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Интерна дистрибуција

Гл а в н и 
з а д а т а к 

реконструкције 
Владе морају да 
буду промене у 
економској поли-
тици и подизање 

Мењати систем а не само људе

Реч уредника

Од јануара до маја ове године урађена је анкета међу пензионерима Новог Сада. То је 
прва политичка анкета спроведена сопственим снагама и без хонорара. Спровели су је 

чланови месних одбора, уз  руковођење координатора Градског одбора Новог Сада. Истраживање 
је обухватило 2.071 пензионера, а да, при том, анкетирани нису чланови ПУПС-а.

Основно питање у упитнику, поред других 12, било је: зашто се чланови Удружења пензионера, 
и остали пензионери, учлањују у друге политичке политичке странке, а не у ПУПС?

Одговори на постављено питање дали су следеће резултате: 43% испитаника је одговорило да 
не зна или се није изјаснило, 29% изјаснило се да је у питању интерес, а 28% је одговорило - касно 
основани или лош програм. Анализом датих одговора може се закључити следеће:

• пензионери нису довољно информисани или нису заинтересовани;
• забрињава одговор да је у питању интерес друге врсте, а не интерес очувања пензија;
• чињеница је да смо касно основани, али нема оправдања за лош програм.
Одговор на сва три ова закључка треба тражити у новим истраживањима или много чвршћим 

везама са базом. Можда би питање у некој следећој анкети требало бити: да ли сте, и како, спремни 
да штитите своје пензије?

Констатација да пензионери нису довољно информисани, пада на душу (политичким 
организаторима, менаџерима и руководиоцима). За лош програм треба спровести ново 
истраживање међу чланством и прихватити предлоге који су у корист странке.

Трећина чланова види други интерес, мимо очувања пензија, као оправдање чланства у 
другим странкама. То је проблем економско-социјалне политике и он се може решити ако маса 
пензионера приступи ПУПС-у, те се на тај начин добије много више власти па, самим тим, и 
утицаја на државно одлучивање.

Као закључак би се могло издвојити: много више рада у бази, мање непотизма, више правде 
(партија часних намера), увести правило један члан – једна функција, већи притисак на државне 
органе за повраћај имовине фонда ПИО. ■             Др Радослав Пенезић

Извод из интервјуа са др Јованом Кркобабићем,
председником ПУПС-а и потпредседником Владе Србије

Др Јован Кркобабић

животног стандарда грађана. Пред тим циље-
вима, све кадровске промене и личне жртве 
мање су битне.

Тако Јован Кркобабић, потпредседник 
Владе и министар за рад, запошљавање и 
социјалну политику види садашње политичке 
турбуленције у Немањиној 11.

- У првој години рада, Влада је имала два 
крупна резултата. Отворили смо коначно 
прозор ка ЕУ и започели преговарачки процес 
са Бриселом. Са друге стране, покренута је 
велика борба против организованог крими-
нала и корупције. На путу смо успостављања 
правне државе. Успех на овим кључним 
правцима основна је претпоставка и гаранција 
за решење свих других питања. Али, сви ти 
процеси могу да се успоре и пониште ако не 
зауставимо кризу и не подигнемо економију.

Верујете ли да ће реконструкција обез-
бедити те промене у економији и да је смена 
Динкића била предуслов за то?

- Нисам учествовао у преговорима. Међу-
тим, ако су у првом плану само кадровска 

решења, а не и суштинска промена онда 
ће резултат да изостане. Чињеница је да су 
економске прилике у земљи лошије него јуче. 
Народ све теже живи, копни потрошачка кор-
па, расте број оних који живе на граници 
издржљивости. То мора да се заустави хит-
ним мерама и утврђивањем основних праваца 
економског развоја који ће условити промене у 
садашњем систему.

Пошто не учествујете у преговорима, 
имате ли поверења да ће Дачић и Вучић 
успешно завршити процес реконструкције?

- Господа коју помињете су озбиљни и одго-
ворни људи и сигуран сам да теже најбољем. 
Али, колико ће у томе успети видећемо. По 
природи сам оптимиста, јер сматрам да је 
сутрашањи дан увек бољи од данашњег и да је 
све ово позитиван покушај да се изађе из тешке 
економске ситуације.

Јесте ли спремни да положите извештај о 
досадашњем раду?

- Спреман сам да га предочим у сва-ком 
тренутку. Резултати су видљиви и препо-
знатљиви. Без обзира на тешку економску 
ситуацију ниједно социјално давање није 
каснило. Пензије се исплаћују редовно као и 
дечји, матерински и сви остали до-даци. Пола 
милиона најсиромашнијих пензионера Србије 
добило је четири рате једнократне помоћи. Све 
је до у ди-нар и у сат испоштовано. И надлежни 
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Од силних експерата
стигли смо до
празне касе!

Извод из интервјуа са
Миланом Кркобабићем,
замеником председника ПУПС-а

Кад и ако добије позив на разговор 
о реконструкцији владе ПУПС ће 

се одазвати и бити конструктивна, али за 
сада нико од наших функционера ни са ким 
није разговарао о овој теми, каже Милан 
Кркобабић, потпредседник ПУПС-а. Он 
тврди да не зна докле се стигло у разговорима 
СНС-а и СПС-а: „Са великом пажњом и 
стрпљивошћу чекамо исход, охрабрујемо 
их да отворено изнесу те своје разговоре и 
били бисмо срећни ако то учине.”

Баш вас нико није звао на разговор?
- У овим првим договорима учествују 

само две водеће странке коалиције СНС 
и СПС. У другом кругу, претпостављам, 
следи прављење новог коалиционог спо-
разума, дефинисање нових, или потврда 
постојећих циљева, тада је на СНС-у и 
СПС-у да позову све оне на које рачунају 
да буду део скупштинске већине. Кад и 
ако дође до позива, они који буду позвани 
одазваће се.

Зар вас Дачић као партнере у вашој 
„малој коалицији” не обавештава?

скупштински одбор позитивно је оценио 
сва три извештаја о раду Министарства. 
Од свих служби Министарства захтевам 
строгу штедњу. Ево и најсвежијег податка: 
од 15. маја до 5. августа Национална слу-
жба за запошљавање, захваљујући пре 
свега новом менаџменту, који је поставио 
прецизне стандарде рада, уштедела је 
150 милиона динара. То је модел рада у 
мом ресору. Уштеде се постижу на сваком 
кораку, на укидању бесмислених набавки и 
службених путовања која не доносе корист 
за државу, на забрани коришћења ауто-
мобила у приватне сврхе и многим другим 
позицијама. Увели смо ред, дисциплину 
и домаћинско пословање и то нам треба у 
целом државном апарату.

Могу ли промене у Министарству 
финансија сада да утичу на исплату 
пензија?

- Надам се да до краја године неће бити 
никаквих поремећаја. Максимално ћу ис-
трајати на томе да негативних промена не 
буде, посебно оних који би изавале даље 
умањивање стандарда грађана. Очекујем 
да следеће године направимо и позитиван 
искорак у правцу животног стандарда и 
повећања запослености. ■

- Кад смо прошле године при-
ступили формирању скупштинске 
већине, ми смо директно прего-
варали. Према томе и разговор о 
реконструкцији ће бити директан. 
ПУПС увек самостално наступа кад 
дефинише циљеве, па је логично да 
ми не преносимо ни на кога ту врсту 
одговорности да преговара за нас. 
Кад СНС и СПС дефинишу оквире, 
позваће и остале. Можда је проблем 
у томе што нису дефинисали оквире.

Прошле године Вучић, Дачић 
и Динкић су се договорили, али се 
испоставило да договора нема по-
што је Дачић „заборавио” ПУПС, 
може ли се сада нешто слично де-
сити?

- ПУПС је озбиљна политичка 
опција, која искрено заступа соци-
јално угрожене, мислим пре свега 
на пензионере и запослене у јавном 
сектору. Наша мисија је заштита 
1,7 милиона пензионера, са нама 
никад није било проблема око мини-
старских места.

Биће да је, ипак, било, тражили 
сте тада ресор социјалне заштите…

- Па, морате имати полуге вла-
сти које вам омогућавају да реа-
лизујете неке ствари. Заштита пен-
зионера није економско питање, то 
је цивилизацијска тековина. Неко 
из рукава извлачи да ће смањити 
пензије; ко лицитира судбином 1,7 
милиона људи, морао би мало да 
застане. Не треба нам неки генијалац 
да нам каже како ћемо кад отпустимо 
људе да смањимо трошкове. То су 
добро плаћене књиговође. Србија 
је пуна добро плаћених књиговођа, 
експерата, консултаната, од силних 
консултација, експерата и добро 
плаћених књиговођа, стигли смо до 
празне касе.

ПУПС је на сваки помен замр-
завања и смањења пензија и ре-
форми пензионог фонда оштро 
реаговао...

- Србија је пред избором: кре-
ирање нове економске политике зас-

новане на оживљавању привреде и 
привредном прогресу, или кон-цепт 
уштеда и реформи, што у Србији 
значи позив на играње. Свака реформа 
је била гора од оне претходне, чак је и 
Млађан Динкић у последњем наступу 
у Скупштини Србије показао како је 
сјајно ево-луирао од реформатора 
до зрелог, озбиљног човека, који 
констатује да се пензиони систем не 
може тек тако реформисати. Динкић 
је навео примере пуцања ових система 
у Аме-рици. Имам пуно поверење 
у Вучића и Дачића, озбиљни су то 
људи.

Према писању медија нови 
министар финансија најављује 
реформу пензионог фонда…

- Министар се бира у Скупштини 
Србије. ПУПС ће, кад чујемо ње-
гов експозе у парламенту знати о 
чему је реч. Сада немамо концепт 
финансијске политике тог човека, 
па ни ја, ни било ко други, не може 
да коментарише нешто непостојеће. 
Ми поздрављамо спремност СНС-а, 
као водеће партије, да преузме одго-
ворност за дефинисање и реализацију 
економске и финансијске политике. 
ПУПС ће бити конструктиван, 
наравно он има своја изворна начела 
због којих је основан и који чине 
његову мисију.

Ви имате 12 посланика у новим 
условима, без УРС-а, то мења 
позиције, без обзира на, како је 
рекао ваш колега Расим Љајић, 
дугачку клупу оних који чекају да 
подрже владу. Пре годину дана сте 
казали да тај број мора поштовати. 
Уколико то сада промени, да ли 
бисте рекли до виђења?

- Кад будемо разговарали рећи 
ћемо шта је прихватљиво за ПУПС, 
крајње конструктивно, а добро је што 
смо, као друштво, стигли дотле да се 
врло мање помиње, како се то каже, 
уцењивачки потенцијал. Не знам да 
ли постоји листа чекања, али данас 
постоји велика жеља многих да уђу у 
владу. ■

Пензије 

плате.
прате
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ВИДОВДАН

У про-

шлом броју 
г о в о р и л и 

смо, пово-дом празника, о Косовској 
битки,  као једном од најважнијих 
догађаја у наредних пет векова живота 
српског народа, и како се та битка 
стварно одвијала. Овај текст је изазвао 
веома позитивне реакције код наших 
читатеља, чланова ПУПС-а, али и 
код оних до којих је часопис дошао 
случајно.

Обавезали смо се да у трећем броју 
говоримо о догађајима после Косовког 
боја, а све зарад тога да се подсетимо 
колико је та битка 
утицала на збивања у 
следећих пет векова, 
и код нас, и у читавој 
Европи. Тежиште смо, 
нормално, ставили на 
збивања у Србији.

Постоји мишљење, 
посебно у причама, 
како су Турци у Србији 
јужно од Саве и Дунава 
били пет векова, а преко 
Саве и Дунава „нешто 
мало” док су дошли и 
вратили се до Беча. Е, то 
мало, трајало је само 174 
године, до Карловачког 
мира 1699. г.,  после кога 
Турци више нису прешли Саву и Дунав.  
Тај чувени Карловачки мир остао је 
упамћен и још по нечему. Наиме, први 
пут су у преговорима сви преговарачи 
улазили истовремено у просторију 
за састанке. Импровизована барака 
у којој се преговарало имала је више 
врата, а преговарачи су, опет први пут, 
седели за округлим столом да би сви 
били једнако важни. Интересантно 
је и то да су преговори трајали од 
октобра до краја јануара, да је зима за 
време преговора била веома јака, па је 
један од преговарача и умро. Данас у 
Сремским Карловцима, на месту где се 
преговарало, постоји предивна Капела 
мира коју Карловчани, и они који долазе 
у Карловце, обилазе и разговарају о 
старим добрим временима.

Већ после годину дана од Косовске 
битке, 1390. г., кнегиња Милица због 
упада Мађара са севера у Србију, 
пљачки и отимања, а после страшне 
битке у којој је изгинуо цвет српске 

властеле и војске, немајући снаге да 
то спречи, а као залог мира, моли 
Бајазита да заштити северне српске 
границе. За ту услугу нуди му да 
наплаћује порез и шаље му своју ћерку, 
лепотицу Оливеру у харем. Оливера 
је са својих  шеснаест година постала 
једна од четири  Бајазитове жене. Иако 
младa, свесна своје жртве, веома брзо 
је постала Бајазитова миљеница, а од 
тога је највише користи имала Србија 
и њен брат Стефан, који је, од ње поу-
чен, постао Бајазитов пријатељ. После 
Бајазитове смрти, Оливера се вратила у 
Србију доносећи мошти Св. Петке, по 
савету своје мајке Милице која је тада 

већ била монахиња.
Бајазит је понуду прихватио и одмах 

послао своје војсковође и стручњаке за 
економију у Србију са налогом да се 
детаљно упознају са стањем. Кад је 
примио извештај и проучио га, Бајазит 
је  донео неколико врло важних одлука:

– Срби могу исповедати своју 
веру. Неће бити насилног турчења, а 
да они који добровољно пређу у ис-
лам добију боље услове живота и 
буду ослобођени данка у крви. Негде 
у том периоду, Православна црква 
уводи прославу светаца и слава, како 
би сачувала  православну веру, што 
је дало изванредне резултате, па смо, 
данас, једини православци који славе 
своје крсне славе. Интерасантно је и то 
да су славе одређене по породицама и 
да се до скора млада и младожења нису 
могли венчати у цркви ако славе исту 
славу.

– Порез који ће Срби плаћати Тур-
цима биће десет посто 
од пореза који су до тада 
плаћали. 

– У оквиру пореза 
уводи се посебан порез 
– „данак у крви”. Српске 
породице биле су дужне 
да дају једно мушко 
дете. Данак у крви увео 
је султан Мурат Други 
1420. г. У периоду од X 
дo XVII века скупљено 
је око 200.000–300.000 
хиљада деце, претежно 
са Балкана, старости 
8–10 година, а скупљани 
су сваке четврте године. 
У ситуацијама кад није 

било млађе деце, узимали би и момке 
од 20 година. Обука им је трајала и до 
14. године. Од њих је настала најбоља 
војска тадашњег света, која је следећа 
три века харала Европом.                                             

– Србија је била дужна да са својом 
војском учествује у борбама заједно 
са Турцима. Интересантно је и то, 
што је један од најбољих витезова у 
то време био Стефан  Лазаревић, син 
кнеза Лазара, који је од  Турака добио 
титулу деспота. Почетком XV века 
било је време мира и доброг живота у 
Србији под његовом владавином. На 
витешким турнирима био је непобедив. 
Он је тада био српски Новак Ђоковић.

Време мира у Србији, као и увек, 
кратко је трајало. Стефан није имао 
деце, па је на сабору у Сребреници 
1426. именовао за наследника свог 
сестрића Ђурђа. ■

Мирослав Р. Шпановић

Деспот Стефан Лазаревић, фреска, 
манастир Манасија

Печат деспота Стефана Лазаревића
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Из економског програма ПУПС-а

Економски програм ПУПС-а 
конципиран је тако да прикаже 

основне елементе друштвено-
економских збивања од 2000. до 2011. 
године и гледање ПУПС-а на развојну 

економску политику до 2020. године.
У уводном делу истакнути су проблеми у којима се 

Србија налази, а то је велика економска и морална криза, 
што је државу и огроман део народа довело у веома тежак 
и ризичан положај. Економске санкције које су уведене 
Србији, затим бомбардовање праћено огромним разарањем, 
довели су до смањеног обима производње и до готово 
потпуног прекида економских односа са светом.

Оно што је није уништено бомбардовањем и економским 
санкцијама, уништено је после 2000. године непланском и 
друштвено неефикасном приватизацијом, која је утицала на 
драстично физичко уништавање привредних капацитета. 
То је довело до незапослености која стално износи око 
28% радно способног становништва или 800.000 претежно 
младих и образованих стручњака.

Да би се ова тешка економска ситуација променила, ПУПС 
сматра да треба убрзати раст индустријске производње,  
јер индустрија највише може да смањи проблеме 
незапослености. Посебно треба развијати прерађивачку 

индустрију, као виши степен прераде. Конкретно, то је 
прехрамбена индустрија, производња машина и уређаја, 
електро и хемијска индустрија.

У програму се посебно истиче значај развоја и 
ревитализације великих индустријских система који су 
окосница технолошког и индустријског развоја код свих 
земаља. Рад великих система обезбеђује упосленост и 
конкурентност највећег дела малих и средњих предузећа, 
обезбеђује техничке и кадровске основе привреде и пресудно 
утиче на извозне резултате земље.

У наредном периоду, ПУПС ће се залагати да се оствари 
натпросечан раст индустријске производње да би се 
искористила и валоризовала сопствена сировинска база и 
обезбедио већи број радних места за кадрове разних струка.

Треба створити повољан послован амбијент, утврдити 
циљеве и друштвене приоритете у развоју и сходно томе 
подстицати развој ндустрије, засноване на савременим 
техничким и технолошким основама и домаћим ресурсима.

Убрзан и натпросечан раст индустријске производње 
један је од незаобилазних услова за повећање запослености 
и подизање животног стандарда становништва. ■

Милан Кораћ
потпредседник ПУПС-а

Општински одбор ПУПС-а Оџаци, је дана 29. 
августа 2013. године одржао Изборну скупштину 

Општинске организације ПУПС-а Оџаци, на којој су, као 
гости, били присутни г. Милан Кораћ – потпредседник 
ПУПС-а, г. Мирослав Шпановић - потпредседник ПУПС-а 
и председник Покрајинског одбора ПУПС-а, г. Радован Бо-
љановић – потпредседник Покрајинског одбора ПУПС-а, као 
и г. Марко Марић – посланик у Скупштини АП Војводине.

За председника Општинског одбора ПУПС-а у Оџацима 
једногласно је изабран Слободан Поповић из Оџака, а за 
потпредседнике су изабрани Душанка Стојановић из Оџака, 
Ратомир Миливојевић из Раткова и Божидар Вемић из 
Оџака.

Новоизабрани председник Општинског одбора ПУПС-а 
Оџаци, Слободан Поповић, се, након завршених избора, 
захвалио потпредседницима и члановима Општинског 
одбора на указаном поверењу и, у своје име, свим изабраним 
лицима пожелео што успешнији рад током наредног 
мандатног периода. Он је, такође, рекао да ће прва седница 
Општинског одбора ПУПС-а, након Изборне скупштине, 
бити одржана током септембра 2013. године, до када ће 
бити припремљен предлог активности за период септембар 
– децембар 2013.

Поповић је подсетио да ће се у оџачкој општини одржати 

избори за локални парламент најкасније до 19. јануара 
2014. године и да ће се редовне седнице Општинског 
одбора ПУПС-а Оџаци одржавати најмање једном месечно, 
а када буду расписани избори Седнице Општинског од-
бора ПУПС-а Оџаци, одржаваће се сваких седам дана, 
а по потреби и чешће. На поменуте изборе, Општинска 
организација ПУПС-а Оџаци ће ићи самостално, што значи 
да ћемо у наредном периоду имати бројне активности, које 
можемо успешно решавати само ако се добро организујемо 
и синхронизујемо извршење сваког договореног задатка.

На основу раније датог обећања, 19. септембра 2013. 
године одржана је Прва седница Општинског одбора ПУПС 
Оџаци, након Изборне скупштине, на којој је било речи 
о планираним активностима од септембра до завршетка 
календарске 2013. године.

Договорено је и шта све треба да припреме и ураде 
председници месних одбора ПУПС до посете руководећих 
лица са нивоа Општинског одбора. 

Тежишни задаци у наредном периоду су ажурирање 
спискова чланова ПУПС у свим насељеним местима наше 
општине и заједнички рад свих чланова Општинског одбора 
ПУПС Оџаци на учлањивању што већег броја пензионера у 
редове наше партије. ■

Слободан Поповић

Изборна скупштина у Општинској организацији ПУПС-а у 
Оџацима

Социјална правда за све грађане Србије.
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ВРБАСУ

Наше претпоставке, да ће се локални избори у 
општини Врбас расписати на задњој седници 

Скупштине општине која је одржана 28. августа 2013. у 
старом сазиву, обистиниле су се. Избори су заказани за 13. 
октобар 2013.

Општински одбор ПУПС-а Врбаса реаговао је одмах, 
заказавши састанке са месним одборима у проширеном 
саставу по распореду који је добио сагласност истих. Месни 
одбори су тако започели предизборне активности, извршене 
су консултације са председницима месних организација 
о критеријумима за предлог кандидата за одборнике 
у Скупштини општине и кандидата за Савете месних 
заједница, а разговарало се и о укупном расположењу 
чланова странке о изласку на изборе, самостално или у 
коалицији.

Морамо напоменути да је 22. децембра 2012. године 
на Великом скупу у хотелу ,,Бачка”, на којем су били 
присутни заменик председника Милан Кркобабић са 
својим сарадницима уз присуство 220 чланова Општинске 
организације ПУПС-а, једногласно усвојен предлог 
општинског одбора да се на изборе иде у саставу постојеће 
коалиције СПС-ПУПС-ЈС. Очекујући изборе у три наврата 
смо проверавали расположење чланова наше организације и 
сваки пут се потврдила жеља да се одржи коалиција. Данас, 
када пишемо ове редове, знамо да је наша коалиција јача и 
да ће на изборе 13. октобра ове године изаћи под редним 
бројем три и под називом:

„Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије 
(СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) 
- Јединствена Србија (ЈС) - Савез војвођанских Мађара 

(СВМ) - Удружење Крајишника”.
Дана 16. септембра 2013. у 15 сати у просторијама СПС-а 

потписан је коалициони споразум о заједничком учешћу на 
изборима за одборнике Скупштине општине Врбас у 2013. 
години. Кандидати за одборнике Општинске организације 
ПУПС-а Врбаса јесу:

1. Иванка Дакић (1953.) – ССС, пензионер, носилац 
листе;

2. Стеван Самочета (1990.) – апсолвент за физичку 
културу, незапослен;

3. Анамарија Хегедиш (1989.) – дипломирани 
економиста-мастер, незапослена;

4. Тамара Кнежевић (1977.) – виша економска школа, 
одсек робни промет, незапослена;

5. Милић Мијатовић - Фићо (1947.) – дипломирани 
инжењер пољопривреде, пензионер;

6. Тамара Вељовић (1982.) – туристички техничар, 
незапослена;

7. Томислав Марковић (1940.) – инжењер агрономије, 
пензионер;

8. Светлана Марсенић (1967.) – ССС (помоћни 
истраживач у физици), незапослена;

9. Предраг Вукославовић (1956.) – ССС, пензионер.
Сви су кандидати изабрани једногласно и општи 

закључак је да и овог пута имамо добре, младе и школоване 
кандидате, са добрим биографијама, људским и моралним 
квалитетима, који ће на најбољи начин заступати интересе 
свих грађана у складу са принципима социјално праведне и 
правне државе за коју се залаже наша партија. ■

Данило Мараш

Иванка Дакић Стеван Самочета Анамарија Хегедиш Тамара Кнежевић

Милић Мијатовић - Фићо Тамара Вељовић Томислав Марковић Светлана Марсенић Предраг Вукославовић

Јак тим за јак Врбас!
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Данас, у овом веома важном тренутку за све, посебно 
за пензионере, хтео бих да вам пожелим један сан, 

сан који би одсањали у ноћи између 12.  и 13. октобра 2013.,  
на дан избора у општини Врбас.  Има ли лепшег сна од дана 
када се исплаћују пензије? Наравно, прво прва половина 
или тзв. први део. У раним јутарњим сатима, пензионер се 
спремио и одлази на шалтер банке или поште. Као и увек, 
чека стрпљиво у реду, прилази шалтеру,  даје личну карту 
и картицу, без којих не може подићи пензију. На шалтеру 
уместо службенице, која уобичајено исплаћује новац, седи 
високи владин функционер, одбројава новчанице и пружа 
их пензионеру уз кисели осмех. „Изволите Вашу мировину 
и хвала што сте гласали за нас”, говори високи владин 
функционер, који нас у средствима информисања често 
подсећа да се мора извршити ревизија пензија и пензионог 
система, да нас очекују тешка времена и стезање каиша.

На примедбу пензионера да је добио први део умањен 
за 30%, он уз онај исти кисели осмех одговара: ,,Ви сте 
гласали за нас, за наш програм, у коме смо Вас обавестили 
да нас чекају тешка времена, стезање каиша,  реформа пен-
зија и пензионог система. Изусти то господин „46%” (на 
скуповима своје странке тражи подршку само преко 46%) и 
мртав-ладан рече: ,,Следећи!”

Пензионер се затечен скаменио. Грозничаво размишља 
како подмирити обавезе које је и са целом пензијом тешко 
плаћао. Од чега ће одузети? Од обуће? Не памти када је 
купио нову обућу. Од одеће?  Не сећа се када је задњи пут 
купио нешто од одеће. Од лекова или хране? Е, ту ће одбити.  
Не мора пити лекове, не мора јести два пута на дан, ионако 
не памти када је јео три пута дневно. Биће доста једанпут 
дневно. Онда ће и судњи дан доћи брже, и тада ће кренути 
опоравак наше земље Србије, када на шалтерима не буде 
редова за пензије.

Подиже главу према небу, спреман да тражи помоћ од.... 
када му се истог тренутка поглед сретну са погледом другог 
владиног функционера, који води другу партију, партију која 
се бори и залаже за права и бољи живот пензионера. Његов 
љутит израз лица јасно је говорио да је љут, уз претећи 
кажипрст рече пензионеру: „Што си тражио, то си добио, 
сад следеће четири године кушај што си запржио!”

Трже се пензионер, сав у зноју, престрашен, пробуди се 
из сна, и када је схватио да је то био ружан,  јако ружан сан, 
паде му поглед  на календар на коме је био заокружен 13. 
октобар 2013.,  дан када се одржавају општински избори у 
Врбасу, пребаци поглед на сат који је равномерно откуцавао 
време и устаде, решен да оде на изборно место на гласање 
и да заокружи коалицију у којој је Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС). Злу не требало,  да се сан не 
претвори у стварност. ■

Александар Мараш

Сан једног члана ПУПС Врбас Све информације у вези локалних 
избора у Врбасу
13. октобра 2013.

можете пронаћи на интернет 
страници:

izbori.vrbas.net

Врбашани гласајмо за наш ПУПС!

Предизборна кампања ПУПС-а
у општини Врбас

У оквиру предизборних активности у општини 
Врбас Мирослав Р. Шпановић, председник ПО ПУПС-а, 
Милан Кораћ, потпредседник ПУПС-а, Момо Чолаковић, 
потпредседник ПУПС-а, Јелисавета Вељковић, 
председница Актива жена ПО ПУПС-а, Драгана 
Даниловић, председница Актива младих ПО ПУПС-а, 
Милена Жарковић, члан ИО ПУПС-а обишли су насеља у 
врбашкој општини и одржали 6 трибина у местима Равном 
Селу, Бачком Добром Пољу, Савином Селу, Змајеву, 
Куцури и граду Врбасу. На овим скуповима одржаним 
задње седмице септембра укупно је било присутно преко 
300 заинтересованих људи. Завршетак кампање била 
је 17. седница председништва ПО ПУПС-а одржана 
27. септембра у хотелу “Бачка” у Врбасу. Поред свих 
чланова покрајинског руководства странке, представника 
новосадског, врбашког и одџачког ПУПС-а, овој седници 
је присуствовао и заменик председника ПУПС-а Милан 
Кркобабић. ■               ПУПС 

Зграда општине Врбас
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Актив жена ПУПС-а

Године чине своје. Њиховим 
проласком човек полако 

губи радну способност, виталност, 
заинтересованост за одређене ствари 
и догађаје, као и жељу за дружењем, 
и полако постаје усамљена јединка. А 
дубоко у себи поседује жељу да све 
то обнови и поврати претходно стање, 
жели да поново постане друштвено 
биће, да се дружи, да комуницира и 
буде вреднован, окружен пријатељимa. 
Потребно је само да неко да 
иницијативу и организује заједничко 
окупљање и дружење. Спој старости 
и младости представља најкориснију и 
најпожељнију манифестацију за оваква 
дружења.

Управо на овим чињеницама 
Актив жена „Пензионер” из Вршца, 
који уједно представља и Актив жена 
Општинске организације ПУПС-а  
Вршац, заснива свој веома успешан 
рад. Актив жена броји преко 60 
чланица и скоро све су чланице странке 
и све учествују у свим активностима и 
догађајима.

Председница Актива жена Јованка 
Божидаров већ низ година, сваке среде 
у 17 часова, окупља их на дружење, 
где се уз кафу и сокове договарају о 
будућим активностима. Можда, као 
ниједан Актив жена у Србији, одржава 

мноштво пријатељских веза, посета и 
дружења са активима жена из других 
градова. Набројаћемо само нека места 
и градове са којима су организована 
дружења у овој години: Смедерево, 
Пожаревац, Зрењанин, Земун, 
Панчево, Пландиште, Бела Црква, 
Банатски Карловац, Уљма, Избиште 
као и још нека места. Сви ови сусрети 
остају у незаборавном сећању пошто 
су организационо добро припремљени 
и програмски осмишљени. Дочек 
гостију је у просторијама Удружења 
пензионера и ОО ПУПС Вршац, који 
поседују велику салу за преко 300 
гостију, уз добродошлицу, упознавање 
и аперитив. Mи, као домаћини, 
обезбеђујемо гостима  посету свим 
знаменитостима Вршца (Владикин 
двор, Саборна црква, катедрала, 
музеј, манастир Месић, Вршачка кула, 
видиковац, вршачки подруми као и 
друге значајне институције). Врло 
често се ове посете заврше ручком или 
вечером уз музику, песму и игру.

Формирањем Актива младих 
ОО ПУПС Вршац који сада броји 
36 члaнова  (са најмлађим чланом 
рођеним 1994. године), дошло је до 
међусобне сарадње ова два актива на 
обострано задовољство. Најсвежији 
пример је заједничко учешће на 

прослави „Секованија” – славе која 
има дугогодишњу традицију у Вршцу. 
ОО ПУПС Вршац у заједници са 
Центром за социјални рад Вршац 
и Геронтолошким центром Вршац 
организовали су прославу у Дому 
геронтолошког центра са мотивацијом 
да се приреди пријатно изненађење 
корисницима овог центра. OO ПУПС 
Вршац и Центар за социјални рад 
донирали су 55 килограма роштиљске 
кобасице које су чланови Актива младих 
ПУПС-а и корисници центра пекли на 
великој ватри у кругу Геронтолошког 
центра. Истовремено, једанаест 
жена из Актива жена послужило је 
присутне предивним колачима које су 
саме направиле. Корисници центра 
су били одушевљени и захвални што 
нису заборављени и што су укључени 
у ово дружење. Велики број остао је 
до дубоко у ноћ евоцирајући своје 
успомене.

Овакав рад Актива жена 
„Пензионер” омогућава поновно 
враћање у живот старих људи и 
анимирање одређеним активностима 
које стварају услове за њихову 
социјализацију и веру у лепоту живота 
и дружења. ■

Мирко Ђурковић

На састанку Aктива жена OO 
ПУПС-а Кикинде направљен 

је следећи план помоћи старим и 
изнемоглим лицима у овој општини за 
време зимских месеци 2013. године:

- ступити у контакт  са Центром за 
социјални рад и преко њега се упознати 
са социјалним статусом и бројем 
породица и лица којима је потребна 
помоћ;

- објаснити своју улогу и 
дефинисати начин на који можемо 
помоћи поро-дицама или старијим 
особама;

- одредити начине помоћи, као и 
дане (у недељи, месецу) када ће се 
пружати помоћ овим особама;

- по потреби ангажовати лекара (бар 
једном недељно) и посетити одређени 
број старих и изнемоглих којима је 

потребна лекарска помоћ.
Дефинисани су и други циљеви, 

међу којима је и да се старе и немоћне 
особе обавесте о својим правима као 
што су:

- право на смештај у установу 
социјалне заштите као право 
предвиђено законом о социјалној 
заштити;

- право на остваривање неге и помо-
ћи од другог лица, тј. упутити лице 
како да оствари своја права;

- право на лечење, коришћење бањ-
ског или других врста лечења.

Актив жена је опширно дефинисао 
циљеве и начине како да се све спроведе 
у дело, као и средства за реализацију 
овако дефинисаног пројекта. На 
састанку је одређен пројекат „Заштита 
жена и деце” као следећи корак. ■  

Вршац: дружим се, живим - постојим!

Кикинда: помоћ за старе и изнемогле

И стари и млади  - ПУПС за вас ради!
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Мирослав Р. Шпановић приликом отварања
манифестације “Сремски ручак чобански” 
на салашу Чесмин до у Бачинцима.

Мирослав Шпановић, потпред-
седник ПУПС, председник 

покрајинског одбора те странке, пос-
ланик у Скупштини АПВ и председник 
Одбора за безбедност у покрајинском 
парламенту, последњег дана августа 
месеца посетио је општину Шид где 
је отворио привредно-туристичку 
манифестацију “Сремски ручак чо-
бански” која се четврту годину за 
редом одржава на салашу Чесмин до у 
Бачинцима.

“Једно село као што су Бачинци, 
организовало је прелепу манифестацију 
коју посећује неколико хиљада људи, 
без икаквих средстава што само по 
себи значи да има људе који се брину о 
месној заједници. Праве домаћине. То 
није мала ствар за општину Шид која се 
налази на падинама Фрушке горе коју 
Руси зову Света гора. Ми то морамо 
користити јер само виногради, воћњаци 
и плантаже без оваквих манифестација 
неће допринети развоју туризма. Свако 

село у Војводини може да има 
овакву манифестацију каква је 
“Сремски ручак чобански” ако 
има право руководство села 
да не зависи само од општине, 
покрајине и републике” - истакао 
је Шпановић отварајући једну од 
најзначајнијих и најпосећенијих 
туристичко - привредних мани-
фестација у Шидској општини 
која из године у годину поприма 
све већи значај.

Поред бројних такмичења 

у традиционалним чобанским дис-
циплинама на овогодишњој мани-
фестацији било је и доста излагача 
који су искористили прилику да 
током трајања ове све садржајније 
и посећеније привредно туристичке 
манифестације успоставе и одређене 
пословне контакте. ■        Н. Вејновић

Сремски ручак чобански

У Бајмоку је осми пут одржана традиционална 
манифестација јела под називом „Етно 

фестивал буњевачки национални ила” у организацији 
Буњевачког културног центра Бајмок. Фестивалу  је 
присуствовао и градоначелник Суботице Модест 
Дулић, који је поздравио све присутне и истакао 
важност организовања догађаја у којем се истиче 
традиција једног народа. Посетиоци су се могли 
уверити и пробати традиционална буњевачка јела по 
старим рецептурама. Манифестацији су присуствовали 
и чланови ПУПС-а, на челу са председником Марком 
Марићем. ■                Н. М.

Бајмок: „Етно фестивал буњевачки национални ила”

Расположени учесници манифестације
“Етно фестивал буњевачки национални ила”.
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Партија вредних и способних домаћина.

Иако су из градског буџета и 
ове године издвојена значајна 

средстава за социјалну заштиту, со-
цијална слика у граду није најбоља, 
сматра Ненад Шалетић, саветник 
градоначелника Панчева и као најзна-
чајнији задатак градске власти наводи 
борбу против сиромаштва и помоћ 
најугроженијима.

Стручни саветник градоначелника 
Панчева за социјалну заштиту Ненад 
Шалетић каже да су и ове године из 
градске касе издвојена средства за 
Геронтолошки центар, Дом слепих и 
Дом „Срце” из Јабуке као и да ће град 
пакетима и даље помагати социјално 
најугроженије грађане Панчева. „Глав-
ни циљ нам је борба против сиромашт-
ва, односно системско решавање свих 
социјалних проблема у граду” - рекао 
је наш саговорник и нагласио да ће се 
реализовати и други значајни пројекти 
као што је отварање народних кухиња 
у насељеним местима, односно подела 
оброка најугроженијим грађанима који 
тамо живе. 

 Као посебно важан задатак који 
се налази пред градском управом, а 
везан је за социјалну заштиту Шалетић 
наводи израду социјалних карти како 
би се тачно знало колико грађана Пан-
чева и насељених места у околини има 
потребу за помоћ, ко су они и какву 
помоћ требају.  „Посебно је значајно да 
знамо за потребе грађана из насељених 
места пошто су они у специфичној 
ситуацији јер су све важније службе у 
Панчеву, па морамо знати на који начин 
им највише можемо помоћи”. 

„У Панчеву данас живи око 24 хи-
љаде пензионера и наш циљ је да њима, 
у условима тренутне тешке економске 

ситуације помогнемо на све могуће 
начине” - каже Шалетић и наглашава 
да оно што је значајно урађено за по-
бољшање живота пензионера јесте 
покретање Градског удружење свих 
пензионера Панчева. Ово удружење 
настало је после престанка рада ра-
нијег удружења пензионера чиме су 
најстарији Панчевци поново добили 
своју организацију која ће штитити 
њихове интересе и помагати им у 

остваривању њихових права. Оно 
што карактерише ово удружење јесте 
одлична сарадња са другим сличним 
организацијама, каже наш саговорник 
и наглашава да је оно већ организовало 
неке акције, излете, а да ће чланови 
овог удружења и ове године учествова-
ти на Олимпијади трећег доба на којој 
очекују значајан успех.

Када је у питању политичка ситу-

ација у граду, први човек панчевачког 
ПУПС-а каже да се после дужег вре-
мена, стање поправља. „У претходном 
периоду град је практично био без 
градоначелника, без домаћина. Иако 
је град функционисао нормално, та 
ситуација је увелико отежавала наш 
рад као градске власти. Доласком 
нове власти и новог градоначелника 
Павла Раданова све се полако враћа у 
нормалу” - каже Шалетић и додаје да се 
нада да ће са новим градоначелником 
остварити успешну сарадњу где ће 
своје искуство, знање и контакте 
моћи да искористи за побољшање 
социјалне ситуације у граду Панчеву. 
Коментаришући чињеницу да су 
из предизборне коалиције у којој је 
учествовао и ПУПС, у опозицију пре-
шли Социјалистичка партија Србије и 
Јединствена Србија, Шалетић каже да 
је ПУПС ушао у нову градску власт 
да би остварио оно што је обећано 
грађанима. „Када смо 2004. године 
оснивали Партију, нисмо то чинили 
да бисмо били опозиција. Ми смо 
тада поставили своје циљеве међу ко-
јима је најважнији био  побољшање 
социјалног положаја пензионера пре 
свих, али и свих грађана, а то не можемо 
постићи ако се налазимо у опозицији”, 
објашњава председник ГО ПУПС 
Панчево и подсећа да је, захваљујући 
ПУПС-у и председнику ове партије 
Јовану Кркобабићу, много тога урађе-
но у Граду, од нове водоводне мреже у 
северним селима до нових путева. Као 
посебно интересантан, он најављује 
пројекат социјалног запошљавања, који 
је странка иницирала на републичком 
нивоу, а чији је циљ отварање нових 
радних места. ■                         В. Илић                                                                                  

ГО ПУПС Панчево

ПУПС Војводине

Преносимо интервју Ненада Шалетића, председника ГО ПУПС Панчево
и стручног саветника градоначелника Панчева за социјалну заштиту часопису  „013”.

Ненад Шалетић

ГО ПУПС Суботица:
65 нових чланова

Градском одбору ПУПС-а у Суботици од јуна до септембра 2013. 
године прикључило се 65 нових чланова, од тога 40 младих, високо 

образованих људи. Састанак председништва Градског одбора са делом 
нових, младих чланова одржан је 11. септембра. Састанак је протекао 
у радној атмосфери. Донет је закључак да се сви млади укључе у рад, 
промовисање и омасовљавање партије. ■                                                Н. М.
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У протеклих годину дана, Градски одбор ПУПС-а 
Сремска Митровица, остварио је почетне резултате 

кроз реализацију зацртаног програма, закључено је на једној 
од последњих седница Градског одбора, одржаној почетком 
јула ове године.

Седнице овог одбора, редовно су одржаване сваког 
месеца, а присуство чланова, уз учешће у расправи, било 
је на задовољавајућем нивоу. Основни проблем и предмет 
сталне анализе био је омасовљавање организације у свим 
деловима где раде и живе пензионери. Овакав приступ веома 
значајном задатку, дао је и прве резултате. Данас je чланство 
удвостручено и сада броји преко 1.100  чланова. Закључено 
је да овим резултатом није остварен ни приближан циљ 
у броју чланова, ако се сагледа број пензионера на нивоу 
општине. Зато је утврђена и динамика за омасовљавање 
организације у наредне три године, када у 33 месне заједнице 
треба да буду формирани месни одбори, а минимални број 
чланова ПУПС-а да броји 3.581 члана. Циљ је постављен и 
прихваћен као трајни задатак. 

У склопу анализе, извршена је и оцена активности 
изабраних и постављених чланова ПУПС-а у органе власти 
на локалу. Данас, у својим редовима Градска организација 
ПУПС-а има: једног одборника у Скупштини града, једног 
члана у Градском већу, једног члана у Управи града за буџет, 
три члана у Управним одборима, два члана у Надзорним 
одборима, два члана у сталним комисијама Скупштине 
града и два члана у Савету МЗ. Треба одмах истаћи да није 
било ни једног члана ПУПС-а у прошлом сазиву локалних 
органа власти.

Кроз изнету дискусију, дата је општа оцена да је 
присуством наших чланова учињен значајан помак у 
односу на пензионерску популацију. Међутим, још увек 

има довољно простора за деловање наших чланова у циљу 
обезбеђења бољих услова за живот пензионера, социјално 
угрожених и сиромашних, као и њихове равноправности и 
уважавање у свим срединама где егзистирају. Борбу треба 
наставити посебно уз разумевање коалиционих партнера и 
заједничким иступањима. 

Значајан допринос утицају наших чланова треба да 
пружи и правовремена и потпуна информација. Зато се 
оцењује веома позитивним покретање листа „Видик”, 
који ће својим члановима дати преглед активности које се 
спроводе на ширем рејону у редовима чланова странке.

Део анализе ГО је посветио и утврђивању резултата на 
изборима за чланове Савета МЗ у граду.

Ранијом одлуком, због неразумевања са коалиционим 
партнером на локалном нивоу, донета је одлука да се 
на изборе иде самостално. Било је то изазовно, али је 
опредељење било и да се провери бирачко тело у односу на 
наше чланове. Избори су одржани у 33 месне заједнице на 
нивоу града, крајем јуна ове године. Утврђено је укупно 461 
кандидат, а бирано је 237 чланова у Савет МЗ.

Градски одбор се определио за 12 кандидата из својих 
редова, процењујући да би могло да буде изабрано њих пет-
шест. Међутим, уз излазност од 26,22 %, наши кандидати су 
добили укупно 9,8% гласова, а у Савет МЗ изабрана су два 
кандидата. У целини, постигнути резулатат је позитиван, 
али не и задовољавајући.

Градски одбор је овим проверио опредељеност бирача 
за предложене чланове али је извукао и значајне поуке 
из начињених пропуста и неправилности, о којима ће у 
наредном периоду мењати и свој став и своје поступке. ■

М. Д.

Градски одбор ПУПС-а Сремска 
Митровица, на седници одр-

жаној током јула, анализирао је и до-
садашњу сарадњу са коалиционим 
партнером, Градским одбором СПС-а 
Сремска Митровица.

На основу изнетих аргумената, за-
кључено је да током једногодишњег 
периода није било заједничких ак-
тивности утврђених Споразумом 
СПС-ПУПС на локалу, да је у неким 
случајевима омаловажаван рад чланова 
ПУПС-а и да у оквиру присутне ак-
тивности, чланови ПУПС-а нису до-
вољно уважавани када су предлагали 

одређене иницијативе. Предложено је 
да се таква коалиција раскине и потра-
жи ново решење.

На основу изнете дискусије и пред-
лога, донет је и закључак: раскида се 
досадашња коалиција са Градским 
одбором СПС-а на локалном нивоу, 
а предлаже се коалиција са групом 
грађана „Вредна Митровица”. На 
последњим локалним изборима, гру-
па грађана „Вредна Митровица” 
остварила је убедљиву победу у борби 
за власт у граду. 

О својој одлуци о промени 
коалиције, Градски одбор ПУПС-а, 

обавестио је Покрајински одбор 
ПУПС-а у Новом Саду, а такође и 
Извршни одбор партије у Београду.

Извршни одбор странке дао је 
писмену сагласност за промену ко-
алиционог партнера на локалном 
нивоу. Одговорни чланови Градског 
одбора ПУПС Сремска Митровица 
сада раде на споразуму са члановима 
групе грађана „Вредна Митровица”.

Од новог коалиционог партнера, 
очекујемо много више заједничких 
активности, сарадње, разумевања и по-
штовања.■                                       М. Д.

Из рада Градског одбора ПУПС Сремска Митровица

Промењен коалициони партнер

Анализом рада до нових задатака

За достојан живот свих грађана Србије.
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Пре нешто више од месец и по 
дана неки чланови ПУПС-а 

Темерин дошли су на идеју да мало 
раздрмају чланство и организују једно 
несвакидашње окупљање и дружење. 
Наиме, ради се о целодневном изле-
ту којим би се обишли Сремски Кар-
ловци, манастири Велика Ремета, Кру-
шедол и Врдник, а остатак  дана би се 
провео на видиковцу изнад Врдника. 
Општински одбор је прихватио идеју, 
дао се у потрагу за средставима, те 
прикупио један део од Покрајинског 
одбора ПУПС-а, један од коалиционог 

партнера - Општинскoг одбора СПС-а 
Темерин, а остатак  је наплаћен од 
чланства, и то 300 динара по члану. На 
излет се ишло 17. августа 2013. године 
са два аутобуса са укупно 90 чланова 
и неколико гостију из ОО СПС-а 
Темерин. 

Време је било идеално, а прво смо 
обишли Сремске Карловце, где смо 
уз помоћ председника Покрајинског 
одбора ПУПС-а господина Шпановића 
упознати са знаменитостима прве 
српске престонице. После краћег 
задржавања, упутили смо се у манастир 

Велика Ремета где смо и доручковали 
уз благослов владике Стефана. Уследио 
је обилазак манастира Крушедол, као и 
Врдника где је прављена краћа пауза, а 
затим смо се упутили ка видиковцу на 
Змајевцу где смо се дружили остатак 
дана.  Шта рећи за те тренутке, него да 
су дивно проведени, у заиста пријатној 
атмосфери, уз причу, песму, обилату 
храну, а и пића није недостајало. Оп-
шти утисак је једногласан да смо ос-
тварили циљ и да је излет и дружење 
апсолутно успело.

Толико из Темерина. ■             З. М.

Један од тежишних задатака Градског одбора ПУПС-а 
Зрењанин јесте оживљавање рада и формирање нових 

месних организација у сеоским месним заједницама.
Зрењанински Градски одбор је одлуком од октобра 

2012. године формирао радну групу од 13 чланова која је 
непосредно ангажована на овим активностима.  Покренуте 
су иницијативе за формирање нових месних организација 
у селима: Лукино Село, Бело Блато, Банатски Деспотовац, 
Стајићево, Елемир, Перлез и Златица.

У Месној заједници Стајићево новоформираној месној 
организацији приступило је преко 30 чланова. На на њеном 

формирању испред Градског одбора били су непосредно 
ангажовани Станко Благојевић и чланови Зорица Карановић 
и Јеленко Огњеновић. По формирању Месног одбора 
Стајићево присутнима се обратио потпредседник Станко 
Благојевић и упознао их са одредбама Програма и Статута 
странке које регулишу формирање Месне организације.

Након краће дискусије приступило се избору Месног 
одбора у који је изабрано девет чланова и кандидат за 
председника Месне организације. На наредном састанку 
формирана је Месна организација, а за председника је једно-
гласно изабран господин Јован Матић. ■                        С. Б.

Из рада ОО ПУПС-а Темерин

Формирање МО у сеоским срединама општине Зрењанин

На ванредној изборној седни-
ци ПУПС-а у општини План-

диште, 9. септембра ове године,  
изабран је, између осталог, и нови 
председник Општинског одбора, Горан 
Микулић из Пландишта, дугогодишњи 
главни и одговорни уредник Информа-
тивног билтена „ИБ”, мреже НВО 
и удружења грађана општине План-
диште, председник Удружења за турис-
тичку промоцију општине Пландиште 
„Планадијум”, оснивач и организатор 
„Пландиштанског сајма привреде, 
пољопривреде и туризма”, који ће се 
по пети, јубиларни пут одржати и ове 
године 27. и 28. септембра у План-
дишту, уз учешће чак пет Актива жена 
пензионера са територије ове општине: 
Актив жена „Око” и словачко удружење 
жена из Хајдучице, Актив жена 
инвалида рада општине Пландиште, 
Актив жена из Милетићева и Актив 

жена „шећераша” општине Пландиште, 
којима су обезбеђени бесплатни 
штандови за промоцију својих ручних 
радова и гурманлука.

Као гости на седници Скупштине, 
са прикладним поклонима у виду 
промотивног материјала ПУПС-а, 
љубазно су се одазвали: председник ПО 
и потпредседник ПУПС-а, Мирослав 
Шпановић, али и кординатор за јужно-
банатски регион, потпредседник По-
крајинског одбора, Ненад Шалетић 
из Панчева. Претходни председник 
општинског одбора, Марија Микулић 
је, уз једногласно прихваћен извештај 
о досадашњем раду ОО ПУПС-а 
у Пландишту, поднела оставку из 
здравствених разлога и наставила да 
доприноси раду странке, али само као 
члан Општинског одбора.

Приоритетни циљеви новоиза-
браног председника јесу: омасо-

вљавање чланства, помоћ најугро-
женијим пензионерима и, већ на следе-
ћим локалним изборима, активније 
партиципирање ПУПС-а у власти у 
овој, најнеразвијенијој, општини у 
Војводини.

По завршетку седнице Скупштине 
у просторијама Општине Пландиште, 
новоизабрани председник Општинског 
одбора је г. Шпановића и Шалетића 
упознао са председником општине 
Пландиште г. Миланом Селаковићем, 
кандидатом ДС, чију је кандидатуру 
на претхоним локалним изборима 
подржао ОО ПУПС-а Пландиште и 
где ПУПС, заједно са ЛДП-ом, СПС-
ом, СНС-ом и ЛСВ-ом, партиципира у 
општинској власти у Пландишту.

Овако освежен Општински одбор, 
већ у првој недељи, учланио је нових 
30 чланова у партију. ■                        Г. М.

Пландиште: изабран нови председник ОО ПУПС-а

Предводе нас искусни и одлучни људи.
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Милан Ђурић рођен је 1925. 
године. Дугогодишњи, 

веома успешан привредник, 
руководилац и друштвено поли-
тички радник. Привредник који 
је оставио неизбрисиви траг у 
простору и времену. Име које 
асоцира на успешност у раду. Као 
млад стручњак дошао је на чело 
комуналног предузећа „Други ок-
тобар“ које је тада било у зачетку 
свог рада. У току 24 године ру-
ковођења овим предузећем ос-
тварен је изузетан раст и развој 
истог као и развој целокупне 
комуналне инфраструктуре 
града Вршца. Својим радом 
омогућио је да Вршац разреши 
проблем недостатка водоводне, 
канализационе и плинске мреже у 
свим деловима града.

Изграђен је главни плински вод 
са подстаницама од Велике Греде 
до Вршца, гасни прстен око града, 
савремена мерно-регулациона станица, тако да је Вршац 
био међу првим градовима са могућношћу коришћења 
природног гаса као енергента. Изградњом канализационе 
мреже, као и пречистача отпадних вода Вршац је решио 
проблем подземних вода и загађености града. Својим 
визионарским сагледавањем водоснабдевања остварено је 
бушење седамнаест бунара пречника 1000 метара, изграђена 
су два сабирна базена за воду од по петхиљада метара кубних 
на брегу чиме је обезбеђено снабдевање и одговарајући 
притисак, тако да је Вршац један од ретких градова који нема 
проблема са водоснабдевањем. Изграђено је низ објеката: 
савремена управна зграда, две аутобуске станице, гаража са 
радионицама, набављено је преко сто савремених аутобуса. 
Одлазећи у пензију Милан Ђурић оставља иза себе веома 
успешну фирму са преко три стотине запослених.

Међутим уживање у пензи-
онерским данима није дуго трајало. 
СТУП Вршац које се издвојило од 
матичног предузећа запада у велике 
тешкоће те позивају Милана Ђурића 
да преузме руковођење истим 
што он и чини и убрзо омогућава 
стабилизацију финансијског и пос-
ловног стања. Својим способним 
руковођењем омогућио је да СТУП 
Вршац успешно обавља рад и у 
време санкција. Свој радни век за-
вршава у осамдесет и другој години 
живота.

Милан Ђурић веома активно 
учествује у друштвено политичком 
животу града. Тринаест година био 
је одборник СО Вршац као и члан 
већег броја форума. Својим радом 
изузетно је допринео формирању 
и раду ПУПС-а. Од 4. априла 2005 
године када је у Врњачкој Бањи 
потекла иницијатива за формирање 
ПУПС-а, па до данашњег дана 

Милан интензивно ради на спровођењу политике и циљева 
ПУПС-а. Од самог почетка рада ПУПС-а он је члан Главног 
Одбора као и Покрајинског Одбора и својим активним 
учешћем доприноси успеху рада ових институција.

Милан Ђурић оснивач је Општинске ораганизације 
ПУПС-а Вршац и њен је председник два мандата од 29. 
маја 2005. године до 2009. године. На ванредној скупштини 
ОО ПУПС-а Вршац предложен је и изабран за почасног 
председника. За свој успешан рад награђен је Октобарском 
наградом града Вршца, Орденом рада са златним венцем, 
Златном плакетом синдиката Србије, Златном плакетом 
предузећа аутобуских станица Београда као и низом других 
признања.

Човек који и сад у 89-ој години живота активно учествује 
у раду ПУПС-е заслужио је свакo поштовање и дивљење. ■

Портрет Милана Ђурића

ПУПС у Вршцу:
•	 у коалицији са СПС-ЈС-СДП
•	 укупно 9 мандата
•	 2. коалиција по броју 

освојених мандата
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Фебруара 1835. 
Књаз Милош Обре-
новић је донео два 
акта о пензијама и 
то за удовице Вожда 

Карађорђа, Војводе Антонија Пљакића и Младена 
Миловановића. Исплата ових пензија почела је 6. 
маја 1835. године и то госпођи Петровићевој у износу 
500 талира, а госпођама Пљакић и Миловановић по 
100 талира.
 
2. фебруара 1865. 
Војне пензије се уводе у Србији, ступањем на снагу 
Закона о устројству војске.
 
1897.
Право на пензију подофицири стичу реформом 
српске војске. До тада су подофицири, након 12 
година проведених у чину, могли да се пред крај 
истека рока у војсци, обуче и припреме за неку 
будућу цивилну службу, најчешће на железници 
или пошти. Они који нису желели цивилну службу 
добијали су отпремнину у износу од 1200 динара.
 
30. септембра 1931.
Војнопензијски систем у Краљевини Југославије 
уређен је одредбама члана 300. Закона о устројству 
војске и морнарице.
 
1945.
Завршетком Другог светског рата, у периоду 
од 1945. године до 1972. године, пензије војних 
лица су биле уређене одредбама основног 
закона о пензијском осигурању.
 
21. децембра 1972. 
Савезна скупштина је донела Закон о 
пензијском и инвалидском осигурању војних 
осигураника, којим је материја пензијског и 
инвалидског осигурања војних осигураника 
у потпуности уређена и издвојена из општег 
режима.
 
01. јануара 1973.
Основана и почела са радом Заједница 
социјалног осигурања војних осигураника.
 

1985.
Донет је Закон о пензијском и инвалидском оси-
гурању војних осигураника.
 
1994.
Формиран Фонд за социјално осигурање војних 
осигураника (СОВО).
 
19. марта 2010.
По одлуци министра одбране Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника потчињен је Управи 
за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске 
ресурсе Министарства одбране.
 
31. децембра  2011.
На основу Уредбе Владе о обиму и начину преузи-
мања имовине, обавеза и запослених од Фонда за 
социјално осигурање војних осигураника у Репу-
блички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
(“Службени гласник РС” бр. 97/2011) извршена је 
консолидација Фонда за СОВО и РФ ПИО у сегменту 
пензијског и инвалидског осигурања.
 
20. јануара  2012.
На основу Уредбе Владе Фонд за социјално оси-
гурање војних осигураника (СОВО) од 20. јануара 
2012. године Фонд за СОВО је потчињен Управи за 
војно здравство Министарства одбране Републике 
Србије.

ФОНД ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА

Из историјата пензија у Србији

Српски и црногорски официри у ослобођеној Ђаковици, 
Први балкански рат, октобар 1912.



УСПОН И РАЗВОЈ ПУПС-а

Појаве партија пензионера као 
политичких партија, релативно 

су новијег датума. Постојала су удру-
жења пензионера, која су окупљала 
чланство са циљем социјалног и ху-
манитарног рада. Та су удружења, 
штавише, у својим Статутима нагла-
шавана као ванстраначке организације. 
Тако је било скоро свуда у свету па и 
код нас.

Међутим, пошто су се најзначајније 
одлуке у свету из живота целог гра-
ђанства, па и пензионера, доносиле у 
парламенту, где су заступљене угла-
вном политичке партије, размишљало 
се да треба више учествовати у 
раду овог представничког дома. То 
је, нарочито, дошло до изражаја у 
новије доба у многим земљама, јер су 
повећане године живота, па и броја 

пензионера. Њихове, у првом реду, 
социјалне и животне интересе нису 
могли адекватно заступати они који 
су далеко од њиховог искуства, знања, 
па, и заслуга за ранији развој друштва. 
Највећи број политичких партија био 
је националне или неке друге опште 
или појединачне орјентације, углавном 
далеко од аутентичних инетерса ове 
популације. Било је обилних обећања 

у предизборним окупљањима, али 
након тога, већина политичких пар-
тија, заборавила је обећања и често 
се борила само за власт или останак 
на власти. Бирачко тело пензионера 
је било знатно и раније, али је било 
разбијено на многе политичке партије 
те није могло значајније да утиче 
на друштвена кретања. И најбоље 
анализе (обилно документоване) о ста-

њу и перспективама ове популације 
које су сачињавали удружења и савези 
пензионера, узимане су „к знању”, 
а углавном онда када је требало 
окупити бираче за неку одређену 
партију. Касније, то се углавном 
заборављало. Дакле, без своје аутен-
тичне партије, или оне која би била 
чврсто под утицајем пензионера, није 
се могао очекивати сигурнији положај 

за ову категорију 
становништва, ни сада 
ни у будућности.

Стога се 2003 — 2004. године и у 
Новом Саду размишљало и предлагало 
да је то једина перспектива и могу-
ћност за неко трајније и успешно 
решење. Припреме су трајале све до 
2005. године, када је и основан ПУПС. 
Од оснивања које је благонаклоно, 
али са неверицом, праћено од свих, 
а нарочито од стране пензионера, у 
окружењу многобројних политичких 

партија и великом оскудицом сред-
става за функционисање, развој је текао 
веома успорено. Међутим, са упо-
рношћу оснивача дошло је до јачања 
и бројности чланства, организационог 
учвршћења, посебно објавом Про-
грама и Статута ПУПС-а, који су оба-
вестили свакога „куд плови овај брод”.

На првим изборима, већ 2006. 
године, ишли смо у коалицији, јер 

другог избора није било. Нисмо пре-
шли цензус. То није обесхрабрило тада 
још релативно мали број чланства, 
као ни руководство, него се још више 
радило на повећању чланова партије и 
објашњавању симпатизерима да оваква 
партија има смисла и да резултати 
морају доћи. Већ на изборима 2008. 
године, у другачијој коалицији, где смо 
и сада, резултат није изостао. Тако је у 

Скуштини Србије било пет посланика 
ПУПС-а, а у Скупштини АПВ један 
посланик.

Од тада се много више појављујемо 
у јавности, повећава се број чланова 
и симпатизера, посебно због тога што 
је извршено обећање о посебном по-
већању пензије од 10%, што се утврдила 
редовност у исплатама и побољшан 
социјални статус становника. Све је 
то показивало да ова партија има свог 
смисла и перспективе, да није уско 
схваћен само пензионерски статус, 
него и свих социјалних угрожених, 
било старих или младих. То је и 
позитивно потврђено на изборима 
2012. године, када је ПУПС, такође 
са старом коалицијом (СПС - ЈС - 
ПУПС) освојио дванаест посланика у 
Скупштини Србије и два посланика у 
Скупштини АПВ.

У сваком случају, може се 
констатовати да је ПУПС, од оснивања 

до сада у озбиљној узлазној линији, 
и са повећаним бројем чланова, 
али и симпатизера. Јер ако ПУПС у 

АПВ има око 31.000 чланова, а осваја 
55.000 гласова у покрајини, онда је то 
доказ да су и нечланови препознали 
вредност ПУПС-а.

Потребно је наставити позитивну 
досадашњу праксу, нарочито да се 
обећано и испуни, што ствара доказ да 
је ова партија часних намера. Пензије 
су постале извор живота не само за 
пензионере и њихове породице у 

ужем смислу, него и далеко 
већем броју, тако да треба да 
се пажљиво балансирају сви 
наступи ПУПС-а, нарочито 

водећих људи, њихов општи и 
морални став по свим питањима, јер 
то може бити значајан орјентир и за 
симпатизере и повећање чланства. 
Треба се присетити оне чувене 
Његошеве мисли „Мало руку, малена и 
снага”. Дакле, реалних могућности за 
даљи успон ПУПС-а заиста има, а на 
нама је да то и учинимо.         С. Радић

ПУПС - основан 10. маја 2005.

ПУПС - више од 280000 чланова широм Србије

ПУПС - 169 општинских и 2157 месних одбора



Градски – Општински одбор _______________________________________________

П Р И С Т У П Н И Ц А
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   ПОПОВИЋ СЛОБОДАН  064/598-0041 
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. СЕНТА    МАНГА МИХАЉ   062/857-8998
18. ЗРЕЊАНИН   ШУЋУРОВИЋ СЛАВКО  063/842-6270 
19. НОВИ БЕЧЕЈ   ЂОКИЋ МИЛОРАД   069/100-6013 
20. НОВА ЦРЊА   УЗБРДОВ ДРАГОЉУБ   064/461-6004 
21. СЕЧАЊ   ШАРЕНАЦ ДУШАН   061/201-1950
22. КИКИНДА   КЕЧА НЕЂО    060/321-4582
23. ЖИТИШТЕ   РИСТИЋ ИРЕНА   064/990-2565
24. ЧОКА    МУТУЦ ЈОВАН    060/155-4143
25. НОВИ КНЕЖЕВАЦ  НЕШИЋ ЖАРКО   063/755-8950
26. ПАНЧЕВО   ШАЛЕТИЋ НЕНАД   064/840-8267
27. ПЛАНДИШТЕ   МИКУЛИЋ ГОРАН   063/713-4291
28. ОПОВО   СТЕГИЋ МИЛИВОЈЕ   069/403-5140
29. КОВАЧИЦА   БАРТОШ ЈАНКО   013/661-265
30. КОВИН    МАЛАЈМАРЕ ВАСИЛИЈЕ  064/179-2781
31. АЛИБУНАР   ЋИРИЋ ДАНИЛО   013/641-208
32. ВРШАЦ   ЂУРКОВИЋ МИРКО   060/083-6025
33. БЕЛА ЦРКВА    РУСОВАН ВЕРОЉУБ   013/851-449
34. СР. КАРЛОВЦИ   МИЉЕВИЋ ДАНКА   063/744-3536
35. СР. МИТРОВИЦА  НИКОЛИЋ БОШКО   065/262-5125
36. ШИД    ВИДИЋ НИКОЛА   063/626-394
37. ИРИГ    ЛЕЖАКОВ ЖИВКО   063/750-6121
38. РУМА    ВАСЕВ КРУМ    063/119-9290
39. СТАРА ПАЗОВА  ГАШИЋ ЗДЕНКО   063/164-0759
40. ИНЂИЈА   РАДЕНОВИЋ ЉУБОМИР  063/501-205
41. ПЕЋИНЦИ   ЋИРИЋ ЈОВАН   065/552-2560

  ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ - ДОБРОДОШЛИ У ПАРТИЈУ ЧАСНИХ НАМЕРА 

ПРЕКО “ВИДИКА” ДОЂИТЕ ДО ПУПС-а!


