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Да ли је политика толико 
специфична делатност 

да једино у њој не важе правила 
казне? Ако у спорту играч добије 
црвени картон, он се удаљава из 

екипе на одређено време уз адекватне додатне 
казне у свом клубу. Ако радник у предузећу 
не уради задати му посао (или га не уради 
квалитетно) он бива суспендован са тог радног 
места и адекватно кажњен. Ако научник учини 
плагијат, он бива лустриран и поништава му се та 
диплома. Ако лекар не обави лечење а пацијент 
има последице, тада лекарска комора реагује и 
таквог лекара суспендује и адекватно кажњава. 
И чобанин ако изгуби овцу, мора да је надoкнади 
али и губи право на даље чување оваца, јер је 
изиграо поверење. У било коју другу делатност 
да се уђе, ефекти смењивања би били слични. 
Једино у политици, изгледа, да то није случај. 
Можда би логика, као наука, могла дати одговор 
на постављено питање.

У свим горе наведеним областима, по 
резултатима Србија заузима високо место. 
Наведимо само неке; спорт, уметност, наука, 

занатлије и др. Једино у политици то правило 
не важи. Влада смени, суспендује или казни, а 
политичка странка; штити, помаже му, па чак и 
награђује. Ако се успе попети на високу функцију 
и да при томе има подршку свога председника, та 
особа, без обзира на смене не пада ниже. Чланови 
који не успеју да се наметну свом лидеру странке, 
могу да буду само чланови, без обзира што су 
значајно квалитетнији.

Ако би се желело направити помак у кадровању 
довољно је само мало добре воље и морала 
код лидера да се те аномалије отклоне. Наиме, 
свака странка би морала имати кадровску листу 
сачињену искључиво на основу CV-а сваког свога 
члана. Тада би имала потпуну слику о кадровској 
структури и смене или замене би текле много 
брже, квалитетније и безболније. У том случају 
би се могао применити принцип; један члан, 
једна функција. Овакав модел вођења кадровске 
политике би довео до много вишег задовољства 
њених чланова. Мање би било негативних појава 
а странка би имала све више нових чланова или 
симпатизера. ■   

Др Радослав Пенезић

Др Јован Кркобабић
председник ПУПС-а

Казна или награда

Извршни одбор је у извештајном периоду, 
сходно ставовима заузетим на претходној 

седници ГО ПУПС-а, усмерио своју активност у 
правцу подстицања кадровског консолидовања и 
акционог оспособљавања општинских и градских 
организација ПУПС-а. У сталној комуникацији 
са руководствима општинских и градских 
организација охрабриван је политички активизам 
и афирмисана наша позитивна искуства, као узор 
успешног политичког деловања. Истовремено 
је указивано на јалов рад и лошу праксу, која 
безусловно мора да се елиминише. Јачање 
самопоуздања, кадровско подмлађивање, бри-
га о избалансираној родној заступљености 
и упознавање са елементарним постулатима 
поли-тичког маркетинга, карактерисало је 
рад ИО у протеклих 13 месеци. На том плану 
иницирано је, усмерено и реализовано са 
општинским и градским организацијама преко 
400 партијских скупова. Методологију рада 
доминантно карактерише двосмерни проток 
информација од чланства ка врху Партије и 
обрнуто. Уз то, доследно је примењиван принцип 
снажења улоге и компетентности члана ИО у 
повереној зони одговорности. Остварен је висок 
степен подударности ставова ИО са ставовима 
општинских, градских и Покрајинског одбора, у 
процени политичког стања у одређеној средини. 
Извршни одбор свој рад непосредно остварује у 
централној Србији и КиМ, док се у Војводини и 
Београду ослања на Покрајински одбор односно 
Градски одбор.

Драматичне промене у политичком животу 
наше земље и велика конкуренција политичких 
странака не допуштају нам да будемо пасивни, 

да се понашамо лакомислено, 
неодговорно или малодушно. 
Одговорно извршавање јавних 
обавеза, стални рад са чланством Партије и 
одмерено медијско експонирање представљају 
проверен рецепт, без којег се не може рачунати на 
делотворно учешће у политичком процесу.

На политичкој сцени Србије ПУПС има 
реалну шансу, коју не сме да прокоцка. Наставак 
реформе пензионог система суочава нас са 
великим изазовом, јер се у њеном оквиру 
повампирује идеја о пензији као фактору 
дестабилизације буџета и економије земље. Прве 
стреле су већ одапете према нама, фабрикују се 
непостојеће афере, а наша Партија се иронично 
назива ''паразитском''. Излишно је подсећати да се 
овде ради о питању које нас је ујединило и довело 
до стварања ПУПС-а. Учествовати у процесу 
редуковања постојећих пензионих права води 
обесмишљавању постојања наше Партије, али 
борба за очување тих права отвара старе фронтове 
у тешкој борби са антипензионерским лобијем и 
странкама које имају амбицију да преузму наше 
бирачко тело. Покушаје шегачења са нашом 
Партијом у појединим медијима управо треба 
схватити као израз зебње појединих странака због 
нашег постојања и деловања, које ремети њихове 
планове и амбиције.

Имајући у виду околност да ПУПС постоји 
због грађана, а не других странака, такви догађаји 
не треба да нас обеспокоје, јер их је било раније, а 
биће их и у будућности.■

Драги Видојевић
Председник ИО ПУПС-а

Из извештаја о раду ИО ПУПС
(август 2012. - септембар 2013.)
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Задругарство
Поред индустрије, развој пољопривреде и очување 

аграрних ресурса је један од најважнијих економских 
циљева и велика развојна шанса Србије. Упоредо са уна-
пређењем и развојем пољопривреде, треба подстицати и 
обнављати задругарство, ради стварања што повољнијих ус-
лова за живот и рад на селу. Задругарство се у развијеним 
земљама третира као трећи привредни сектор, поред јавног 
и приватног.

Задругарство у нашим условима је економска нужност у 
условима уситњеног поседа у пољопривреди од свега неко-
лико хектара по домаћинству. Једино путем организовања у 
задруге, ситни робни произвођачи на селу могли би брзо да 
пређу на савременији и ефикаснији начин тржишне пољо-
привредне производње.

Наше постојеће пољопривредне задруге су растурене 
и опљачкане због лошег бирократског руковођења у 
задругама и због неодговарајуће економске политике држа-
ве. После 2000. године противно уставним решењима и 
законским одредбама, дозвољена је продаја или боље рећи 
пљачка задружне имовине, која није смела бити предмет 
приватизације. Због тога се ПУПС залаже да држава створи 
услове да се задругарима врати њихова имовина, а где то није 
могуће, исплати пун износ вредности уништене имовине, као 
и средства задругара уложена у предузећа у чијем су оснивању 

учествовали, а која су приватизована.
У току ове године, по тужби две задруге 

из Војводине, судови су пресудили да се 
задругарима врати отуђено и приватизовано 
пољопривредно земљиште. Са реализацијом 
ове пресуде се одуговлачи, јер креатори наше 
економске политике већ дужи низ година упорно игноришу 
значај задружног организовања, иако задругарство на овим 
просторима има стогодишњу традицију.

Решење ове ситуације је у оснивању савремених задруга 
по узору на развијене земље Европске заједнице, што намеће 
потребу хитног доношења новог закона о задругама и других 
пратећих прописа којима би се решила неправда учињена 
према задругарима, растурањем и пљачкањем задруга.

Новим законима треба обезбедити повољне услове за 
бржи развој задругарства како би се преко задруга ефикасније 
решавала економска и социјална питања пуније запослености, 
искорењивањем сиромаштва и других економско-социјалних 
проблема. То захтева да држава обезбеди економске олакшице 
у пословању задруга, у погледу кредитне, пореске и царинске 
политике. ■

Милан Кораћ
потпредседник ПУПС-а

Хоће леба преко погаче

У овом времену 
технологије, 

не сећам се када 
сам последњи пут 
купила и прелистала 
новине. Све вести, 

углавном, прочитам на интернету, а 
испод сваке вести можете да оставите 
свој коментар, те са другима поделите 
своје мишљење. Није то лоше. Али 
када остављате тај коментар, Ви не 
морате да будете Ви. Можете бити не-
ко сасвим други, потписати се како 
год желите и нико неће знати ко сте. И 
тако, под окриљем тих лажних имена и 
ликова на интернету, многи се охрабре, 
па остављају врло погрдне коментаре. 
Напишу они тако онда понешто ружно 
за певаче и певачице, глумце и глумице, 
политичаре - свакако.

Међутим, мене често изнервирају 
такви коментари од људи који се вечито 
нечему противе и којима ниједно 
решење, по правилу, не одговара. Онда 
ми дође да оставим и ја покоји коментар, 
под правим именом и презименом, али 
онда закључим да се ни по чему не бих 
разликовала од осталих коментатора и 
самопрозваних ‘критичара’.

Сасвим је у реду да имате сво-
је мишљење, чак је и пожељно. Ме-
ђутим, веома је важно да имате и 

задовољавајући ниво интелигенције и 
предзнања да бисте креирали сопствено 
мишљење на задату тему. Знате, не 
разумемо се баш сви у баш све. Не 
можете тек тако имати коментар на све, 
а посебно не можете критиковати друге 
онда када нисте потпуно упућени у оно 
што они раде.

Прочитах пре неки дан један текст 
о омладини у политици. Нажалост, 
иако је текст био врло леп и реалан, 
много јачи утисак на мене оставили 
су коментари малопре поменутих 
‘интернет критичара’. Не подржавају 
они младе у политици, кажу - то све 
хоће ‘леба преко мотике. А ја онда, 
да не бих била као они, одлучим да 
напишем овај текст, баш на ову тему, 
чисто да им на неки начин одговорим и, 
можда, докажем супротно.

Далеко од тога да међу омладином у 
политичким партијама нема нерадника 
односно, како они написаше - тих 
маминих и татиних синова, који би 
све преко везе. Има их, дакако. Али 
таквих људи, нажалост, имамо у свим 
слојевима нашег друштва. Међутим, 
међу омладином на политичкој сцени 
Србије (а у име ПУПС-а свакако смем 
то да кажем) постоје и образовани 
људи, они који су се доста помучили 
не би ли завршили своје факултете. 

ПУПС обилује младим људима који су 
се нашли баш у тој Партији искључиво 
због сопствене идеологије, јер то су 
људи који имају потребан IQ да би 
креирали сопствено мишљење, а оно их 
је довело у ПУПС.

Нема ничег лошег у чињеници да 
имамо младе и способне људе који 
желе да се баве политиком, да нешто у 
свом друштву, селу, граду или држави 
промене. Или да бар покушају то да 
ураде. А држава нам не пропада ‘због 
таквих што би у политику’, како пишу 
наши ‘критичари’ - пропада за-то што 
је све више вас који седите ис-пред 
компјутера и не радите ништа, осим 
што кукате, самосажаљевате се и 
критикујете све оне који нешто раде. 
Покрените се, угасите компјутер, 
ослободите се лажних имена и пре-
зимена и мишљења која, по правилу, 
и нису ваша, већ су вам дата. Изађите 
из своје ‘сигурне зоне’ и усудите се 
да се боље упознате са темом коју ко-
ментаришете. Врата ПУПС-а, а самим 
тим и Актива младих широм су вам 
отворена. Усудите се да промените 
мишљење о политичкој омладини! ■

Наташа Мидић
председник Актива младих

ГО ПУПС-а Нови Сад

АКТУЕЛНОСТИ

Социјална правда за све грађане Србије.
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ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОЏАЦИ

Дана 30.10.2013. године донета је 
одлука о расписивању избора за 

одборнике Скупштине Оџаци. Избори 
су расписани за недељу 15.12.2013. 
године.

Одмах по расписивању избора на 
нивоу општине Оџаци формирана је 

Општинска изборна комисија која је у 
законом одређеним роковима донела 
потребна акта, како би све политичке 
партије могле равноправно да започну 
своје предизборне активности.

Општински одбор ПУПС-а је 
4.11.2013. године одржао ванредну 
седницу, на којој су поред чланова 

Општинског одбора присуствовали 
и Мирослав Шпановић – председник 
Покрајинског одбора и Милан Кораћ – 
потпредседник ПУПС-а. На тој седници 
је одлучено да Месни одбори ПУПС-а 
постају Месни изборни штабови 
ПУПС-а, а Општински одбор постаје 

Општински изборни штаб ПУПС-а 
у Оџацима. Такође је договорено да 
Општински изборни штаб направи 
ПРОГРАМ РАДА за ниво општине, 
а Месни изборни штабови за ниво 
Месних одбора ПУПС-а.

Након краће дискусије донети су 
следећи закључци:

• што пре потписати Коалициони 
споразум СПС - ПУПС - ЈС - 
Словачка странка - Словенска 
странка - Удружење Крајишника

• што пре кренути у прикупљање 
потписа бирача који подржавају 
изборну листу кандидата за 
одборнике Скупштине општине 
Оџаци

• што пре одржати састанке у свим 
Месним изборним штабовима 
ПУПС-а и на њима предлагати 
најбоље кандидате за одборнике 
у Скупштини општине Оџаци

• Општински изборни штаб 
ПУПС-а треба што пре да 
сакупи предлоге кандидата 
за одборнике у Скупштини 
општине Оџаци од Месних 
изборних штабова ПУПС-а и 
да предложи комплетну листу 
одборника

• до 20.11.2013. године настојати 
одржати трибине у свим 
насељеним местима Општине 
Оџаци.

Донета је одлука да носилац изборне 
листе Опшптинског одбора ПУПС-а 
буде Слободан Поповић председник 
ОО ПУПС-а Оџаци. ■   
     
  Слободан Поповић

Слободан Поповић Јанча Тасковић Нада Јанићијевић Душанка Стојановић

Слободан Карановић Дејан Панић Љиљана Репац Миливоје Ивковић Лука Миловановић

Грађани Оџака, гласајмо за наш ПУПС!

1. Поповић Слободан (1946.) ВСС професор у пензији
2. Тасковић Јанча (1939.) ВСС наставник у пензији
3. Јанићијевић Нада (1961.) ССС незапослена
4. Стојановић Душанка (1951.) ССС медицински техничар у пензији
5. Карановић Слободан (1958.) ВСС предузетник
6. Панић Дејан (1973.) ВСС математички програмер у ПИО фонду
7. Репац Љиљана (1964.) ВСС незапослена
8. Ивковић Миливоје (1947.) ВСС машински инжењер у пензији
9. Миловановић Лука (1950.) ВКВ трговац незапослен

Кандидати ПУПС-а за одборнике у
општини Оџаци
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ИЗБОРИ У ОЏАЦИМА

На основу договора постигнутог 
на седници општинског 

Изборног штаба ПУПС-а одржаној 
07.11.2013. године усвојен је следећи 
распоред одржавања трибина по 
местима:

Трибине ПУПС-а у
оџачкој општини

Избори у Оџацима 

заказани су за 15. 

децембар 2013.

Скупштина 

општина броји 27 

одборника.

На 9 гласачких 

места оџачке 

опстине има нешто 

више од 27.000 

бирача.

•	12.11.2013. у 17 ч у Раткову

•	13.11.2013. у 16 ч у Каравукову

•	14.11.2013. у 17 ч у Бачком Брестовцу

•	15.11.2013. у 18 ч у Дероњама

•	18.11.2013. у 15 ч у Бачком Грачцу

•	18.11.2013. у 16:30 ч у Оџацима

•	19.11.2013. у 14 ч у Српском Милетићу

•	19.11.2013. у 16 ч у Богојеву

•	19.11.2013. у 18 ч у Лалићу

“Људи који не изађу на изборе 
мисле да њихов глас не би 
никаквом добру допринео.

Не размишљају да њихов глас 
не би ни злу допринео”

Ралф Валдо Емерсон,
амерички књижевник

“У истраживањима бирачког 
тела увек сам губитник, а на 
дан избора увек победим”

Бењамин Нетањаху,
премијер Израела

“Лоше заступнике увек изаберу 
добри људи који не изађу на 

гласање”
Џорџ Џин Натан,

амерички драмски критичар

“Глас је јачи од метка”
Абрахам Линколн,

амерички председник

“После гласања нема кајања”
Непознати аутор

Рекли су
о изборима:

Зграда општине Оџаци

Изађимо на
изборе!

На скоро свим трибинама 
председници Месних одбора ПУПС-а 
су говорили о тренутним проблемима 
у селима и давали конкретне предлоге 
шта би требало предузимати да се 
постојећи проблеми што пре реше.

После председника Месног одбора 
реч би добијао председник Општинског 
одбора ПУПС-а Оџаци Слободан 
Поповић, који је кроз краће обрачање 
позивао пензионере да у што већем броју 
изађу на изборе и подсећао присутне 
да ће од коначног исхода гласања 
зависити и будућа организованост и 
свеукупан рад на заједничком бољитку 
пензионера.

Већем броју одрђаних трибина 
присуствовали су и Мирослав Р. 
Шпановић – председник Покрајинског 
одбора ПУПС-а и потпредседник 
Партије и Милан Кораћ – потпредседник 
ПУПС-а, који су говорили о формирању 
ПУПС-а , затим о постигнутим 
резултатима током протеклих година, 
о аграру, приватизацији , као и о 
социјалном предузетништву и другим 
темама које су наметали присутни 
пензионери својим питањима током 
трајања трибине.

Поред наведених ,на појединим 
трибинама су присуствовали и Данило 
Мараш – председник Општинског 
одбора ПУПС-а Врбас и Марко Марић 
– председник Градског одбора ПУПС-а 
Суботица и посланик у Скупштини АП 
Војводине. ■

Слободан Поповић

ПЕНЗИОНЕРИ

Пензионери увек сретни били

пензије су часно заслужили.

Сад маштају кад су млади били

шта су све за собом оставили.

Нове зграде, фабрике и хале

за све људе велике и мале.

Ми некада кад смо млади били

градове смо многе саградили.

Изградили путеве и пруге

и улице широке и дуге.

И сад они ту поносно стоје

па нам бедну пензију кроје.

Сада дође неко друго време

па нам они стварају проблеме.

Кад пензија на шалтере стигне

прашина се свуда около дигне.

Сви се жучно залажу и боре

да нам просек пензије оборе.

Распродаше фабрике и поља

па нам оста само српски гоља.

Сада нема ни хлеба ни воде

па га таквог у Европу воде.

Али стари сада мирно стоје

јер имају представнике своје.

У Скупштини нема више збора

ми имамо нашега доктора.

Цео живот вредно смо радили

да би своју пензију зарадили.

Јер пензија није социјала

од рада је она настајала.

Станимир Илић - Мајстор Цоне

Оџаци

За достојан живот и породице и појединца.
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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 Милан Кораћ, потпредседник ПУПС-а, 
Мирослав Шпановић, потпредседник ПУПС-а и председник 
Покрајинског одбора ПУПС-а, Радован Бољановић, 
потпредседник Покрајинског одбора ПУПС-а, као и г. Марко 
Марић, посланик у Скупштини АП Војводине.

Изборна скупштина у ОО ПУПС-а у Оџацима

Новоизабрани ОО ПУПС-а у 
Оџацима одржао је прву своју 

седницу крајем септембра и, у току 
анализе рада и планова рада за наредну 
седницу одбора, донели су одлуку да 
се под хитно изабере Месни одбор 
ПУПС-а у Оџацима и да се анализира 
рад осталих Месних одбора. Месни 
одбори су полуге партијске структуре. 
Они су покретачка снага Партије. Пред 
нама су озбиљни задаци јер предстоје 
избори за локални парламент као и 
остали важни животни проблеми на 
подручју наше општине.

Никоме није јасно да месна органи-
зација у Оџацима практично није радила 
ни постојала, а неке од осталих осам су 
такође затајиле. Донешена је одлука 
да се садржајно покрену постојећи 
Месни одбори и да се у Оџацима одржи 
Скупштина 01.11.2013.

Скупштина је одржана у Сали 
Спортско пословног центра у 
Оџацима у 17 часова у присуству 25 
чланова ПУПС-а. Седницу је отворио 
председник ОО ПУПС-а Слободан 
Поповић који је између осталог рекао 
да смо се окупили на иницијативу 

ОО ПУПС-а Оџаци да би изабрали 
Месни одбор у Оџацима који већ дуже 
време практично не постоји. Нећемо 
улазити у разлоге оваквог стања, али 
је недопустиво да у Оџацима или 
било ком месту наше Општине не 
постоје или не раде Месни одбори 
ПУПС-а. Поред овог састанка односно 
Скупштине одржаће се састанци и у 
осталим местима.

Слободан Поповић је даље рекао да 
је ступио у контакт са групом чланова 
ПУПС-а из Оџака и да је заједно 
направљен предлог листе кандидата 

Изборна скупштина МО ПУПС-а у Оџацима

НОВО РУКОВОДСТВО ПУПС-а ОЏАЦИ

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

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

Партија која испуњава дата обећања.
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У Жабљу постоје и раде 
Месни и Општински одбор 

ПУПС-а. Можете нас пронаћи у 
нашој канцеларији, сваког понедељка 
и четвртка од 10 до 12 сати. На 
тај начин грађани, пензионери, 
симпатизери, социјално угрожени и 
сви заинтересовани могу да сарађују с 
нама.

Општински одбор активно учествује 
у општинској извршној власти.

Највише активности имају жене 
месних и општинске организације жена 
ПУПС-а. Учествују на међународним 
изложбама жена, манифестацијама 
везаним за Општину Жабаљ, 
активним учешћем на семинарима 
за родну равноправност полова, баве 
се хуманитарним радом у смислу 
помоћи старима, болесним и социјално 
угроженим особама и кроз обуку за 
геронто домаћице.

Чланови ПУПС-а као пензионери 
иду на пензионерска дружења у 

Сремске Карловце, Бечеј, Бачко 
Градиште, Зрењанин, Врбас...

Чланови Месног одбора 
ПУПС-а имају и своје удружење за 
чување традиције - етно удружење 
"САБЛИЈА". Ове године, 13. јула ово 
удружење је имало манифестацију 
"Погачијада" - слава обредном хлебу, 
на којој су присуствовали и чланови 
ПУПС-а из Сремских Карловаца 
предвођени госпођом Јелисаветом 
Вељковић, председницом Актива жена 
Покрајинског одбора ПУПС-а.

Реализовано је и више екскурзија 
међу којима бисмо истакли посету Шиду 
и обилазак фрушкогорских манастира, 
за коју је локална самоуправа платила 
превоз за 55 путника.

Активно се учествује и на 
"Олимпијади трећег доба".

Активности постоје, ради се, али би 
то све могло бити и много више и много 
боље. ■

Јелица Бошков Поповић

Новости из Жабља
АКТИВ ЖЕНА ПУПС-а

за МО. Предложено је 11 кадидата са 
којима је разговарано и који су при-
хватили да буду кандидати на листи за 
избор у МО. Наравно ова листа није 
дефинитивна и она се може проширити 
или смањити. Затим је предложено 
радно председништво, верификациона 
и изборна комисија као и записничар 
и овериоц записника. Дневни ред и 
остали предлози су прихваћени једно-
гласно. Присутни на Скупштини су 
се сложили да се пређе на избор МО 
и председника истог. Комисија је 
утврдила број присутних 25 чланова 
који су добили гласачке листиће. Док се 
чекао извештај изборне комисије за реч 
се јавио истакнути активиста ПУПС-а 
Милан Мемедовић који је рекао да је 
задовољан што је ново руководство МО 
изабрано законски и да новоизабрани 
одбор мора бити покретачка снага рада 
ПУПС-а у Оџацима.

Затим је изборна комисија после 
пребројаних гласова поднела свој 
извештај: сви присутни су гласали, 
неважећих листића није било. За 
председника МО ПУПС-а изабран је 
Душан Покрајац са 24 гласа. За чланове 
МО изабрано је  8 кандидата: Душан 
Покрајац (1949.) ССС пензионер, 
Слободан Карановић (1958.) ВСС 
предузетник, Милица Вученовић (1947.) 
ССС пензионер, Жарко Вученовић 
(1942.) ВСС инжењер технологије у 
пензији, Слободан Мишетић (1950.) 
ВСС начелник службе за запошљавање, 
Раде Марковић (1953.) ССС виши 
референт у РФ ПИО, Мирјана Златковић 
(1948.) ССС пензионер, Стојанка 
Срефановић (1956.) ВСС текстилни 
инжењер предузетник, Лука  Дрљача 
(1948.) ШУП бравар у пензији.

Слободан Поповић је честитао 
изабранима и пожелео им пуно успеха 
у раду. Новоизабрани председник МО 
Душан Покрајац је у име изабраних 
и у своје име захвалио на указаном 
поверењу и између осталог рекао да о 
претходном раду више неће бити приче 
и ту прошлост препустимо прошлости 
- што су присутни поздравили, већ се 
морамо окренути будућности чврсто 
верујући у успех. Покрајац је нагласио: 
“Пред нама су бројни задаци, зато 
морамо радити заједно и тимски 
уз узајамно поверење, а очекујемо 
сарадњу и помоћ и осталих чланова и од 
удружења пензионера који су обећали 
максималну сарадњу и помоћ. А наша 
МО и остале са наше територије па и 
шире морамо максимално подржати и 
помоћи ОО ПУПС-а.” ■

Слободан Поповић

Актив жена ПУПС-а Жабаљ учествује у бројним активностима широм Војводине

Новости из Беле Цркве
Као и сваке године, прве суботе у новембру у организацији ОО ПУПС-а, 
Актива жена Бела Црква одржано је дружење пензионера јужнобанатских 
општина. Ово је пета година дружења на ком су била удружења пензионера из 
следећих места: Зрењанин, Пландиште, Вршац, Паулиш, Панчево, Старчево, 
Гај, Шумарак, Ду-бовац, Избиште, Делиблато и Бела Црква. Укупно 198 
гостију и домаћих пензионера окупило се на дружењу у дому “Чешке беседе”. 
Домаћини су били Актив жена ПУПС-а из Беле Цркве, на челу са председницом 
Загорком Михајловић. Гости, њих 138, су отишли веома задовољни указаним 
гостопримством, као и осталим спонзорима. Додељене су и захвалнице многим 
удружењима што ће свакако допринети очувању успостављених веза. Овај скуп 
је протекао у лепом заједништву и весељу, које ће се наставити и наредних 
година. ■       ОО ПУПС-а Бела Црква
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Договорена је сарадња између Актива жена и Актива 
младих ПУПС-а. Уз међусобну сарадњу много је 

лакше и лепше радити. Изнет је план рада актива:
• Омасовљење странке
• Хуманитарни рад
• Организовање једнодневних екскурзија
• Културна и јавна делатност
• Посећивање изложби, концерата и позоришних представа
• Креативна радионица
• Ручни радови, сликање и сл.

Од досадашњег рада посебно истичемо сарадњу и посету 
младим параплегичарима у Зрењанину. На предлог господина 
Ненада Нићина, сакупљамо пластичне чепове од флаша за 
куповину инвалидских колица.

У сарадњи са Аном Васичин из хуманитарне агенције 
„Дуга“, сакупљали смо књиге за дечје одељење болнице 
у Зрењанину. Такође смо успоставили и сарадњу са 
хуманитарном организацијом Католичке цркве „Каритас“.

Новости из Зрењанина

АКТИВ ЖЕНА ПУПС-а

У склопу својих програмских активности oдбор Актива 
жена ОО ПУПС-а Опово посетио је пензионере 

и особе којима је потребна помоћ од стране другог лица у 
Дому за старе „Јелена“ у Сефкерину, где је од укупно 25 
корисника, петоро из наше општине. Посета је обављена уз 
пригодне поклоне, а одбор је дочекала власница дома Јелена 
Ружић, коју су чланице одбора описале као ведру и насмејану 
особу, код које се може препознати одговорност, способност 
и надасве хуманост.

- Бавити се овим послом могу само особе које у себи 
имају љубав према човеку, сложиле су се све присутне 

Одбор Актива жена ПУПС-а 
Опова посетио Дом за старе

у Сефкерину

У току ове године госпођа Петровић Илонка нам је 
одржала курс и презентацију труковања и веза. Госпођа 
Елена Познић нам је одржала предавање о култури и начину 
живота у Венецуели. Том приликом представљена су и 
дегустирана нека од националних венецуеланских јела и 
пића: национално јело „Павиљон Криољо“ од црног пасуља, 
десерт поховане банане или „кесиђо“ и освежавајуће пиће 
од пиринча „ћића“. Госпођа Славујка Јосић нам је одржала 
предавање из Ајур Веда медицине. Нутрициониста Јадранка 
Гагић одржала нам је промоцију здраве хране и причала 
о начину живота и исхране у Енглеској. Посетиле смо и 
изложбу слика нашег младог члана Бобана Ђорића и Етно 
базар у Зрењанину.

 У претходном периоду посетили смо више градова. У 
Белој Цркви смо туристички разгледали град, музеј, Руску 
цркву, Дом руских кадета, католичку катедралу и језера. 
Обишли смо и кикиндске „Дане лудаје“. Посетили смо и 
пензионере у Шапцу, где смо обишли и библиотеку. У Руми 
смо обишли геронтолошки центар, музеј, цркву и капеле 
коју је осликао Урош Предић. Том смо приликом обишли и 
манастир Хопово.

Сви заједно се надамо и будућој успешној сарадњи Актива 
жена и Актива младих ПУПС-а у Зрењанину. ■

Љиљана Петровић
Даница Танасијевић Руњо 

активисткиње ПУПС-а. У саопштењу након посете Актив 
жена ПУПС Опово је навео да спољашност и унутрашњост 
дома зрачи уредношћу, чистоћом и редом. Све зрачи 
позитивно иако окупља категорију људи који зависе од 
туђе неге и помоћи. Како је био изузетно сунчан дан, након 
разгледања унутрашности дома, гости и домаћини су изашли 
на терасу где је настављено дружење уз послужење.

- Станари дома су нас дочекали као за „смотру“, неко 
је у колицима, неко на столици или клупи. Поред већине 
помагала, штапови и штаке, али чисти, уредни и утопљени 
према потреби. Неко огртачем, неко фротиром, како ко. 
Иако је сунчан јесењи дан млада Јелена и особље савршено 
брину, да им се чланови ове „породице“ не прехладе, рекла 
нам је председница актива Милка Влајковић. Са сваким 
смо понаособ разговарали, а код неких измамили и осмех. 
У сваком случају осећале смо се испуњено јер и мали гест 
пажње некоме значи много, закључила је на крају Милка 
Влајковић. На растанку, уз поздраве чули су се позиви станара 
за нову посету, на шта су активисткиње ПУПС-а одговориле 
да ће свакако то учинити опет.■

Актив жена ПУПС-а Опово
www.glasopova.rs

Актив жена и Актив младих одлично сарађују у Зрењанину Актив жена из Опова у посети дому за старе “Јелена” у Сефкерину



9

ВИДИК

Дом за лица са оштећеним видом 
„Збрињавање“ Панчево је дом 

отвореног типа и једини те врсте у 
Србији, чији је оснивач АП Војводина. 
Од пре месец дана на његовом челу 
је Зорица Божић из Панчева, чланица 
ПУПС-а. Разговарамо о Дому, њеним 
првим утисцима и плановима. 

Госпођа Божић каже да је Дом 
социјална установа отвореног типа 
који тренутно има 108 корисника и 45 
запослених. У оквиру установе постоји 
економија са 7 пластеника и воћњаком 
величине 1 ара. У пластеницима се 
гаји сезонско поврће у три циклуса, а 
у воћњаку има јабука, шљива, кајсија... 
Поред тога у Дому се гаје и товни 
пилићи и свиње, тако да је у том смислу 
ова установа у великој мери независна 
и самостална. 

Запослени брину о корисницима, 
њиховом здрављу и условима живота. 
Радна терапија се спроводи кроз 

музику и терапију ручних радова. Неки 
корисници, у складу са могућностима, 
ангажовани су и у раду на економији. 
Имајући у виду да су око 20% корисника 
млађи људи, у плану је израда пројекта 
из области информационих технологија 
који би омогућио увођење посебног 
софтвера за слабовида лица у рачунаре 
Дома. Директорка истиче да јој је то 
један од приоритета у наредном периоду 
јер зна да би тај вид комуникације 
значајно помогао овим људима да 
остваре контакт са широм друштвеном 
заједницом и не осећају се изоловано.

Дом настоји да корисници имају 
и културне садржаје, тако да су у 
протеклих месец дана имали два 
културна догађаја. Одржани су 
„Концерт за две харфе“ поводом Дана 
града Панчева и приредба Основне 
школе „Свети Сава“ поводом Дана 
толеранције. 

Када је реч о организацији и 

ефикасности 
рада, госпођа 
Божић каже 
да је за 
ових месец 
дана уочила 
могућности за побољшање рада у 
свим сегментима. Трудиће се да својим 
залагањем и новим при-ступом и 
корисницима и запосленима допринесе 
да Дом остварује најбоље резултате у 
својој делатности. Циљ су задовољни 
корисници.

Стиче се утисак да је госпођа Божић 
на добром путу, јер, док смо обилазили 
Дом, корисници су истакли да нову 
директорку стално срећу свуда по Дому 
– и на економији, у кухињи, магацину, 
дворишту, по собама... и, то им се 
допада. ■ Милосава Павловић

сарадник за медије ГО ПУПС-а 
Панчево

Циљ су задовољни корисници

На недавно одржаној седници ГО 
ПУПС-а Панчево анализиран 

је рад у протеклих пар месеци и 
опредељени задаци за наредни период. 

Председници месних одбора су 
известили о својим активностима и 
проблемима, као и остали чланови 
ГО. Констатовано је да се ГО ПУПС-а 
држи плана и програма ПУПС-а и да 
доследно своје активности усмерава 
на социјално угрожене категорије 
становништва, помажући колико 
могућности дозвољавају. 

У протеклом периоду, ГО ПУПС-а 
Панчево је у сарадњи са Удружењем 
Пензионера Панчева реализовао 
донацију од по 50 дуксева који су 
уручени Дому “Срце” из Јабуке, Герон-
толошком центру Панчево и Дому за 
слепа и слабовида лица Панчево. 

ГО ПУПС-а и Удружење пензи-
онера су, свесни значаја подршке 
младима, помогли организацију Сај-
ма професионалне оријентације за 
ученике основних и средњих школа 
које су организовали Машинска школа 
Панчево и Национална служба за 
запошљавање, Филијала Панчево. 

Имајући у виду да у насељеним 
местима има око 400 старих и 
социјално угрожених особа, ради се на 
реализацији пројекта геронтодомаћица 
по насељеним местима. И ово се 
планира у сарадњи са Удружењем 

пензионера. Разматра се и могућност 
да се и у насељеним местима обезбеди 
по један бесплатан оброк дневно за 
ове особе. У току су разговори са 
Геронтолошким центром у Панчеву 
да они преузму припрему и доставу 

ових оброка у насељена места, али, 
размотриће се и могућност да се оброци 
припремају у самим местима. У сваком 
случају, увођење оброка неће утицати 
на добијање пакета помоћи социјално 
угроженим особама. 

На седници ГО је закључено да треба 
наставити са активностима везаним 
за социјално предузетништво, јер се 
очекује усвајање Закона о социјалном 
предузетништву у Скупштини Србије, 
који је иницирао ПУПС. Овај Закон 
треба да помогне у смањењу броја 
незапослених лица у нашем граду, 
и то пре свега оних из категорије 

теже запошљивих лица (особе са 
инвалидитетом, социјално угрожене 
особе, неквалификована радна снага, 
избеглице, расељена лица, Роми, жртве 
породичног насиља…). Ради се о томе 
да у Панчеву заживи Градски центар 
за социјално предузетништво, да 
Панчево буде спремно и да се одмах по 
доношењу Закона почне са радом. 

ПУПС је део коалиционе власти 
у Панчеву и има добру сарадњу са 
коалиционим партнерима истакао 
је Ненад Шалетић, председник ГО 
ПУПС-а Панчево. Настоји се да се 
реализују сви задаци које је градска 
власт определила за наредни период и 
у том смислу кадрови ПУПС-а показују 
највиши ниво професионализма. Ново-
именована директорка Дома за лица 
са оштећеним видом “Збрињавање”, 
директор Филијале Националне слу-
жбе за запошљавање Панчево и у 
наредном периоду директор Тури-
стичке организације Панчево су 
примери да само особе са личним и 
професионалним интегритетом могу 
успешно да воде институције на чијем 
су челу. Таквих особа у ПУПС-у има 
и ГО Панчево сматра да на тај начин 
најбоље доприноси побољшању функ-
ционисања и развоја Града. ■

Милосава Павловић
сарадник за медије ГО ПУПС-а

Панчево

Одржана седница ГО ПУПС Панчево

ПУПС ВОЈВОДИНЕ



ПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРА

10

Увек актуелно, и под претњом – питање пензија. 
Потенцијално удовољавање захтевима ММФ-а, 

о којима се «шушка» да би се износ просечне пензије са 
садашњих 59 морао смањити на 43 посто просечне плате, као 
и повећање година живота за одлазак у старосну пензију, у 
садашњим околностима, обесмислило би постојање самог 
пензионог система. Већ се и делимично налазимо у таквој 
друштвеној клими да су особе које врше самосталну уплату 
доприноса за пензијско осигурање извргнуте руглу.

На примеру «оштрије» паушалне процене да се просечном 
запосленом мушкарацу сваког месеца на име доприноса за 
ПИО издваја 9500 хиљада, да напуни 30 година радног стажа 
и да се пензионише у 65 години живота, следује му нешто 
више од 11 година да прима просечну пензију. Са друге 
стране, просечно, мушкарац у Србији доживи 71,6 година 
живота, а тај просек је у Војводини и мањи, те у фонду за 
њим остаје још просечних пензија за 4,4 године. Чак и ако 
претпоставимо да се породична пензија најчешће наслеђују 
управо од мушког пензионера, није занемарљив број оних 
особа мушког пола који неће «дочекати» чак ни преко својих 
наследника да поврате оно што су у фонд уложили, јер 
породичне пензије учествују са око 22% у броју свих пензија.

Повећањем броја година за остваривање старосне пензије 
и смањивањем просечне пензије у односу на просечну плату, 
број таквих особа и «поклоњени» новчани износи би били 
још већи. Подизање старосне границе мора бити условљено 
пре свега подизањем просека година здравог живљења, тзв. 

HLY. По статистичким подацима базе Еуростата просечан 
мушкарац у ЕУ живи 61 годину без здравствених тегоба 
које му у већој мери ограничавају живот. За Србију податак 
не постоји, али верватно није погрешно претпоставити да 
просечан грађанин Србије озбиљније здравствене тегобе 
стиче коју годину раније, судећи по нама демографски 
блискима, Словенији и Хрватској (57,5 година). Унутар 
урушеног здравственог система, какав је наш, појединац 
се финансијски троши годинама пре остваривања права на 
старосну пензију, и потенцијално умањује новчане залихе 
које би требало да допуне све «мршавије» пензије. Додајмо 
на то и чињеницу да је код нас и традицијски изражена 
међугенерацијска солидарност у смеру пензионер-потомак, 
да је пензија основни извор прихода или допуна многима, не 
само пензионерима. Уколико нас захвате негативни друштвени 
трендови са запада да су пензионери само финасијски извор, 
а не и извор животног искуства и стабилности, даљим 
слабљењем њихове финансијске «моћи» агресија младих 
нараштаја према њима ће бити све већа. Нажалост, скорија 
историја нам доказује да смо као друштво вичнији усвајању 
негативности како са запада тако и са истока. Разни туђи 
модели и последице који су они произвели су пред нама. 
На нашим финасијским стручњацима је да једном мудро 
искористе то што «каскамо за светом».■

Јасмина Еремић
председник ОО ПУПС-а Сомбор

О пензијама
ПУПС ВОЈВОДИНЕ

За сигурне пензије које прате плате.

Градски одбор ПУПС–а Зрењанин започео је серију 
тематских конференција за штампу под називом 

„Спроведене приватизације и стечајеви у граду Зрењанину“. 
Након опсежних припрема, анимирања стручних лица и 
бивших челних људи, дана 12.11.2013. године одржана је 
прва у низу тема-тских конференција за штампу у вези 
приватизације бродоградилишта „Бегеј“.

Конференцију је отворио председник ГО ПУПС-а Славко 
Шућуровић, који је говорио уопште о спроведеним при-
ватизацијама у протеклом периоду са становишта власти 
– на нивоу локалне самоуправе. Комплетну проблематику 

Актуелности из Зрењанина
Расправе о приватизацији 
бродоградилишта “Бегеј”

Формирање Месног одбора ПУПС-а у 
МЗ Елемир

приватизације бродоградилишта „Бегеј“ представницима 
медија изнео је бивши генерални директор Милан Вишњић. 
Господин Вишњић је врло аргументовано, сада као 
председник друштва малих акционара бродоградилишта 
„Бегеј“, са конкретним доказима изнео суштинске пропусте у 
приватизацији бродоградилишта, о току покренутог судског 
поступка и великој штети која је нанета малим акционарима 
и радницима.

На основу годишњег плана рада градског одбора 
ПУПС-а Зрењанин у МЗ Елемир у јулу месецу 

формиран је месни одбор од девет чланова. Претходно 
је спроведен интензиван политички рад на терену ради 
придобијања нових чланова ПУПС-а.

Одмах по формирању месног одбора формирана је месна 
организација ПУПС-а која броји преко 30 чланова. Испред 
Градског одбора ПУПС-а формирању месне организације 
присуствовали су Станко Благојевић – потпредседник 
Градског одбора ПУПС-а, Јеленко Огњеновић и Зорица 
Карањац. За председника Месне организације једногласно је 
изабран Савица Попов. ■

Станко Благојевић
потпредседник ГО ПУПС-а

Зрењанин
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ВИДИК
ПУПС ВОЈВОДИНЕ

Конститутивна седница ОО 
ПУПС-а у Руми одржана је 23. 

октобра усвајањем Пословника о раду. 
Именовани су секретар, благајник и 
портпарол, а формирана су и стална 
радна тела: Комисија за друштвене 
делатности, Комисија за урбанистичко 
- комунапне делатности и Комисија за 
привреду и буџет.

На седници се говорило и о 
припремама за утврђивање политике 
на општинском нивоу у складу са 
Програмом и Статутом партије за 2014. 
годину, а подржан је и предлог да се 
функција председника Покрајинског 
одбора ПУПС-а и у наредном ман-
датном перноду повери Мирославу 
Шпановићу.

Конститутивној седници Општин-
ског одбора претходила је Изборна 
скупштина Општинске организације 
ПУПС-а у Руми, одржана 20. септембра 
у чијем раду су учествовали Драги 
Видојевић, председник Извршног 
одбора ПУПС-а и Мирослав Шпановић, 
председник Покрајинског одбора.

За председника Општинског 
одбора у Руми једногласно је изабран 
војни пензионер Крум Васев, који 
је и до сада обављао ту дужност, а за 

потпредседнике, дипл. економиста Ана 
Пејић. економиста Мирослав Пенезић 
и саобраћајни милиционер у пензији 
Стојан Марковић. Такође, изабрани 
су чланови Општинског и Надзорног 
одбора и Дисциплинске комисије.

Образлажући Извештај о раду. 
председник Општинског одбора 
Крум Васев, истакао је. да су и поред 
бројних проблема, остварени добри 
резултати на локазном нивоу. Преузета 
је одговорност за област социјалне 
заштите, друштвених делатности, 
избегла и ннтерно расељена лица и 
миграције. Из редова ПУПС-а су и два 
одборника у Скупштини општине Рума, 
три члана Општинског већа, помоћник 
председника општине за социјалну 
заштиту, начелник друштвених делат-
ности. три члана скупштинских ко-
мисија, по пет чланова управних и 
надзорних одбора установа. као и 
два члана надзорних одбора јавних 
предузећа и школских одбора.

Ново руководство омогући ће 
кадровску консолидацију, подмлађи-
вање и избалансирану родну 
заступљеност у Општинском одбору, 
што ће допринети унапређењу његовог 
рада. Биће настављена заштита 

свих социјално угрожених грађана. 
На иницијативу ПУПС-а, донета је 
општинска одлука о једнократној 
помоћи пензионерима чија су примања 
између 15.000 и 18.000 динара, тако да 
је недавно њих 947 добило по 4.000 
динара. Уколико буде средстава то ће 
бити учињено и крајем текуће године.

У сарадњи са Центром за социјални 
рад и Геронтолошким центром 
планирано је формирање службе 
социјалне заштите, односно отварања 
дневног боравка за старе. Неће 
изостати ни подршка незапосленим 
породиљама, а посебно ће се деловати 
на реализацији Регионалног програма 
за помоћ избеглим лицима и њихово 
стамбено збрињавање. Очекује се да 
ће до 2015. године бити изграђено 
12 монтажних кућа и једна стамбена 
зграда, чиме ће кров над главом добити 
око 40 породица.

Уследиће и припреме за 
имплементацију Закона о социјалном 
предузетништву који је у скупштинској 
процедури, а ново руководство ОО 
ПУПС-а у Руми, спремно је да се суочи 
са свим изазовима наше нимало лаке 
политичке стварности.■

Зоран Боројевић

Ново руководство општинске организације ПУПС-а у Руми

У уторак 12. новембра ове године 
у Сенти је одржана седница 

ОО ПУПС-а, којој је присуствовао и 
посланик Скупштине АП Војводине 
и предедник ГО ПУПС-а Суботица  
Марко Марић. На седници је анализиран 
извештај о раду Скупштине општине 
Сента, информације о раду посланика 
ПУПС-а у скупштини Војводине и 
друга актуелна питања. Анализиран је 
и допис Покрајинског одбора. Општа је 
оцена да ПУПС не бежи од проблема у 
својим радовима и срединама, настојећи 

да их у реалним оквирима и решава.
Истакнуто је, да ОО ПУПС-а Сента 

има финанцијских проблема, јер се не 
обезбеђују финансијска средства за 
редован рад и активност овог одбора. 
Средства која се убирају од чланарине 
само делом покривају те трошкове.

На састанку је посебно истакнута 
добра сарадња између Удружења 
пензионера Сента и ПУПС-а. 
Наш општински одбор активно 
се укључио у рад Удружења пен-
зионера Сента расподелом пакета 

помоћи прехрамбених и санитарних 
потрепштина најугроженијим чла-
новима удружења. Мишљења смо да 
би чланови ПУПС-а који су и чланови 
у органима Удружења пензионера, 
требали више да се ангажују и 
објашњавају потребу заједничких 
активности на остваривању циљева и 
задатака, на решавању материјалних 
и социјалних проблема пензионерске 
популације. ■             Милан Платиша

потпредседник ОО ПУПС-а 
Сента

Седница Општинског одбора у Сенти

Дана 20.11.2013. године одржан 
је састанак ОО ПУПС Темерин 

где је једна од тачака дневног реда била 
анализа рада у претходном периоду.

Истакнута је улога састанака 
који се одржавају сваке среде од 10 
до 12 часова. На тим састанцима се 
разматрају и анализирају све актуелне 
идеје, а исто тако се расправља о 
сваком проблему који се појави у нашој 

средини. Присутни се упознавају и дају 
свој допринос заузимању исправних 
ставова нашег одбора.

Посебан осврт је дат на рад Месних 
одбора у Општинском одбору где је 
констатовано да је после избора у свим 
МО промењена клима, те је ангажовање 
донело одређене резултате. Ради се 
на прикупљању чланарине као и на 
учлањењу нових чланова. Резултати 

ових активности су различити у 
зависности од степена ангажовања.

Из буџета Општине Темерин је по-
дељена помоћ за 250 најсиромашнијих 
пензионера у виду пакета прехрамбених 
производа и средстава за личну 
хигијену. ■

Мирко Зорић
председник ОО ПУПС-а

Темерин

ПУПС Темерин
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У протеклом периоду је било 
лако сагледати резултате 

рада ОО ПУПС-а Пећинци. Били су 
ово турбулентни месеци у општини 
Пећинци, али се ПУПС веома добро 
позиционирао у општинској власти. 
Утицај ПУПС-а на живот и рад свих 
структура је евидентан и стално 
присутан.

О капацитету Општинског одбора 
ПУПС-а Пећинци говори и састанак 
ПО ПУПС-а, Сремски округ, чија 
организација нам је поверена и који је 
одржан 17. маја ове године у Пећинцима.
Седницу је водио потпредседник 
ПУПС-а и председник Извршног 
одбора Драги Видојевић. Позиву су се 
одазвали и председници ОО ПУПС-а 
из Сремске Митровице, Шида, Руме, 
Инђије, Старе Пазове... Госте су поз-
дравили и председници Општине и 
Скуштине општине господа Чојчић 
и Ранисављевић, као и представници 
општинских парламентарних пар-
тија. 

Дана 28. јуна 2013. одржана је 
Трећа редовна Изборна Скупштина 
у оштинској организацији ПУПС-а 
Пећинци. Уз свест да успешан тим не 
треба мењати, веома мале измене су 
извршене у одабиру органа Скупштине. 
За председника ОО ПУПС-а је поново 
изабран Јован Ћирић, а потпредседници 
су две даме - Љубица Арсеновић 
(други мандат) и Мирослава Петровић 
као и Јокић Бранислав из редова 
млађих чланова партије. Сва радна 
тела и органи Скупштине општинске 
организације ПУПС-а Пећинци су 
изабрани једногласно, без фракција и 
приговора. Био је присутан и велики 
број делегата.

У сложну кућу радо свраћају гости, 
те су на Изборној Скуштини били 
присутни потпредседник ПУПС-а 

Милан Кораћ, потпредседник ПУПС-а 
и председник Покрајинског одбора 
Мирослав Шпановић и секретар 
ПУПС-а Владимир Јестратијевић.

Успешан рад увек је и запажен, те 
имамо пуно нових чланова и симпа-
тизера. Све своје идеје лако спорводимо 
у дело. Актив жена константно спро-
води акцију прикупљања половне 
одеће и обуће за потребе Црвеног крста 
Пећинци, јер нам се суграђани радо 
одазивају.

У протеклом периоду организовано 
је шест Трибина ПУПС-а на отвореном, 
за које је било огромно интересовање, 
те смо за једну ангажовали чак два 
аутобуса за превоз учесника.

Лако и брзо је оформљено и 
регистровано етно удружење за него-
вање народне традиције „Колевка 
Срема“, са нашим спретним чла-
ницама. Удружење пензионера 
„Пећинци 2012“ је носилац пројекта 
„Достојанствен живот у старости“, 
чији је покровитељ Општина Пећинци.
Затим, наше удружење редовно снабдева 
пензионере повољним прехрамбеним 
пакетима и огревом. Председник Крста 
Лекић и секретар Јасмина Поповић 
обезбедили су плаћање свих животних 
потрепштина на више месечних рата. 
То у великој мери олакшава живот 
пензионерима у нашој општини.

ОО ПУПС-а Пећинци има добре 
односе са свим важним политичким 
партијама, редовне састанке и договоре. 
Радимо на унапређењу рада са младима 
и социјално угроженима. У циљу што 
ефикаснијег рада и информисања 
чланства о битним стварима формирана 
је Радна група ОО ПУПС-а Пећинци. 
Тај орган ће бити и носилац предстојеће 
предизборне кампање.

Радо смо позивани и виђени на 
свим манифестацијама у општини 

и шире. Тако је удружење жена 
„Колевка Срема“ освојило друго место 
у изради традиционалних колача на 
„Гибаницијади“ у Ашањи, учествовало 
на ревијалној изложби ручних радова 
на регати „Мајка Ангелина“, а на 
позив истоименог  удружења жена 
из Купинова. Посебно нам је драго 
гостовање (били смо гости тамошњег 
удружења жена) у Бачкој Паланци 
на такмичарској манифестацији 
„Дунавски вез“. Нисмо освојили 
ниједну од награда, али смо били 
запажени од стране репортера часописа 
„Свилен конац“ који је направио фото-
репортажу о нашим ручним радовима. 
На нашу велику радост, посетила нас 
је, пожелела добродошлицу и понудила 
помоћ делегација ОО ПУПС-а Бачка 
Паланка. Чинили су је председник 
ОО Бачка Паланка Борислав Јовић, 
потпредседник Милан Даниловић, 
секретар Радмила Будимир и, нама 
посебно драга, Анђелка Кркобабић, 
потпредседник ОО и председница 
Актива жена ПУПС-а Бачка Паланка, 
са којом смо већ имали сусрете везано 
за Актив жена ПУПС-а Војводине. 
Председник ОО ПУПС-а Бачка Па-
ланка Борислав Јовић и секретар ОО 
ПУПС-а Пећинци Љубица Штетић 
водили су жив и занимљив разговор о 
својим општинским организацијама, 
разменили су мишљења, планове и 
идеје о раду странке, анализирали 
досадашње активности и проблеме са 
којима се сусрећу. На крају, предложена 
је будућа, чвршћа сарадња између ова 
два војвођанска општинска одбора 
ПУПС-а. У жељи да се та сарадња што 
пре оствари, још једном захваљујемо на 
гостопримству пријатељима из Бачке 
Паланке!

Плодно лето и врела јесен у ОО ПУПС-а Пећинци
ПУПС ВОЈВОДИНЕ

РАСПУШТЕНА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОО ПУПС-а ЧЛАН ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Након тек нешто више од године дана рада, распала се коалиција на власти у пећиначкој општини. На седници 
Скупштине 18. октобра 2013. није било кворума, а законски рок од три месеца за заседање локалног парламента је 
истекао. Због тога је Влада Србије распустила Скупштину оштине Пећинци и, на заседању 18. новембра, донела Решење 
о именовању председника и чланова привременог органа општине Пећинци.

Један од четири члана је и председник ОО ПУПС-а Пећинци Јован Ћирић, и то је први пут, на територији целе 
Србије, да ПУПС има свог представника у Привременом органу.

И стари и млади - ПУПС за вас ради!
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ВИДИК

Уз присуство 50-ак гостију, чланова странке, али и 
представника ''пландиштанске политичке сцене'', у 

Пландишту је 23. октобра 2013. године отворена лепо уређена 
и опремљена канцеларија Општинског одбора ПУПС-а 
Пландиште. Опрему и инвентар обезбедили су чланови 
ПУПС-а општине Пландиште, док је освештану икону 
Св. Симеона богопримца, са фрушкогорских манастира, 
новоотвореној канцеларији, даровао г. Мирослав Шпановић.

После освештања канцеларије од стране локалног 
свештеника, Председник покрајинског одбора ПУПС-а г. 
Мирослав Шпановић је на улазу у канцеларију открио таблу 

Отворена нова канцеларија ОО ПУПС-а Пландиште

са натписом: ''ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 
СРБИЈЕ – ПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРА!'' и поздравио све 
присутне госте и чланове странке.

Поред г. Шпановића, отварању канцеларије су 
присуствовали и г. Ненад Шалетић, координатор ПУПС-а 
за јужни Банат и потпредседник Покрајинског одбора, али 
и г. Бранислава Богдановић, потпредседница Форума младих 
ПУПС-а. Такође, позиву се одазвао и пландиштански, 
покрајински посланик, г. Зоран Танасковић, испред ОО ДС-а 
Пландиште, са којим ПУПС партиципира у локалној власти 
у Пландишту.

Јесен је у општини Пећинци почела 
бурно. Преласком појединих одборника 
из владајућих странака у опозицију, и 
бојкотом сазиваних редовних Седница, 
коалиција на власти се распала. На 
седници Скупштине није било кворума, 
а законски рок од три месеца за заседање 
локалног парламента је истекао. Због 
тога је, 18. новембра 2013. након одлуке 
Владе Србије о распуштању Скупштине 
општине у пећиначкој општини уведен 
Привремени орган управе Пећинаца. 
По одлуци Владе Србије, сачињава га 
председник и четири члана, од којих 
је један и председник ОО ПУПС-а 
Пећинци Јован Ћирић. Новопостављени 
Привремени орган је одмах почео са 

радом и решава нагомилане општинске 
проблеме.

У међувремену је опозициона фра-
кција потпуно неаргументовано и 
ван свих законских норми, покушала 
да формира своју нову већину. Знали 
су они да се након истека три месеца 
од последње седнице Скупштине 
распушта тај орган, знали су да се 
одборници распуштају, и да је њихова 
„Скупштина“ нелегална. Тај потез је, 
због Ловачког дома где је овај скуп 
одржан, у медијима проглашен за 
Ловачку причу! Али знају и да нам 
предстоје ванредни локални избори, те 
је овај покушај незаконитог формирања 
Скупштине у ствари већ почетак њихове 

предизборне кампање. Но, народу коме 
је позната процедура формирања и 
функционисања рада органа власти, 
јасно је да само млате празну сламу.

ОО ПУПС-а Пећинци се полако али 
озбиљно припрема за ванредне локалне 
изборе.Свесни смо да су присутне 
прљаве политичке игре, али ми не 
наседамо на провокације. И до сада 
смо били коректни, нисмо блатили ни 
једну партију у нашој општини те ни 
сада нећемо то чинити. Поене стичемо 
својим политичким програмом, 
Статутом и вредним радом. ПУПС 
је био и остаје ПАРТИЈА ЧАСНИХ 
НАМЕРА! ■

ОО ПУПС-а Пећинци

ПУПС ВОЈВОДИНЕ

Партија часних намера и способних људи.

Новост је и да је досадашњи члан ЛСВ-а и одборник 
у СО Пландиште, г. Душан Јеличић, после распуштања 
општинског одбора ЛСВ у Пландишту, прешао у редове 
ПУПС-а, чиме је ПУПС и формално, у општини Пландиште 
постао ''парламентарна странка''

По завршетку протоколарног дела, гости су наставили 
дружење, на лепо организованом коктелу.■

Горан Микулић
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Зачеци социјалног осигурања, 
тачније пензијског и инвалидског 

осигурања у Србији јавили су се још 
у првој половини 19. века, када су 
донети и први прописи из те области: 
Уредба о занатима (1847.), Рударски 
закон (1866.), Правилник болесничког 

и потпорног 
фонда (1895.) 
и Уредбе о 
п е н з и ј а м а 
ч и н о в н и к а 
(1841., 1861., 
1871.). Њима 
су, као и про-
писма других 
е в р о п с к и х 
држава у то 
време, били 
о б у х в а ћ е н и 
само радници и 

чиновници. Први Занатски добровољни 
фонд, који је имао велики број осигура-
ника, сопствене изворе финансирања 
и правила којима су била прецизно 
дефинисана права и обавезе чланова 
фонда, основан је у Краљевини Србији 
1898. године, само девет година након 
доношења, првог у свету, Закона о пен-
зијском осигурању радника у Немачкој.

Обавезно социјално осигурање 
било је, касније, регулисано Законом 
о осигурању радника, који је донет 14. 
маја 1922. године (примена почела тек 
1. јуна 1937. године). Законом су били 
обухваћени сви ризици осигурања 
(осим незапослености), а базирао се на 
принципима обавезности осигурања, 
јединствене примене на територији 
целе државе, финансирања система 
средствима доприноса који су плаћали 
запослени и послодавци (изузев у 
осигурању од несреће на послу, које 
су, путем доприноса, финансирали 
искључиво послодавци), уз најшири 
обухват свих лица у радном односу, 
укључујући и ученике, лица на пракси, 
волонтере, поморце, запослене у ино-
странству и лица која се баве домаћом 
(кућном) радиношћу. Сматран је једним 
од најнапреднијих прописа ове врсте у 
Европи, заснован на начелима немачког 
система социјалног поретка, која су 
уведена у Немачкој, крајем 19. века, за 
време канцелара Бизмарка.

Одредбама овог закона, спровођење 
осигурања било је поверено Средишњем 
уреду за осигурање радника (са седи-
штем у Загребу) и окружним уредима 

за осигурање радника (у појединим 
покрајинским центрима). Упркос 
таквом централизованом уређењу, и 
даље су постојале братинске благајне 
(као носиоци осигурања за рударе 
и топионичаре, заводи за пензијско 
осигурање намештеника, трговачка 
болесничко-потпорна друштва итд).

Овде, свакако, треба поменути и 
то да је Краљевина Југославија зак-
ључила и знатан број билатералних 
уговора, нарочито трговачких, којима 
је, додуше посредно, уређивана и об-
ласт социјалног осигурања. Тако је, у 
току 1924. и 1925. године закључено 
чак десет уговора са Аустријом, а 
њима су регулисана поједина питања 
овог осигурања за неке категорије 
радника, посебно железничаре. Поред 
тога, закључивани су и билатерални 
међународни уговори који су се, пре 

свега, непосредно односили на област 
социјалног осигурања и имали за циљ 
да обезбеде равноправан третман 
југословенских и домаћих држављана у 
иностранству: Пољскa (1923), Италијa 
(1925.), Аргентинa (1928.), Немачка 
(1928.), Аустрија (1932.), Француска 
(1932.), Румунија (1933.), Чехословачка 
(1936.).

За време Другог светског рата, 
окупационе власти су на снази задржале 
затечено правно стање у погледу 
носилаца осигурања и прописа који се 
примењују. Изузетак је био учињен на 
анектираним подручјима Југославије, 
на којима су се примењивали прописи 
земаља окупатора.

Након Другог светског рата, 
Законом о спровођењу социјалног 
осигурања на подручју Демократске 
Федеративне Југославије, од 2. маја 
1945. године, спроведена је уни-

фикација свих установа социјалног 
осигурања, а као његов јединствени 
носилац за подручје целе државе био је 
одређен Средишњи завод за социјално 
осигурање, са седиштем у Загребу, 
док су у седиштима федералних 
јединица оснивани земаљски заводи 
за социјално осигурање и њихови 
подручни органи, односно филијале. То 
је, заправо, значило децентрализацију 
вођења управног поступка и обављања 
административних послова у вези са 
спровођењем, пре свега, осигурања за 
случај болести, док је у погледу рентног 
и пензијског осигурања усвојено 
правило да одлуке о рентама и пензијама 
доноси Средишњи завод за социјално 
осигурање, а послови у вези са њиховом 
исплатом обављали су се у оквиру 
земаљских завода. Остваривање права 
из обавезног социјалног осигурања, 
у овом периоду, било је обезбеђено 
Законом о уређењу судова социјалног 
осигурања и Врховног суда социјалног 
осигурања од 26. октобра 1945. године и 
Уредбом о уређењу поступка код судова 
социјалног осигурања и Врховног суда 
социјалног осигурања од 10. новембра 
1945. године. Овим прописима били су 
основани судови социјалног осигурања 
у седиштима филијала земаљских 
завода, а као другостепени суд, био је 
установљен Врховни суд социјалног 
осигурања у седишту Средишњег 
завода за социјално осигурање. За 
остваривање политике унификације 

с о ц и ј а л н о г 
осигурања од 
значаја је било 
д о н о ш е њ е 
прописа којима 
се ширио круг 
обавезно осигу-
раних лица. 
о б у х в а т а њ е м 
п о љ о п р и в -
редних и 
о б а л с к о -
т р а н с п о рт н и х 
радника, као 

и доношење Уредбе о обавезном 
осигурању јавних службеника и Уредбе 
о реорганизовању здравствене службе у 
социјалном осигурању.■

приредио: Иван Перковић
www.zso.gov.rs

Социјално осигурање у првој половини XX века

ИЗ ИСТОРИЈАТА ПЕНЗИЈА У СРБИЈИ

Радна књижица
Краљевине Југославије

Пензиона књижица
Краљевине Југославије

Зграда у Загребу у којој је настао 
Средишњи уред за осигурање радника - 

претеча пензионих фондова будуће СФРЈ, 
данас средиште ХЗМО-а

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ - ДОБРОДОШЛИ У ПАРТИЈУ ЧАСНИХ НАМЕРА 



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

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 _____________________

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ - ДОБРОДОШЛИ У ПАРТИЈУ ЧАСНИХ НАМЕРА 

ПРЕКО “ВИДИКА” ДОЂИТЕ ДО ПУПС-а!



АСОЦИЈАЦИЈAMАМАЈА

ОДЛУКА

ЧОВЕК

ПЧЕЛА

А Б

Ц Д
X

БАБО

СТРИЦ

СУД

ВЕШТАК

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ

На основу датих појмова у пољима одређене боје дати
решења асоцијација у пољима А, Б,  Ц, Д и X.
У 4. броју ВИДИКА попуњавају се поља А и Б.
У 5. броју ВИДИКА попуњавају се поља Ц и Д.

У 6. броју ВИДИКА попуњава се централно поље асоцијације - поље X.
Своје одговоре и личне податке можете послати на емаил адресу pups@sbb.rs или 
попуните доњу дописницу (ако желите можете са друге стране дописнице попунити и 

приступницу) и пошаљите нам поштом на адресу
Покрајински одбор ПУПС Војводине, Војвођанских бригада 17/IV, Нови Сад. 

Два играча која извучемо пре изласка сваког наредног броја ВИДИКА стичу право на 
пригодне награде:

Збирка прича за децу (своје унуке или своју децу)
на српском и немачком језику, или српском и енглеском језику уз CD.

Играч који у наредна три броја ВИДИКА пошаље свих 5 тачних одговора (А, Б, Ц, Д и X) и 
буде извучен добија главну награду

7 дана на мору - пун пансион
(вила у Кручама, између Бара и Улциња)

ИГРА АСОЦИЈАЦИЈАМА

ПРЕКО “ВИДИКА” ДОЂИТЕ ДО МОРА!

А

Б

ИГРА

Круче

Име и
презиме

Адреса


