку 
особама са психофизичким сметњама града Суботице, 
а поводом два важна датума: 3. децембра –  Дан особа са 
инвалидитетом и 10. децембра – Дан људских права.

   Потакнуте људском причом особа са психофизичким 
сметњама и њихових родитеља, представнице ове колације 
уручиле су председници Удружења Ерики Балажевић 
вредносни ваучер.

   Жене Коалиције својим примером поручују „Према 
особама са инвалидитетом се понашајте као према 
равноправнима, јер оне то и јесу”.  Ако вам се учини 
да постоји потреба за пружањем помоћи особи са 
инвалидитетом, питајте је да ли јој је помоћ потребна и на 
који начин јој је најбоље помоћи.

   Жене ове коалиције поручују да ће оваквих и сличних 
акција бити и убудуће.                        Н. М.

Подршка особама са психофизичким сметњама

Актив жена ПУПС-а Зрењанин Актив жена ПУПС-а Суботица

ПУПС - ЖЕЛИМО ДА СЕ МЛАДИ ШКОЛУЈУ И ДА РАДЕ.
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ПУПС Војводине

ПУПС - ПОСЛЕ ГЛАСАЊА НЕМА КАЈАЊА.

Имајући у виду да у Панчеву има преко 12000 
незапослених, ГО ПУПС Панчева сматра да је од великог 
значаја да социјално предузетништво као облик социјалне 
политике Владе Републике Србије, што пре почне да се 
примењује у пракси и на нивоу локалне заједнице. Стога се у 
Панчеву већ одвијају активности по овим питањима. Ради се 
на доношењу пројекта развоја социјалног предузетништва 
града Панчева до 2020.г. као и на оснивању Градског центра 
за социјално предузетништво Панчева. Предвиђено је да 
центар буде смештен у просторијама садашњег Удружења 
пензионера Панчево, а његово оснивање и функционисање 
у првих годину дана било би финансирано из градског 
буџета. Ове послове обавља и координира градски већник 
за привреду и предузетнишво, г. Милан Станојковић, 
потпредседник ГО ПУПС Панчево. Циљ је да се припреме 
потребна акта и да се од тренутка када се Закон изгласа 
у Скупштини Републике Србије, отпочне са његовом 
применом. На овај начин ће групе теже запошљивих лица 
(као што су инвалиди, социјално угрожени, неквалификована 
радна снага, избеглице, расељена лица, Роми...) имати 
приступ образовању и тржишту рада и отворен пут за 
решавање својих егзистенцијаних проблема и равноправну 
интеграцију у друштво. 

Осим ових активности, ради се на активирању клубова 
пензионера у којима би пензионери имали по један кувани 
оброк дневно са прилагођеним ценама, у складу са висином 
пензије, односно бесплатан оброк за најугроженије. Реч 
је о томе да пензионери, као стара и често сама лица, 
поред дружења у овим клубовима, добију и један кувани 
оброк дневно у складу са својим примањима. Цене ће се 
формирати од најнижих за пензионере са пензијама до 
25.000 динара, до економских (а опет прихватљивим) за 
оне са вишим пензијама. То ће се реализовати у сарадњи 
са Геронтолошким центром Панчево који ће припремати 
оброке. Предвиђено је да Геронтолошки центар доставља 

оброке и клубовима пензионера у свих девет насељених 
места, под истим условима као и за пензионере у Панчеву, а 
препрека за реализацију нема - недавно је Центар добио ново 
доставно возило. У Панчеву постоје три клуба пензионера, 
али је у плану и отварање дневног прихватилишта за старија 
лица која не могу да остају сама за време док су они који 
брину о њима на раду. Ово прихватилиште ће се ускоро 
отворити у сарадњи са Геронтолошким центром у њиховим 
просторијама. И у њему ће се, поред потребне дневне 
здравствене неге и дружења, корисницима пружати и један 
оброк. Цене ће и у овом виду социјалне бриге о старима 
бити прилагођене корисницима. 

Ненад Шалетић, председник ГО ПУПС Панчева и 
саветник градоначелника за социјална питања, активно и 
успешно ради на реализацији системских решења социјалних 
проблема у Панчеву. У току је израда социјалне карте града, 
у буџету су средства за социјалне потребе повећана у односу 
на претходни период. Из буџета ће се одвојити средства 
за помоћ Дому слепих, Геронтолошком центру Панчево и 
Дому “Срце” у Јабуци. Залагањем ПУПС-а и ове године неће 
изостати пакети помоћи за социјално угрожене грађане, а не 
одустаје се ни од иницијатива да се трудницама исплаћује 
100% боловања, да се субвенционишу месечне аутобуске 
карте ђацима, трудницама и пензионерима…

У складу са програмским циљевима ПУПС-а, ГО 
Панчева је у протеклих годину дана радио на омасовљавању 
Партије, формирању месних одбора и укључивању младих 
у рад Партије. Формирани су Актив жена и Актив омладине. 
У свим облицима медијског и јавног иступања промовисале 
су се вредности за које се ПУПС залаже. Као део власти 
у Панчеву, настоји се да се кроз институције система те 
вредности имплементирају у друштво на општу добробит 
грађана. 

Н. Ш.

Активни и доследни - ПУПС Панчево

 Иако је Сомбор од скора, барем формално, поново град, 
овдашњи одбор ПУПС-а се и даље води под одредницом 
– општински. И даље имамо само једну општину, па смо 
одлучили да не вичемо сами себи Ви. Општински одбор у 
Сомбору један је од млађих, и по просеку година и по датуму 
формирања. Конституисан је 24. новембра 2011. године. 
Броји 24 члана, а седницама, по позиву, присуствује и 
председница Актива жена Душанка Кнежевић (1955). Одбор 
има три потпредседника: Данета Јеловца (1942), Ђорђа 
Грујића (1956) и Милену Косановић (1960) из Кљајићева. 
Председница одбора је Јасмина Еремић (1976). Стални члан 
општинског одбора Горан Брачуљ из Станишића, уједно је 
и стални члан главног одбора партије. Од скора је функцију 
председника Актива младих примила на себе Нина Холперт 
(1987) из Бездана. Статутом партије могло би бити 34 члана 
одбора, тако да има простора за раст.

 На пролетос одржане локалне изборе сомборски одбор 

је изашао самостално. Пуно уложеног рада, труда, воље и 
времена нажалост није резулитрало одборником у локалној 
скупштини. Резултат је искуство. Тековине досадашњег 
рада одбора јесу: канцеларија у згради Месне заједнице 
Венац, на самој главној улици, са чије се терасе вијори 
застава ПУПС-а, телефонски прикључак с препознатљивим 
бројем: 025 422011, мејл адреса: pups.sombor@gmail.com, 
веб презентација: www.pups.in.rs, стотинак нових чаланова, 
као и већа видљивост и промоција ПУПС-а у локалним 
медијима изјашњавањем о релевантним темама. Задатак 
који је одбор себи поставио је даље јачање организације 
кроз учлањeње нових, млађих чланова, првенствено оних 
који до пензије немају много, као и придобијање симпатија 
чланова разних удружења пензионера по Сомбору путем 
заједничких активности.

Ј. Е.

ОО ПУПС Сомбор
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Поштовани читаоци, чланови ПУПС-а, поздрављамо 
вас у име чланова Оштинске организације ПУПС-а Рума.
Покрајинском одбору честитамо славу Св. Симеона 
Богопримца.

Општинска Организација ПУПС Рума од формирања 
до данас бележи стални напредак у организацијском,   
кадровском јачању својих месних одбора и самог 
Општинског одбора. Истичемо и то да је сада у Општинском 
одбору само пет наших чланова из Иницијативног одбора. 
Већина се повукла након одређеног времена рада из 
здравствених разлога. Други председник Општинског 
одбора и члан Извршног одбора од оснивања господин 
Радислав Новаковић изненада је преминуо вршећи дужност 
члана Општинског већа. Поносни смо на његово залагање и 
упорност у сваком послу који је обављао.

У последње две године чинимо напоре да кадровски 
ојачамо месне одборе и Општински одбор и подмладимо 
посебно људима који имају двадесет до четрдесет година 
старости. Некада организација са изразито пензионерским 
чланством, данас је све више партија младих људи. У 
чланству жене чине нешто више од половине чланова 
Општинске организације. Актив жена је радан, покретач је 
и носилац активности у Организацији.

Инфраструктуру Општинске организације на терену 
вежемо за месне заједнице и бирачка места. Мрежа коју 
учвршћујемо мора обезбедити брз и непрекидан контакт 
са нашим чланством и симпатизерима. Неопходно нам је 
да обезбедимо сигурно праћење бирачког тела, а тиме и 
правилну процену неопходних активности.

Говори се да странка постаје препознатљива онда када 
оствари неки већи резултат за добро грађана општине, по 
томе ми смо остварили један део и у позицији смо да то 
и даље чинимо. На позицијама у вршењу власти од 2008. 
до 2012.г., стицали смо неопходна искуства, остварили 
постављене циљеве, што нам је обезбедило добар успех на 
изборима 2012. године.

На те изборе ишли смо у коалицији са СПС-ом. Техничке 
припреме локалних избора Изборни штаб је са својим 
тимовима одрадио независно од коалиционог партнера. 
Кампања је до завршне Општинске конвенције вођена 
одвојено, тако да смо и ту проверили нашу оспособљеност 
за спровођење избора на свим нивоима.

Коалиција је остварила бољи резултат за више од 100% 
у односу на 2008. годину. Волели бисмо да можемо да 
измеримо наш учинак. Верујемо да је много бољи него 2008. 
године, а коалицији је донео много више гласова него што 
нам то партнери признају.

Постизборни период и позиционирање у власти био 
је још тежи. Коалициони партнер држао нас је по страни 
и промовисао своје циљеве. Коалициони партнери за 
преговоре прегласавањем усвајају за основицу у даљим 
преговорима споразум из 2008. године. Овај споразум нама 
не пружа ништа. Немамо могућности да било шта померимо 
у нашу корист.

Позиционирамо се у власти тако да добијамо нешто 
већи утицај на питања социјалне заштите, али немамо 
могућности да у принципима конкретизујемо наше 
циљеве. Коалициони партнер не подржава наше захтеве 
за конкретизацијом принципа, те они у споразуму остају 
уопштени и необавезујући. Власт врши коалиција: ДС, 
СПС-ПУПС, ДСС.

У августу почиње „прекомпоновање” власти у Општини 
Рума. Иако је ова, напред наведена коалиција, израз воље 
грађана, код неких чланова коалиције преовлађује жеља 
за формирањем већине по угледу на републичку власт. 
Преговоре воде: СНС, СПС и ДСС. Преговори су тајни и без 
присуства ПУПС-а.

Упркос свему прихватили смо се одговорности и великог 
поља рада у општинској власти, радимо и радићемо часно, 
достојно нама и чланству наше партије.

К. В.

ПУПС Војводине

Актуелности из Руме

Бечеј, град на обали Тисе, смештен у средишту богате 
бачке равнице, по последњем попису броји за око 10.000 
становника мање у односу на претходни.

Не тако давно то је био град младости, зеленила, 
привредног чуда, јер се на тако малом простору и са толико 
становништва, остваривала разноврсна и профитабилна 
производња. Данас, он постаје град старих јер млади одлазе, 
не само на школовање, него и у потрази за послом и свим 
оним садржајима које је Бечеј некад имао, а данас нема.

ВЕРА је за нас који смо пошли путем који промовише 
социјалну правду ствар добре воље и разума, а не силе и 
диктата.

ВЕРА је сила духовна. Мала вера не покреће ни ум 
ни размишљање, док велика покреће и ум и срце и цело 
деловање човеково. Докле год постоји велика вера у човеку, 

она ће својом силином водити људе и окупљати их у партију 
часних и одговорних људи.

У ВЕРИ је утеха. У ВЕРИ је снага. У ВЕРИ је храброст. 
У ВЕРИ је светлост.

Тешко је бити сам и заборављен, поготово, ако је неко 
још и болестан. Одређеним данима у години имамо људску 
обавезу да укажемо пажњу људима који су од многих 
заборављени. 

Поводом Божића, и по католичком и по православном 
календару, отворили смо врата око 150 породица, честитали 
празник и поклонили колаче. Изненађење, радост и срећа, а 
код неких и сузе испратиле су чланице Актива жена које су 
уз лепу реч и осмех упутиле честитку.

М. Г.

Не бојим се јер - верујем

ПУПС - ЗА ДОСТОЈАН ЖИВОТ СВИХ ГРАЂАНА СРБИЈЕ.
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 Један од најактивнијих општинских функционера у 
Шиду свакако је Цветко Ракић, помоћник председника 
општине Шид, задужен за област социјалне политике. 
Долазећи на ову дужност као потпредседник ОО ПУПС-а 
у Шиду, Ракић је, према сопственим речима, унапред 
знао да ће се суочити са бројним проблемима јер према 
неким, истина незваничним подацима, близу шест хиљада 
становника шидске општине налазе се у бројним видовима 
социјалних проблема.

 „Знајући за тај податак, а истовремено и са сазнањем 
да предвиђена средства у општинском буџету нису ни 
приближно довољна да бисмо задовољили социјалне 
потребе оних којима је она неопходна, учинили много тога 
(према општим оценама) заједно са општинским службама и 
органима да се у протеклих пола године помоћ упути онима 
којима је у овом тренутку најнеопходнија”, истиче Ракић.

 Тако су, по његовим речима, у протеклих шест месеци 
учињени значајни кораци у области ученичког и студенстког 
стандарда, јер је само у школској 2012/13. години 243 
ученика остварило право на бесплатну аутобуску карту. 
Поред тога, око 650 ђака који путују у средње школе у 
Сремску Митровицу и Шид такође имају знатан попуст код 
аутобуских карата. Набављени су и бесплатни уџбеници за 
оне ученике чији су родитељи корисници социјалне помоћи, 
а регресирани су и трошкови исхране ученика основних 
школа. Што се тиче студената са подручја шидске општине, за 
разлику од школске 2011/12. када је 197 студената остварило 
стипендије у износу од 6.000 динара, у школској 2012/13. 
години, истиче Ракић, локална самоуправа обезбедила је 
стипендије за 308 студената у износу од 5.000 динара.

 „Велику пажњу у нашем раду посветили смо и 

пензионерима са подручја наше општине. Тако смо 
у прошлој години обезбедили помоћ за близу 1.500 
пензионера у општини, као и за друга лица који нису 
пензионери, а примања су им испод 10 хиљада динара. 
Војним пензионерима старости преко 80 година уручени су 
пригодни поклон-пакети. Општинско веће је у само шест 
месеци одобрило 125 новчаних захтева наших суграђана 
који су затражили једнократну новчану помоћ. Заједно са 
Комесаријатом за избеглице упутили смо велику помоћ 
бројним избегличким породицама на подручју шидске 
општине. Оно што овом приликом посебно желим нагласити 
јесте наша предстојећа акција кроз локални акциони план, 
где ћемо заједно са Покрајинским секретаријатом за рад, 
кроз јавне радове и стручну праксу запослити преко 100 
грађана наше општине који се у овом тренутку налазе на 
берзи рада у Шиду”, истиче Цветко Ракић.

Оно што посебно истиче као један од великих задатака 
који је испуњен на обострано задовољство јесте да је 
обезбеђен стан за породицу Тоше Јовановића из Шида коме 
је кућа изгорела у пожару.

Што се тиче Општинске организације ПУПС-а у Шиду, 
Ракић је задовољан радом представника ПУПС-а у локалним 
органима власти, али да ће акценат у наредном периоду 
ставити на реорганизацију месних одбора ПУПС-а. „Жеља 
нам је (и мене и председника ОО ПУПС-а Николе Видића) 
да у наредном периоду поред тога што ћемо у готово 
свим местима наше општине формирати месне одборе, 
организујемо наше чланство тако да у сваком тренутку могу 
да учествују у решавању највиталнијих питања у својим 
месним заједницима”, наглашава Ракић.

П. В.

Међу најагилнијим функционерима ПУПС-а

 Партија уједињених пензионера у Општини Бач 
основана је 10. децембра 2005.г. и од самог оснивања 
бележи успехе. Ти успеси су грађени, а и данас се граде, 
на основу нераскидиве сарадње са Општинским удружењем 
пензионера Бач на челу са председником удружења Владом 
Милошевићем, уједно и секретаром Општинског одбора 
ПУПС-а.

 Одмах након конституисања Општинског одбора партије, 
конституисани су и месни одбори по свим насељеним 
местима општине Бач.

 Након конституисања месних одбора партије, 
Општински одбор је утврдио правце активности партије на 
чијим основама је требало, пре свега, изграђивати акционо 
јединство странке уз основне циљеве усмерене на заштиту 
законом утврђених права пензионера, побољшање њиховог 
материјалног и социјалног положаја и враћање достојанства 
у друштву.

 На челу Општинске организације ПУПС-а Бач од самог 
оснивања налази се Станко Кондић.

 Циљеви које је партија поставила нису нимало лаки. 
Основни циљ коме смо тежили и коме стално тежимо 

јесте јачање угледа партије који ће јој гарантовати високо 
место међу парламентарним партијама Србије, са жељом да 
стално буде део власти, јер само тако ће моћи спроводити у 
дело програмске циљеве наше партије.

 Ми смо упорно радили и надали се да ћемо на изборима 
добити поверење грађана и тако створили услове да лакше 
остваримо наш циљ. Коначно, то се обистинило и наша 
партија је у два изборна мандата имала своје представнике 
у Скупштини општине Бач. Данас наша партија има свој 
одборнички клуб који успешно представља партију у 
општини Бач.

 На изборима одржаним 6. маја 2012. године наша 
партија је заједно са СНС, СПС и групом грађана имала 
скупштинску већину, која је трајала до 9. јануара 2013. 
године када је један одборник СНС-а прешао у противнички 
табор и тако обезбедио већину ДС-у. Тако је ДС након паузе 
од шест месеци поново преузела власт у општини Бач.

 У свему томе одборници ПУПС-а држали су се 
достојанствено, не доводећи ни у једној прилици у питање 
стабилност наше коалиције.
 В. М.

Партија пензионера за боље сутра

ПУПС - КОНКРЕТНИ ПОТЕЗИ. 
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 Општинска организација ПУПС-а Вршац припада 
групи оснивача странке. Иницијатива Удружења пензионера 
Србије да се формира партија која ће заступати основна 
начела и ставове пензионера, њихову социјалну политику 
и заштиту стандарда наишла је на опште одобравање и 
заинтересованост великог броја пензионера Вршца. У складу 
са тиме делегација челних људи Удружења учествовала је у 
доношењу одлуке о покретању иницијативе о формирању 
ПУПС-а, 4. априла 2005. године на састанку у Врњачкој 
бањи, као и 11. маја 2005. године.

 У складу са овом иницијативом и одлуком, већ 29. маја 
2005. године, одржан је иницијативни Збор пензионера 
општине Вршац са присуством великог броја чланства и 
на истом су потврђене све одлуке са претходно одржаних 
састанака о формирању ПУПС-а и истовремено, предложено 
је да се што хитније приступи формирању општинске 
организације ПУПС-а. Формирани Иницијативни одбор 
заказао је и одржао оснивачку скупштину 29. јула 2005. 
године на којој је формирана Општинска организација 
ПУПС Вршац тако да се овај датум узима као дан њеног 
формирања.

 Иницијатори и носиоци свих активности при формирању 
били су: Милан Ђурић, Драгољуб Аћимовић, Милутин 
Синђелић , Златица Вујовић, као и низ других лица који су, 
сви заједно, несебичним залагањем, неуморним радом и 
самоодрицањем допринели да се ова иницијатива реализује 
и конкретизује у виду значајних резултата.

 Веома брзо дошло је до омасовљавања чланства, тако 
да је до краја године премашило бројку од 1.000 чланова. 
До краја 2005. године одржено је 11 седница Општинског 
одбора са разматрањем веома широког спектра активних 
друштвенополитичких и социјалних питања. За чланове 
Главног одбора ПУПС-а изабрани су: Милан Ђурић, 
Драгољуб Аћимовић и Милутин Синђелић који су својим 
активним учешћем у раду истог допринели остваривању 
постављених циљева.

 Током 2007. и 2008. године одржане су седнице на којима 
је основни акценат био на организацији, формирању и раду 
месних организација по насељеним местима наше општине 
као и на омасовљавању чланства.

У циљу што бољих резултата на изборима са коалиционим 
партнером СПС-ом организована је Конвенција која је 
оцењена као најбоље организовани промотивни скуп 

са великом посећеношћу од стране грађана и челника 
свих друштвених и политичких организација. На истој 
Конвенцији били су присутни и председник Извршног 
одбора ПУПС-а Бора Ковачевић и Момо Чолаковић.

 Великим залагањем и веома успешним радом на свим 
нивоима наша партија је од формирања први пут прешла 
цензус на свим нивоима власти и постала парламентарна 
партија.

Општинска организација ПУПС Вршац добила је два 
одборника од четири остварена одборничка места која су 
припала нашој коалицији.

У 2009. години одржана је изборна скупштина на којој 
је дотадашњи председник Милан Ђурић предао дужност 
новоизабраном председнику Васи Павлову.

У току 2010. и 2011. као и у првој половини 2012. 
године дошло је до застоја у активности наше општинске 
организације и опадања броја чланства. Посебно је дошао 
до изражаја овакав неадекватан рад у приватизацији 
информација, као и несарадњи председника са осталим 
члановима општинског одбора и одвајање једне мање групе 
људи од чланства.

На седницама општинског одбора у насталој дискусији 
дошло је до веома оштрих примедби на рад председника 
Васе Павлова са изричитим ставом да поднесе оставку. 
Пошто разрешење проблема није било могуће услед 
опструкције председника, затражена је помоћ од председника 
извршног одбора ПУПС-а Драгог Видовића и председника 
покрајинског извршног одбора Мирослава Шпановића. 
После неколико одржаних састанака проблем је разрешен, 
одржана је ванредна скупштина, изабран нови општински 
одбор и нови председник Мирко Ђурковић. 

У свом новом усвојеном програму рада за 2013. годину 
предвиђени су нови садржаји као што су: прекогранична 
сарадња, организовање јавних трибина из различитих 
области, стални заједнички рад и сарадња са Удружењем 
пензионера Вршац, учешће на локалним медијима, као и 
сарадња и размена мишљења са свим политичким странкама 
и органима власти. Основни постављени циљ општинског 
одбора и председника јесте да се својим радом вратимо на 
место најуспешније и најбројније општинске организације 
ПУПС-а. 

М. Ђ.

ОО ПУПС Вршац

ПУПС Војводине

Активности ПУПС-а Сремски Карловци
 Општински одбор ПУПС-а Сремски Карловци укључио 

се у хуманитарне акције Црвеног крста Сремских Карловаца.
 Активисти ПУПС-а донели гардеробу су и друге ствари 

за најсиромашније карловчане у 2012. години. Ова акција ће 
се наставити и током 2013. године. 

 Општински одбор ПУПС-а обезбедио је донатора који 
је Црвеном крсту у Сремским Карловцима уплатио 50.000 
динара за новогодишње пакетиће малишанима, а који 
су корисници народне кухиње у Сремским Карловцима. 

Одбор ће се укључити и у друге програме Црвеног крста 
како бисмо помогли социјално најугроженијим грађанима у 
нашем месту. 

 Како ПУПС у свом програму посвећује посебну пажњу 
породици и повећању наталитета, ове ће године бити и 
носилац програма „Беби-бал” који се већ неколико година 
одржава у мају, када се свој новорођеној деци у Сремским 
Карловцима уручују поклон пакети. 

 Д. М.

ПУПС - СОЦИЈАЛНА ПРАВДА ЗА СВЕ.
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Председници општинских одбора Социјалистичке 
партије Србије и Партије уједињених пензионера Србије 
у Кикинди  мр Милош Латиновић и проф. Неђо Кеча, 
потписали су у новембру постизборни коалициони 
споразум. Чину потписивања договора о будућој 
сарадњи у просторијама кикиндских социјалиста 
присуствовали су и потпредседници ОО ПУПС-а Петар 
Латиновић, Слободан Петковић и Новица Анђелковић 
и председник Окружног одбора СПС-а Владимир Илић, 
као и потпредседница и секретар Oпштинског одбора 
Гордана Трнић Иличин и Миодраг Крстин. Том приликом 
Латиновић је изјавио да ове две странке имају сличан 
социјални програм и изразио наду у још чвршћу везу.

“Сарадња са колегама из ПУПС-а нам је потребна, између 
осталог, и за след ствари који нам предстоји наредних месеци 
и година, а ускоро ће се практично остварити, приликом 
избора председника месних заједница у селима кикиндске 
општине” - рекао је Латиновић, и нагласио како се нада да ће 
ова коалиција у наредном изборном циклусу деловати заједно.

Кеча је подсетио да ове две странке делују заједно на 
републичком нивоу и управо због тога овај симболични 
чин у просторијама социјалиста значи успостављање 
чвршће сарадње у локалу, како је било пре неколико година.

ОО ПУПС Кикинда

Коалициони споразум ОО СПС-а и ОО ПУПС-а у Кикинди

 Општински одбор ПУПС-а Пећинци овог марта 
навршава седам година постојања и рада. Кренуло се 
скромно, са десетак чланова ентузијаста, али са великим 
жељама и плановима. Било је неопходно приближити 
програм и жеље ПУПС-а, олакшати и улепшати живот 
свим социјалним категоријама и генерацијама, а посебно 
најстаријима. Тихим, упорним радом, залагањем многих 
појединаца дошло се до завидног учинка – број чланова 
ПУПС-а у општини Пећинци данас премашује 1000.

 Велика заслуга за тај успех припада и Активу жена 
ОО ПУПС-а Пећинци. Вредне , насмејане и хумане, жене 
свих година, својим активностима привлаче пажњу својих 
суграђана и своју Партију приближавају народу.

 Акција је било разних: од фарбања ускршњих јаја за 
потребе цркве у Пећинцима, организовања дружења и 
трибина, путовања, прослава Нове године и 8. марта, помоћи 
старима о којима нема ко да брине – до најновије, хумане 
, организоване у сарадњи са Општинском организацијом 
Црвеног крста.

 Наиме, канцеларија Црвеног крста у Пећинцима 
упутила је јавни позив за прикупљање зимске одеће за своје 
штићенике. На позив је одмах реаговао секретар ОО ПУПС-а 
Пећинци, Љубица Штетић и у договору са председницом 
Актива жена , Љубицом Арсеновић позвала своје чланице 
да се прикључе. У сваком од 15 села пећиначке општине 
постоји група жена , чланица ПУПС-а, увек спремних да 

крену у акцију. Прикупљена је значајна количина зимске 
одеће и обуће за све генерације, од беба до старих лица. 
Представници Црвеног крста били су одушевљени брзином 
реакције, те су изразили наду да ће се наша сарадња 
наставити и током читаве године. Жене ПУПС-а обећале су 
да ће се увек радо одазвати сваком позиву за помоћ.

 Тренутно су у току разговори и са општинским Центром 
за социјални рад. Актив жена ПУПС-а има жељу да помогне 
служби геронтодомаћица у Општини Пећинци. Док се не 
договоре конкретни, озбиљни задаци, актив је предложио да 
једном месечно за све кориснике услуга умеси разна пецива 
и колаче и тако обрадује старе и немоћне. Помоћ не мора 
увек да изискује велика новчана средства, довољно је мало 
воље и времена.

 Ћирић Јован, председник ОО ПУПС-а Пећинци и 
одборник у Скупштини општине, у свакој прилици истиче 
колико је поносан на рад и ентузијазам Актива жена ОО 
ПУПС-а : ''Када наше чланице одлуче да крену у акцију, 
будите сигурни да ће бити успешно изведена'', с поносом 
каже председник Ћирић.

 Актив жена ОО ПУПС-а Пећинци је прави пример 
да је највећа срећа усрећити друге. Леп је осећај помоћи 
сиромашнима и старима да живе живот достојан човека.

Љ. Ш.

Сигурним кораком напред - прави потези ОО ПУПС-а Пећинци

ПУПС Војводине

ПУПС - ЗА СВЕОПШТИ ПРЕПОРОД СРБИЈЕ. 
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Извод из отвореног писма ОО ПУПС Бечеј председнику општине.

ПУПС своје деловање заснива на економској и социјалној бризи о свим грађанима, а на територији општине Бечеј 
појавиле су се одређене потребе које треба решавати.

Актуелна питања - предлози:

1. Субвенционирано коришћење садржаја у Спортском центру за незапослене, пензионере и омладину;
2. Иницијатива за постављање еко-клупа поред Тисе, у правцу „Жуте куће”;
3. Отварање апотеке у Милешеву и Радичевићу у која би радила један или два дана недељно;
4. Иницијатива за „мобилног” дежурног лекара који би проводио по један дан недељно у мањим местима општине Бечеј;
5. Решавање учесталих крађа у насељу и атару;
6. Иницијатива да се у градском буџету за наредну годину предвиде средства за најугроженије пензионере, по узору на 

исплату према одлуци владе Србије;
7. Иницијатива за подстицајне мере за послодавце који запошљавају труднице.

Очекујемо разумевање и позитивно решење наших иницијатива како би заједнички допринели већем задовољству 
грађана Бечеја.    

М. Г.

Чока – за поштенији и хуманији буџет

    Иако је новцем са виших нивоа власти буџет увећан за готово 150 милиона у односу на прошлогодишњи, значајно 
је повећан само број локалних функционера и њихове зараде. Очекивали смо праведнији и хуманији буџет, буџет који ће 
задовољавати потребе обичног и све сиромашнијег човека, а добили смо производ неформалних договора који намирује 
искључиво договараче и њихове функционере.

   При изради буџета штедело се и закидало углавном на пензионерима и најугроженијим грађанима, а са друге стране 
буџет је препун нерационалне потрошње. По речима Јована Мутуца, општина у старту може да уштеди око 25 милиона 
динара на годишњем нивоу, и та би средства требало усмерити на социјалну и здравствену заштиту, као и субвенционисање 
нових радних места.

   
Јован Мутуц предложио је тридесетак мера за уштеду, од којих су најупечатљивије:

1. укидање сталних радних места у јавном сектору;
2. забранвање постављања помоћника и саветника;
3. укидање свих хонорарних исплата из буџета општине;
4. престанак исплате шест месечних плата бившим функционерима по престанку функције;
5. смањење трошкова репрезентације, службених телефона и службених аутомобила.

   Морамо се борити и изборити за нормалан живот и достојанство свих наших грађана, а не само функционера и 
њихових директора. Докле ћемо толерисати људе који из буџета добијају  две или више плата, а ни један посао не обављају 
ваљано?  

Ј. М.

Иницијативе за боље сутра

Градски одбор ПУПС-а у Суботици крајем 2012. године 
добио је и опремио нову већу просторију. Просторија је 
делимично опремљена и намењена одржавању састанака, 
разних радионица и дружењу наших чланова. Нови простор се 
налази на истој адреси – Трг цара Јована Ненада бр. 15 у згради 
Отвореног универзитета у Суботици на првом спрату. Поред 
постојеће канцеларије сада имамо још једну просторију за 
коју мислимо да ће допринети побољшању рада наше партије 
у Севернобачком округу.    

               Н. М.

ПУПС Суботице у новим просторијама
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Поштовани читаоци, од овог броја нашег листа, желели 
смо да уведемо нову рубрику на тему о пчеларству што 
управо и чинимо. Наиме о чему се ради, шта нам је основни 
циљ. С обзиром да је то делатност која углавном припада 
популацији трећег доба у периоду живота у којем заслужују 
некакав свој мир, а у њему и да уживају, претпостављам 
да ће тема задобити велико интересовање. Пчеларство као 
делатност може да буде велико уживање, а све већи број 
пчелара то уживање претвара у додатни приход, па чак и 
професионално бављење, с обзиром на све већу потрошњу 
пчелињих производа и њихову велику корист.

Ако бисте се бавили пчеларством то првенствено 
као разлог мора бити љубав према пчели. Многи почну 
да се баве па кад их убоде пчела они већ тада почињу да 
се колебају. Међутим онај ко је упоран и заиста жели 
да се бави пчеларством мора првенствено да буде, како 
већ рекосмо, упоран и стрпљив. Постепено све тешкоће 
бивају потиснуте, а све више преовладава љубав према тој 
истинској краљици међу инсектима. Оног момента, када 
осетите да отварате кошницу из љубави и радозналости, а 
при томе не размишљате о њеном зујању око вас и убоду, 
можете сматрати да постајете пчелар. У почетку се некима 
то чини веома тешко али временом што више упознајете 

тог чаробног инсекта и његов начин живота, све више вас 
заокупља и чини можемо слободно рећи срећним. Тада иако 
су ваше намере биле да се тиме бавите због меда, то бива 
потиснуто у други план, јер мед бива само резултат вашег 
марљивог рада и љубави према пчели.

У следећем броју биће речи о начину како започети 
бављење пчеларством.

Из историјата пензија у Србији

Пчеларство

1833. година

Кнез сербски Милош Обреновић 
потписао је решење првом српском 
пензионеру, које гласи:

“ПОЧИТАЈЕМИ ГОСПОДАРУ И 

ЉУБЕЗНИ БРАТЕ, КНЕЖЕ ИЛИЈА, 

РЕВНОСТ УСЕРДНЕ ВЈЕРНОСТИ И 

ЗАСЛУГЕ, КОЈЕ СТЕ ВИ ГОСПОДАРУ 

ИЛИЈА МАРКОВИЋУ, ОД 1804. ГОДИНЕ 

ДО САМОГ ОВОГ МАГНОВЕНИЈА, 

ОТЕЧЕСТВУ НАШЕМ, А И ЛИЧНОСТИ 

МОЈОЈ ОНАКО СЈАЈНО УКАЗИВАЛИ, 

ПОБУДИЛИ СУ МЕ БРАТСКИМ ОКОМ 

НА СТАРОСТ ПОГЛЕДАТИ, КОЈА ВАС ЈЕ 

СТИГЛА И ЗАПОВЕДИТИ КЊАЖЕВСКО 

СРБСКОМ КАЗНАЧЕЈСТВУ ДА ВАМ 

ЗА НАГРАДУ ПО СТО АВУСТРИНСКИ 

ТАЛИРА СВАКЕ ГОДИНЕ ДО СМЕРТИ 

ИСПЛАЋУЈЕ.”

10. ОКТОМБРИЈА 1833. ГОД.
МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ
КЊАЗ СЕРБСКИ

1835. година

Кнез сербски Милош Обреновић 
потписао је решење о првој породичној 
пензији у Србији, која је додељена удовици 
вожда Ђорђа Петровића - Карађорђа, 
Јелени Ђ. Петровић:

“ЗА ГОСПОЂА ЈЕЛЕНУ Ђ. ПЕТРОВИЋ

УВАЖАВАЈУЋИ СЛАВНА И ВЈЕЧНА 

БЕЗСМРТЈА УДОСТОЈЕНА ДЈЕЛА, 

ПОКОЈНОГ СУПРУГА ВАШЕГ ГОСПОДАРА 

ЂОРЂА ПЕТРОВИЋА БИВШЕГ ВРХОВНОГ 

ВОЖДА, РОДУ И ОТЕЧЕСТВУ НАШЕМ 

УЧИЊЕНА, И СМАТРАЈУЋИ НА СТАРОСТ 

ВАШУ, БЛАГОВОЛИЛО ЈЕ ЊЕГОВО 

ВИСОЧАНСТВО МИЛОСТИВЈЕЈШИ 

ГОСПОДАР И КЊАЗ НАШ УКАЗОМ 

СВОЈИМ 23. МЕСЕЦА ФЕБРУАРА Т. 

Г. БЛАГОУТРОБНО ОДРЕДИТИ ВАМ 

ГОДИШЊУ ПЕНЗИЈУ ОД ПЕТ СТОТИНА 

ТАЛИРА, КОЈУ ЋЕТЕ ОД ЂУРЂЕВА 

ДНЕОВЕ 1835. ГОД. ИЗ ПРИВАТНЕ АЗНЕ 

КЊАЖЕВСКЕ ПОЧЕТИ ПРИМАТИ.”

У КРАГУЈЕВЦУ
23. ФЕБР. 1835. ГОД.
МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ
КЊАЗ СЕРБСКИ



Прослава славе ПО ПУПС-а

Дана 16. фебруара 2013. у просторијама Покрајинског одбора ПУПС-а у Новом Саду, по 
други пут обележена је слава ПО ПУПС-а, Свети Симеон Богопримац, у народу познат и као 
Симеон Праведни. Прослави су присуствовали бројни гости. Већину су чинили представници 
политичких странака са којима сарађујемо на различитим нивоима и представници општинских 
и градских одбора ПУПС-а, углавном са територије Војводине. Домаћинима желимо да ово буде 
почетак једне дуге и плодоносне традиције, а да ПУПС и у свом даљем раду настави путем 
који Симеон Праведни, својим именом и својим животним делом, симболички представља.

Мирослав Р. Шпановић и Драги Видојевић, потпредседници ПУПС-а.



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   КНЕЖЕВИЋ МАРИНКО  063/537-614
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


