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Шта очекујете од 
предстојећих избо-

ра на нивоу коалиције, а 
шта од ПУПС-а унутар коа-
лиције?

- Предстојећи избори су не-
што што је за нас наставак, а не 
избори у оном правом смислу 
речи. Ми смо имали изборе 
2012. године, дефинисали смо 
своје циљеве и у највећем броју 
случајева смо реализовали 
те циљеве, а онда ово сад 
сматрамо једном кратком 
паузом где се проверавамо 
пред грађанима Србије и нас-
тављамо даље. Наш концепт 
је врло једноставан – ми смо у 
изборима откад смо основани, 
увек нас бирају изнова. Шта 
то значи? Не бирају нас, него 
потврђују или оспоравају 
наше идеје, односно, реализа-
цију тих наших идеја. А 
ми кажемо 3П – ПЕНЗИЈЕ- 
ПРАТЕ-ПЛАТЕ, и грађани 
Србије кажу: Да, прихватамо! 
ПЕНЗИЈЕ - ПРАТЕ - ПЛАТЕ, 
колико расте плата у мини-
старству или у општини, у 
јавном сектору, толико треба 
да расте и пензија. Значи, 
проверавамо реализацију тих 
наших основних концепата. 
Наша коалиција је на окупу 
неких 6-7 година и оно што 
је битно јесте да она није 
механичка коалиција, нити 
коалиција која за циљ има 
расподелу функција. Ова коа-
лиција се обједињава и траје 
на заједничким принципима 
и ти заједнички принципи, 
заједнички циљеви нас вежу, 
а ови наши циљеви које сам ја 
спомињао, кључни циљеви – 
пензије прате плате, социјално 
предузетништво, 13. пензија, 
социјална давања, социјална 
политика града Београда, 
Новог Сада и осталих градова 
у Србији је нешто што је 
прихваћено и од осталих 
коалиционих партнера. То је 
коалиција на делу – на делу 
реализације тих циљева. Не 
механички збир да би неко уз 
помоћ неке мотке прескочио 5, 

6, 7 или 8 посто. Или одскочна 
даска. Нас не интересују ни 
мотке, ни одскочне даске. 
Лествицу коју су поставили 
грађани Србије прескачемо 
реализацијом наших циљева.
Ови наши принципи су 
управо и дефинисани нашим  
коалиционим споразумом, ти 
принципи су прихваћени. 

Шта очекујете од наше 
странке после ових избора?

- Сад је приоритет ући у 
парламент, приоритет је има-
ти јаку посланичку групу која 
може да се избори за ове зах-
теве. Неко у овој земљи мора 
да заштити пензионере, неко 
у овој земљи мора да заштити 
запослене у јавном сектору и 
социјално угрожене. А то смо 
ми! Ако имамо већи број и 
уколико смо јачи и ако смо део 
будуће коалиционе владе, ми то 
можемо да учинимо. 

И учинићемо све да будемо 
део те нове владе, да помогнемо 
оном ко буде састављао ту владу 
јер ако му буду помагали неки 
други, а не ми – нема пензија, 
нема плата, нема радних места, 
нема социјалних давања! То је 
императив и то грађани Србије 
знају. Само влада у којој ми 
постојимо може да иде тим 
путем јер ћемо ми стално тог 
јачег коалиционог партнера 
да подсећамо, сваки дан, да то 
мора да се уради. Ако нас нема, 
ко ће га подсећати? 

Логички гледано, ПУПС 
има најширу изборну базу 
са најбољом кадровском 
структуром јер су и најбољи 
мајстори, професори, лекари, 
други стручњаци и најбољи 
генерали дошли у пензију. Ако 
се томе дода још најмање по 
један члан породице од ових 
1.700.000 пензионера,  шта 
треба предузети да се та 
база анимира, оптимално 
искористи и гласа за ПУПС?

- То је процес, процес саз-
ревања свести највећег броја 
људи, о неопходности да 
заштити сопствене интересе. 
Та свест, као и увек, споро 
сазрева. То се не даје на каши-
чицу, на купује на фишек као 
семенке, да банализујем ства-
ри. Не гледа се на ЕПП-у, то 
мора да сазри. Човек мора 
да постане свестан, сваки од 
тих 1.700.000 пензионера да 
може већ сутра да остане без 
пензије. Једним потезом једног 
министра може да се то доведе 
у питање. Да му се доведе у 
питање егзистенција. То је дуг 
процес и ми смо на почетку тог 
процеса, а овим делима, нашим 
делима полако идемо у том 
правцу да ти људи стекну свест 
о томе. И не гајимо илузију да 
1.700.000 пензионера гласа за 
нас. Па ми бисмо онда били 
најјачи. Наравно да не гласа, 
али из године у годину се тај 
број повећава. Пет посланика, 
дванаест посланика, сада ћемо 
имати, ја очекујем, опет знатно 
више. Ово ми доказује да сам 
у праву када говорим да се 
ради о процесу, али спором и 
дуготрајном процесу јер они 
који имају новац са стране, 
који имају медије утичу на то. 
И ми се мукотрпно пробијамо – 
мукотрпно, али упорно!

Још једном Вас молим да 
појасните то кључно питање 
пензионера, такозвани модел: 
3П – ПЕНЗИЈЕ - ПРАТЕ - 
ПЛАТЕ.

- Пензионери су се раније 
ис-црпљивали формулама, 
усклађивањима овим или оним, 

“ПУПС каже:
ПЕНЗИЈЕ ПРАТЕ ПЛАТЕ.

Грађани кажу: 
ПРИХВАТАМО!” 

Мисли на себе - ПУПС је уз тебе
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партија. Та величина се мери, пре 
свега, величином идеје и мисије која је 
наша основна опредељујућа визија. Ми 
имамо велике идеје, велике циљеве, а 
кад имате велике и племените циљеве, 
онда сте и сами по себи велики. Број 
чланова може, али и не мора бити 
одредница свега тога. Право мерило 
вредности једне поли-тичке партије 
је помак који она прави, да сваки 
пут када изађе пред грађане да је 
оцене – они је оцене вишом оценом. 
То се конкретно манифестује у броју 
одборника и посланика. Па ми смо 
имали скок са 5 на 12 посланика. Што 
се одборника тиче, ми партиципирамо 
у готово свим општинама. И то Партија 
која постоји свега 6-7 година, иза које 
не стоји ниједан тајкун, ниједна лоби 
група, не стоје обавештајне службе, не 
стоје стране амбасаде. Иза свега стоје 
само обични људи. Уз све то, ми смо 
одрадили ово што смо одрадили. Нема 

афера и не сме да их буде! Наш слоган је: 
ПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРА. Афере 
би нас убиле. Могу да нам се смеју, 
могу да показују међугенерацијску 
нетрпељивост што и раде – на делу 
је велика међугенерацијска нетрпе-
љивост у Србији, а ја бих рекао и 
појавни облици дискриминације старих 
људи. Све што није младо, лепо – не 
вреди! То је нека важећа прихваћена 
мисао и из тога произилазе и подсмех, 
и увреде, и негација. Све смо ми то 
издржали и идемо напред. Али, нико 
није рекао – то су лопови! Ово говорим 
крајње отворено. Нико то никада није 
употребио, нити ће употребити и то је 
оно што нам даје крила.

Има ли на српској политичкој 

растом трошкова живота, користили 
су се најразличитији статистички 
подаци. Ми смо то по-једноставили. 
Најсложеније ствари се искажу 
најједноставније и стигли смо до тог 
чувеног 3П програма – ПЕНЗИЈЕ - 
ПРАТЕ - ПЛАТЕ. Пензионер у Србији 
жели да дели судбину запосленог у 
јавном сектору и ништа више, ни мање. 
Уколико зарада људи запослених у 
јавном сектору расте за одређени број 
процената, тражимо да и његова пензија 
расте исто за толико. Уколико она не 
расте, неће расти ни његова пензија. 
И то је најпоштенији, најобјективнији 
критеријум при чему се уопште не 
везујемо ни за проценте, ни за ово, ни 
за оно. Једноставно, знамо колико је 

отишло тамо – толико ће ићи овамо. 
Систем који је раније био збуњивао 
је пензионере - раст трошкова, пот-
рошачка корпа и слично. На тај начин 
је, пре нашег доласка, просечна пензија 
у односу на плату пала на 38%, управо 
исцрпљујући се у тим рачуницама. Не-
ма рачунице, постоји вредносни став: 
ПЕНЗИЈЕ - ПРАТЕ - ПЛАТЕ!

Ја Вас молим да нам објасните 
малтене феномен успешног вођења 
фирме коју Ви водите испред ПУПС-а.

- Нема феномена. Ваши читаоци 
су људи који су у свом животу били и 
добри мајстори у фабрикама, и добре 
пословође, инжењери, професори, ле-
кари, официри. И веома ме добро ра-
зумеју. И све што ја радим, радим на 
начин како се радило некад. Одговорно, 
поштено, без икаквих неких посебних 
изума. Нисам лажно скроман, резултат 
фирме је 3 пута нето добит увећана у 
овој години, 15.000 људи је сачувало 
радна места, имају најбољи колективни 
уговор, сва њихова права су заштићена, 
а систем расте и развија се, инвестира 
40 милиона евра. Понављам, нисам 
скроман, али сам и реалан. Ништа 
посебно нисам предузео што било ко 
од ваших читалаца, дугогодишњих 
директора, искусних руко-водилаца, 
људи који су изградили ову земљу не би 
на мом месту предузели. Прокламовали 
смо неке основне ствари, по мени 
кључне, које су радници Србије 
прихватили – нема вишка запослених 
у Србији, него мањка посла. Јефтиније 
је задржати постојеће радно место, 
него отворити ново. И треће око чега 
смо се сложили јесте да свако стечено 
право из радних односа или социјалне 
заштите које се једном укине, никад 

“Право мерило вредности
једне политичке партије
је помак који она прави.” 

“Све што ја радим, радим на 
начин како се некада радило: 

одговорно и поштено.”

се више неће вратити. 
И то смо потписали са 
сва три репрезентативна 
синдиката. И ту смо 
постигли пун социјални 
консензус са њима 
и показали у пракси 
да радници могу да 
добију сва права, све 
принадлежности, а да 
то није кочница за добар 
резултат. 

Да ли сте задово-
љни растом и развојем 
ПУПС-а? Чиме сте 
задовољни, а шта би 
требало евентуално 
мењати?

- ПУПС је велика 

ИНТЕРВЈУ

сцени странака са којима ПУПС ни 
под каквим условима и околностима 
не би учествовао у коалицији, па и у 
власти? 

- Ми када се одређујемо према 
странкама, не одређујемо се према 
њиховим лидерима, називима, него 
према ономе шта оне прокламују, а 
онда идемо корак даље – према ономе 
шта су оне урадиле и шта су спремне 
да раде. Странке које су нанеле зло 
пензионерима, радницима, које су 
упропастиле привреду Србије, 24 ин-
кримисане приватизације, које су довеле 
људе да остану без посла, странке које 
су за растурање земље, које желе да 
пензија постане социјална помоћ и 
да нестане – наравно да не могу бити 
никада наши коалициони партнери! И 
ми се ту искључујемо.

И, за крај, имате ли поруку за наше 
чланство?

- Имам! Порука је јасна и то су је 
рекли наши људи на терену – МИСЛИ 
НА СЕБЕ, ПУПС ЈЕ УЗ ТЕБЕ!

И примичемо се 8. марту, а велики 
број активности ПУПС-а извеле су 
управо жене, даме, оне чине и нај-
вреднији део ПУПС-а. У највећем 
броју случајева, у оперативном смислу, 
ПУПС почива на женама. Овом 
приликом честитам им 8. март! Старији 
људи су изложени дискриминацији, 
евидентно присутној, а жене у Србији 
су још више изложене дискриминацији 
и насиљу у породици. И овај број жена 
који је у парламент на силу уведен, ми 
га поштујемо, али није на силу уведен 
код нас. Трудимо се да жене добију 
потпуно једнак статус. Позивам их да 
слободно приђу ПУПС-у. Не морају да 
узму здраво за готово, нек’ провере, и 
сва места ће им бити на дохвату руке!■

интервју водио др Радослав Пенезић, 
главни и одговорни уредник Видик-а
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Партија уједињених пензионера 
Србије обележава 8 година од 

дана свога оснивања, уз поруку да ће 
наставити борбу за заштиту економског 
и социјалног положаја пензионера и 
социјално угрожених грађана Србије.

ПУПС учествује у изборима народ-
них посланика за народну скупштину 
Републике Србије, у оквиру коалиције 
Социјалистичка партија Србије (СПС) 
- Партија уједињених пензионера 
Србије (ПУПС) - Јединствена Србија 
(ЈС). Сарадња и формирање заједничке 
коалиције темељи се на заједничким 
политичким циљевима и одбрани 
националних и државних интереса 
Србије, залагању за стварање државе 
социјалне правде и заштити друш-
твеног статуса и социјално-економског 
положаја пензионера и свих других 
социјално угрожених категорија ста-
новништва.

ПУПС, као једна од новијих поли-
тичких опција, дао је велики допринос у 
развоју социјалних димензија државе, а 
посебно социјалној стабилности држа-
ве. Садашњи моменат републичких 
избора, захтева окупљање свих пензи-
онера и социјално угрожених грађана 
који имају јасан став о заштити својих 
права и јасан план развоја Србије. 

У периоду учешћа у власти 2008 
- 2013. године ПУПС је промовисао 
своју политику и програмске циљеве 
на најбољи могући начин. Посебно 
истичем резултате који су постигнути 
у Београду на свим секторима, где 
смо имали заменика градоначелника 
Милана Кркобабића, а који су касније 
проширени у целој Србији. Подсећамо 
на један број тих резултата:
• пензије су повећане одмах за 10%, 

а касније усклађиване са зарадама 
радника,

• исплаћена је социјална помоћ од 
5.000 динара за 1.370.000 пензио-
нера,

• у целини су очувана стечена права 
пензионера,

• пензија је очувана као економска 
категорија,

• сваке године о трошку фонда ПИО 
климатска лечилишта користи 10-12 
хиљада пензионера,

• корисницима најмањих пензија 
исплаћује се материјална (социјална) 

помоћ - такозвана 13. пензија од 
16.000 динара годишње,

• У Београду из буџета града, 
трудницама које су на трудничком 
боловању исплаћује се разлика до 
пуне плате док су на трудничком бо-
ловању,

• трудницама које нису у радном 
односу исплаћује се једнократна 
помоћ од 50.000 динара,

• заштита и брига о старим лицима - 
пензионерима,

• помоћ и брига о инвалидним лицима 
и њиховим организацијама,

• изграђени су и адаптирани многи 
домови за стара лица, клубови и про-
сторије за боравак пензионера, као и 
други видови помоћи.
У наредном периоду ПУПС ће се 

залагати и дати пун допринос у даљем 
развоју привреде Србије, побољшању 
животног стандарда пензионера и свих 
грађана. 

Основна претпоставка за оствари-
вање ових циљева, Србија се мора осло-
нити на оне ресурсе који представљају 
нашу компаративну предност, а то је 
индустрија и пољопривреда. 

Индустрија може највише да смањи 

проблеме незапослености. Приоритет 
треба дати развоју прерађивачких капа-
цитета као вишег степена прераде, као и 
ревитализацију великих индустријских 
система. Велики привредни системи су 
окосница технолошког и индустријског 
развоја, они обезбеђују упосленост и 
конкурентност највећег дела малих и 
средњих предузећа.

Развој пољопривреде и очување 
аграрних ресурса је један од најважнијих 
економских циљева Србије. Дугорочан 
и стабилан развој пољопривреде, 
могућ је уз адекватне мере аграрне по-
литике, почев од повећања аграрног 
буџета, повољних субвенција и кре-
дита. ПУПС ће се залагати за развој 
задругарства, односно за развој пољо-
привредних задруга, које ће допринети 
ревитализацији нашег села и његовог 
бржег привредног и културног развоја. 
Преко задруга у значајној мери 
може се ублажити садашњи тежак 
економско-социјални положај средњег 
и сиромашнијег слоја становништва. 
За успешан развој задругарства 
залагаћемо се да се задругарима врати 
отета имовина, а где то није могуће да 
држава исплати пун износ вредности 
отуђене и уништене имовине.

Резултати које смо постигли за 
последњих осам година обавезују нас 
да наставимо борбу у наредном мандату 
и то за: економске реформе, већу 
производњу, инвестиције, отварање 
нових радних места и запошљавање, 
да пензије прате плате, да се настави 
социјална политика и исплата 13. 
пензије, да се донесе закон о социјалном 
предузетништву.

У изборном периоду сви све 
обећавају, а касније се испостави да 
се од тога мало испуни. Према ан-
кети коју су спровели независни ме-
дији, о доследности у испуњавању 
предизборних обећања, председник 
ПУПС-а и потпредседник Владе 
др Јован Кркобабић једини је 100% 
испунио оно што је обећао. ПУПС ће и 
у будуће испуњавати оно што обећава 
и биће истински заступник и гарант 
материјалног и социјалног полоћаја 
пензионера. Зато пензионери на 
изборима дајте пуну подршку ПУПС-у, 
односно коалицији СПС-ПУПС-ЈС. ■

МИЛАН КОРАЋ потпредседник ПУПС-а

У сусрет изборима
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Грађанска иницијатива коалиције 
СПС - ПУПС - ЈС
 посвећена пољопривреди 

 НАМА ЈЕ ЈАСНО,
А ВАМА?

да имамо задругарство, по угледу
на савремене облике који постоје

у земаљама ЕУ

да приоритет за закуп обрадивог 
пољопривредног земљишта имају 
индивидуални произвођачи, којима

је то основна делатност, а не
велике компаније

да се оснују и ангажују
пољочуварске службе

да се субвенције за 
пољопривреднике не уједначују

по хектару или килограму,
већ да зависе од

културе која се узгаја



5ВИДИК

ИЗ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 
О СОЦИЈАЛНОМ 

ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Устав Републике Србије јемчи право 

на рад грађанима и породицама 
којима је неопходна друштвена помоћ 

ради савладавања социјалних и 
животних тешкоћа и стварања услова 
за задовољавање основних животних 
потреба; oни имају право на социјалну 

заштиту, чије се пружање заснива 
на начелима социјалне правде, 

хуманизма и поштовања људског 
достојанства.

У циљу опстанка у условима економске 
кризе и тржишне конкуренције, 

стални напор за подизањем 
продуктивности и смањењем трошкова 

пословања резултира смањењем 
броја запослених, с једне стране, 
док, с друге стране, припадници 
појединих друштвених група, као 
што су избегла и расељена лица, 

припадници одређених етничких група, 
лица недовољног образовања или 

инвалидна лица и сл., тешко добијају 
прилику за радно ангажовање. Из тог 
разлога, без могућности да обезбеде 

средства за живот и допринесу 
побољшању свог социјалног положаја, 
ова лица остају на маргинама друштва.

У циљу решавања ових проблема, 
неопходно је реаговати доношењем 

одговарајуће стратегије и пред-
узимањем одговарајућих мера, а једна 

од мера јесте развој тзв. социјалног 
предузетништва, или трећег сектора 
- налази се између јавног и приватног 
сектора, који већ постоји у појединим 

европским земљама.

Социјално предузетништво почива на 
изразито етичким, хуманим принципа 
узајамне солидарности и одговорноси 
према оним члановима друштва који 

нису у стању сами да се укључе у 
оштре услове тржишне конкуренције. 

Поред запошљавања, којим се оваквим 
лицима даје могућност да превазиђу 

сиромаштво, овај тип предузетништва 
омогућује овим лицима укључивање у 
друштво и развијање свести о личној 

одговорности.

Овим законом предвиђене су две етапе 
у процесу социјалног укључивања 

корисника социјалног запошљавања, 
тј. припрема за социјално 

запошљавање, путем Центара за 
социјално укључивање, зависно 
од потреба и могућности сваког 

корисника, и након тога само социјално 
запошљавање, организовано кроз 

различите облике организовања, као 
што су задруге, самосталне

радње, радионице и удружења, под 
заједичким називом

“социјална предузећа’”.

Срећа зависи од самог човека. Битно је да човек прихвати свој живот и све 
што он собом носи. Неко тежи великој каријери. Неки теже врху. Некима је 

доста да буду негде у средини, а задовољни су. Све зависи од човека.
Пензионерима је потребна снажнија подршка. Незапосленост у друштву, је 

један од највећих проблема, чије решење захтева добру организацију, стручан 
тим и иновативна решења. Радници су будућност, али ако њихова незапосленост 
предуго траје, неће бити генератор само социјалних немира, већ ће имати 
негативне последице на развој економије, демографску будућност нације, али и 
њену политичку судбину.

ПУПС Партија која вас није
и никада неће изневерити
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Пупс је иницијатор и пред-
лагач Закона о социјалном пред-
узетништву, чији је развој један 
од битних приоритета у про-
граму наше Партије. Социјално 
предузетништво заснива се на 
побољшању стања у области 
привреде, предузетништва и за-
натства. Циљ ових предузећа 
је да помогну свим недовољно 
квалификованим и незапосленим 
лицима за која постоји реалан 
ризик да буду или су већ 
искључени са тржишта рада, са мисијом да својим производима, активностима 
или организовањем пружања услуга допринесу благостању себе и своје заједнице. 
Србија је земља са изразито великом стопом неактивног становништва. Потребно 
је да укључимо и активирамо те људе у радни однос како би допринели побољшању 
целог друштва и њих самих. У Србији постоји огромна потреба за социјалним 
предузетништвом.

Терет кризе не сме бити непреведно распоређен; дајте предност људима и 
одрживом развоју.

На правом путу су они који сачувају бистрину ума, јер мисао је најбоље што 
може дати људско биће.

Друштво је наше морално клонуло. Завладао је индиферентизам који шкоди 
држави и свакоме од нас. Потребно је улити нове снаге и свежине, извршити мо-
рални препород. О томе ко ће препород извршити, не може да буде споро и спорно.

Главу доле, срца горе!
Нигде више у свету испада нема љубави, мада цела васиона као лађа плови у 

океану љубави.
Самовољни европски инте-

лектуализам крив је за тако мно-
ге усијане главе и камена срца. 
Горе главе! А не зна се, да чим се 
глава дигне срце пада. Гордост и 
очајање горки су плодови инте-
лектуализма наших дана.

Надам се, да ћете се препо-
знати у нашем напретку и нашој 
Партији јер без Вас, ни нас не би 
било. Без питања шта нам дан 
доноси, живите лепше, здравије 
и дуже уз ПУПС. И зато изађи-
мо на изборе, изборимо се и иза-
беримо се. ■

Проф. др. Драган Мунитлак
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Расписивањем превремених 
парламентаних избора све 

партије стављене су у позицију бес-
компромисне политичке борбе у пред-
изборној кампањи за остваривање што 
боље позиције и придобијање што 
већег броја гласача. ПУПС, као партија 
часних намера, увек је наступала 
са позиције овог начела, без ниских 
удараца и нереалних и лажних обећања. 
Постојећи број пензионера представља 
огромну гласачку већину, чијим би 
се изласком и гласањем за ПУПС 
остварила гаранција за реализацију 
утврђене политике и већим учешћем у 
власти.

Вршац Водич за предизборне активности

Опште је позната ствар да су 
најревноснији гласачи на свим изборима 
- пензионери. Највећи број пензионера 
поштује своју грађанску обавезу и 
дужност, а тиме они директно највећим 
делом утичу на изборне резултате.

Уважавајући ову чињеницу веома је 
битно да ПУПС својим активностима 
и већом ангажованошћу својих чла-
нова учини да изборна воља свих 
категорија гласача буде усмерена баш 
на нашу партију. Остварење овог циља 
представља дужност и задатак сваког 
члана ПУПС-а. У ту сврху потребно 
је формирати тим за предизборну 
активност на нивоу свих градских и 
општинских одбора и то од чланова 
који су упознати са проблематиком 
из појединих области које су предмет 
интересовања гласача. Веома је битно 
да чланови тог тима имају вољу и 
ентузијазам за рад, а не статирање без 
сопственог учешћа у раду.

У току предизборних активности 
потребно је да изабрани тим изврши 
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припрему сваког састанка са утврђеним 
тезама за исти. Утврђивање теза и одго-
вора на евентуално постављена питања 
зависиће од очекиване структуре 
присутних чланова. Наиме, уколико 
се предизборна активност одржава у 
сеоској средини треба припремити тезе 
и одговоре из области пољопривреде као 
што су: витални значај пољопривреде 
у сфери укупне привреде и извоза, 
плански развој пољопривреде и 
обезбеђење дугорочне стабилности 
привређивања исте, субвенционисање 
пољопривредне производње у при-
преми сетве, а у виду давања пов-
ластица при набавци погонског горива, 
семена, вештачког ђубрива; проблеми 

мелиорације и системи за наводњавање, 
комасација, сигурност пласмана и 
откупне цене, социјални програм за 
старачка пољопривредна домаћинства. 
Посебан акценат треба ставити на 
евентуалне проблеме који се односе на 
то насељено место, као и наше виђење 
истих и могућности за решавање.

Уколико се предизборни састанак 
одржава у градској средини потребно 
је да тематика буде социјални програм 
као и мере које треба предузети за 
побољшање социјалног статуса гра-
ђана са посебним освртом на помоћ 
социјално угроженим категоријама 
становништва, здравство, рад и радни 
односи са акцентирањем на предвиђене 
измене у законским и подзаконским 
актима, комунална проблематика, 
рад општинских органа управе као 
и рад владајуће коалиције у тој 
средини.

У току одржавања ових 
састанака потребно је истаћи улогу 
наше партије, резултате који су 

постигнути као и рад и афирмисаност 
појединих наших водећих чланова. Сви 
градски и општински одбори ове своје 
активности треба да спроведу преко 
месних одбора као иницијалне базе за 
свој рад. Добро извршене припреме 
сас-танака, успешно организовање 
истих, представља сигурност успеха 
и активно укључивање у рад свих 
присутних.

С обзиром да ће се предизборне 
активности обављати заједно са коа-
лиционим партнерима на истим 
скуповима не треба дозволити под-
ређену улогу како при излагању и 
представљању циљева и политике 
наше партије, тако и при састављању 
коалиционог споразума и утврђивању 
позиције и односа у истом.

Успех у раду искључиво зависи од 
континуитета и одговарајућих акти-
вности градских и општинских одбора. 
Не могу се очекивати добри резултати 
ако је та активност настала у нешто 
већем обиму у току предизборне 
кампање. Добро утврђеним програмом 
рада, као и сталним контактима и учеш-
ћем у раду месних одбора одржаће се 
континуитет и присуство у јавности. 
Овај циљ могуће је остварити што 
већим присуством у свим врстама 
медија, учешћем у раду локалне само-
управе путем постављања питања и 
предлога, а посебно је корисно и зна-
чајно организовање јавних трибина. 

При реализације ових трибина 
треба настојати да предавачи буду 
високо стручне и афирмисане личности 
које имају свој статус у тој средини. На 
овај начин активношћу предавача и 
добром организованошћу привући ће се 
велики број слушалаца који могу бити 
и потенцијални чланови наше партије.

У складу са овим принципом 
општински одбор ПУПС Вршац пред-
видео је да у току 2014. године одржи 
неколико јавних трибина под називом 
“Наши међу нама” где би предавачи 
биле познате личности родом из Вршца, 
а са пребивалиштем и радом у другом 
граду. ■                      Мирко Ђурковић

ОО ПУПС Вршац

ПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРАПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРА

односи са акцентирањем на предвиђене 
измене у законским и подзаконским 
актима, комунална проблематика, 
рад општинских органа управе као 
и рад владајуће коалиције у тој 

У току одржавања ових 
састанака потребно је истаћи улогу 
наше партије, резултате који су 

граду. ■                      Мирко Ђурковић
ОО ПУПС Вршац

На изборима није довољно само дати глас. Треба имати и слуха.

граду. ■                      граду. ■                      

На изборима није 
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Сјајна сарадња јужнобанатских општинских одбора 
ПУПС-а

Захваљујући, 
о д л и ч н о ј 

к о о р д и н а ц и ј и 
к о о р д и н а т о р а 
ПУПС-а за Јуж-ни 
Банат, г. Ненада 
Шалетића, сарадња 
и међусобна помоћ 

ОО ПУПС-а, Пан-чева, Пландишта, 
Алибунара, Ковина, Ковачице, Опова, 
Беле Цркве и Вршца, у последње време, 
подигнута је на виши ниво.

Најсвежији пример је иницијатива 
ОО ПУПС-а Пландишта и Алибунара 
да се у Пландишту одржи Трибина на 
тему ”Актуелна друштвено-економска 

и политичка ситуација у Србији и 
улога ПУПС-а у партиципирању у 
власти у Републици Србији”, а која 
је планирана за 7. март 2014. године. 
Ова трибина, после најновије одлуке 
Владе Републике Србије о изласку 
на ванредне парламентарне изборе, 
прерашће у један озбиљан предизборни 
скуп ПУПС-а, значајан за читав 
јужнобанатски регион, с обзиром да 
је планиран долазак чланова ПУПС-а 
из свих јужнобанатских општина. 
За главног говорника, предвиђен је 
потпредседник ПУПС-а г. Милан 
Кркобабић.

Међусобна испомоћ, размена 
пројеката, нарочито из домена 
социјалног предузетништва, непре-
кидна међусобна информисаност и 
сарадња, основни је концепт уна-
пређења односа чланова готово свих 
ОО ПУПС-а са територије Јужног 
Баната, што је свакако добра пракса, 
коју даље треба унапређивати. ■

Горан Микулић

Ми се, у складу са постигнутим резултатима у протекле 
четири године у Панчеву, чврсто држимо одредаба 

Програма ПУПС-а, и, имајући у виду специфичности наше 
средине, Градски одбор Панчева је донео План да своју 
активност усмери на најважнија питања. Наш је циљ да оно 
што обећамо грађанима и остваримо. Желимо да нам се и 
даље верује и да кроз институције система доприносимо 
побољшању живота свих грађана. У Панчеву је прошле 
године основано ново Градско удружење свих пензионера 
Панчева и оно је активно и успешно почело са радом. 
Мислимо да је то врло битно за ПУПС јер ће се из тих редова 
регрутовати нови чланови.

Како у Панчеву има око 12.000 незапослених ГО 
ПУПС-а сматра да је то један од навећих проблема у Граду. 
Наставићемо да развијамо и реализујемо програм социјалног 
предузетништва. Желимо да што пре заживи у Панчеву, то 
је реално стварање могућности за отварање нових радних 
места, посебно за најугроженије категорије нашег друштва 
- младе, особе са инвалидитетом, социјално угрожене, 
неквалификовану радну снагу, избеглице, расељена лица, 
Роме, жртве породичног насиља...

Ми смо партија која својим поштењем и својим радом 
на побољшању услова живота привлачи све више младих 
и високо образованих људи. Један од приоритета биће 
укључивање истих у партијске структуре као и изналажење 
могућности за њихово запошљавање. Очигледно је да су 
млади људи препознали политику ПУПС-а као једну од 
најпоштенијих, најдоследнијих и најодговорнијих чинилаца 
у политичком животу. Настојаћемо да спојимо младост 
и искуство нас старијих и искуснијих, и да постигнемо 
најбоље резултате. У Панчеву ћемо их у наредне четири 

године укључивати што више у рад јер знамо да су они 
прави покретачи снаге и развоја ПУПС-а. Чекају нас нове 
неизвесности око решавања питања реформе ПИО фонда. 
Поред битке за заштиту права пензионера, желимо да 
свим угроженима помогнемо да превазилазе животне и 
егзистенцијалне проблеме. Уништена нам је привреда, а нова 
није стварана. Дакле, треба допринети да се створи амбијент 
за нова радна места, за оживљавање привреде, тако ће 
проблем пензија сигурно бити мањи. Трудићемо се да се још 
боље организујемо. У последња три месеца имамо 500 нових 
чланова. То је наша нова снага и потенцијал. Желимо да се 
још више људи учлани у наредном периоду. Сарадња Градског 
одбора са локалном самоуправом представљаће значајну 
основу за афирмацију наших програмских опредељења. С 
обзиром да ће у наредном периоду бити одржани избори, 
ГО Панчева ће значајну активност остваривати са циљем 
да на изборе изађе што спремније. И даље ће се развијати 
сарадња са градским удружењем свих пензионера Панчева, 
коју видимо као базу за успешно спровођење циљева. Рад 
Градског одбора подразумева пуну сарадњу са Покрајинским 
одбором и руководством Партије, тако да ћемо се ангажовати 
и по другим питањима о којима одлучују ти органи. Такође 
ћемо сарађивати са свим партијама на нивоу града Панчева, 
а посебно са оним које су у власти на нивоу локалне 
самоуправе. Наставиће се и сарадња са свим привредним 
субјектима у граду и Јужнобанатском округу, у интересу 
бољег живота грађана - изјавио је за наш часопис Ненад 
Шалетић председник ГО ПУПС Панчево и потпредседник 
Председништва ПО. ■

Милосава Павловић, 
сарадник за медије ГО ПУПС Панчево 

ПУПС Панчево донео план
рада за период 2014 - 2017

Панчево

Врхунац демократије је 

када изабрани бирају себе.

ИЗБОРИ 2014.
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Избори на локалном нивоу, 
одржани у Врбасу 13. октобра 

2013. и резултат од 24,75% који је на 
њима постигнут доказ су да је исправна 
оријентација покрајинског руководства 
са Мирославом Шпановићем на челу, 
а која се најпре огледа у убрзаном 
формирању актива младих и актива 
жена.

Општинска организација ПУПС-а у 
Врбасу је већ 14. децембра 2013. године 
направила промоцију ова два актива, уз 
присуство покрајинског руководства, 
телевизије и штампе. Талас младих је 
просто запљуснуо наше редове, који 
су постали носиоци активности у 
предизборним и изборним дешавањима. 
Ми смо им се одужили стављањем 
на одборничку листу (9 кандидата) 5 
младих кандидата од 24 до 36 година. 
Гласачи су препознали овај гест - да се 
не залажемо декларативно за младе већ 
смо то доказали и на делу.

Општински одбор по расписивању 
избора формира изборни општински 
штаб на чијем челу је био 
председник Покрајинског одбора 
Мирослав Шпановић. Уследио је 
низ организационих корака: донет је 
акциони план који обухвата редослед 
планираних изборних активности, 
доносе се критеријуми за избор 

кандидата за одборнике скупштине 
општине, усвојено је упутство о 
анимацији бирача, дефинисани су 
критеријуми за одабир чланова 
бирачких одбора и њихову едукацију и 
смернице о њиховом владању. На захтев 
Мирослава Шпановића формирају се 
групе по месним заједницама, које су 
обилазиле пензионере, а посебно оне 
чија је пензија испод 15.000 динара. 
Одржани су састанци са кандидатима 
за одборнике, члановима бирачких 
одбора, са групама које су задужене за 
рад на терену.

Коалициони споразум који је 
договорио председник покрајинског 
одбора (односно шеф изборног 
општинског штаба) добио је сагласност 
руководства општинске организације 
и извршног одбора и он је потписан 
од стране председника општинске 
организације. Одржано је 6 трибина 
у партијској режији које је посетило 
преко 300 чланова. Након формирања 
скупштинске већине, коалициони 
споразум који је потписан могао је да 
се реализује. Општинска организација 
ПУПС-а Врбаса данас има у скупштини 
општине Врбас два одборника, 
координатора за рад удружења грађана 
у општини Врбас. У надзорним 
и управним одборима, саветима, 

комисијама и 
фонду 18 чланова партије.

Не можемо заобићи, а да не ис-
такнемо сарадњу са коалиционим 
партнерима; у првом плану са СПС-ом 
на челу са председницом општинског 
одбора СПС-а и кандидатом за 
председника општине, госпођицом 
Марјаном Мараш.

Верујем да је битан утицај на 
ове односе имао и наш председник 
покрајинског одбора, јер је својим 
коректним односом и уважавањем 
труда и сарадње својих коалиционих 
партнера узвратио истом мером.

ПУПС је учествовао на коали-
ционим трибинама које је СПС орга-
низовао и на завршној конвенцији која 
је била величанствена. Учесници на 
овим трибинама су били - да пруже 
помоћ и подршку - чланови главног, 
покрајинског и градског одбора на 
челу са Мирославом Шпановићем. 
Не можемо, а да их све не споменемо 
и захвалимо им још једном: Мому 
Чолаковићу, Милану Кораћу, Милени 
Жарковић, Јелисавети Веуковић, Марку 
Марићу, Драгани Даниловић, Тихомиру 
Николићу и свакако активима жена и 
младих из Новог Сада и Суботице. ■

Александар Мараш

ИЗБОРИ 2014.

Расписани су избори за парламент Србије који ће 
се одржати 16. марта 2013. године. ОО ПУПС-а у 

Кикинди је на својој седници утврдио да су за предизборну 
кампању од изузетног значај: циљ кампање, стратегија 
и порука. У складу са тим сваки лидер у кампањи мора 
поседовати: одлучност, поузданост и доследност. Избори које 
спроводимо зависе од низа фактора. Први је фактор новац тј. 
да бисмо планирали кампању треба да знамо колики је буџет 
за њу или ћемо сви бити волонтери. 

Морамо одлучити и која ће порука бирачима бити 
централна. 

Да ли демагошка као „ми ћемо да заштитимо све, 
смањићено број људи који живи од социјалне помоћи, 
повећаћемо број запослених, успоставити социјалну правду 
итд.”, или ћемо да кажемо истину о радним местима, о 
систему образовања, квалитету здравства и безбедности. 
Поруке које шаљемо морају бити разумљиве, кратке и јасне. 

Треба се определити да ли ћемо да промовишемо оне 
од прошлих избора који нису испунили оно што кажу 

ни у сопственој странци, а не бирачима; да ли да наше 
представнике у парламенту изаберемо по територијалној 
припадности или ће бити, као раније, сви из два-три града 
(„Богом дани”). 

ОО ПУПС-а Кикинде очекује да у нашу странку уђе 
демократија, јер од демагогије, осионости и диктатуре нема 
ништа, само све мањи број чланова. Зато на ове изборе треба 
ићи самостално да сазнамо ко смо, шта смо и где смо на 
ранг листи странака. Доста нам је коалиција у које идемо 
против своје воље, а и да преко новина сазнајемо с ким смо 
у коалицији. ■                                         OO ПУПС Кикинда

Парламентарни избори у нашем граду
Кикинда

Врбас
Избори пред нама

кандидата за одборнике скупштине 
општине, усвојено је упутство о 

комисијама и 
фонду 18 чланова партије.

Тек када смо видели ко је 
први стигао, сазнали смо 

да је то била изборна трка.

Тек када смо видели ко је 
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Чином расписивања избора за скупштину Србије у 
ПУПС-у Чока заустављене су све радње у припреми 

изборних активности унутар наше партије и пришло се 
припремама и организацији изборног штаба и штабова месних 
организација, те избору најактивнијх чланова ПУПС-а за 
активисте, обиласцима чланства по месним организацијама и 
наших симпатизера.

Планирамо да председник ОО ПУПС-а са чланством 
општинског одбора обиђе све месне заједнице и разговара са 
чланством и мештанима бар два пута до избора. Потребно је 
извршити припрему чланства на кутијама, искористити све 
постојеће могућности да што више промовишемо циљеве наше 
партије и укажемо на наша обећања дата и извршена према 
пензионерима и социјално угроженим грађанима.

Да бисмо изборе добили, сматрам да морамо имати подршку 
врха партије, пропагандне материјале, материјалну и сваку 
другу подршку.

Желим нам успешне изборе.  ■                          
ОО ПУПС Чока Јован Мутуц

У просторијама ГО ПУПС-а у Суботици 04. фебруара 2014. 
прикупљани су потписи за нашу листу СПС-ПУПС-ЈС, са којом 

ћемо наступити на републичким изборима. Време предвиђено за сакупљање 
потписа  је било од 14 до 20 часова. Због изутетно великог броја чланова и 
присталица наше коалиције до 17 часова прикупљено је више од потребног 
броја, па је акција и прекинута. Оверени потписи су исте вечери однети у 
Изборни штаб коалиције СПС-ПУПС-ЈС у Београду.

Овим путем, захваљујемо се свим члановима и симпатизерима који су 
својим потписима подржали листу СПС-ПУПС-ЈС. ■

Наташа Муришић

Припрема ГО Суботица за предстојеће
републичке изборе

Избори за органе ПУПС-а у Суботици
 

У складу са ставовима Главног одбора и председника 
ПУПС-а др. Јована Кркобабића и ставовима и 

смерницама Председништва поводом избора за органе 
ПУПС-а, ГО ПУПС-а у Суботици започео је припремне 
радње. Суботица обухвата 36 месних заједница, у већини 
ПУПС има месне поверенике или месне одборе. Пре 
расписивања републичких избора припремљени су извештаји 
о раду, финансијском пословању, извештај Надзорног одбора 
и Дисциплинске комисије у мандатном периоду. Поднет је 
и план рада за наредни период. Скупштине месних одбора 
прихватиле су поднете извештаје, изабрани су председници, 
подпредседници и чланови сталног састава месних одбора.

Због расписивања републичких избора даље изборне 
радње су обустављене и наставиће се након истих.■

Наташа Муришић

Суботица

ином расписивања избора за скупштину Србије у 

Треба бирати више.
Они имају шире 

видике.

ИЗБОРИ 2014.

Чока

Избори
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Избори... за савет месне заједнице, за одборнике градске и општинске, 
за покрајинске посланике, за републичке посланике, за председника 

Републике, за одборнике Заједнице српских општина на Косову, мало ли је? А 
грађанке и грађани незадовољни, незајажљиви, са осећајем недовољности за 
избором и изборима. Па, ево вам превремени избори да презалогајите мало! Још 
бисте?! Ево вам и избори унутар партијски, од доле до горе, од горе до доле...

А ако ни то није доста, онда се ангажујете као друштвени прегалац у неком 
удружењу или спорту или пак у невладиној организацији, па се онда вас неколицина 
бирате до миле воље, и сви будете на почетку краја изабрани. Најважније у свему 

Како изборе преживети
и са властитим избором живети

је и то што се силно упресмо да их буде 
још (избора). Како рекоше, на путу смо 
за унију Европе, онда нам следе још и 
избори за Европски парламент. Како 
то лепо звучи. Бираћемо се тако до 
последњег дана, бираћемо, бираћемо 
се, надам се не као Буриданов магарац. 
Да не останемо гладни поред два пласта 
сена! Е сада, иако је све ово заморно и 
досадно, са свим замкама које избори 
као врхунско демократско добро и 
достигнуће са собом носе, а ипак 
довољно да не разоружа бирача, онда 
настаје проблем кога бирати. Веома 
често, скоро по правилу, бирач-гласач 
није прочитао програме политичких 
странака, који се одреда као куварски 
рецепти препоручују лепим сликама 
и добрим састојцима. Једини проблем 
што састојке за добру храну никад 
немамо, или у најбољем случају, фали 
само месо. У програме се куну лидери и 
лидерчићи, јер знају да програме бирачи 
нису прочитали, не зато што не знају 
читати, већ зато што немају времена 
због борбе за голо преживљавање, те 
онда слободно могу да обећавају печене 
шеве. Само ако шуму, поље и пушку 
ставимо у њихове руке, ако којим 
случајем, а то се већ дешавало, добију 
ваше поверење и средства, изабрани 
онда још нешто и улове, ал` по правилу 
сами поједу, а да вас и не помену. Уз 
добар изговор: “није било за све, а ви 
сте још и далеко; док би стигло до вас 
не би то било то, укварило би се; то је 
за ваше добро; поред тога, ви то и не 
волите, а како бисте и волели нешто 
што нисте пробали”? 

Елем. Зато једина пушка и метак 
(глас), који имате и који је освојен 
тешком историјском жртвом и муком, 
демократско је право гласа. Та тековина 
је спора, скупа, компликована, не и 
савршена, али до сада најбоља од 
свих друштвених решења заједничког 

живљења под именом демократија. 
Стога, прст на чело и размислите који 
су нам интереси да као гласачи бирамо 
баш ту партију, баш ту коалицију, баш 
ту личност. Да, личност, а не слику! 
Личност! Не слово, не број, не некога за 
кога макар пријатељ твога пријатеља не 
може да каже да је тај неко управо оно 
за шта се представља да јесте! Значи, 
читамо ментално и мисаоно упутство и 
тражимо представника који ће бити, а 
не изгледати! Који је доследан у ономе 
што говори, који може, који јесте, а не 
који ће бити. Неко ко за своје године, 
ма колике да су, може показати резултат 
свога рада, па нам дати прилику да га 
баш због тога бирамо и да после датог 
гласа не одемо са гласања с нелагодом 
и тескобом очекујући нову превару и 
нову малу-велику издају и програма и 
идеје. А после неиспуњених обећања 
остаје разочарење са жаљењем... 
Али то видимо већ кад је прилично 
касно. Зато, драге моје и драги моји, 
запамтите, гласаћемо за оне чији је 
мото: БИТИ, А НЕ ИЗГЛЕДАТИ и ЈА 
САМ ТО УРАДИО, а НЕ за оне “ЈА ЋУ 
ТО УРАДИТИ”.

РЕЦЕПТ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ: 
Овај пут гласајте за себе, до сада то 
нисте увек чинили. Да сте тако радили, 
сигурно би нам било мало боље. ОНИ 
КОЈЕ ИЗАБЕРЕМО НИШТА НАМ НЕ 
ДАЈУ. ОНИ САМО РАСПОРЕЂУЈУ 
ОНО НАШЕ ШТО ВЕЋ ИМАМО, 
ШТО СМО ЗАРАДИЛИ и гласовима 
им препустили на управљање. Да ли 
смо им указали незаслужено поверење, 
процените. Бирајте и свој глас 
проследите паметно.

Здрави и сити били. ■

Ђорђе Грујић
потпредседник ОО ПУПС, Сомбор

ВИДИМО СЕ У МАРТУ!
 

По расписивању вандредних 
локалних избора за 16. 

март 2014. године ОО ПУПС-а 
у Пећинцима је отпочео са 
активностима везаним за изборну 
кампању. Очекујући такав след 
догађаја, ОО ПУПС-а је, још у 
новембру 2013. године формирао 
Радну групу, чији је сваки члан 
добио конкретне задатке везане за 
предизборне активности. Контакт 
са члановима и симпатизерима 
ПУПС-а, сазнања о најчешћим 
проблемима грађана, конкретни 
предлози и решења појединих 
проблема, провера и увећање броја 
чланства само су неки од задатака 
додељених Радној групи.

У Општинском одбору ПУПС-а 
ради се увек, без обзира на евентуалне 
изборе. Знатно појачане активности 
у време ове предизборне кампање, 
пробудиле су успаване бираче. 
Слушајући све понуђене опције, 
упоређујући програме и обећања, 
велики број бирача је препознао 
нашу партију часних намера као 
реалну, искрену и довољно одлучну 
да мења лоше ствари у нашој 
средини. За кратко време партији 
је приступило више од 150 грађана. 
Врло брзо и лако је формиран и 
Актив младих. Млади су коначно и 
у општини Пећинци, увидели значај 
социјалне политике и борбе ПУПС-а, 
не само за пензионере већ и за младе, 
незапослене и социјално угрожене.

На републичком нивоу, коалиција 
СПС-ПУПС-ЈС већ 8 година одлично 
и јединствено функционише. Имају 
заједничке задатке, исте циљеве и 
начине да их остваре. Поштују се, 
уважавају и наступају заједно. 

Поред тога у Општинској 

ИЗБОРИ 2014.
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Ближе се нови избори. Ово ће 
бити суштински потпуно нови 

циклус вишепартијаких избора. До сада 
смо имали два изборна циклуса, које 
чине више појединачних избора. Та 
два циклуса су карактерисале страсти 
и нереална обећања. Овај циклус ће 
карактерисати разум и мудрост. Многи 
се питају, како то да се све више младих 
окреће ка ПУПС-у. Одговори су многи. 
Овде ћу навести само неке.

Прошло је 14 година, како се 
однекуда, појавило јато скакаваца, које 
је тада младе људе, повело у будућност, 
бираним речима и великим обећањима. 
Навели су ту младост да забораве ко су 
и шта су, да их окрену против својих 
родитеља, против себе самих. Навели 
су их да заступају идеје крајње деснице, 
иако је природно политичко агрегатно 
стање младости левица. Враћени су два 
века уназад.

Сада када ти млади људи имају толико 
година више, сада када их виде, како се ти, 
који су вратили време уназад, који су увели 
најнехуманији либерални капитализам, 
првобитну акумулацију капитала, пакују 
и један по један напуштају земљу, 
схватају, ко су ти скакавци који су им 
појели толике најбоље године. Међутим, 
скакавци не одлазе гладни и ситни. Они 
одлазе са свим оним што недостаје тим 
младим људима. Одлазе, што би се рекло, 
као дебели бумбари. Уместо да са поносом 
живе ту, у новоствореном систему, који су 
сами креирали, и са свима нама деле бољу 
будућност. Одлазе са надом да их што пре 
заборавимо и ништа не питамо. Да никад 
ником не испоставе обрачун свега онога 
што су урадили.

Но, свесни економских проблема, које 
су сами произвели, знају да им је једини 
излаз да буду што даље од онога што 
су сами направили. Иза себе остављају 
изневерена очекивања, преварену мла-
дост, која је сада за толико старија, па 
за толико више зна. Иза себе остављају 
пустош.

Млади, који остају, сада људи пред 
крај средњих година, сада знају да је 
ПУПС партија која је увек, изнад свега, 
неговала вредности демократских 
принципа, заснованих на начелима 
равноправности и социјалне правде. 
Поштовањем принципа да се стечена 
права не могу умањивати због нечије 
себичне воље или неспособности, 
већ се морају строго поштовати и по 
могућности проширивати. То је основна 

особина сваке правне државе за какву се 
ПУПС у потпуности залаже и какву жели 
да изгради и одржи.

Као одговорна и државотворна партија 
ПУПС се тих принципа држао и онда 
када то политички није било популарно и 
профитабилно. Језгро ПУПС-а чине људи 
који дуго живе и много знају. Људи часних 
намера и принципа, како на речима тако и 
на делу.

Сада, после толико времена, и млади 
људи схватају, да рупу у буџету не праве 
пензионери, већ скакавци, што својом 
намером, што неспособношћу. Да су 
пензионери и њихови родитељи, њихове 
бабе и деде исти они који су их у овим 
смутним временима, несебично одржали, 
како тако, у животу. Наравно, фукара се 
обогатила, док су, они паметни заћутали, 
будале су проговориле.

Више не желе тако. И да хоће, не могу. 
Наравно, сукоба генерација ће бити и 
даље. Сада ће се тај сукоб одвијати онако 
како и треба. Између два изборна циклуса, 
на пољу избора музике, модних трендова, 
бржег усвајања нових технологија, бржег 
животног темпа... Док се у дане избора 
све то заборавља и размењују искуства 
и слуша глас разума и аргумената оних 
који дуго живе и више знају. Изаћи ће на 
изборе. Неће више дозволити вештачке 
поделе, нити да лоше политичаре, на 
власт доведу, добри бирачи који нису 
гласали.

Сада знају како маказе секу. Знају 
да морају бити два крака, мада нико не 
зна који крак сече. Знају да они чине 
један крак, док други чине они са дугим 
животним веком. Прихватајући ово, све 
више прилазе ПУПС-у, јер и ПУПС то 
зна. Наоружани таквим сазнањима, изаћи 
ће на изборе, када год буду, и пресећи 
тачно тамо где треба.

Ту се крије и део одговора. Одговора 
који ће морати дати својој деци која су 
сада већ тинејџери. Они ће их ускоро 
питати како то да баба и деда имају своју 
кућу, своје приходе... а ми не? Како то 
да баба и деда живе амерички сан, а ми 
смо подстанари, без примања, са великим 
рупама у породичном буџету. Без шансе 
да се икада нешто промени. Шта сте ти 
и мама урадили да се то не догоди? Шта 
ми да радимо па да са својом породицом 
живимо у својој кући, од своје плате...? ■

Мирослав Швељо, 
члан одбора ПУПС, Сомбор

Ко дуго живи много зна

особина сваке правне државе за какву се 

Сомбор
изборној 

к о м и с и ј и 
општине Пећинци ПУПС има 

и три заменика члана комисије. 
Комисија је почела са радом 28. 
јануара 2014. и редовно ради 
на пријему и провери изборних 
листа, бирачких спискова и др. 

ОО ПУПС-а са својим 
члановима је прикупљао и 
оверио потписе подршке и 
за локалну, општинску листу 
где је требало да обезбедимо 
30 потписа, и за листу на 
републичком нивоу за коју 
смо прикупили 60 потписа. 
Због одличне организације 
и брзине извршења сваког 
задатка, каолициони партнери 
на локалном нивоу су ПУПС-у 
дали надимак "Јова и његова 
војска". 

Још један доказ о 
ефикасности ОО ПУПС-а 
Пећинци је и одлазак на митинг 
промоције коалиције СПС-
ПУПС-ЈС одржане у дворани 
СПЕНС-а у Новом Саду. Са 
колегама из ОО ПУПС-а Рума 
лако и брзо смо напунили 
аутобус члановима који су 
желели да иду на митинг.

За среду, 19.02.2014 је 
заказан састанак ОО ПУПС-а 
Пећинци. Дневни ред садржи 
само једну тачку "републички и 
локални избори".

Одборничка листа 
коалиције "Александар Вучић 
- БУДУЋНОСТ У КОЈУ 
ВЕРУЈЕМ (СНС, ДСС, ПУПС, 
НС, Покрет социјалиста и 
СПО)" је спремна, предата и 
усвојена. Изборна комисија 
ради даноноћно. Посматрачи 
на изборним местима ипред 
ПУПС-а су изабрани, едуковани 
и спремни. Чекају се још само 
избори да изађемо и гласамо за 
наш ПУПС и победимо!

Видимо се 16. марта! 

крај средњих година, сада знају да је 
ПУПС партија која је увек, изнад свега, 
неговала вредности демократских 
принципа, заснованих на начелима 
равноправности и социјалне правде. 
Поштовањем принципа да се стечена 
права не могу умањивати због нечије 
себичне воље или неспособности, 
већ се морају строго поштовати и по 
могућности проширивати. То је основна 

Победило је грло 

коме смо дали 

свој глас.

Видимо се 16. марта! 

ИЗБОРИ 2014.

изборној 
к о м и с и ј и 

општине Пећинци ПУПС има 

Пећинци
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Састанак Актива жена ПУПС-а 
на покрајинском нивоу који 

је одржан 10. фебруара 2014. године, 
показао је снагу и јединство. Наш 
главни задатак тренутно је актуелна 
политичка ситуација у земљи. Избори су 
расписани, те ми морамо да се изузетно 
ангажујемо. Поучене искуством са 
избора у Врбасу, Оџацима, Ковину и 
на Вождовцу, разматрале смо најбољи 
начин да дођемо до резултата.

      Од 75 присутних, већина чланица 
нашег актива говорило је о досадашњем 
раду у својим срединама и шта нам је 
чинити убудуће.  Дискусије су биле 
кратке и јасне.  Могу да кажем да смо 
дошле до конкретних договора како 
радити на терену.  Посебно охрабрује 
решеност наших актива да радимо 
јединствено, одговорно и са нашим 
коалиционим партнерима.

      Досадашња сарадња са активима 
жена наше партије је на завидном 
нивоу. Потрудићемо се да се још 

Актив жена Војводине - спремне 
на све задатке

бавимо се и другим активностима. 
Хуманитарни рад се дешава скоро у 
свим активима што је и речено на овом 
нашем скупу. Увек кажемо да може и 
боље. Уз подршку нашег руководства 
и свих чланова ПУПС-а, сваког у својој 
средини, жене су решене да остваре 
добре резултате на овим изборима.

      Као председница Актива жена 
ПУПС-а у Војводини, захваљујем 
на великом одзиву и на успешно 
обављеном задатку нашег састанка. 
Надам се да су и учеснице задовољне.

      После завршеног званичног дела 
састанка,  још дуго смо се задржале у 
пријатељском разговору и дружењу, где 
смо измењале телефоне и договориле 
нове сусрете. ■

Јелисавета Вељковић

више сусрећемо и радимо заједно на 
решавању проблема и задатака наше 
партије.

      Поред текућих задатка, у нашим 
активима жена у целој покрајини, 

Од деведесетих година прошлог века до данас слушамо 
како ћемо изаћи из кризе, а да при томе нико није 

поменуо да се из сваког таквог стања излази само радом. 
Стога је неопходно истаћи да су они који су по лединама 
направили фабрике, комбинате... способни и сада да помогну 
да се изађе из кризе.

Питање лоших приватизација не могу да решавају они који 
су у њима учествовали. Та и друга питања морају да решавају 
они који су часно градили ову земљу, заједно са младима 
којима ће пренети знање и искуство. Они су показали да знају 
да раде, били делови уређене државе и знали шта се сме, а 
шта не сме чинити.

На жалост, често смо сведоци разних изјава људи којима 
смо поверили да воде економију, да занемарују и заборављају 
да су пензионери онај део становништва који је допринео 
развоју државе и да пензије морају трајно да постану 
економска заслужена категорија за уложен рад, а не поклон 
државе. Искуство и мудрост треба да добију посебно место 
у развоју и функционисању свих сегмената живота, јер се 
искуство и мудрост се не могу научити на факултетима већ у 
вишедеценијској школи - животу.

Живимо у временима која нису срећна. На много наших 
врата је закуцала глад, немаштина, хладноћа, 
неизвесност, беспарица, незадовољство, 

несигурност, самоћа... Много 
је око нас оних који мисле 
да ће им неко са стране 
пружити бољи живот.

Сада је управо 
тренутак за одлуку како би 

се обезбедило боље сутра. ПУПС је 

1700000 пензионера Србије са вашом децом и унуцима 
удружите се у ПУПС да правда коначно победи

1700000 пензионера Србије са вашом децом и унуцима 
Бечеј

врата је закуцала глад, немаштина, хладноћа, 
неизвесност, беспарица, незадовољство, 

несигурност, самоћа... Много 
је око нас оних који мисле 
да ће им неко са стране 
пружити бољи живот.

тренутак за одлуку како би 
се обезбедило боље сутра. ПУПС је 

У демократији 

смо. До гуше!

врата је закуцала 
неизвесност, 

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

Пензионера се сви сете у време предизборне кампање, а 
када гласање прође постају велики терет са буџет државе.

Бечеј је мали град у јужној Бачкој. Живимо у богатој 
равници са уништеном привредом. Приватизована 
предузећа више не раде, а и пољопривредни комбинати су 
већ дуго у радном стечају. Тешко је објаснити шта је радни 
стечај али он траје. Омладина напушта свој родни град и 
одлази у Нови Сад или Београд где се школује или тражи 
неку шансу за посао. Таква су и остала места у Војводини 
и Србији.

Ми, чланови ОО ПУПС-а у Бечеју, с обзиром да нисмо 
ушли у локалну власт на претходним изборима, покренули 
смо одмах нову изборну кампању тако што смо на 10.000 
адреса поделили летак са позивом пензионерима да нам се 
придруже како бисмо добили нову снагу у борби за заштиту 
старих проверених вредности. Одавно је постало јасно 
да одвојено деловања родитеља и деце не води решавању 
проблема. Прошло је време лажних обећања и аплауза 
и морамо све учинити да се у заблуди не гласа за туђе 
привилегије него за заштиту сопствених права.

Сада нам је основни задатак да у сарадњи са коалицоним 
партнерима успоставимо контакт са гласачима, да их 
подсетимо на све што је досад учењено и да будућност 
повере онима који су се доказали у заштити њихових 
интереса.■

Председник ОО ПУПС-а Бечеј Милица Гобелић

ИЗБОРИ 2014.
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Имам 22 године, успешан сам 
студент који је цео свој живот у 

Новом Саду. Ново Насеље је део града 
у ком живим и у последње време чешће 
чујем пуцњаву по комшилуку него да 
се неко од мојих пријатеља и познаника 
запослио или оженио. Испред сваке 
радње и кладионице седи група људи, 
што млади, што стари, листом сви 
незапослени, са тикетом пуним наде 
или пивом пуним привремене утехе за 
сва разочарења која су се нагомилала. 
На Аск-у се девојчице, битно млађе 
од мене, скидају за пар лајкова, сви 
који имају било каквог основа чекају у 
редовима за  мађарско држављанство, а 
најбољи ђаци и студенти вребају прву 
шансу да оду из Србије. На тренутке 
се запитам, да ли одлазе или беже? 
Када прошетам центром, видим више 
просјака него насмејаних људи, у 
новинама ослобођене убице, полиција 
суботом прави рације по граду, а код 
доста својих другара видим више 
страха од “народне полиције“ него од 
насиља на улици. Поштених другара 
који иду пешке, да имају џипове не би 
имали проблема. Породице живе са по 
300 евра.

Искрено разумем све који желе да 
живимо боље. Каква год да је ситуација, 
ово је мој дом и желим да овде живим 
боље. Хоћу да живим и радим у Новом 
Саду, али хоћу да живим као човек. 
Све док је боље конобарисати у Црној 
Гори, него овде бити запослен са 
факултетском дипломом, бољи живот 

Интернет као медиј остварује 
константан раст у Србији. 

Квалитет и брзине су на нивоу који 
је далеко испод европског стандарда, 
оптика и даље звучи као далека 
будућност, али су цене европске. 
Млађе генерације су без обзира на 
све то константно на нету. Принт је 
одавно превазиђен, а ТВ се све мање 
конзумира. Процена је да популација 
стара мање од 30 година у преко 70% 
нема политичке преференце према 
постојећим политичким актерима, 
тј. да ће излазност популације до 30 
година бити испод 30% на следећим 
парламентарним изборима.

То су генерације које захтевају 
другачији приступ и комуникацију, 
како избором медија, тако и маниром 
комуникације. Идеологије су међу 
младима изједначене, све заједно, 
партизанство, равногорство и сл. је 

Млади и политика
можемо само 
да гледамо на 
РТС-у по 33. 
пут. Младе не 
занимају четници 
и партизани, 
већини је деда 
рођен после те 
приче. Ако се 
сада бавимо 
1945., када ћемо 
се бавити буду-

Модерне технологије у 
политичкој кампањи

далека историја, демагогија и празна 
прича.

Шта је било, било је, за младе је 
битно шта ће даље бити.

Интернет медији су за разлику од 
својих претеча интерактивни, самим 
тим чује се и мишљење појединца. 
Кључни алати интернет комуникације 
су интернет презентација, популарни 
сајт, Facebook као доминантна 
социјална мрежа и Twitter као идеална 
апликација за кратка саопштења и 
обавештења.

ПУПС је политичка опција која 
је у први план ставила пензионере 
и борбу за заслужена права истих, 
али је у својој борби за социјалну 
правду заинтересовала и велик број 

младих, тако да сада ради на 
проширењу свог програма и 
јасној комуникацији према 

младима и људима у 
напону снаге. 

У том сегменту кључна 
ће бити комуникација 
преко веб странице и 

Facebook-а. Twitter је у Србији 
данас углавном у употреби за 
негативне кампање, чиме се 

ПУПС не бави. На интернету ПУПС 
има презентације на www.pups.org.rs i 
www.popups.org и бројне сајтове месних 
организација, а Facebook страница се 
већ годинама користи за најаве оку-
пљања и мобилизацију чланова и сим-
патизера за бројне хуманитарне акције 
у организацији ПУПС-а.

У плану је и надоградња сајта 
где би смо кроз пар додатних таб-
ова омогућили преглед културних и 
забавних дешавања широм Војводине и 
на тај начин привукли људе да се кроз 
аполитичне садржаје који их интересују, 
упознају и са планом, програмом и 
акцијама које ПУП  С води и организује 
за боље сутра свих радних и поштених 
људи. ■                                           Н. М.

ћношћу?
Млади желе да раде, на радном 

месту где ће добити плату, а послодавац 
уплатити доприносе. Девојке желе да 
раде, на радном месту где их послодавац 
неће отпустити када затрудне. Када 
прошетамо градом, желимо да контеј-
нери буду за отпатке, не кантина људи-
ма који су страдали у транзицији, да нас 
професионални просјаци не спопадају 
по улици, да полиција хапси наоружане, 
а не надуване, да осмех, култура жив-
љења и толеранција опет завладају 
Српском Атином.

Желим да живим у земљи која 
поштује и своје старе, и своје младе, 
у земљи социјалне правде,   у земљи 
радних људи са здравом будућношћу.

И зато сам у ПУПС-у. ■          Н. М.

АКТИВ МЛАДИХ И АКТИВ ЖЕНА
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Домаћи пензиони фонд, који је сада полупразан јер 
се половина пензија исплаћује из буџета, уложио 

је током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века 
готово десет милијарди евра у разне капиталне објекте, бање 
и предузећа. Када би cе део те имовина вратио Фонду ПИО, 
a он њоме добро управљао и зарађивао, пензионерска каса би 
била пунија, a и буџет би се растеретио. Због мањка пapa у ПИО 
каси држава већ годинама из буџета мора да исплати енормну 
своту новца већу од 250 милијарди динара, то јест преко две 
милијарде евра годишње. Тако ће за ову годину за пензије 
бити исплаћено око 565 милијарди динара, a држава ће од те 
суме обезбедити више од 270 милијарди. Реформа пензијског 
и иивалидског система, која би требало да растерети државни 
буџет и створи финансијски одржив систем у Србији, 
морала би да подразумева враћање имовине Фонду ПИО 

и професионализацију његовог менанџмента - оцењено је 
недавно на конференцији о управљању имовином пензијских 

за то jе потребна његова корпоративна организација и 
бољи менаџмент” - рекао је Гргуревић на конференцији за 
новинаре. Представница Удружених гранских 
синдиката “Независност” 
Злата Зец изјавила је да 
je то решење на трагу 
онога што захтевају 
синдикати јер је јасно 
да ce мора радити и 
на приходној и на 
расходној страни 
Фонда ПИО, односно 
да се морају пронаћи реални 
извори финансирања. Представник Радне групе 
за реструктурирање Фонда ПИО Валеријан Кадијевић 
прецизирао је да јe током седамдесетих година тај фонд 
изградио десетине бањских лечилишта врадних око пола 
милијарде евра, више од 180 здравствених установа, a имао 
је и велике инвестиције у 150 предузећа која су запошљавала 
инвалиде рада. По његовим речима, процењује се да су 
укупна улагања Фонда у градњу непокретности била око 10 
милијарди евра и до сада је правоснажним и првостепеним 
пресудама доказан својински удео у великом броју бањских 

ИНВЕСТИЦИЈЕ ФОНДА ПИО

Изграђено десетине бањских лечилишта 
вредних око пола милијарде евра и 216

здравствених установа.

Суфинансирано опремање
Клиничког центра Србије и опремање 
Стоматолошког факултета у Београду, 
изградња популарног „Сава центар”-а, 

изградња Медицинског факултета у 
Новом Саду и СПЕНС-а, изградња 

моста на Дунаву код Бешке и 
аутопута Београд-Ниш, изградња 

специјалне болнице у Бањи Ковиљачи 
и Медицинског центра у Прокупљу, 

Костолцу, Сврљигу, развој Националног 
парка „Тага”, Центра за живинарство у 
Пожаревцу, фарме свиња „Дубока” у 

Јагодини.

Учешће у градњи водовода у више од 55 
општина...

фондова. Ha истој конференцији 
су представљени успешни модели 
управљања пензијским фондовима 
у свету и анализирани финансијски 
ефекти враћања имовине у коју је 
Фонд ПИО инвестирао седамдесетих и 
осамдесетих година.

Председник Радне групе за рестру-
ктурирање Фонда ПИО Славенко 
Гргуровић сматра да је враћање 
имовине Фонду ПИО решење без 
алтернативе, које би у релативно 
кратком року имало велики ефекат на 
стабилизацију државних финансија. За 
само пет до десет година, како је рекао, 
на тај начин би удео буџета у суми која 
ce исплаћује пензионерима био смањен 
са 42% на 20%.

“Фонд ПИО је у време када је 
био један од највећих инвеститора 
улагао огромне паре у капиталне 
пројекте. Желимо да ту имовину 
вратимо у портфолио Фонда, али 

објаката.
Представник Уније послодаваца 

Србије у Радној групи за 
реструктурирање Фонда ПИО 
Драгољуб Рајић сматра да, када ја рец 
о имовини тог фонда, треба применити 
модел “Етихада” - да се стратешком 
партнеру да удео у, рецимо, бањским 
лечилиштима и могућност да постави 
менаџмент, a да Фонд ПИО убира 
дивиденду. По његовим речима, у 
Србији треба отворити озбиљна бањска 
лечилишта какве су солвеначке Терме 
јер постоји велика заинтересованост 
инвеститора за улагање у бањске 
капацитете. Рајић је рекао да искуства 
Чешке и Пољске показују да је приходе 
бања могуће подићи и до 40 пута, a 
уколико би то било учињено и у Србији, 
били би решени не само социјални 
проблеми пензионера већ и економски 
проблеми у многим областима земље. 
■    С. Г.

АКТУЕЛНО

Бања Ковиљача

Сава центар

новинаре. Представница Удружених гранских 
синдиката “Независност” 
Злата Зец изјавила је да 
je то решење на трагу 
онога што захтевају 
синдикати јер је јасно 
да ce мора радити и 
на приходној и на 
расходној страни 
Фонда ПИО, односно 
да се морају пронаћи реални 
извори финансирања. Представник Радне групе 

Пензионери су баш избалансирани људи. Имају висок притисак иниске пензије.

Пензионери уложили у бање и предузећа 
10 милијарди евра

људи. Имају висок 



ПОЧЕТАК ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ КОАЛИЦИЈЕ

СПС - ПУПС - ЈС
Нови Сад, 16. фебруар 2014.

“Ово је једина коалиција у Србији која је издржала пробу времена 
и пробу тешких одлука. Ојачала нас је заједничка брига о људима, 

брига за све грађане Србије!”



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)
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