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ПУПС је као држ-
авотворна. проевро-

пска, друштвено и соци-
јално одговорна странка, од 
формиранја садашње Владе 
Републике Србије подржавала 
њену политику, мере и 
залагања за превазилажење 
озбиљне економске кризе, 
смањење буџетског дефицита 
и решавање других тешкоћа на 
европском путу Србије. Наша 
партија је, при томе, свим 
расположивим средствима 
политичког деловања настојала 
да оправда своја програмска 
начела и циљ због којег је 
формирана - заштита пензија, 
статусни и материјални положај 
пензионера, социјална права 
пензионера и других угрожених 
категорија становништва.

После детаљног разматрања 
свих аспеката предложених 
мера штедње, Председништво 
ПУПС је на седници одржаној 
19. септембра 2014. године 
закључило да су оне нужне и 
неопходне мере у садашњој 
економској ситуацији земље. 
Истовремено је закључено 
да је својим ауторитетом, 
досадашњим конструктивним 

деловањем и принципијелним 
залагањима у преговорима са 
представницима Владе, ПУПС 
успео да сачува егзистенцију 
највећег броја пензионера и 
избори се за поштовање својих 
основних принципа.

1. Пензије мање од 25.000 
динара, (прима 1.038.392 од 
1.720.000 пензионера) неће 
бити умањиване, док пензије 
до 30.000 динара треба да 
буду умањене за релативно 
мали износ. 2. Сачуван је 
статус пензија као економске 
категорије и на тај начин 
спречени покушаји да се 
оне третирају као социјална 
категорија, односно не нару-
шавају се утврђени односи. 3. 
Испоштован је један од основних 
принципа деловања ПУПС-а: 
„3П - Пензије Прате Плате", 
и први пут су истовремено са 
пензијама умањене и плате 
запослених у јавном сектору (у 
просеку за 10-10,5%, а пензије у 
просеку за око 6%). 4. Умањење 
пензија је мера привременог 
карактера, док се економско 
стање земље не побољша, 
применом пакета реформских 
мера Владе (инвестиранје са 

отварањем нових радних места, 
ефикаснија пореска политика, 
сузбијање „сиве економије”, 
преструктурирање јавних 
предузећа и државне управе са 
смањењем броја запослених 
и др.). Напомињемо да су 
коалициони партнери ПУПС-
СПС-ЈС, као и СНС са СДПС и 
другим странкама са којима је у 
коалицији, прихватили Владине 
предложене мере штедње.

Сматрамо да је ово нај-
погоднији начин да упознамо 
све наше страначке органе, 
као и све наше чланове. Треба 
посебно нагласити да је наша 
Партија, великим залагањем, 
првенствено председника 
Милана Кркобабића, успела 
да сачува егзистенцијалну 
сигурност највећег броја 
пензионера и изборила се за 
поштовање основних принципа 
свог делованја, због којих 
је и постала препознатљиви 
чинилац у политичком животу 
Србије.

Напомена: Покрајинско 
руководство ПУПС, као и 
редакција ВИДИКА су на 
располаганју свим Градским и 
Општинским одборима у АПВ 
у даљем појашњењу ставова 
председништва ПУПС. ■

Др Радослав Пенезић

Извод из ставова Председништва ПУПС-а
у вези концепта фискалне консолидације

Председник ПУПС-а Милан Кркобабић 
изјавио је да ће та странка подржати 

најављене мере штедње и умањење пензија, 
ако резултат буду биле темељне реформе јавног 
сектора и финансијска консолидација, односно 
опоравак привреде који ће водити пуњењу буџета.

- Владине мере нису ни популарне ни 
непопуларне, како кажу медији и неки 
политичари, већ су тешке и погодиће оне који 
ионако имају скромна примања, али ПУПС схвата 
да су нужне и подржава их уколико су у функцији 
правих, дубинских реформи. И због тога мерама 
дајемо подршку, ако ће довести до пуњења буџета 
- рекао је Кркобабић на страначкој конференцији 
за новинаре.

Он је истакао да ПУПС није издао пензионере, 
већ да има јасну и чисту позицију. Како је указао, 
„најлакше је устати и рећи не, и скупити два 
политичка поена”.

- То пензионерима не треба. Пензионер хоће 
да кроз годину дана поново добије ону пензију 
коју је имао, да му буде сигурна, редовна и да 
ће је држава гарантовати. ПУПС је успео да 
пензија не буде схваћена као социјална, већ 

економска категорија. ПУПС подржава премијера 
Александра Вучића, јер је водио рачуна о 
људима, а не само о цифрама и као неки експерти 
лицитирали са 10, 20, 40 одсто смањења. Ове 
мере су шанса да држава и они које је воде, тј. сви 
заједно удахнемо и спустимо се у ту жабокречину 
јавног сектора, државних служби, јавних и 
предузећа у реструктурирању, банкарског сектора 
и направимо суштинске реформе, између осталог 
и Пореске управе  - истиче лидер ПУПС-а. Како је 
указао, с остварењем циља мера које се предлажу, 
сви грађани очекују - и они који су без посла, да 
се најзад запосле. 

Када је реч о реформи јавног сектора, лидер 
ПУПС-а каже да треба „претрести менаџерске 
структуре и довести нове да би од јануара кренуле 
у реализацију”, сносили одговорност и били 
одговорни Влади Србије, давали тромесечне 
извештаје и пословали као он на челу Поште, где 
је добит подигнута од 10,9 милиона евра на 25.

-Ту смо да стално на то указујемо. Покушавамо 
да будемо крајње конструктивни и овај став је 
став неког ко жели добро овој земљи - закључио 
је лидер ПУПС-а. ■  Д. Миливијевић

извод из интервјуа листу Дневник

ПУПС брине о пензионерима

Милан
Кркобабић 
председник

ПУПС-а
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Друга Изборна седница Покрајинског одбора ПУПС-а 
за Војводину одржана је 31.07.2014. године у Новом 

Саду. Извештај о раду за протекле четири године поднео је 
Мирослав Р. Шпановић, председник Покрајинског одбора.

У Извештају се наглашава да је Партија у АП Војводини 
деловала у веома тешким, неповољним и нестабилним 
економским, социјалним и политичким приликама, које 
су карактерисале промашена и пљачкашка приватизација, 
недовољна привредна активност и велики број незапослених, 
порасту корупције и криминала. У области привреде 
присутна је дуготрајна економска криза и рецесија која се 
негативно одражава на све аспекте економског, социјалног и 
политичког живота у АП Војводини.

Активност Партије се одвијала у сложеној политичкој 
сцени Војводине, у којој су странке водиле жестоку битку 
за своје интересе, политику и програм, за своје бирачко 
тело и освајање власти, не бирајући и не штедећи средства. 
Све је то утицало на опредељеност и на деловање Партије, 
њених општинских организација и чланства у избору метода 
и начина деловања у циљу остварења циљева и политике 
ПУПС-а.

У овом периоду одржани 
су редовни избори на свим 
нивоима, ванредни избори 
за Народне посланике у 
Скупштини Републике 
Србије и локални избори у 
Ковину, Врбасу и Оџацима. 
На свим изборима 
постигнути су завидни 
резултати. У предизборној 
актвности залагали смо 
се за социјалну политику, 
за решавање проблема 
запошљавања, за развој 
привреде и социјалног 
предузетништва и пољо-
привреде и очување еко-
номског и социјалног статуса пензионера. На изборе смо 
ишли у коалицији са СПС-ЈС.

На изборима 2012. за Скупштину Републике Србије 
постигли смо изузетне резултате, 12,74% што је било 
повећање од 7% у односу на изборе из 2008. На ванредним 
изборима у 2014. години задржали смо исти број посланика, 
што сматрамо успехом, јер у налету СНС са огромном 
популарности садашњег премијера Александра Вучића многе 
партије нису постигле цензус и нису ушле у Скупштину. На 
локалним изборима у Врбасу постигнут је најбољи резултат 
у Србији. Показало се, без обзира на популарност СНС у 
последње две године, да тамо где имамо добре општинске 
одборе и где се ради преко целе године, резултат не може 
изостати.

ПО посвећује велику пажњу пријему и раду са младима и 
Активима жена и њиховим укључивањем у политички живот 
Партије. У Војводини има око 1.300 младих организованих 
у 29 Актива младих у саставу Градских и Општинских 

одбора ПУПС-а. Актив младих се 
посебно истакао за време изборних кампања обилазећи 
пензионере и социјално угрожене од куће до куће, што се 
показало веома добро. Актив жена формиран је 2009. године 
и данас имамо 34 Актива у оквиру Градских и Општинских 
одбора. Њихов рад одвија се на пољу забавне, хуманитарне и 
културне активности. Као и увек жене су се показале веома 
предузимљиве и вољне да ураде све што од њих захтева 
Партија у оквиру Покрајине, Градских и Општинских одбора.

Чланови Покрајинског одбора прихватили су у целости 
Извештај који је поднео Мирослав Р. Шпановић, са нагласком 
да Покрајински одбор са Градским и Општинским одборима 
спроводи политику Партије на задовољство грађана 
Војводине, а посебно пензионера и социјално угрожених 
грађана. На крају Извештаја завршило се са народном 
мудрошћу: “Најбоље се живи тамо где се слаб не боји 
силника, где се сиромах не стиди пред богатим, где поштен 
човек не мари шта непоштен о њему прича и где непоштен 
човек јавно носи знак срама на челу”.

Сва 44 Градска и Општинска одбора дали су предлог да се 
за председника Покрајинског одбора поново бира Мирослав 

Р. Шпановић досадашњи 
председник, због успешног 
спровођења политике Пар-
тије у прошлом периоду. 
ПО једногласно је изабрао 
Мирослава Р. Шпановића за 
председника Покрајинског 
одбора у наредном четворо-
годишњем мандату.

На предлог председника 
за чланове Председништва 
ПО су изабрани: Јован 
Ћирић, Ненад Шалетић, 
Радован Бољановић, 
Никола Видић, Данка 
Миљевић, Весна Терзин, 
Јован Мутуц, Александар 

Мараш, Станко Кондић, Ана Марјанушић, Јасмина Еремић 
и Драгана Даниловић. У Надзорни одбор изабрани су: 
Исидор Секицки, Милосава Павловић и Мила Тешин. 
Изборној седници Покрајинског одбора присуствовао је 
Милан Кркобабић председник ПУПС-а, Ђуро Перић заменик 
председника, Борисав Ковачевић, Момчило Вуксановић и 
Милан Кораћ потпредседници ПУПС-а и Милорад Стошић 
председник Извршног одбора ПУПС-а.

Председник ПУПС-а Милан Кркобабић је у поздравној 
речи рекао да је данас завршен велики посао избором 
председника и Председништва ПО. Најважније је да су 
изабрани вољом присутних и то једногласно и напомиње да 
не сме да се чује ниједан дисонантан тон после ове седнице. 
Карактеристика наше Партије је јединство и слога, што се и 
овде у Покрајинском одбору показало. Подсећа да се у ПУПС 
учлањују људи због идеје и политике коју спроводи ПУПС, 
а не да би постали директори, што је карактеристика других 
партија. ■           Милан Кораћ

ДРУГА ИЗБОРНА СЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ 
ОДБОРА ПУПС-а ЗА ВОЈВОДИНУ
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АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ОДБОРА ПУПС-а НОВИ САД У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ

Одржане су предизборне и 
изборне конференције по 

месним организацијама. Поштована је 
прецизна методологија и критеријуми 
за кандидовање и избор председника и 
одбора као и демократско и статутарно 
усаглашавање у поступку кандидовања. 
Вршена је критичка анализа основних 
животних и реалних питања у раду 
за протекли период, о положају 
пензионера и пензија. Назначавани су 
главни правци у акционим плановима 
и програмима за будућа деловања у 
наредне четири године и усвојени 
су оперативни планови. Извештаји 
из месних одбора су крајње јасни, 
концизни, свеобухватни и објективни.

У изборној активности били су 
активно укључени чланови од Градског 
до Главног одбора. Критички је 
анализиран рад и деловање у протекле 
четири године. Вођено је рачуна о 
потреби избора жена, као и млађих 

кадрова. Стриктно је примењиван и 
поштован Статут ПУПС-а.

Председници месних организација 
припремили су извештаје о раду 
у протеклом мандатном периоду 
и поднели га Конференцији месне 
организације ради разматрања и 
усвајања. Конференције месних 
организација (осим још њих неколико 
у којима су избори у току) бирале су 
председнике и чланове месних одбора и 
предлагале кандидате за органе Градске 
организације и за више органе партије 
у граду, покрајини и републици (тј. за 
Градски. Покрајински и Главни одбор). 
Избори у Новом Саду оцењени су 
успешно. Предизборна кампања почела 
је много раније али стварни изборни 
циклус траје од августа и очекујемо да 
ће се окончати до око средине октобра. 
На месним организацијама захтевано је 
јачање Актива жена и Актива младих. 
Разматрани су проблеми од животног 

значаја поготову што је код многих 
једини сигуран месечни приход у 
породици пензија, од које се најчешће 
издржавају и по три генерације – јер 
деде и баке издржавају децу и унуке.

Иако је се скоро заборавило на 
солидарност, смањење пензија за 
39,88% пензионерске популације 
лоше је одјекнуло поготово код 
високообразованих старосних пензи-
онера. Но, новац не може купити радост, 
али је зато од пресудне важности шта 
човек, независно од висине суме, 
уради с парама које има. Живот треба 
мерити тренуцима радости јер живели 
смо онолико колико смо имали дана 
радовања. Ко уме да даје љубав не 
престане ни кад оде. Добро уложено 
множи се. Морамо тражити могуће у 
мору немогућег, јер боље је упалити 
једну свећу него проклињати таму. 
Од пресудне важности је научити се 
надању. ■           Проф. др Драган Мунитлак

Нови Сад

Новоизабрани председник 
покрајинског одбора ПУПС-а 

за Војводину и посланик у Скупштини 
АПВ Мирослав Шпановић изјавио је 
за “Дневник” да смањење пензија за 
15 одсто, према предлогу Фискалног 
савета, не би смело да прође. Како је 
истакао, рачуницу коју је извело ово 
саветодавно тело „могло би и дете да 
састави”, али да то ништа не мора да 
значи.

- Ако се сиви токови уведу у 
редовне и ако се уради све што је 
потребно да се уради у економским 
реформама, буџет ће имати прилив од 
још две милијарде евра. А та рачуница 
председника Фискалног савета Павла 
Петровића о 15 одсто кресања пензија, 
па то је на нивоу математике у основној 
школи. Дакле, ако скинемо 15 одсто 
сваком пензионеру па то помножимо 
са њих милион и по, уштедеће- мо 800 
милиона евра. Страшно је да Фискални 
савет тако неозбиљно изађу у јавност. 

У сваком случају, у 
Народној скупштини се 
ПУПС налази на вечној 
стражи и бринемо се да 
овакве ствари не прођу. 
На крају крајева, ми 
смо изгласали закон по 
којем пензије треба да 
прате раст плата и то је 
довољан показатељ за 
шта се залажемо - каже 
Шпановић за наш лист

У овом тренутку 
ПУПС, заједно са 
коалиционим партне-
рима из СПС и ЈС, не 
учествује у раду војвођанске власти, 
али су, по речима Шпановића, спремни 
да преузму одговорност у евентуалној 
реконструкцији Покрајинске владе.

- Као покрајински председник 
ПУПС- а сматрам да је реконструкција 
власти у Војводини добра ствар 
уколико је њен циљ побољшање рада 

војвођанске администрације и саме 
Покрајинске владе. Учествоваћемо, 
наравно, у најављеној реконструкцији 
и већ смо о томе разговарали и са 
Бојаном Пајтићем и Мирославом 
Васином са једне, као и са Игором 
Мировићем са друге стране.

У међувремену смо у сталном 
контакту са нашим коалиционим 

Смањење пензија од 15% могу само да сањају!
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партнерима. Једноставно, ако тиме 
можемо да постигнемо ефикаснију 
Владу и бољи живот људи у 
Војводини, апсолутно смо за - 
објашњава Шпановић.

Саговорник “Дневника” је, иначе, 
у Новом Саду поново изабран за 
председника ПО ПУПС у Војводини 
на још један мандат од четири године.

Њега је предложило и изгласало 44 
општинских одбора из целе покрајине, 
на изборној скупштини одржаној у 
Новом Саду. Шпановић каже да је 
поверење страначких колега стекао 
водивши одбор у претходном периоду 
у којем је, како каже, успео да изгради 
озбиљну страначку инфраструктуру.

- За четири године смо успели 
да подигнемо подршку бирача 
са 5,11 на 12,44 одсто заједно са 
нашим партнерима из СПС и ЈС. На 
последњим републичким изборима 
успели смо да одржимо тај рејтинг. 
Надаље, 2010. године имали смо по 
једног посланика у Скупштинама 
Србије и Војводине, док сада имамо 
три у Београду и два овде - наводи 
Шпановић.

Што се будућег рада Покрајинског 
одбора тиче, Шпановић каже да се 
мора појачати његов рад како би идеје 
ПУПС-а дошла до ушију свих људи за 
које се боре.

- За нас гласа већина пензионера од 
којих 91 одсто помаже децу и унуке. 
Стога сматрам да свако дирање у пен- 
зије представља опасност која у крај- 
њем може довести до банкрота поједи- 
наца. Почеће да се купује само хлеб, а 
остало ће бити занемарено. Тако не- 
што не смемо да допустимо - катего- 
ричан је Шпановић, напомињући да 
су консултације унутар коалиције 
редовне и да нема одлука које се 
доносе без да се обавесте и питају 
друге две странке. То се, како на крају 
тврди, ни убудуће неће мењати.■

извод из интервјуа Дневнику

Значај
унутарпартијских
избора

Ова 2014. година свакако је 
протекла и још увек тече у знаку 

политичких избора. Ове године смо 
изабрали људе који ће нас представљати 
у посланичким клупама. Међутим, 
то нису били једини избори који су 
обележили ову годину. Када је реч о 
ПУПС-у, ове године у току су били, а 
понегде су још увек, и унутарпартијски 
избори, на свим нивоима наше 
партијске хијерархије. Па смо тако, 
након смрти др Јована Кркобабића, 
изабрали и председника наше партије - 
Милана Кркобабића. Избори су вршени 
на нивоу Покрајинског, као и на нивоу 
Градских и Општинских одбора. Сваки 
одбор изабрао је, ако је судити по 
мишљењу већине, најбољег. На нивоу 
покрајине, и овог пута, поверење 
чланова наших Општинских и 
Градских одбора у Војводини, указано 
је Мирославу Шпановићу. Мислим да 
о његовим лидерским способностима 
и његовој моћи да на најуспешнији 
могући начин управља Покрајинским 
одбором довољно говори податак да 
му је поверење указало, ни мање ни 
више, него 100 % одбора предложивши 
га тако, у сва 44 одбора, као кандидата 
за председника ПО ПУПС-а. Пре 
него што сам се активно укључила 
у политику, нисам ни размишљала о 
чињеници да свака партија води своје 
изборе, да свака понаособ бира своје 
председнике и потпредседнике. За мене 
су избори били када грађани излазе да 
заокруже број поред имена човека којег 
бирају за будућег председника државе 
или број испред политичке партије 

чије кадрове желе да виде на 
следећој седници Републичке 
скупштине. Прилично лаичко 
размишљање, подразумева се. 
Међутим, верујем да добар део 
нашег становништва размишља 
управо тако. Људи напросто 
нису довољно свесни колико 
труда и рада улажу политичке 
партије у своје кадрове, колико 
се одваја времена и улаже 
напора у одабир само најбољих 
који ће ту партију моћи часно да 

представљају пред народом. Чињеница 

је да су Републички или Покрајински 
избори само, условно речено, шлаг 
на торти. Долазе на крају и могу бити 
успешни само ако су унутарпартијски 
избори појединачних политичких 
странака ваљано урађени. Јер не 
можете очекивати да ћете на изборима 
за председника Републике угледати 
квалитетне кандидате ако такве 
претходно политичке партије, свака за 
себе, нису уврстиле у своје кадрове. Као 
и многе друге ствари, јасно је да ни ова 
не функционише беспрекорно. Тачније, 
јасно је да не схвата свака политичка 
партија озбиљно своје унутарпартијске 
изборе. Управо због тога често срећемо 
керамичаре по струци или људе са 
лажираним докторатима у фотељама 
министара или градоначелника. Или 
се догоди, на пример, да уопште 
не сретнемо министра за ванредне 
ситуације онда када су такве ситуације 
у јеку. Управо су то практични примери 
који поткрепљују моју тврдњу да неке 
партије уопште не схватају озбиљно 
унутарпартијске изборе и на водеће 
позиције своје странке постављају људе 
који су у сваком смислу неприкладни. 
Али, свакако, када заокружимо број 
поред партије у коју свим срцем 
верујемо, ни сами нисмо свесни да 
је та партија тројански коњ - споља 
нашминкана, унутра трула. ПУПС је 
једна од ретких партија (усудићу се да 
кажем - можда и једина) која своје изборе 
води часно и озбиљно, чији су кадрови 
доктори наука (прави, не лажирани, 
подразумева се) и високошколовани 
људи; чији су млађи чланови писмени 
и образовани, будући професори и 
доктори. Када се запитам како је могуће 
да су чак и наши гласачи образовани 
и поштени људи, наилазим само на 
један одговор - сличан се сличном 
радује. Ваљда и остале партије, по том 
принципу сличности, добијају своје 
гласаче. ■

Наташа Мидић

чије кадрове желе да виде на 
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размишљање, подразумева се. 
Међутим, верујем да добар део 
нашег становништва размишља 
управо тако. Људи напросто 
нису довољно свесни колико 
труда и рада улажу политичке 
партије у своје кадрове, колико 
се одваја времена и улаже 
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који ће ту партију моћи часно да 

представљају пред народом. Чињеница 

ПУПС
ПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРА



4 ПАРТИЈА ЧАСНИХ НАМЕРА

Тешке и болне реформе не може 
спровести премијер мека срца, већ 

тврде речи. Тако што ће одржати предизборно 
обећање, па прво применити следеће мере: 
увођење платних разреда, уподобити како 
број запослених, тако и квалификациону 
структуру запослених у јавном сектору, 
смањити број непотребних агенција где су 
држава или њени органи оснивачи, увести 
прогресивно опорезивање, завршити 
процес приватизације у предузећима у 
реструктурирању, вршити замену скупих 
инокредита јефтинијим, користити емисију 
државних обвезница и благајничких записа 
у мањим апоенима који би се продавали на 
домаћем финансијском тржишту. Увести 
обавезе одређеног броја радних сати на 
друштвенокорисном раду за све радно 
способне кориснике социјалних давања, 
смањити потребу за радом на одређено у 
јавном сектору, увести друштвенокористан 
рад као алтернативну новчаним и затворским 
казнама за лакша дела. Смањити стопу 
ПДВ-а на лична примања за 3%, а за толико 
повећати допринос за ПИО. Повећати рудну 
ренту са 3% на 10 до 12%. Ако све то није 
довољно, повећати ПДВ за 2 до 3%. Јавни 
конкурси за све позиције у јавном сектору, 
стална ревизија основа за стицање пензија, 
нарочито инвалидских, као и свих других 
социјалних давања. Увести социјално 
предузетништво, самањити социјална 
давања. Рационалисати управљање 
државном имовином, а повраћај неправедно 
одузете имовине вршити изворно где год 
је могуће, а где није, супстицојом имовине 
сличне вредности. Где није могуће нити 

Сомбор

ШТА ЈОШ ТРЕБА УРАДИТИ ПОСЛЕ
СМАЊЕЊА ПЕНЗИЈА?

једно од ова два, дугорочним државним 
обвезницама.

Само на рационалзацији броја 
запослених у јавном сектору уштедеће 
се више од пројектованих 700 милиона 
евра на пензијама! Уосталом, то је мера 
која је одговорна према свим пореским 
обвезницима. Хитно свођење сиве 
економије на 20%  БДП, на дуг рок 15%, 
постићи ће се ефекти који краткорочно 
мултипликаторски делују на све 
претходно изнете мере. Но, овде је, 
премијер на свом терену и не трошимо 
време на образлагање како то правно 
регулисати и спровести. У супротном, 
стаће раме уз раме једном бившем 
политичару, такође председнику једне 
странке који је политички живот, 

државне функције и одговорност, 
као и чело своје странке напустио 
у тежим околностима него што 
их је преузео. Дугове, које је сам 
направио, оставио свим пореским 
обвезницима да их отплаћују, а 
тиме и промовисао ново занимање 
„економиста деструкције” (као 
да је некад, неко објавио неко 
штиво сумњивог квалитета и 
недефинисаног жанра, под називом 
„Економија деструкције”) . Дакле, 
тврдом речи вратити поверење 
бирача у изборни процес, кроз 
испуњење предизборних обећања! 
■

Мирослав Швељо

ЗА ДАНАШЊЕ ДЕВОЈКЕ

ИДЕАЛАН МУШКАРАЦ ЈЕ 

ПЕНЗИОНЕР!

НЕ ЖИВИ СА МАЈКОМ,

ИМА РЕДОВНА ПРИМАЊА

И УВЕК ИМА ВРЕМЕНА!
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Просечна примања пензионера 
у државама Балкана знатно су 

нижа од, ионако ниских, просечних 
примања осталих грађана, те већина 
пензионера нема довољно новца ни 
за основне животне потребе. Највише 
просечне пензије у региону Балкана су 
у Хрватској и Црној Гори где се крећу 
око 300 евра, а најниже су у Македонији 
где, према подацима тамошњег Завода 
пензијског осигурања, просечна пензија 
износи око 144 евра.

Према подацима Фонда пензијског 
и инвалидског осигурања Црне Горе, 
просечна пензија у Црној Гори износи 
278 евра. Највише пензије на Балкану 
имају хрватски пензионери који, 
према последњим подацима, примају 
2.334 куне, односно 310 евра. У БиХ 
је просечна пензија у 2013. износила 
336 КМ, односно 171 евро. Испред 
БиХ је Србија где је, према подацима 
Фонда ПИО Србије, просечна пензија у 
фебруару исте године износила 24.968 
динара, односно 219 евра. У већини 
европских држава просечне плате 
и пензије веће су и до 10 пута него у 
балканским земљама. Према подацима 
државних институција, просечна плата 
у Француској износи 2.041 евро, док је 
просечна пензија у тој земљи око 1.120 
евра.

Просечна плата у Шведској износи 
2.281 евра, а просечна пензија око 
1.350 евра, а у највећој европској 
економији, Немачкој, просечна плата 
износе 2.234 евра, а просечна примања 
пензионера око 1.200 евра. Највеће 
просечне пензије у региону су у 
Словенији, где оне достижу 581 евро, 
затим Чешкој 425 евра, а на трећој 
позицији је Словачка са 362 евра. На 
четвртом месту је Хрватска, а испред 
Црне Горе на петом месту је Мађарска, 
где просечно пензионери добијају 
296 евра. У Албанији 175, Бугарској 
170, Македонији 148, а најниже су у 
Румунији - свега 125 евра. ■         И. П.

ШТО ЈУГОИСТОЧНИЈЕ - ТО ТУЖНИЈЕ
Пензије у државама региона и централне Европе

Влада Републике Србије 
уредбом је одредила награде 
за медаље, као и нове износе 
националних пензија спортистима 
и тренерима “А” репрезентација 
који на великим такмичењима 
освоје одличја. Уредба из јануара 
2013. године односи се на освајаче 
медаља на Олимпијским играма, 
Параолимпијским играма, светским 
и европским првенствима, на 
тенисере који наступају у Дејвис 
и Фед купу, као и на спортисте 
који постигну светски рекорд у 
олимпијским и параолимпијским 
дисциплинама. Националну 
пензију која ће износити три 
просечне плате у Србији за 
месец децембар претходне 
године, добијаће освајачи 
златних медаља на Олимпијским 
и Параолимпијским играма, као 
и на Шаховској олимпијади, а 
износ од две и по плате добијаће 
они који освоје сребрне медаље 

на тим такмичењима. Пензију 
од две и по просечне плате 
добијаће и спортисти који добију 
златну медаљу на светским 
првенствима, или освоје Дејвис 
и Фед куп. Освајачи бронзане 
медаље на Олимпијским играма, 
Параолимпијским играма и 
шаховским олимпијадама добијаће 
пензију у висини две просечне 
плате у Србији, а толико ће имати 
и освајачи сребрних медаља на 
светским и златних на европским 
првенствима, као и спортисти који 
оборе светски рекорд. За бронзану 
на светском или сребрну медаљу 
на европском првенству спортисти 
ће добијати националну пензију од 
једне и по просечне плате у Србији, 
а за “европску бронзу” пензија 
ће бити у висини једне плате. 
Националну пензију спортисти ће 
моћи да примају кад наврше 40 
година живота.

С П О О О Р Т С К Е  П Е Н З И Ј ЕО О

Пензионери данас имају велику конкуренцију...
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Руководство ПУПС-а
добило нови мандат

На Отвореном универзитету у 
Суботици 2. септембра Партија 

уједињених пензионера Србије одржала 
је своју Другу изборну скунштину.

Изборна скупштина је свечано 
почела химном „Боже правде”  након 
чега је минутом ћутања скуп одао 
почаст преминулом председнику 
Јовану Кркобабићу и свим преминулим 
члановима.

Тога дана актуелна руководећа 
структура ПУПС-а у овом граду добила 
је нови четворогодишњи мандат.

Изборној Скупштини присуствовали 
су потпредседник странке господин 
Милан Кораћ, председник ПО ПУПС-а 
за Војводину господин Мирослав 
Шпановић, потпредседник ПО ПУПС-а 
за Војводину господин Радован 
Бољановић, градско руководство 
странке и њени чланови. Сви поменути 

из редова руководства излагали су своје 
ставове о раду странке, од којих бисмо 
издвојили изјаву господина Мирослава 
Шпановића, председника ПО ПУПС-а 
за Војводину, који је истакао да су током 
четворогодишњег мандата више него 
удвостручени процентуални гласови за 
ПУПС.

„Када смо пре четири године у 
Војводини почели са интензивнијим 
радом, 2010. имали смо 5,11 процената 
гласова, а сада је тај број више него 
удвостручен и износи 12,4 посто. Тада 
смо у Суботици имали само једну особу, 
Анку Марјанушић, која је координирала 
рад, а сада имамо јаку организацију 
са два директора, више људи на 
одговорним местима који ће вероватно 
водити странку и у наредном мандату, 
те очекујемо још боље резултате”, 
рекао је Мирослав Шпановић.

Након изабраног новог 
- старог руководства скупу 
се обратио и председник 
Градског одбора ПУПС-а 
Суботице господин Марко 
Марић.

„Људи који су пре 
четири године преузели 
ПУПС, радили су добро, 
заједно са коалиционим 
партнерима, као и 
одборници који су 
заступали интересе 
странке и верујем да ће 
такав резултат имати и 

наредне четири године. Пред нама су, 
највероватније, и покрајински избори, 
а следеће године нас чекају и локални, 
па предстоји континуиран рад да би се 
програмски задаци испунили”, истакао 
је Марић. ■                     М. М.

Суботица

Изборне активности у ПУПС-у увелико се одвијају у 
складу са изборном динамиком и Статутом партије. 

Један од првих Општинских одбора који је спровео изборе 
у својој средини јесте Општински одбор ПУПС-а у Опову. 
Изборна седница овог општинског одбора одржана је 
29. маја ове године уз предходно прибављену сагласност 
Извршног одбора странке. Сагласност је такође прибављена 
и од Покрајинског одбора ПУПС-а и председника 
Мирослава Шпановића, лично. Избори су спроведени 
у складу са демократском процедуром и смерницама 
партије, кординирани и усклађени са праксом да се о свим 
активностима општинских одбора увек прибави мишљење 
виших органа партије.

Општинска изборна конференција је, на предлог Месних 

одбора за председника Општинског одбора Опова, за наредни 
четворогодишњи период  једногласно изабрала Драга 
Терзића, дипломираног економисту из Опова.

Раду изборне седнице поред председника Покрајинског 
одбора и посланика Мирослава Шпановића, присуствовали 
су Милан Кораћ, народни посланик и члан председништва 
ПУПС-а, као и Ненад Шалетић, потпредседник Покрајинског 
одбора и члан Извршног одбора партије.

У завршној речи Изборне конференције која је имала 
свечани карактер, новоизабрани председник представио 
је своје План и програм рада Општинског одбора Опово 
за наредни период и добио једногласну подршку за будуће 
правце свога деловања. ■

Драго Терзић

Избори у Општинском одбору
Опово

МИСЛИ НА СЕБЕ -ПУПС ЈЕ ЗА ТЕБЕ!
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Бечеј
Мој Бечеј

Политичка сцена у Бечеју 
се од избора и формирања 

владајуће коалиције није мењала. На 
власти је Српска напредна странка 
заједно са Либерално-демократском 
партијом, бившим одборницима Савеза 
војвођанских Мађара и независним 
одборницима. Опозицију предводи 
Демократска странка. Она је за два 
одборника мања, јер су из ДС прешли 
у СНС. Председник општине је Вук 
Радојевић из СНС-а, док је његов 
заменик Петер Кнези, бивши одборник 
СВМ-а и некадашњи председник 
општине.

Стегнут каиш и мере штедње на 
свим нивоима у држави су се одразиле 
и на Бечеј, међутим, не и на локалну 
администрацију. Са значајно већим 
бројем запослених и великим издацима 
који прате њихов рад у 2013. и 2014. 
години далеко су одјекнуле афере о 
страначком запошљавању, расипању 
новца из буџета и ненаменском 
трошењу новца намењеног за 
важне пројекте, према објављеном 
истраживању Александра Ђекића из 
невладине организације Бечејског 
удружења младих (БУМ).

Само неки од примера су високи 
рачуни за гориво за службена возила, 
трошкови за службене телефоне, али и 
поклоне и репрезентацију, о чему је у 
јавности било доста полемика. Наиме, 
на основу података до којих је дошло 
удружење БУМ, општинска управа у 
Бечеју је само у првих седам месеци 
2013. на поклоне и репрезентацију 
потрошила око 160 просечних плата.

Телефонски рачуни били су такође 
изузетно важна ставка у трошковнику 
локалне администрације. И док су 
се претходних година општински 
функционери придржавали просека до 
25 хиљада динара на месечном нивоу, 
ове године се телефонирало чак 4,5 пута 
више, те су највећи рачуни износили 
око 120.000, 56.000 динара...

Потрошња горива за 17 службених 
возила и то, како наводе из БУМ-а, у 

количинама са којим се могло стићи 
до Месеца, натерала је општинске 
чиновнике да почну редовније да 
полажу рачуне пред грађанима, те су 
прихватили иницијативу поменуте 
НВО да се сва службена возила обележе 
налепницама, како би се спречиле 
злоупотребе возила у приватне сврхе. 
Наиме, увођењу ознака за службена 
возила осим критике великих рачуна за 
гориво, претходио је апел БУМ-а и позив 
грађанима да порталу www.mojbecej.
rs доставе фотографије злоупотреба 
службених возила. Грађани су се 
одазвали позиву, доставивши им бројне 
фотографије које приказују махом 
непрописно паркиране аутомобиле 
општинских функционера. Према 
речима Вука Радојевића, овакве акције, 
али и сугестије и критике грађана су 
конструктивне. Он је том приликом 
напоменуо и да власт у Бечеју жели да 
ради транспарентно, што ће допринети 
остваривању планова да се подигну 
стандарди за неке наредне године.

Када је у питању информисање 
јавности о раду општине, оно се пре 
свега своди на информисање путем 
званичног општинског сајта и на основу 
закупа огласног простора у локалним 
новинама.

Похвално је што су у информатору 
објављени контакт подаци 118 
запослених у општинској управи, 
међутим, у анализи зарада запослених 
у истом документу  јасно се види 
да је њихов број нешто већи. Према 
важећем закону, и пропорционално 
са бројем становника, Бечеј може 
да има највише 166 запослених у 
локалној администрацији, међутим, 
у извештајима из општине види се 
се да број запослених превазилази 
предвиђену квоту, те из јавне касе плату 
прима укупно 181 радник, за шта се 
издваја више од четвртине општинског 
буџета (26,5%).

Око 5.000 грађана Бечеја је без посла, 
те је стопа незапослености на нивоу 
општине око 19%. Лек за недостатак 

радних места власт 
у Бечеју покушала 
је да пронађе 
п р и в л а ч е њ е м 
в е л и к и х 
инвестиција, попут немачког КWС-а 
који би требало да запосли око 200 
људи, тврди председник општине Вук 
Радојевић.

Јавна предузећа су добила нове-
старе директоре, што је наишло на 
велике осуде опозиције и поновљене 
оптужбе за пристрасност и страначку 
математику по којој су у предности, 
уместо нових кандидата који би се 
бирали по стручности, били сви 
дотадашњи директори.

Запуштена задужбина Богдана 
Дунђерског у центру Бечеја већ 
деценијама, уместо да буде понос 
општине, представља ругло јер је 
препуштена немару и забораву. 
Општина је, међутим, решила да 
предузме дуго очекиване кораке и 
почне са њеном реконструкцијом која 
би у 2014. години требало да буде и 
приведена крају. Планирано је да се у 
њој отвори туристичко-информативни 
ценар са салом за конференције, 
али је део зграде намењен и за 
одржавање манифестација. Осим 
посла на реконструкцији овог објекта, 
интензивно ће се радити и на уређењу 
централног градског трга, најаве су 
челника општине.

Имајући у виду беспарицу и велику 
незапосленост, власт у Бечеју потрудила 
се да за област социјалне заштите буде 
довољно новца, односно да се штедња 
у буџету не осети толико, бар када 
су у питању планирана издвајања за 
најугроженије. По два метра огревног 
дрвета, једнократна новчана помоћ за 
400 људи и бесплатни оброци за око 120 
корисника, мере су Центра за социјални 
рад који уз то брине и о старим и 
немоћним лицима кроз услугу кућне 
неге и помоћи. ■

Милица Гобелић
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Освануо је леп сунчан дан. Дан 
када се Партија уједињених 

пензионера из Бача спрема да учествује 
на предизборној трибини која се 
одржава у Новом Саду. Спремају се 
транспаренти, удешавају заставе. 
Све то са стране радознало гледа 
Милан, ученик средње школе. Гледа и 
размишља: „Зашто не бих замолио деду 
да и мене поведе на трибину. Могу и ја 
да носим заставу ПУПС-а.”

Није се дуго двоумио и одмах се 
обрати деди – Деда, могу ли и ја са 
вама да идем у Нови Сад на трибину 
ПУПС-а? Деда се замисли, погледа у 
унукове молећиве очи и упита – Да ли 
заиста желиш да идеш са нама? – Да, 
желим. – Али, шта ћеш ти са нама кад 
ниси наш члан? – Ко каже да нисам 
ваш члан? – Па немаш чланску карту 
– упоран је деда. –Имаћу! Тражићу од 
председника да ме прими у Партију. 
Могу ја да будем Партији од користи. 
– Од какве користи ти можеш бити? – 
пита деда, иначе председник Месног 
одбора у Бођанима. Могу ја да разносим 
обавештења члановима странке кад 
држе састанке, могу ја и да пишем, 

могу све што Партија тражи од мене.
Наравно, Милан је ишао у Нови Сад 

и присуствовао предизборној трибини.
Ускоро је заказана седница 

Општинског одбора ПУПС-а Бач. На 
седницу са дедом стиже и средњошколац 
Милан.

Седницу отвара председник 
Општинског одбора, поздравља све 
чланове, а посебно малог госта. 
То су чланови Општинског одбора 
поздравили бурним аплаузом. Милан 
седи и, румен у лицу, са нестрпљењем 
чека кад ће доћи тренутак његовог 
пријема у Партију.

Коначно, председник обавештава 
чланове Општинског одбора да прелази 
на четврту тачку дневног реда - пријем 
нових чланова. У сали тишина, само 
Милан дубоко уздахну у очекивању 
момента када ће чланови Општинског 
одбора гласати о његовом пријему.

Када је председник општинског 
одбора, након неколико уводних 
напомена, запитао да дигне руку онај 
ко је за то да се Милан Скеја прими 
у Партију, без резерве, сви чланови 
Општинског одбора дали су своје 

гласове за његово чланство. После 
уручења чланске књижице, Милан 
је примио честитке свих чланова 
Општинског одбора. Тако је наша 
Партија у Бачу добила свог најмлађег 
члана јер жели да на крилима младости 
достигне жељену висину.■

Станко Кондић

Најмлађи члан ПУПС-а

У Бачу младост без границаУ Бачу младост без граница
Бач

Избори у општинским 
одборима теку по плану. 

По упутству највиших органа 
Партије, општински одбори 
су приступили послу веома 
озбиљно. На више избора, 
колико ми обавезе дозвољавају, 
била сам присутна. Утисак је 
изузетан, јер може да се осети 
јединство чланства. У овим 
тешким временима немаштине, 
смањења пензија и плата у нашој 
Партији се осећа да постоји 

разумевање већине чланства. Стуб наше Партије јесу 
пензионери који су прошли много тога и доброг и лошег. 
Наша популација и чланство спремни су да се и овог пута 
солидаришу са државом, владом и да јој изађу у сусрет. Мој 
утисак је да велики број жена у нашој странци одржава овај 
баланс. Посебно сам поносна кад уђемо у салу за састанке 
и угледам велики број жена. Жене су те које, ако се добро 

организују, могу много да учине. Драго ми је што се наши 
активи жена у многим местима укључују у друштвени 
живот својих општина. Хуманитарни рад наших жена веома 
је препознатљив у својим срединама. Поред свих актива и 
овог пута се морају поменути жене из Зрењанина.

О њиховом раду, дипломама, захвалницама и похвалама 
о раду, треба да се чује и зна.

Због оваквог рада жена у нашој партији, сматрам да би 
жене морале мало више да се укључе у органе управљања 
на свим нивоима. Нешто што је веома важно, а треба да се 
каже јесте да је предлог и жеља Актива жена покрајинског 
ПУПС-а уважен и да је допринео да госпођа Мира Петровић 
буде изабрана у председништво наше странке.

За новембар 2014. године планирамо састанак свих 
актива жена на нивоу покрајине где ћемо продискутовати 
о нашим изборима и нормално отворити дискусију о новим 
задацима наше Партије.

У нади да ћемо појачати свој рад, желим свима пуно 
здравља и среће у будућности. ■

Јелисавета Вељковић

Избори у Војводини из женског угла
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Панчево

Недавно је из 
п а н ч е в а ч к о г 

Мачевалачког клуба 
„Карађорђе” у београдски 
Мачевалачки клуб 
„Црвена звезда” прешао 
деветнаестогодишњи 
Ђоре Виктор Влајић, 
својевремено балкански 
пионирски првак. 
Захваљујући овом 
трансферу, као први 
донатор за куповину 
нове, професионалне 
флореташке опреме, 
јавио се и приложио део 
неопходних средстава 
Мирослав Шпановић, 
п о т п р е д с е д н и к 
Партије и председник 
Покрајинског одбора 

ПУПС-а, са жељом да млади спортиста не пропусти значајна 
међународна првенства услед недостатка одговарајуће опреме 
какву прописује ФИА, Светска мачевалачка федерација.

Већ у недељу, 14.септембра, Виктор Ђорђе Влајић, 
освојио је прву медаљу ове сезоне. Наиме, у просторијама 
Мачевалачког клуба „Железничар” из Београда, одржан је 
Меморијални турнир „Владимир Јудин”. У категоријама 

јуниора и сениора, такмичилису се даме и господа, у флорету 
и мачу. Прво место у флорету (господа, јуниори) освојио је 
Давид Голић из зрењанинског „Омладинца”, друго место 
је припало Степану Колиесову који се из Украјине недавно 
преселио у Србију и тренира за београдску „Олимпију”, а 
бронзана медаља је припалаЂорђу Виктору Влајићу, који 
најављује још боље резултате на предстојећим домаћим и 
иностраним турнирима.

– Партија часних намера, захваљујући младим члановима, 
уверен сам, може да помогне око још бољих услова  за 
тренирање спортиста у Србији. Очигледно смо талентована 
нација и уз подршку државе, можемо да постанемо светски 
спортски бренд. Жао ми је што компетентне институције, 
пре свега Министарство за спорт, не увиђа значај мачевања.  
Наиме, у већини земаља на свету, па тако и у државама у 
нашем окружењу, мачевање се сматра спортом од изузетног 
значаја за одбрану државе и на више начина је стимулисано. 
Код нас, мачевање је спорт најнижег значаја, што је и 
штета и срамота за државу. Захваљујем ПУПС-у, односно 
господину Шпановићу, за донацију, прву коју сам икада 
добио за једанаест година колико се бавим мачевањем. Надам 
се да ће помоћ стићи са још неке стране и да ћу успети да 
комплетирам неопходну мачевалачку опрему како бих био 
спреман за наступе на међународним турнирима и како бих 
оправдао указано поверење и афирмисао име Србије и на 
„мапи светског мачевања”– изјавио је млади спортиста. ■

Милосава Павловић

ПУПС помаже младе спортисте

У Ковину је 24. септембра 2014. 
године одржана седница 

Изборне скупштине за избор органа 
у Општинској организацији ПУПС-а 
Ковин.

Седницу је отворио, и њоме 
руководио до избора радних тела 
Скупштине, председник Василије 
Малајмаре. По интонирању државне 
химне, поздравио је и захвалио 
делегатима на одзиву. Од позваних 
52 делегата присутан је био 51. 
Представио је и позвао делегате да 
поздраве потпредседника ПУПС-а, 
председника Покрајинског одбора 
за Војводину, члана председништва 
ПУПС-а Мирослава Шпановића, 
председника Градског одбора 
Панчево, члана Извршног одбора 
ПУПС-а, потпредседника ПО и члана 
Председништва за Банат у Покрајинском 
одбору за Војводину ПУПС-а Ненада 
Шалетића, председника Општинске 
организације ПУПС-а Опово Драгу 

Терзића и члана Градског одбора 
ПУПС-а Панчево Зорицу Божић.

На седници је утврђен дневни 
ред, изабрана су радна тела, поднети 
и једногласно усвојени извештаји 
о раду Општинског и Надзорног 
одбора и Дисциплинске комисије. За 
председника је једногласно изабран 
Василије Малајмаре, уз претходно 
добијену сагласност од ИО партије. 
Већином гласова изабран је Живко 
Савић (један против), једногласно су 
изабрани Добрила Крајишниковић 
и Милорад Радовић као и три члана 
Надзорног одбора и Дисциплинске 
комисије.

У раду седнице учествовао је Ненад 
Шалетић, потпредседник странке и 
председник ПО за Војводину ПУПС-а. 
Своју дискусију Мирослав Шпановић 
је усмерио на спровођење политике 
Партије уједињених пензионера 
Србије. Истакао је да је, пре доношења 
фискалних мера, наш председник 

Милан Кркобабић имао састанке 
са премијером и да је управо из тог 
разговора проистекло селективно 
умањење пензија, али као привремена 
мера. Истакао је успешан рад посланика 
у Скупштини РС и АП Војводине. 
Нагласио је да је наш утицај онолики 
колико нас има, да нас је 44 уместо  
88 посланика у коалицији све то би се 
сасвим другачије догађало и позвао све 
присутне да се у општинским и месним 
организацијама води рачуна о чланству, 
да се среде и доставе спискови чланова.

Председник Василије Малајмаре је 
у своје име и у име изабраних чланова 
органа 00 ПУПС-а Ковин захвалио на 
указаном поверењу, а да бисмо могли 
даље успешно да радимо прочитао 
је план и програм рада Општинске 
организације, који су делегати 
једногласно усвојили. Седницу је 
закључио председник. ■

Василије Малајмаре

Избори у КовинуКовин
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Ових дана, општина Пландиште 
и Алибунар, а на иницијативу 

00 ПУПС-а Пландишта и Алибунара, 
уз посредовање првог социјалног 
предузећа у Војводини, доо „Прометеус 
адри” Пландиште, преговара са једном 
реномираном светском компанијом о 
изградњи велике фабрике - сушаре, за 
сушење поврћа, пре свега: першуна 
лишћара, шаргарепе, зелени, целера, 
паштрнака, кромпира, лука, беле 
бундеве... ! Уколико дође до реализације 
овог пројета, више неће бити 
незапослених у општини Пландиште 
и Алибунар, нити ће бити запарложене 
земље, плацева и њива.

 Довести реномираног купца, који 
откупљује и одмах и плаћа горе наведене 
производе, представља револуционаран 

заокрет у досадашњој пољопривредној 
производњи у општини Пландиште и 
Алибунар, када се са ратарских култура 
прелази на повртарске, које у пракси 
доносе вишеструко веће зараде са истих 
површина. Једина је разлика у томе, 
што ћемо морати, уместо досадашњих 
5-6 радних дана на њивама, проводити 
50-60 радних дана у заливању, чупању 
траве, интензивнијем ђубрењу, 
паковању производа итд. 

Посредник у овом послу, Социјално 
предузеће „Прометеус адри” из 
Пландишта, запошљава пет лица 
старијих од 50 година, а по пројекту 
„Производња поврћа и сушеног 
поврћа у кооперантској производњи 
соларним сушарама” партиципира у 
Покрајинском секретаријату за науку 

и технологију и уколико се ових дана 
одобри пројекат, запослиће још 20 лица 
старијих од 50 година.■              

Горан Микулић

Иницијатива ОО ПУПС-А Пландишта и Алибунара у вези социјалног 
предузетништва

Производња поврћа за сушено поврће – шанса 
општине Пландиште и  Алибунар за излазак из 

кризе!?

Ових дана, општина Пландиште 

општине Пландиште и  Алибунар за излазак из 

Пландиште

Актив жена ГО ПУПС-а Сремске Митровице 
организовао је крајем августа једнодневни 

излет на Фрушку гору.
Чланице Актива из МО МЗ Ноћај, Манђелос, 

Бешеново, Кузмин, Мартинци, Лаћарак и МО МЗ 
Сремске Митровице, њих око 60, посетиле су 
манастир Јазак, Раваницу у Врднику, као и гроб 
Милице Стојадиновић - Српкиње у Врднику.

Поред обиласка културних знаменитости, дружење 
је настављено у оквиру објеката Рехабилитационог 
центра у Врднику. 

– Било је то једно од значајних дружења Актива 
жена, које смо реализовали уз помоћ Градског 
одбора ПУПС-а, а у оквиру овогодишњег плана. Све 
учеснице, биле су изузетно задовољне и одушевљене 
организованим излетом и његовим садржајем. Уз 
анализу и разговор, једногласно смо закључиле, да 
овакав садржај пружа подстрек за наредне акције 
које су у плану - истакла је председница Актива жена 
Ранка Радуловић.

До краја године, према програму, Актив жена ће 
организовати још неколико акција сличне садржине, 
јер је велики број заинтересованих за сличним 
обликом активности. ■                                              М. Д.

Актив жена ГО ПУПС-а Сремска Митровица

Проширити активност
Актив жена ГО ПУПС-а Сремска Митровица

И СТАРИ И 
МЛАДИ - 

ПУПС ЗА ВАС 
РАДИ
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Градска организација ПУПС-а Сремска Митровица, 
своју изборну Скупштину одржала је 5. септембра 

2014. године, уз присуство 60 чланова изабраних у МО 
ПУПС-а, чланова Градског одбора, Надзорног одбора и 
Дисциплинске комисије. Као гост, испред коалиционог 
партнера, присуствовао је члан Градског одбора СПС, Илија 
Милиновић, који је и главни коордиантор за СПС у региону 
Срема. У име органа Партије, присуствовао је председник 
ПО ПУПС-а, Мирослав Р. Шпановић. У раду Треће 
изборне скупштине Града, присуствовали су и председници 
Општинских организација: Крум Васев (Рума), Јован Ћирић 
(Пећинци) и Никола Видић (Шид).

На основу достављених писаних докумената: Извештаја 
о раду, Извештаја о финансијском пословању и Извешатају 
Дисциплинске комисије за период 2010. до 2014. године, 
водила се расправа у циљу оцене резултата рада из претходног 
периода, као и правца деловања у наредном периоду.

Пресек стања и деловања Градског одбора у протеклом 
периоду, као и осврт на тренутну политичку активност са 
посебним освртом на вођење активности у вези са предлогом 
за смањење пензија и плата, а све у оквиру мера Владе Србије 
за консолидацију буџета, говорио је председник ГО ПУПС-а 
Сремска Митровица Бошко Николић.

У својој дискусији, Николић је посебно истакао потребу 
за даљим развојем Партије у нашој средини са циљем 
да се боримо и сачувамо што смо за живота створили и у 
шта смо уградили себе. Такође, Николић је изнео да смо у 
политичким приступима били сувише тихи и недовољно 
агресивни у односу на друге, а да основно решење у кризи 
треба тражити у развоју индустрије кроз мала и средња 
предузећа и запошљавање младих.

У даљој расправи, на основу понуђених извештаја о 
протеклом раду, учествовали су: Еуген Рац, Јован Анђелков, 
Љиљана Лукић, Стеван Ромаков, Јулишка Јакшин, Златица 
Барт и Божидар Достанић.

Кроз дискусију, изнето је да нас је још увек недовољно 
у редовима Партије (до августа око 1.200 чланова), да 
још нисмо добили довољно поверења од пензионера, и 
да недовољно сарађујемо са Општинским удружењем 

пензионера које до сада одбија сарадњу. Не надграђују се 
методи за утицај на шире чланство, од одговорних органа 
власти често су пензионери и ова популација апострофирани 
као чиниоци кризних ситуација. Зашто? Пензионере су 
производиле све претходне власти које су у својим мандатима 
запошљавали своје чланство, а сада, криза треба да се ломи 
преко пензионера.

Члан ГО СПС Сремска Митровица Илија Милиновић 
посебно је захвалио на до сада израженој сарадњи ПУПС-а и 
СПС-а на нивоу Града, уз напомену да је деловањем ПУПС-а 
у Граду, створена велика наклоност према овој популацији, и 
да ће у наредном раду СПС наставити са коректним односом 
према ГО ПУПС-а Града.

Председник ПО ПУПС-а Мирослав Р. Шпановић нагласио 
је да се морамо додатно борити за стицање угледа и поверења 
код свих пензионера јер, чињеница је, да већи део пензионера 
није у нашим редовима, а тиме и наши захтеви према 
органима власти теже пролазе иако данас имамо стабилну 
коалицију у односу на друге Партије. И поред изнетих 
слабости, Градски одбор Сремске Митровице један је међу 
најбољима у Покрајини, што је и ова Скупштина потврдила.

На основу припремљених предлога од стране Градског 
одбора ПУПС-а Сремске Митровице за органе Градске 
организације присутни су једногласно изабрали:

- за председника Градског одбора, Бошка Николића; 
- за потпредседнике Градског одбора: Душана Врговића, 

Мирка Драгојловића и Стевана Ромакова;
- за сталне чланове Градског одбора: Недељка Терзића, 

Зденку Петковић, Невенку Брзак, Еугена Раца, Божидара 
Стевовића, Ранку Радуловић, Љубицу Михаљевић и Предрага 
Радовановића;

- за чланове Надзорног одбора: Златицу Барт, Милорада 
Станишића и Бору Крстића;

- за чланове Дисциплинске комисије: Божидара 
Достанића, Слободана Милетића и Светозара Петковића.

У име новоизабраних чланова у органе Градске 
организације захвалио је новоизабрани председник Бошко 
Николић. ■              М. Драгојловић

Избори у градској организацији ПУПС-а Сремска Митровица

Интензивирати рад према масовности

Општински одбор ПУПС-а Сремски Карловци је 10.  
9. 2014.  одржао Изборну скупштину општинске 

организације на којој су као гости били присутни Милан 
Кораћ, народни посланик и потпредседник ПУПС-а, 
Мирослав Шпановић, потпредседник ПУПС-а и председник 
Покрајинског одбора ПУПС-а и Јелисавета Вељковић, 
народни посланик.

У припреми ове скупштине учествовао је Крум 
Васев, потпредседник извршног одбора. За председника 
Општинског одбора ПУПС-а једногласно је изабрана Данка 
Миљевић, досадашњи председник, а за потпредседнике 
изабрани су Иван Бељански и Љубомир Станић. Извршен је 

избор дисциплинске комисије и надзорног одбора.
На скупштини је оцењено да је ПУПС у Сремским 

Карловцима својим деловањем допринео великом успеху 
партије на ванредним парламентарним изборима у марту 
2014. Иако је формиран актив младих и актив жена, оцена 
је да се могло и боље радити на терену и са чланством 
ПУПС-а и са симпатизерима, те да се активности ПУПС-а 
у наредном периоду морају одвијати у континуитету, а не 
само у предизборном и изборном периоду.

На скупштини је изражена једногласна подршка 
новоизабраном руководству партије у политичком деловању 
у условима сложене економске ситуације у земљи.■

Данка Миљевић

Избори у општинској организацији ПУПС-а у
Сремским Карловцима
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У Градској организацији ПУПС-а 
у Зрењанину, дана 25. 9. 2014. 

године одржана је редовна Изборна 
скупштина Градског одбора ПУПС 
Зрењанин. Скупштини су, поред 
делегата ПУПС-а, присуствовали 
председник Покрајинског одбора 
ПУПС Мирослав Шпановић, 
посланик у Народној скупштини РС и 
потпредседник ПУПС-а Милан Кораћ, 
председник Актива жена Војводине 
и посланик у Народној скупштини 
Јелисавета Вељковић и члан Извршног 
одбора Главног одбора Ненад Шалетић.

Скупу су присуствовали и 
представници коалиционих партнера, 
председници Градског одбора СПС 
Жељко Малушић и ЈС Љубомир Путић, 
који су истакли одличну сарадњу 
и значај ПУПС-а у предизборној 
коалицији и изразили жељу да и у 
наредним изборима наша коалиција 

наступа заједнички. Поменутој 
Скупштини присуствовао је и начелник 
Средњобанатског управног округа 
Душан Шијан који је истакао значај 
наше две коалиције у преузимању и 
вршењу власти у Зрењанину.

Председник Градског удружења 
пензионера Љиља Петров истакла 
је узајамно деловање Удружења и 
Партије, важан допринос Партије у 
функционисању Удружења и добру 
сарадњу на свим нивоима. Чланови 
Партије се учлањују у удружење 
пензионера и дају допринос у 
активностима за остваривање циљева 
удружења.

На Изборној скупштини ПУПС-а 
потврђен је мандат руководећим 
кадровима Градског одбора ПУПС, 
тако да су поново изабрани и то, за 
председника, Славко Шућуровић, 
а за потпредседнике: Станко 

Благојевић, Владимир Миланковић и 
Мила Тешин.

Скупштина је оценила да је 
у претходном периоду Градска 
организација остварила изванредне 
резултате. Сходно томе утврђени су 
задаци за наредни период које ће нови 
Градски одбор учинити оперативним 
према плану рада. 

О актуелној политичкој ситуацији, 
нарочито о смањивању пензија, 
детаљно су говорили господа 
Шпановић и Кораћ и појаснили разлоге 
и услове наше подршке Влади Србије. 
Наше руководство, схватајући тежину 
ситуације, нерадо али прихвата мере 
Владе као начин изласка из тренутне 
кризе.

Тражимо да Влада одговорно 
испрати приходну и трошковну страну 
буџета. ■          Станко Благојевић

Саопштење за штампу са Изборне скупштне Градске 
организације ПУПС Зрењанин

Врбас
Након убедљиве победе 

коалиције са СНС-
ом на челу, општинска власт 
у Пећинцима је лако и брзо 
формирана. Као коалициони 
партнер са два одборника, 
ОО ПУПС-а Пећинци 
преузео је део одговорности у 
општинским органима управе.

Са временске дистанце од 
шест месеци, закључак је да је 
политичка ситуација стабилна, 
а новоформирани органи 
управе ефикасни и успесни. 
Решавају се текућа питања 
и изналазе најбоља решења 
у најкраћим временским 
роковима.

Да је општина Пећинци 
препозната од стране страних 
инвеститора као озбиљан 
и сигуран партнер доказје 
и долазак нових страних 
фирми на нашу територију. 
Најпознатије међу њима су 
немачка компанија Доктор 
Еткер (Dr. Оеtker) и швајцарска 
компанија Сика.

Из свега тога се лако да 
закључити да је рад ПУПС-а на 
територији општине Пећинци 
плодоносан. Седнице ОО 
ПУПС-а се редовно одржавају, 
а члановима се излази у сусрет 
на све расположиве начине. 
Понекад је и само тачна и 
права информација велика 
помоћ. Интензивно се ради 
на проверама и реведирању 
спискова чланства, редовно 
одржавају састанци Месних 
организација.

У изборној години, пуној 
активности и турбуленција, ОО 
ПУПС-а Пећинци се показао 
као храбар и реалан. Направили 
смо добру процену политичког 
расположења становништва 
и донели праву одлуку о 
коалиционом партнеру. Успех 
је евидентан. Као резутат 
тога, можемо лако и тихо да 
упловимо у мирну политичку 
јесен. ■

Ј. Ћ.

Пећиначки информатор

Дана 27. 9. 2014. у 11 сати у сали СУБНОР-а, 
у улици Саве Ковачевића бр. 94, одржана је 

III изборна скупштина ПУПС-а Врбас. Од позвана 74 
делегата присуствовало је 62. Од гостију у име СПС-а 
били су присутни: председница Скупштине општине 
и народни посланик Републике Србије Марјана 
Мараш, затим  Милорад Радојевић, председник 
Извршног одбора  и Бојан Периз, секретар. У име ЈС 
били су председник Извршног одбора Дамир Иванић 
и потпредседница Савка Ешан. Такође били су и 
Милован Перуновић, представник СУБНОР-а, в.д. 
Мирко Тадић из Општинског удружења пензионера, 
као и господин Марић из Општинског удружења 
инвалида.

Седници су присуствовалии председник 
Покрајинског одбора, потпредседник ПУПС-а и 
покрајински посланик Мирослав Шпановић, затим 
потпредседник и посланик Скупштине Србије Милан 
Кораћ и члан Извршног одбора Милена Жарковић. 

На III изборној седници једногласно је изабран 
досадашњи председник Општинске организације 
ПУПС-а Данило Мараш. ■  О. П.

Саопштење за штампу са Изборне скупштне Градске 
Зрењанин

председника, Славко Шућуровић, 
а за потпредседнике: Станко 

буџета. ■          Станко Благојевић

Врбас

БОЉЕ СЕ ДРЖЕ ПЕНЗИЈЕ ОД ПЕНЗИОНЕРА - НЕ МЕЊАЈУ СЕ ГОДИНАМА!

буџета. ■          



ДРУГА ИЗБОРНА СЕДНИЦА 
ПОКРАЈИНСКОГ ОДБОРА ПУПС-а

ЗА ВОЈВОДИНУ

Добродошли у Нови Сад: Председник ПУПС-а Милан Кркобабић
и председница Актива младих ГО ПУПС-а Наташа Мидић

Председник ПУПС-а Милан Кркобабић
са представницима Покрајинског одбора

и Градског одбора Нови Сад

У наредном четворогодишњем мандату једногласно су 
изабрани сви чланови председништва

Покрајинског одбора ПУПС-а на челу са председником
Мирославом Р. Шпановићем



Градски – Општински одбор _______________________________________________

ПРИСТУПНИЦА
Желим да постанем члан Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС)

Име и презиме ______________________________________________________

Датум и место рођења _______________________________________________

ЈМБГ _________________________   бр. л. к. ____________________________

Поштански број и место _____________________________________________

Контакт телефон ________________________ е-маил _____________________

Општински одбори ПУПС Војводине

ПЕНЗИОНЕРИ СРБИЈЕ - У
ЈЕДИНИТЕ СЕ!

1 НОВИ САД   НИКОЛИЋ ТИХОМИР   063/570-229 
2 СУБОТИЦА   МАРИЋ МАРКО   060/545-4535 
3 БАЧКА ТОПОЛА  ИЛИЋ МИЛОРАД   063/876-5398
4 МАЛИ ИЂОШ   ШОЉАГА ДЕЈАН   063/596-226
5 СОМБОР   ЕРЕМИЋ ЈАСМИНА   064/222-3643 
6 АПАТИН   СТОЈЧИЋ УРОШ   064/462-9380 
7 ОЏАЦИ   ПОПОВИЋ СЛОБОДАН  064/598-0041 
8 КУЛА    КОВАЧЕВИЋ СРЕТЕН   064/244-0873 
9 СРБОБРАН   НИЋИН ДРАГУТИН   062/195-3387 
10 БАЧ    КОНДИЋ СТАНКО   063/766-1748 
11 БЕЧЕЈ    ГОБЕЛИЋ МИЛИЦА   064/646-3879 
12 ВРБАС    МАРАШ ДАНИЛО   061/618-9804 
13 БАЧКА ПАЛАНКА  ЈОВИЋ БОРИСЛАВ   064/507-1504
14 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  ЧИНЧУРАК ЈАН   063/851-1380 
15 ЖАБАЉ   ВИСЛАВСКИ МИЛИЦА   064/252-1724 
16 ТИТЕЛ    МИТРИЋ ВОЈО   065/559-0704 
17 ТЕМЕРИН   ЗОРИЋ МИРКО   062/590-121 
18 КАЊИЖА    
19 СЕНТА    МАНГА МИХАЉ   062/857-8998 
20 АДА    ТОТ ШАНДОР    063/851-5767
21 ЗРЕЊАНИН   ШУЋУРОВИЋ СЛАВКО  063/842-6270 
22 НОВИ БЕЧЕЈ   ЂОКИЋ МИЛОРАД   069/100-6013 
23 НОВА ЦРЊА   УЗБРДОВ ДРАГОЉУБ   064/461-6004 
24 СЕЧАЊ   ШАРЕНАЦ ДУШАН   061/201-1950
25 КИКИНДА   КЕЧА НЕЂО    060/321-4582
26 ЖИТИШТЕ   РИСТИЋ ИРЕНА   064/990-2565
27 ЧОКА    МУТУЦ ЈОВАН    060/155-4143
28 НОВИ КНЕЖЕВАЦ  ВАШТАГ ЈОЖЕФ   063/801-7183
29 ПАНЧЕВО   ШАЛЕТИЋ НЕНАД   064/840-8267
30 ПЛАНДИШТЕ   МИКУЛИЋ ГОРАН   063/713-4291
31 ОПОВО   ТЕРЗИЋ ДРАГО   063/812-7319
32 КОВАЧИЦА   ФОРГИЋ ДРАГА   064/429-0281
33 КОВИН    МАЛАЈМАРЕ ВАСИЛИЈЕ  064/179-2781
34 АЛИБУНАР   ЋИРИЋ ДАНИЛО   013/641-208
35 ВРШАЦ   ЂУРКОВИЋ МИРКО   060/083-6025
36 БЕЛА ЦРКВА    РУСОВАН ВЕРОЉУБ   013/851-449
37 БЕОЧИН   ИВАНОВИЋ СТЕВАН   063/519-271
38 СР. КАРЛОВЦИ   МИЉЕВИЋ ДАНКА   063/744-3536
39 СР. МИТРОВИЦА  НИКОЛИЋ БОШКО   065/262-5125
40 ШИД    ВИДИЋ НИКОЛА   063/626-394
41 ИРИГ    ПЕЈИЋ ЂОРЂЕ   063/733-2448
42 РУМА    ВАСЕВ КРУМ    063/119-9290
43 СТАРА ПАЗОВА  ГАШИЋ ЗДЕНКО   063/164-0759
44 ИНЂИЈА   РАДЕНОВИЋ ЉУБОМИР  063/501-205
45 ПЕЋИНЦИ   ЋИРИЋ ЈОВАН   065/552-2560
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