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У име редакције листа Видик 
желим рећи неколико речи нашем 

преминулом председнику др Јовану 
Кркобабићу. 

Чланство ПУПС-а се пробудило у ноћној 
мори, сазнавши да даље мора без тебе, 
председниче. Већина телевизија, штампаних 
медија и других јавили су о твом одласку у 

вечни мир. 
Председниче, ти си био наш лучоноша, наша звезда 

водиља, наша заједничка божићна ватра. Сада више нема 
луча. Твоја звезда је утихнула, наша ватра се угасила, сада је 
без тебе тужно и хладно. Ипак, покушај нас твојим делима, 
као и слоганом „партија часних намера” утешити. Утешити 
нас који ћемо те следити и уз сећање на тебе изаћи из вакуума 
који је твој одлазак учинио.

Мало је оних који су те заиста познавали. Они о теби могу 
рећи много лепог, доброг, хуманог и свега што је красило 

једну широку душу, али они не могу изрећи колико смо те 
ми у ПУПС-у волели и поштовали. Председниче, ти си био и 
остаћеш наш јунак, отац наше партије и звезда водиља.

Желимо да знаш: за све што смо радили и писали у нашем 
Видику, увек смо мислили да није довољно и трудили смо се 
да ти немаш примедаба. Твоја љубав, поштење и хуманост 
пратили су нас сваким кораком, а ми смо живели у светлу 
твојих вредности.

Никада нас ниси оставио на цедилу, никада ниси 
попуштао у бризи за нашим пензионерима, за социјално 
угроженима, тако да ћеш у нашим срцима и душама остати 
вечни заштитник. Сада морамо наставити без тебе, наш 
јуначе, почивај у миру и са сазнањем да смо те волели и 
поштовали.

Немамо избора, опростили смо се од тебе, нашег идеолога 
и заштитника и нека ти је вечна слава и мир. ■

Главни и одговорни уредник
Др Радослав Пенезић

Преминулом нашем председнику
др Јовану Кркобабићу

Мој председник
Увек и све приче с оваквом темом 

почињу како и где сам га први пут: 
чуо, видео, упознао и... jа нећу и не могу 
тако. Много сам га волео и поштовао да бих 
писао реда ради.

Неколико дана пред смрт, око дванаест 
сати, позвао ме је са ВМА. Тешко је 
говорио, са великим напором, а Кораћ и ја 
смо га слушали. Опраштао се и био је свестан да нам је то 
последњи разговор. Први пут ме је звао по имену и сине. „Ја 
морам да путујем, а нећу да одем док се не опростимо. Волео 
бих да се видимо, ти и твоја Србијанка...” Тачно седамнaeст 
минута и 23 секунде смо причали. Пoгледам Кораћа - 
уплакан: „Милане, ти плачеш!”, а он се свађа и пита ме: „А 
што теби иду сузе!?”

Живите 
часно

и поштено,
од својих

руку дела!
За свеопшти 

препород 
Србије!

Др Јован Кркобабић

Причали смо тај пут о свему и 
добро сам запамтио...

Знао сам из књига и искуства да 
велики људи могу за кратко време 
да кажу књиге и да те оплемене. 
Тек тад сам схватио његове честе 
доласке на Фрушку гору, бригу за 
све који га окружују, за непознате 
и сироте, за оне који га познају и 
оне који га не познају, за оне који 
га подржавају и оне који га не 
подржавају, за оне који га воле и 
оне који га не воле, јер код њега 
и према њему неутралних, како 
рече Милан Кркобабић, није било.

Мени је помогао да у својој 
педесeт шестој години упишем 
школу у којој је он био професор, 
а ја ученик који се веома трудио 

да научи што више, а имало се 
шта учити, а богами и од кога.

И увек је тако кад оде једна 
људска громада. Неки се сете да 
нападну његово животно дело, 
а док је био жив, не да нису 
смели, него су се трудили да 
покажу како мисле као он.

Отишао је на трећи дан 
Ускрса. У народу постоји веро-
вање да се тад иде директно у 
рај. Знам да и свештеници у те 
дане врше посебна опела.

Па кад је тако, а знам да је 
тако јер верујем, Председниче, 
срећан ти пут. Припази мало на 
нас.Умеш ти то. ■

Твој ученик,
Мирослав Р. Шпановић 
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Од првог сусрета са др Јованом, 2014. године, схватио 
сам да се ради о човеку визионару и хуманисти 

прожетим идејом социјалне правде, политичару који зна шта 
хоће и како да спроведе у живот оно што је замислио. Као 
политичар посветио се заштити пензионера који су после 
2000. године доведени у трагичан положај гладовања или 
у, како је то назвао др Јован, „отварање процеса социјалног 
геноцида над популацијом која је најзаслужнија за све оно 
што је у овој земљи створено''.

Обраћање Влади више пута да заштити матријални 
и социјални положај пензионера није дало резултате, те 
је 2004. године др Јован сазвао представнике удружења 
пензионера у 160 општина и десет градских организација и 
тада је на његов предлог донета одлука да се иде на оснивање 
политичке партије, да пензионери узму ствар у своје руке 
и да се боре за свој материјални и друштвени положај, 
пошто ниједна политичка партија није стала у заштиту 
права 1.600.000 грађана ове популације. Колико је др Јован 
био у праву, говори успех који је ПУПС постигао за осам 
година постојања. Без обзира што 2007. године ПУПС на 
првим изборима није ушао у републичку скупштину, он нас 
је храбрио да не клонемо духом, већ да храбро и са већим 
жаром радимо на подизању свести пензионера, да је ПУПС 
њихова партија и да може бити снага и пут да се уласком у 
републичку скупштину и владу једино може доћи до промене 
трагичног положаја и статуса пензионера у друштву, односно 
јачањем свести пензионера да они сами тим путем могу 
утицати на своју судбину и да то нико други уместо њих неће 
учинити.

Уласком у скупштину и владу, ПУПС је стекао могућност 
да јаче утиче на економску и социјалну политику Србије. 
Др Јован, као потпредседник владе, дао је највећи допринос 
утемељењу социјалне политике државе и допринео очувању 
социјалног мира у Србији. Својим упорним залагањем 
остварио је ванредно повећање пензија за 10% и редовно 

усклађивање пензија за још 4,13%. То је изазвало бурне 
негативне реакције партија у скупштини 
које су говориле: „Ако се пензионерима 
то повећање исплати, Србија нема шансе 
да преживи''. Поред реаговања ових 
партија, др Јован имао је у више наврата 
озбиљне и тешке разговоре са Светском 
банком, Међународним монетарним 
фондом и Европском унијом, који су 
захтевали да се пензије смање, односно да се укине повећање 
пензија за 10% и да се пензије замрзну за дуги низ година 
као и пооштравање услова у Закону о пензионисању. Све 
је то стоички др Јован издржао и заштитио осварена права 
пензионера.

У свему томе најважније је да је ПУПС остварио један 
велики циљ. Остварено је да се пензије редовно исплаћују и 
повећавају са повећавањем плата у државном сектору. Често 
је др Јован говорио: „ Док смо ми организовани и спремни да 
се боримо и док сам ја овде пред вама, нико то стечено право 
укинути неће у овој земљи''. 

Поред оствареног права из пензијског осигурања, ПУПС 
је по принципу социјалне правде, по принципу социјалног 
и људског осећаја према људима немоћним, остарелим, 
изнемоглим, болесним и незапосленим водио рачуна и радио 
организовано на мењању њиховог положаја и побољшању 
њиховог економског и друштвеног статуса, пре свега у граду 
Београду.

Ми, чланови ПУПС-а, пензионери и социјално угрожени 
грађани, захвални смо др Јовану као председнику ПУПС-а и 
потпредседнику Владе Србије на свему ономе што је учинио 
за ову популацију у решавању њиховог економског положаја 
и друштвеног статуса. ■

Милан Кораћ
Потпредседник ПУПС-а

Сећање на председника ПУПС-а др Јована

’’Пензије су 
економска, а 
не социјална 
категорија. 

Пензионери су 
своје пензије 
сами стекли 

и нико не сме 
да их доведе 
у ситуацију 

да се осећају 
социјалним 

случајевима!’’

Др Јован Кркобабић

АМАНЕТ
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Када сам имала 16 или 17 година, 
почела сам мало озбиљније да 

пратим политику. Иако још увек нисам 
имала званично право гласа, у себи сам 
већ знала за кога ћу да гласам. Избор 
заиста није био тежак, иако је наша 
политичка сцена препуна различитих 
партија. Не могу да кажем да ми је 
ПУПС први пао на памет, али када 
сам се мало укључила у целу ту причу, 
послушала неколико говора различитих 
политичких лидера и прелистала неко-
лико програма различитих партија, 
одлука је била јасна. 

Године 2010. напунила сам 18. 
Као тек пунолетна девојка, долазим 
у ПУПС са жељом да се учланим, 
те да на тај начин пружим подршку 
овој партији. Слушајући говоре др 
Јована Кркобабића и гледајући његова 
гостовања на телевизији, препознала 
сам мудрог и часног човека. Међутим, 
колико год се он чинио такав преко ТВ-
а, то није ни упола спрам онога какав 
је био уживо. Др Јован Кркобабић и 
његове идеје разлог су што сам свој глас 
и 2012. и 2014. дала ПУПС-у, а сећање 
на њега мој ће глас и на наредним 
изборима донети управо тој Партији. 

Сећам се дана када сам добила 
прилику да га упознам. Била је то велика 
трибина у Новом Саду 2011. године 
када сам ја, као председница Актива 
омладине ПУПС-а Нови Сад, држала 
говор у препуном Мастер центру пред 
неколико хиљада људи. Није ми било 
свеједно. У првом реду седео је др Јован 
Кркобабић, дивно обучен, са смиреним 
изразом лица и погледом пуним 
подршке. Човек који се максимално 
остварио на свим животним пољима, 

који је успео у свему што је радио, који 
је сарађивао са најважнијим људима 
наше и других држава, седео је испред 
мене и смирено и веома заинтересовано 
слушао то што сам ја имала да кажем, 
да би ме накнадно и похвалио за лепо 
одржан говор.

Имала сам још неколико прилика 
да се сретнем са њим и могу вам рећи 
да је био предиван човек. Никада се 
није само руковао самном, а да ме не 
пољуби у косу као своје унуче. Причао 
би тихо, смирено, а веома мудро. Увек 
би бирао тему складну прилици у којој 
се налазимо. Тако би на различитим 
седницама држао политичке говоре, а у 
некој мирнијој и приватнијој атмосфери 
говорио би нам о свом детињству, о 
свом животу, о искуствима која је стекао 
покушавајући да их пренесе на нас. 

Био је изузетно духовит човек. Доктор 
политичких наука, држао би говоре који 
су јасни, кратки, прецизни, са поруком 
која увек има смисла, са идејама које 
буде наду, гласом који пружа мир. 
Некад би испричао и анегдоту током 
говора, али увек тако да то у потпуности 
пристаје том тренутку и тој атмосфери. 

О др Јовану Кркобабићу верујем да 
бих књигу могла написати. Додуше, 
можда не толико о њему, колико о мом 
субјективном доживљају њега, о мом 
поносу што сам га познавала. Имала 
сам прилику да лично разговарам са 
човеком који је пун искуства и један 
делић тога успео је да пренесе на мене. 
Није само ПУПС на губитку његовом 
смрћу. На губитку је цела Република 
Србија и сви ми као њени грађани. 
Изгубили смо човека који је знао за 
тешко данас, али боље сутра. Који 
је свом снагом штитио пензионере. 
Штитио жене, незапослене, студенте. 
Свим срцем штитио је све људе који 
су одавно на маргинама и радио је то 
искрено и ватрено, како и пристаје 
његовом карактеру. На нама остаје да 
испунимо његове жеље, да спроведемо 
његове идеје. Кроз све нас који смо 
познавали др Јована Кркобабића и 
искрено му се дивили, он ће живети још 
дуго, дуго. ■

Поштовани председниче, почивајте 
у миру и нека Вам је лака црна земља! 
Слава Вам!

Наташа Мидић
Председница Актива младих ГО Нови Сад

Поштовани председниче почивајте у миру

“Не тражимо ни од ког ништа.
Ми смо на изборима добили поверење 
грађана да преузмемо одговорност за 
вођење наше политике“.

Др Јован Кркобабић
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На парламентарним изборима 2012. године први пут 
применила се нова одредба Закона о избору народних 

посланика - на листи за народне посланике свака трећа особа 
мора бити жена! Иако већина политичких партија поштује 
ту одредбу Закона, још увек се стиче утисак да су жене у 
политици „лево сметало”. Мушкарци неретко заузимају 
став да жене на изборним листама само заузимају места 
„способнијим и бољим” мушкарцима. Тај став, наравно, 
ничим није оправдан и поткрепљен, већ представља један 
прости балкански став. 

Ако погледамо кроз историју 
српске политике, видећемо 
да Србија никада није имала 
жену премијера. Никада жена 
није била на челу државе, ако 
занемаримо функције Славице 
Ђукић Дејановић и Наташе 
Мићић, које су на кратко вршиле 
дужности председника државе као 
председнице Народне скупштине 
у току избора. Не постоји ниједна 
научно доказана чињеница која 
оправдава мишљење да се жена не 
би снашла на водећим политичким 
позицијама, нити да би државу 
водила ишта лошије од мушкарца. 
Али, нажалост, код нас се поверење тешко указује жени, 
посебно када је политика у питању. Па тако, тренутно, не 
постоји ниједна политичка партија на чијем је челу жена. 

Претходни редови односили су се на генерално политичко 
стање у Србији. Међутим, свакако да постоје и оне политичке 
партије које цене жене, у којима жена има пуно право гласа и 
које жене просто - воле и подржавају. ПУПС је управо таква 
партија. А да не би све остало на речима, председништво 
ПУПС-а на челу са покојним председником др Јованом 
Кркобабићем на седници од 5. априла 2011. године донело 
је „План активности са посебним мерама за подстицање и 
унапређење равномерне заступљености жена и мушкараца 
у органима ПУПС-а за период од 2010. до 2014. године”. 

Приликом утврђивања и реализације 
кадровске политике, председништво партије 
води рачуна о равноправности полова, 
имајући у виду заступљеност мушкараца 
и жена у ПУПС-у, као и њихово учешће у 
доношењу и спровођењу страначких одлука 
и других активности. Посебна пажња у 
погледу адекватне заступљености полова 
посвећује се одређивању кадрова у органе и организације, 
значајне за креирање и остваривање политике битне за 

положај жена и мушкараца у 
друштву. 

Од свог оснивања 2005. до 
данас ПУПС посвећује знатну 
пажњу и стара се о квалитетном 
спровођењу прописа и својих 
одлука у погледу равномерне 
заступљености жена и мушкараца 
у својим органима на свим 
нивоима организовања (у Глав-
ном одбору, Председништву, Из-
вршном одбору, Покрајинском 
одбору, градским и општинским 
организацијама). Сви који смо 
познавали др Јована Кркобабића 
можемо сведочити о његовој 

наклоности нежнијем полу. Др Јован Кркобабић никада 
није имао предрасуде о женама, па су тако за време 
његовог лидерства у партији многе жене биле председнице 
општинских и градских одбора, те им је на тај начин указано 
поверење и дата могућност да се докажу као способне за 
лидерство у политици. Др Јован Кркобабић залагао се за 
равноправност полова, те су многе жене биле кандидаткиње, 
односно посланице у Народној скупштини Републике Србије, 
али и на нивоу Војводине. 

Равноправност полова и поштовање жена наставиће се и 
после др Јована Кркобабића као начин поштовања његових 
залагања и уверења. ■

Нада Марковић
Секретар ПО ПУПС-а

Мало је речи којима можемо 
изразити тугу и бол у овом 

тренутку. Губитак сви тешко под-
носимо, тужни смо и неми. Физички 
губитак председника наше странке, али 
пре свега човекa, пријатеља и учитеља 
на чије идеје смо се сви ослањали, није 
лак.

Памтимо Вас са разних сусрета. 
Тих, нежан, паметан, одлучан, понекад 
и строг, одредили сте наше циљеве 
и смернице у раду. Ваша близина је 
ширила позитивну енергију, сигурност, 
вољу, снагу и жељу за успехом. До-
вољно је било ухватити Ваш нежни 
поглед или одсечан покрет руке па да се 

изађе на терен међу људе са пуно елана 
за рад. 

Ваша жеља да се створе aктиви жена 
у партији, постала је наш задатак, који 
смо, надам се, успешно извршиле. Данас 
жене у већини oпштинских oдбора раде 
одлично. Држимо се Ваше идеје да се 
омасови партија и шире њени циљеви. 
Хуманитарни рад смо развиле на много 
поља. У свакој нашој идеји су и Ваше 
идеје, размишљање шта бисте Ви рекли 
и како реаговали. Ваш пут и жеље дају 
нам снагу да будемо још јаче, одлучније 
и спремније да радимо још више. 

Надамо се да ће једна звезда на 
небу и даље да нас прати и понекад 

трепне за нас. У 
свим партијским акт-
ивностима и раду 
Актива жена ПУПС-а 
Војводине бићете са 
нама. Ваш одлазак је 
за нас само физички, 
јер Ви сте ту са нама, ми то осећамо.

Жеља ми је да останемо сви у 
партији и aктивима жена ПУПС-а 
Војводине јаки и радни док се једнога 
дана не придружимо Вама у вечитом 
миру. ■

Почивајте у миру и слава Вам.
С поштовањем, 

Јелисавета Вељковић 
Актив жена ПУПС-а Војводине 

Родна равноправност у политици

Драгом председнику
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Др Јован Крко-
бабић основао 

је Парију уједињених 
пензионера Србије 
(ПУПС) 10. маја 2005. 
године.

Ја сам управо тих 
дана пензионисан са 

41 годином радног стажа и стицајем 
околности преко ТВ екрана угледао 
маркантног и енергичног човека који 
из Врњачке Бање узвикује гласно и 
поносно: „Нас милион и пет стотина 
хиљада пензионера када ударе шаком 
у сто има земља да се затресе и 
никоме нећемо дозволити геноцид над 
пензионерима и сиротињом”. Од тада је 
на челу ПУПС-а.

Живот великих људи траје док 
траје оно што су оставили иза себе. 
Велике људе ценимо како по њиховим 
остварењима тако и по њиховим 
врлинама.

За мене је био генијалан тип човека 
кога сам ценио и поштовао што ће 
тако остати, јер такви људи се све 
ређе могу видети. Он је био човек који 
одушевљава, плени симпатије својом 
појавом, а његово присуство прија 
сваком и улива сигурност и поверење. 

Био је занимљив саговорник свакоме, а 
посебно новинарима који су врло радо 
тражили његове интервјуе. Познати 
су његови говори на трибинама које 
смо са пажњом слушали, после тога 
коментарисали и са задовољством 
прихватали.

Једним гестом са трибине у Каћу 
показао је да веома цени и уважава 
своје блиске сараднике. Том приликом 
смо Шпановић и ја, као организатори, 
све напоре уложили да се обезбеди 
довољан број посетилаца пошто је 
трибина уследила после прве трибине 
која је одржана у Краљеву и добила 
високу оцену. Чекали смо посетиоце и 
госте напољу, а на резервисана места 
за госте из Београда селе су даме да 
би биле виђене, тако да су гости из 
Београда сели у публику, где је било 
места, а председник с нама за радни сто. 
Ја сам био поред њега и покушао сам да 
то оправдам речима: „Председниче, то 
је можда и добро да се мало приближе 
људима из базе”. Међутим, председник 
је почетком свог говора представио 
своје сараднике и позвао их испред 
публике да прошетају, а присутни су 
их поздравили аплаузом као госте и 
„манекене”. 

На једном састанку који је 
председник држао са председницима 
градских и општинских одбора, 
информишући га о Градском одбору 
Новог Сада, рекао сам да смо посвећени 
омасовљавању организације и ширењу 
инфраструктурне мреже, докле смо у 
томе стигли, колико тренутно имамо 
месних одбора, укупан број чланова 
итд. Председник је изложио свој 
план и обавезао све на минимум 100 
чланова у свакој месној организацији и 
то у сваком граду и општини. То смо, 
наравно, прихватили сви, уз његов 
додатак: „Хоћу да ме о томе извештавате 
редовно”, и задужио стручног сара-
дника да то редовно прати. Не знам 
докле су остали стигли, али ми смо ту 
његову одлуку извршили у просечном 
облику и постигли одличне резултате. 
Ту акцију настављамо упорно до 
апсолутне цифре у свих 46 месних 
организација. У томе нас не може 
ништа и нико зауставити из љубави и 
поштовања према председнику који је 
нажалост преминуо, али су нам остале 
његове идеје, смернице и дела. ■

Тихомир Николић
Председник ГО ПУПС-а Нови Сад

Др Јован Кркобабић
творац идеја за будућност пензионера

“ПУПС се 
одлучио за 
Србију, али 

Србију у Европи. 
Ту смо да 

испунимо све 
стандарде и да 

Србију што пре 
интегришемо у 
Европску унију. 

ПУПС је сигуран 
и поуздан 

партнер на 
европском путу”.

Др Јован Кркобабић

АМАНЕТ
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ВИДИК

Човек може раз-
решити и побе-

дити скоро све проблеме 
и уредити одређене 
законе према условима 
и токовима живота, али 
једино закон природе 
живота и смрти још увек 

није у стању да контролише.
Често нам тај закон неумитно односи 

наше најмилије, најдраже и најпотребније 
особе. Отишао је велики човек, пре свега 
визионар, хуманиста, интелектуалац, кре-
атор друштвених збивања, човек који је 
потекао из народа и живео за тај народ.

Отишао је наш председник др Јован 
Кркобабић. Остала је велика празнина и 
сећање. Сећање на човека који је увек био 
ту када је било најпотребније, да помогне у 
разрешавању одређених проблема било да 
су они били на државном нивоу или у малој 
средини као што је наш Вршац.

Ми, Вршчани, обични људи, памтимо 
све његове посете, разговоре, несебично 
залагање за побољшање услова живота 
грађана овог града. Давне 1991. године 
када је др Јован Кркобабић преузео 
функцију председника Републичког фонда 
ПИО нашао је за потребно да посети наш 
град и прихвати иницијативу за изградњу 
савременог геронтолошког центра. 
Његовим залагањем геронтолошки центар 
је убрзо изграђен чиме је омогућен смештај 
преко 100 старијих особа у савременим 
просторијама и са врхунском медицинском 
заштитом. Захваљујући њему смештај је 
омогућен и лицима која немају довољна 
новчана средства већ се за исте партиципира 
потребан износ. За њега је на првом месту 
увек био човек, а посебну пажњу је поклањао 
социјално угроженом делу становништва. 

Отишао је човек визионар, човек који 
је благовремено уочио да ће пензионери 
као део друштва бити социјално угрожена 
категорија услед друштвених збивања 
и покренуо је иницијативу и формирао 
Партију уједињених пензионера, нашу 

партију, са основним циљем и задатком да 
заштити интерес социјално угроженог дела 
становништва, а посебно пензионера. Убрзо 
је наша партија под његовим руководством 
прерасла у значајну политичку снагу и 
парламентарну странку. Као потпредседник 
владе и министар за рад и социјалну 
политику непоколебљиво је штитио ниво 
пензија недозвољавајући њихово смањење. 
Поред огромних државних и партијских 
обавеза нашао је времена да недавно поново 
посети наш град, разговара са општинским 
функционерима о социјалној проблематици 
града, разговара са нама, члановима 
Општинског одбора ПУПС-а Вршца, као 
себи равнима без икакве помпе и сопственог 
величања. Др Јован Кркобабић је волео 
Вршац и ми смо волели њега. Имао је пуно 
искрених пријатеља у овом граду.

Мени, као његовом поштоваоцу, посебно 
је остао у сећању његов последњи говор 
на Главном одбору странке у Београду 
пре пар месеци када је, и поред вероватно 
већ нарушеног здравља, тако концизно, 
садржајно и стручно изложио проблематику 
и програм рада странке без икаквог концепта 
или подсетника, да су присутни бурно 
поздравили његово излагање. Мислим да ће 
се у будућем раду наше странке још дуго, 
дуго осећати величина његовог дела. ■

Мирко Ђурковић

Сећања на нашег председника

Уважена породице Кркобабић, остајете 
без подршке и љубави оца и деде, а српска 

политичка сцена без једног од својих истакнутих 
чланова.

Томислав Николић
Председник Републике Србије

ЗАХВАЛНОСТ
ПРЕДСЕДНИКУ 

КРКОБАБИЋ ДР ЈОВАН
ВЕЛИКИ ЈЕ БОРАЦ БИО

ДА БИ СПАС'О ПЕНЗИОНЕРЕ
ПАРТИЈУ ЈЕ ОФОРМИО.

ОДУВЕК МУ ЈЕ ЖЕЉА БИЛА
ДА ПОМАЖЕ ЉУДЕ СТАРЕ,
ДА ПЕНЗИЈЕ ИМ САЧУВА

„МОЋНИ” ДА ИХ НЕ ПРЕВАРЕ.

ПОСЛЕ БОМБИ И РАТОВА
КАДА СВЕТСКА КРИЗА СТИЖЕ,

БУЏЕТ ДА БИ НАПУНИЛИ
ПЕНЗИЈЕ НАМ УМАЊИШЕ.

КРКОБАБИЋ ДР ЈОВАН
ПЕНЗИЈЕ НАМ ТАД ЗАШТИТИ,

У СКУПШТИНИ УПОЗОРИ
ДА НЕ СМЕЈУ ИХ УМАЊИТИ.

А КАД „ОДГОВОРНИ” ИЗ ММФ
НА ПЕНЗИЈЕ НАВАЛИШЕ,

НАШ ПРЕДСЕДНИК ЗАПИТА ИХ
ШТО ГЕНОЦИД НАПРАВИШЕ?

ОД ТИХ САДА ПРОШЛИХ ДАНА
ЗА ВАС КОЈИ ТО НЕ ЗНАТЕ,
СА ПОНОСОМ РЕЋИ ЋЕМО
ДА ПЕНЗИЈЕ ПРАТЕ ПЛАТЕ.

ДО НЕДАВНО НАШ 
ПРЕДСЕДНИК

САВРЕМЕНИК НАШ ЈЕ БИО,
АЛИ НАС ЈЕ ЗБОГ БОЛЕСТИ

ИЗНЕНАДА НАПУСТИО.

С ПЕНЗИЈАМА ОВИМ НАШИМ
КО ЗНА ШТА ЋЕ ДАЉЕ БИТИ,

НАДАМО СЕ ДА ИХ НЕЋЕ
У СКУПШТИНИ УМАЊИТИ.

УЧИЊЕНО БАШ ЈЕ ДОСТА
ВАША ПОМОЋ НИЈЕ МАЛА
ЗА СВЕ ШТО СТЕ УЧИНИЛИ

ПРЕДСЕДНИЧЕ, ВЕЧНО ХВАЛА.

Слободан Поповић

“О старим особама треба
бринути сваког дана
и на сваком месту”.

поводом 1. октобра
Међународног дана старих особа

Др Јован Кркобабић

АМАНЕТ

Дугогодишњи пријатељи:
др Јован Кркобабић

и глумац Љубиша Самарџић
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Доктора Јована Кркобабића први пут сам имао част 
да упознам априла 2005. године у Врњачкој Бањи, на 

саветовању Удружења пензионера Србије.
Било нас је око 800 до 1.000 чланова, а припадали смо 

разним удружењима. Тако сам и ја, као тадашњи председник 
Удружења војних пензионера, поред пензионера из полиције, 
пољопривреде, здравства, занатлија, општинских удружења и 
других, имао прилику да први пут из уста др Кркобабића чујем 
речи и идеје којим би се стало на крај даљем осиромашењу, 
пропадању, па чак и нестанку пензионерске популације.

Иако је, у то време већ дубоко зашао у осму деценију 
живота, није желео да, као председник 
удружења пензионера, изгуби стечена права 
пензионера за која се борио више од пола 
радног и животног века, ни да дозволи даље 
урушавање пензионог система и стандарда 
милион и шесто хиљада грађана Србије који су 
својим поштеним радом остварили какву-такву 
пензију.

Често је говорио да: „Овом геноциду и 
тиранији према пензионерима једино се може 
стати на крај политичком борбом, а то је 
значило, основати политичку партију, преко 
које ће се леганим путем у Парламенту Србије 
бранити и сачувати стечена права”.

Зато и осећам обавезу као његов следбеник 
у граду Зрењанину, уз чију сам несебичну 
помоћ основао Општински одбор ПУПС-а да, у 
овом тренутку када га више физички нема међу 
нама, скромним речима нешто кажем о нашем 
доктору Јови, као оцу Партије уједињених 
пензионера.

Имао сам ту част да га више пута дочекам 
у Зрењанину и, притом, доживим и осетим сву 
његову енергију, одлучност и решеност да све 
замисли, идеје и обавезе истера до краја. Својим 
изгледом и понашањем био је оличење великог 
господина, џентлмена, уваженог политичара, 

мудрог и хуманог човека, правичног али и строгог. Иако је 
деловао тако строго, озбиљно и ауторитативно, увек је имао 
времена и смисла за хумор.

Био је изузетно скроман човек. Приликом сваког доласка 
у Зрењанин, дочекивали смо га домаћински са банатским 
специјалитетима, али од свега тога служио се само „Пролом” 
водом. 

Остао је у сећању као човек изузетног морала и ауторитета, 
не само међу нама, члановима његове партије, већ и као 
потпредседник Владе. Поштовали су га и изузетно ценили и 
лидери осталих политичких партија, удружења, невладиних 
организација, а посебан респект према њему имали су 
представници Европске уније и чланови Међународног 
монетарног фонда.

На крају желим да кажем: „Био си прави вођа, велики и 
неуморни борац за права најугроженијих и нада за оне који 
су већ изгубили веру у њу”. ■

Милорад Драшковић
ПУПС Зрењанин

Дана 22. априла 2014. године 
престало је да куца срце овог 

храброг и племенитог човека. Радио је 
пуним жаром и свом снагом. Волели су 
га и поштовали људи.

Председник ПУПС-а др Јован 
Кркобабић рођен је 1930. године. 
Дипломирао је, магистрирао и док-

торирао на Факултету политичких наука у Београду. 
Деценијама се залагао за права пензионера у Србији и припада 
му велика заслуга за очување социјалног статуса угроженог 
становништва. Др Јован Кркобабић се борио за 
слободу, социјалну правду и стабилност Србије. 
Оснива Партију уједињених пензионера Србије 
2005. године, a на чело странке долази 2006.

Радну каријеру започео је у Институту 
„Винча”. Основао је и био директор Републичке 
заједнице пензионог и инвалидског осигурања 
самосталних делатности која је касније прерасла 
у Фонд ПИО за самосталне делатности, а који 
је затим интегрисан у јединствен ПИО фонд.

Био је нежан супруг, брижан родитељ својим 
синовима и добар деда својим унуцима. Била је 
привилегија познавати га, имати за пријатеља и 
друга. Сви ми који смо га познавали, осећамо 
бескрајну празнину након његовог одласка.

Политичка професија у Србији изгубила 
је свог несебичног борца за част, углед и 
достојанство свих људи. Био је познавалац 
људских карактера, друштвених околности, са 
посебном способношћу да изгради најбољи 
индивидуални приступ сваком човеку. 
Захваљујући великом искуству и богатој пракси, 
уливао је својим сарадницима безрезервно 
поверење, испуњавајући их спокојством и 
задовољством.

Добробит струке и људи стављао је изван 
свих профаних појава турбулентног друштва и 
времена у коме је живео и радио.

Недостајаће нам. Нама, који смо га познавали, недостајаће 
његова логична, здраворазумска решења за често нелогичне 
ситуације, његова духовитост проткана мудрошћу и 
пријатељство на које смо увек могли да се ослонимо. Они 
који га нису знали неће знати шта су изгубили, али ће осетити 
губитак када им будемо причали о њему.

Нека му је вечна слава и хвала! ■
Проф. др Драган Мунитлак

Главни и одговорни уредник листа „Поглед”
Градског одбора ПУПС Нови Сад

Борац за правду,
част и углед свих људи

Сећања на др Јована 
Кркобабића

Јован је био велики господин. Био 
је човек са којим сте знали да ће 

сваки договор бити испоштован.

Ивица Дачић

“Социјална 
катастрофа 

једног 
народа је 
најтежа 
и она се 
не сме 

дозволити 
ни по коју 

цену”.

Др Јован
Кркобабић

АМАНЕТ
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Сви чланови ПУПС у Панчеву су са 
тугом примили вест да је преминуо 

председник Кркобабић. Напустио нас је 
човек који је својим несебичним деловањем 
и визијом заштитио права и статус 
пензионера и вратио им достојанство. 
Успео је да нас организује и мотивише да 
се боримо за своја права, али и за права 

свих социјално угрожених становника Србије. Са њиме 
на челу, развили смо се у модерну политичку партију која 
годинама успешно учествује у власти и значајно доприноси 
мењању друштва. Његова доследност и бескомпромисност у 
настојањима да се реални живот сваког човека не претвори у 
безнађе, у пуке статистичке бројке, привукли су велики број 
чланова и симпатизера партије, што је резултирало пре свега 
угледом и високим рејтингом ПУПС-а у народу. 

ГО ПУПС Панчево ће га посебно памтити као председника 
који је увек имао и времена и разумевања за наше локалне 
проблеме. Несебично нам је помагао у решавању истих. 
Умео је да нас саветује када смо имали дилеме. Да нас хвали 
и критикује када треба. Био је председник који је стално имао 
контакт са „базом”, са стварним животом грађана и чланова 
своје странке. Са њиме на челу осећали смо сигурност у 
свом деловању и спремност да се максимално ангажујемо 
и остварујемо постављене циљеве. Својим целокупним 
животом и радом успео је да нас научи и мотивише, и ми 
ћемо наставити да радимо у том духу. ■

Нека му је вечна слава и хвала! 
Ненад Шалетић

Председник ГО ПУПС-а Панчево

ГО ПУПС Панчево поводом
смрти председника 

др Јована Кркобабића

На свом животно-партијском путу др Јован Кркобабић 
боравио је и у нашој средини. Дана 20. марта 2012. 

године на трибини ПУПС-а у Новој Пазови, др Јован 
Кркобабић је са својим најближим сарадницима упозорио 
популацију пензионера и социјално угрожених особа шта 
може да им се деси ако се не боре за свој статус и за своја 
права. Наводећи да је ПУПС партија која се залаже за очување 
економског статуса пензионера, за заштиту породиља и свих 
социјално угрожених категорија нашег друштва, др Јован 
Кркобабић је истакао значај наше партије и нас самих као 
чланства да морамо истрајати у борби за наша основна права, 
права на живот.

Настојаћемо да те смернице које је утемељио др Јован 
Кркобабић спроведемо у дело и претворимо у свакодневно тј. 
дуготрајно решење. МО ПУПС-а Нова Пазова и ОО ПУПС-а 
Стара Пазова су поносни што су у својој средини могли 
да виде човека који је својом личном борбом, а наравно и 
борбом нас његових следбеника, започео спас свих социјално 
угрожених категорија нашег друштва.

Настојаћемо да истрајемо на том путу.
Нека му је вечна слава и хвала за све учињено. ■

ОО ПУПС-а Стара Пазова

Пазовчани доследни
свом вођи

Кикинђани одали пошту свом 
председнику

Општински одбор ПУПС-а Кикинде се на комеморативном 
скупу у просторијама странке опростио од свог председника.

Био је уникатан, разорно интелигентан, човек којем 
никада није успевало да буде неприметан и безначајан. Имао 
је темперамент који не може да се пензионише.

Борио се за права пензионера у Србији, очување њиховог 
социјалног статуса и друштвеног положаја. Био је свестан да 
се само у политичкој борби могу остварити и сачувати права 
пензионера. Био је човек бриљантног ума, лављег срца и 
невиђене харизме. Био је и остао дика за понос покољења. 
Сви смо ми имали задовољство и привилегију да га познајемо 
и сарађујемо са њим. Пленио је својом једноставношћу и 
смиреношћу. Никад није штедио своје знање и животно 
искуство које је несебично преносио другима. Иако велики 
човек у животу и у политици, био је тих, а у једној реченици 
знао је исказати бит, суштину и знање. Никад није артикулисао 
властиту промоцију, што је доводило до несхватања његове 
пуне људске величине.

Умро је инспиратор и оснивач политичке странке 
Партије уједињених пензионера Србије. Зато, поштовани 
председниче, довиђења у вечности и нека ти је вечна слава. ■

ОО ПУПС-а Кикинда
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Са двадесет првим веком почеше нека нова друштвена 
времена, кад рад постаде бизнис, раднике поделисмо на 

запослене и незапослене грађане, појавише се некакви менаџери, 
агенције, стечајни управници, реформатори... Политичка 
олигархија подели власт по приходовним феудима и социјалним 
сталежима. Неком припадоше бизнисмени-тајкуни, ови или они, 

неком банкари, монополисти, па запослени у овом или оном 
јавном предузећу, војска, полиција, државна управа.

Нико неће да „ГАЗДУЈЕ" незапосленим и социјално угроженим. 
А пензионере? Ко ће њих? Е, то је наша прича коју ће пензионери 
до краја живота чувати од незаборава; успомену на човека који је 
најдаље видео и највише и најбоље знао како да заустави и одложи 
хорски повик и позив досадашње власти - да смањењем пензија 
обећава боље сутра и излазак из дужничке кризе и привредни раст.

Да, могао је то ДР ЈОВАН КРКОБАБИЋ! Са колико поноса и 
части помињемо ово име и колико задовољства је оставио у нама 

што смо били део његовог строја на изградњи Партије 
какву нам је оставио.

Сваки наш сусрет са ЧИКА ЈОВОМ, како смо 
га из милоште звали и међусобно помињали, био 
је за памћење, а свечани сусрет на предизборној 
конвенцији у Ковину 31. mаја 2006. године, био је и 
остао НЕЗАБОРАВАН, што сведочи и ова заједничка 
фотографија.

Ко ће сада зауставити суноврат пензија и кресање 
социјалних давања најсиромашнијима, ко ће рећи ЊЕТ 
светским монетарним моћницима?

МИ, ПУПС! Како? Морамо издржати и oпстати 
као политичка снага ЧАСНИХ НАМЕРА. Успећемо, 
ако будемо уједињени колико је желео наш др Јован 
Кркобабић, наш незаборавни. ■

ОО ПУПС Ковин

Отишао је др Јован 
Кркобабић, председник 

наше партије! Отишао је, а већ 
недостаје. Недостаје његова 
креативност, иницијатива, дос-
ледност, упорност, мудрост, 
лукавост...

Тешко је речима описати 
сећање на човека који је био 
велики ГОСПОДИН и ГОС-
ПОДАР. Владао је ситуацијом, 
вештином предвиђања и 
контроле људима јер су му 
веровали и успостављао 
одговорност сарадницима пош-
тујући дату реч.

Имала сам срећу да га 

упознам и раз-
говарам са њим. 
Брига о људима, 
сарадницима, члановима 
партије, грађанима била је 
доминантна у разговору и 
активностима. Оно што ми је 
обећао, то је и - испунио. И по 
томе ћу га памтити.

Човек који има свој став 
и животне принципе се не 
заборавља. Његова личност 
остаје негде у души, води 
и опомиње да се оно што је 
до сада остварено настави и 
негује. ■

ОО ПУПС-а Бечеј
Милица Гобелић

Сећам се и памтим

ВИДИК 
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Већина грађана сомборске 
општине, посебно пензионера, 
није имала част упознати 
председника ПУПС-а, др Јована 
Кркобабића. Њихов утисак 
обликовала је телевизија. И беше 
то врло, врло позитиван утисак. 
Својом снагом, ставовима, 
говором, харизмом и енергијом 
био је најбоља реклама партије 
којој су, управо захваљујући 
томе, многи приступили. 

После њега остаје 
празнина, „велике ципеле које 
треба попунити”. Незавидно 
је, у ситуацији која је по 
формирању нове влада настала, 
коментарисати пророчке 
речи бившег председника. 
Довољно је цитирати сажет 
став једне од чланица одбора, 
који се умногоме поклапа са 
мишљењем велике већине: 
„Кад бих умела писати, све 
бих најлепше написала, како 
заслужује. Али, биће оних који 
више о њему знају и који ће то на 
најлепши начин урадити. Покој 
му души и слава му!” А многи 
ће га се сетити и помињати при 
првом ребалансу републичког 
буџета као умереног и 
одмереног политичара који је 
принципијелно умео заштити 
интересе пензионера и угрожене 
популације друштва. ■

ОО ПУПС-а Сомбор

Сомборци
о Јовану

Како смо се нашли у часним намерама
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Отишао је Јован Кркобабић!
Отишао је један одмерен, 

смирен, емотиван и добар човек. А доскора 
смо мислили да још дуго неће. Хуманиста, 
спреман да помаже, још пре неколико 
деценија заронио је у пензионерску муку и 
страдање.

Дугогодишњи председник Савеза 
пензионера Србије, суочен са све већом редукцијом права 
пензионера, трендом који је претио својеврсним социјалним 
геноцидом над пензионерима због све израженијег одсуства 
друштвене и државне бриге за судбину пензионера, др 
Јован Кркобабић, отвара пензионерима перспективу да се 
сами боре за своја права – формира Партију уједињених 
пензионера Србије. 

Мудрим, прагматичним, програмски доследним вођењем, 
др Јован Кркобабић, као инспиратор, оснивач и председник 
изградио је, и нама оставио ПУПС – модерно организовану, 
јединствену, данас, четврту партију по снази у Парламенту. 

Волео је Суботицу и радо долазио у посете, како службено, 
тако и приватно, туристички. Посећивао је социјално 
угрожене, болесне и обичне људе. Са свима је разговарао као 
са себи равнима. Волео је људе и они су волели њега. 

Драги наш председниче, људи као ти никада не одлазе 
истински и сасвим. Остају твоја дела и живот као инспирација 
и пример нама, и онима иза нас, за живљење и стварање. 
ПУПС-у смо, с тобом на челу, отворили пут и одредили 
правац којим ћемо наставити без тебе. 

ХВАЛА ТИ ЗА СВЕ! ПОЧИВАЈ У МИРУ, ДРАГИ 
ПРЕДСЕДНИЧЕ! ■

Марко Марић
ГО ПУПС-а Суботица

Пријатељ Суботице

У организацији Општинског одбора Партије уједињених 
пензионера Србије – Опово, 24. априла 2014. године у 

сали Скупштине општине Опово, одржан је комеморативни 
скуп поводом смрти председника Партије уједињених 
пензионера Србије и потпредседника републичке владе 
Јована Кркобабића, који је преминуо после тешке и дуге 
болести. О лику и делу Јована Кркобабића говорио је 
председник општинског одбра партије Миливоје Стегић. 
Иначе, Јован Кркобабић је један од ретких високих 
државних функционера, који је у свом мандату посетио 
општину Опово. ■

Комеморација у ОповуЈован Кркобабић се деценијама 
борио за права пензионера у Србији 

и свим својим снагама се залагао за права 
протераног српског народа из Хрватске и 
Крајине. Читави свој живот је посветио 
борби за демократију, слободу, социјалну 
правду и стабилност Србије и зато нека 

му је вечна слава и хвала!

Удружење 
Банијаца

Београд
Председник УО
Милан Жунић

Председник УО
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Комеморација у ПО ПУПС у Новом Саду

Комеморација у Влади Републике Србије


