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Председник ПУПС-а, потпредседник Владе
Србије и министар рада, запошљавања и
социјалне политике др Јован Кркобабић је
у разговору са делегацијом Међународног
монетарног фонда (ММФ) рекао да треба
охрабрити сваки потез који доприноси стварању
амбијента за ново запошљавање. Председник
Кркобабић је предочио да је припремљена
радна верзија Закона о раду и да се очекује
да се предлог овог закона нађе пред народним
посланицима до краја ове године. У делу разговора који се односио на стање
система Пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) разматрана су евентуална
унапређења у даљем функционисању овог великог система. Председник
Кркобабић је аргументовано и чврсто указао на све ефекте реформи ПИО из
2011. године као и степен уштеда које су до сада дале резултате.
Зузана Мургасова, која предводи мисију ММФ-а, је, на крају разговора,
изразила задовољство спремношћу за дијалог као и захвалност Кркобабићу
на прецизно предоченој слици потеза који се тичу реформи у овим доменима.
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ПУПС - ПАРТИЈА ЗА НОВО ДОБА
Поштовани,
модерно доба које, људима доноси мноштво бенефита, с друге стране
им додаје све више орочених обавеза, мноштво егзистенцијалних брига
за себе и своје, и сталних стресова, због чега већина данас најмање
времена посвећује себи.
Искуство и знање старијих и нови млађи кадар пун ентузијазма –
права су покретачка снага ПУПС. То доприноси свакако и високи
проценат повећања броја чланова у односу на претходни период. Ваше
је право и обавеза да себи и својима желите најбоље, придружите нам
се да испуњавамо Ваше и наше егзистенцијалне бриге и обавезе.
Аутор:
ПУПС ће и даље водити своју битку за егзистенцију свих људи и то ће
Драган Мунитлак
чинити тако снажно на најбољи, најквалитетнији и најефикаснији начин
заувек посвећен достизању изврсности и извесности. И то се никада
неће променити. Придружите нам се за бољи живот и оптимизам – управо оно најдрагоценије,
ослобођени од страха, а испуњени љубави, милосрђем, добротом и вером. Најтеже обољење је
када човек, нема пријатеља, када падне у депресију. Најважније је здравље и квалитет људи који нас
окружују. Ми смо у ПУПС- у као једна породица и трудимо се да тако буде.
Ствари се код нас и у свету мењају из дана у дан, и једино што би било решење јесте оспособити
људе у Србији да брзо размишљају и да се још брже прилагођавају различитим ситуацијама. За то
нам је потребно више искусних, паметних и отворених људи на битним друштвеним позицијама. Тада
пензионере не би прозивали да су „ највећи терет српског друштва “. Јер, 1,7 милиона пензионера
заиста није криво што је Пензиони фонд празан и што се пензије сваког месеца са скоро пола износа
дотирају из државног буџета. Нису криви ни што се пензије финансирају из текућих средстава, јер
су они у току радног века издвајали новац за пензиони допринос који је неко давно потрошио. Нема
њихове кривице ни у томе што многе газде и фирме годинама не уплаћују пензионе доприносе а
држава им то толерише и дозвољава.
Најбоље би било да се Пензиони фонд трансформише у ограничени инвестициони фонд који
би капитал обезбедио продајом или издавањем имовине и тако се постепено одвајао од државне
касе....Шта се сада може урадити док се економска ситуација драстично не промени? Уништили смо
индустрију и људи који су некада имали посао једноставно су „ побегли “, не зато што су хтели, већ
зато што избора нису имали. Нову индустрију нисмо створили. Па нису пензионери криви за мали
број запослених, нити што се пензије финансирају из текућих средстава. Ми чак више не можемо ни
подизати старосну границу јер смо то већ учинили до максимума претходним реформама пензионог
система.
Све су пензионери преживели, преживеће и ово. Ни једна држава у свету није укинула пензије,
па неће моћи ни наша шта год да буде. Нека се власт фокусира, а чини ми се и да чини на повећање
БДП-а и отварање нових радних места, на јачање привреде, па ће онда и проблем пензија бити мањи
и лакше ће се решавати.Треба да кажемо да резултати постигнути у праћењу економских токова и
куповне моћи динара, са нивелисањем пензија, после избора 2008 године, те изгласавањем новог
закона о пензијама, донели су сасвим лепе резултате нарочито у почетку, а све захваљујући нашим
представницима у Скупштини.
Неопходна је одлука, укључите се у рад ПУПС, да заједно решавамо нагомилане егзистенцијалне
проблеме – имате пријатеља!
Срдачан поздрав
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БОГАТИЈИ СМО ЗА 1000 НОВИХ ЧЛАНОВА
Стара изрека говори да човек целог
живота нешто чека,
а чекање и нада
није ништа друго него очајавање.
Зато су мудри људи
проповедали ништа не чекати, прихватити се посла
и решавати своју
судбину.
Градски
одбор
ПУПС-а
је у
Аутор: Тихомир Николић
складу са програмом Партије утврдио и дефинисао програмске задатке у свом плану и акционим програмом прецизирао реализацију. У том циљу
овогодишњу тзв. летњу паузу искористили
смо веома ефективно и добро организовали
на плану омасовљавања Партије. Великом
броју наше градске организације придружило се више од хиљаду нових чланова за
последња три месеца, којима честитамо приступ и захваљујемо на томе што верују у наш
програм и идеје које заступамо. Поносни смо
на рад градског и месних одбора, а посебно на
рад наших тимова и аниматора који су доследно представили програм ПУПС-а и градског
одбора и на тај начин придобили поверење
нових чланова. Број чланова константно расте, а тиме и наше уверење да ћемо заједно
успешније доћи до циљева за које се залажемо, јер са масовношћу јача и наша снага
и ауторитет. Интензивно настављамо програм
организационо-акцијске активности и јачамо
потенцијал знајући да нас чекају многе неизвесности и изазови око решавања системских
питања реформом ПИО фонда и будућих избора. Не смемо дозволити да кризни период и

буџетски дефицит додатно угрози социјално
најугроженији слој нашег друштва. Вредности које смо стекли у материјалном смислу су
резултат наше генерације, а наша генерација
је стваралачка што нам даје за право да се
боримо против оних који су опљачкали и
присвојили тековине претходних генерација.
Активно подржавамо и придружујемо се
свим мерама наше владе у борби против криминала и тражимо да се врати опљачкано.
Много је проблема. Поред обезбеђења посла,
корупције и пљачке имовине, људе највише
муче услови рада, откази с посла, рад на
црно, неуплаћивање доприноса, једном речи
израбљивање радне снаге, као да живимо у
робовласничком друштву.
Наше намере су да свим угроженим помогнемо у границама могућности. Имамо
доста стручних пензионера који желе да се
ангажују и дају допринос користећи сопствено време за опште добро. Захваљујући таквом
ангажовању и јединству градског одбора, постигнут је и овај резултат који с поносом истичемо и радујемо се томе, јер верујемо да се
тиме многи не могу похвалити. У прилог овоме
истичемо да смо, са извесним закашњењем,
ипак извршили обећање које смо нашем председнику др Јовану Кркобабићу дали када нам
је ставио у задатак акцију коју смо привели
крају и таквим темпом настављамо даље.
Наш акционо-оперативни програм је
конципиран тако да поред свих области, у први план ставља животне проблеме
свих грађана, не само пензионера. Желимо директан приступ и разговор, зато молимо све оне који хоће да нам се обрате
нека то и учине позивом на број: 021/539885 или моб.: 063/570-229 или на e mail:
pupsgons@gmail.com

НАЈСТАРИЈИ И НАЈМЛАЂИ НАШ ЧЛАН СА ИСТИМ ХТЕЊИМА
Јека Тривалић је 25. јула прославила 99. рођендан. Госпођа Јека
не само да је најстарија у Будисави него и међу чланством Градске
организације ПУПС- а Нови Сад. С друге стране, Милош Митровић
је 25. септембра постао пунолетан и најмлађи је члан Партије
часних намера.
Разлика у годинама је, дакле, огромна, и мало ко би могао на први
поглед да закључи да бака и момак имају нечег заједничког. Њих
двоје, међутим, уверени су да ПУПС једнако брине о најстаријим
и најмлађим грађанима. Зато су и приступили Партији решени да
скупа допринесу савладавању бројних проблема.
А када се удруже искуство и енергија, нема те препреке која их
може спутати у остварењу жељеног плана...
Милена Жарковић

Јека Тривалић
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Одјек наше активности на увећању броја чланова градске организације

ОТВОРЕНО О СВИМ ПИТАЊИМА
броја пензионера изазвало веома позитивне реакције у којима сам
препознала да би појединци желели да буду, примера ради позвани
у позориште, да присуствују промоцији нове књиге, трибини
или отварању неке манифестације, али и разговору о питањима
корупције, криминала, дроге, уличног насиља, разбојништва и сл.
Дакле, није све пензија. Нешто од тога је и живот, са ове или оне
стране границе.
Међутим, један број пензионера, једноставно није хтео ни да
чује, ни за једну партију, јер како тврде, никоме више ништа не
верују.
На примедбе о наводном непостојању програма рада ПУПС-а
на градском нивоу, осећала сам да сам прозвана, па сам истицала
да Градски одбор има свој план рада који се углавном спроводи, да
је он у појединим месним одборима дао веома добре резултате, да
се одговорно и вредно ради на терену, али да се може, и више, и
брже, и боље. То уствари значи да ће и задаци из програма ПУПС-а
бити до краја реализовани јер ми верујемо да то можемо. Нисам
заборавила да напоменем и да је свака добра идеја упућена нашој
Партији од стране пензионера, симпатизера, другова, комшија,
пријатеља и сваког појединца, без обзира из које политичке партије
долази, и да ли је пензионер или не, прихватљива и добродошла,
ако је у интересу нашег заједничког, стабилног и сигурног напретка.
И враћам се на почетак приче, коју уместо закључка, завршавам
податком да је неколико активиста, и неколико чланова месних
одбора, за непуна два месеца у нашу Партију учланило више од
1.000 нових чланова. Ово је посебно значајно за наш будући рад
јер, већи број чланова обезбеђује Партији много више власти,
а самим тим и могућност већег утицаја на доношење одлука на
свим нивоима државног одлучивања. Истовремено, то показује,
да су наши суграђани ПУПС препознали као озбиљну политичку
опцију, а његов програм, као борбу за лепши и квалитетнији
живот пензионера, незапослених, младих, трудница, социјално
угрожених, сиромашних, инвалидних и других категорија
становништва, које се налазе у стању социјалне потребе, као
мисију која траје.

Извршавајући обавезе из договора о потреби омасовљавања
организације ПУПС-а у свим месним одборима на територији Града,
била сам ових дана, као активисткиња, у могућности да разговарам
са великим бројем пензионера и да сазнам шта пензионери мисле
о ПУПС-у, и да ли имају жељу да постану чланови наше Партије. У
опуштеном разговору запазила сам да се пензионери не жале,
већина, на године, болест или самоћу, али да им тешко пада
немаштина и сиромаштво, а још теже губитак наде да ће бити боље.
Пензије су мале, веле они, а неће се ни повећавати: хлеб скуп,
пијаца скупа, скуп живот. Расту трошкови за струју, грејање, расту
цене у продавницама, а пензије мирују. Нико не може да очекује ни
да ће бити боље од повећања пензија од 0,5 посто.
У кратким разговорима, сазнајем да постоји и страх од реформе
ПИО фонда, која се припрема и која је неизбежна. Пензионери
слуте да се не припрема ништа добро за њих, и знају, да овако
мали број запослених не може издржавати армију незапослених,
социјално угрожених, расељених и др. и истичу да, ако је реформа
неопходна, нека је буде, али никако не на штету најсиромашнијих.
Тешка времена и стезање каиша пензионерима нису непознате
одреднице, али мисле да се чешће и редовније мора разговарати
о томе у месним организацијама, у удружењима пензионера, у
клубовима пензионера – међу својима, и давати предлози који
ће, кроз осмишљени рад, руководствао уважавати и настојати да
свако појединачно питање реши на одговарајући начин.
Било је добронамерних критика од појединих саговорника у
смислу да је потребно чешће присуство ПУПС- а у медијима, чешћи
контакти са бирачима и разговор о свим виталним питањима на
терену.
Наставила сам, наравно, причу која ће нашој Партији обезбедити
већи број чланова, и нагласила да сваки члан, уколико то жели,
може активно учествовати у раду наше Партије и решавању питања
која се односе на свакодневни живот. Према програму Партије,
пензионери и не могу остати на маргини друштвених збивања као
усамљене јединке, изгубљене у простору и времену, већ их треба
укључити у активна друштвена збивања и максимално уважавати
њихову стручност, професионалност и искуство. Ово је код једног

Вида Остојић

Резултати наше прве анкете

ПЕНЗИОНЕРИ НЕЧЛАНОВИ НИСУ ДОВОЉНО
ИНФОРМИСАНИ О ПУПС-у
Од јануара до маја ове године урађена је анкета међу пензионерима града Новог Сада. То је прва политичка анкета, спроведена
сопственим снагама, и без хонорара. Анкету су спровели чланови меснох одбора, са вођењем координатора градског
одбора Новог Сада. У анкети је учествовао 2071 пензионер, а да при том нису чланови ПУПС- а.
Основно питање у упитнику, поред других 13, било је:
Зашто се чланови Удружења пензионера, и остали пензионери, учлањују у друге политичке странке, а не у ПУПС?
Одговор на постављено питање гласи:
43% испитаника је одговорило да не зна, или се није изјаснило.
29% се изјаснило, да је у питању интерес.
28% је одговорило: касно основани, или лош програм.
Детаљном анализом датих одговора може се закључити следеће:
•
Пензионери нису довољно информисани о ПУПС- у, или нису заинтересовани.
•
Забрињава одговор да је у питању интерес друге врсте, а не интерес очувања пензија и социјалне заштите.
•
Чињеница је да смо касно основани, али нема оправдања за лош програм.
Одговор на сва три ова закључка треба тражити у новим истраживањима. Треба успоставити много чвршћу везу са базом.
Можда би питање, у некој следећој анкети, требало бити:
Да ли сте спремни, и како, да штитите своје пензије?
Констатација да пензионери нису довољно информисани, пада на душу политичким организаторима, менаџерима и
руководиоцима. За „лош програм“, треба спровести ново истраживање међу чланством и прихватити предлоге који су у
интересу побољшања програма.
Трећина чланова види други интерес, мимо очувања пензија, као оправдање чланства у другим странкама. То је проблем
економско-социјалне политике и он се може решити ако што више пензионера приступи ПУПС-у, те се на тај начин добије
више власти, па самим тим и утицаја на скупштинско одлучивање.
Као закључак би се могло рећи:
Више рада у бази, мање непотизма, више правде (партија часних намера), увести правило један члан - једна
функција, већи притисак на државне органе за повраћај имовине фонда ПИО. И на крају, врло је важно на ПУПС
гледати као институцију која нас обезбеђију и штити, а не као на институцију од које се треба нешто „огребати“.
Др Радослав Пенезић
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СРБИ ИЗ РУМУНИЈЕ – ДРАГИ ГОСТИ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
Домаћини у Скупштини Града су показали бројне слике и поклоне које је Нови Сад до сада од многих делегација добио на поклон. Гости су имали прилике да уђу и виде кабинет председника
Скупштине Града, као и друге сале.
Мирослав Илић је у име Града Огњану Крстићу и Савезу Срба у
Румунији даривао слику, а Крстић је узвратио захвалницама Савеза Срба и бројним издањима и књигама за градоначелника Новог
Сада Милоша Вучевића и за председника Скупштине Града проф.
др Синишу Севића.
Пријатна атмосфера преселила се у студио РТВ-а где је
снимљена емисија „Додати живот годинама“. Било је дивних прича,
песама, музике и игара...
Традиционална погача и со, као српска добродошлица, дочекали су драге госте испред просторија Удружења пензионера Града
Новог Сада. Пре почетка заједничке приредбе у име домаћина Драгица Зелембаба је Огњану Крстићу и Савезу Срба, као и Весни
Чолаковић предала пригодне поклоне и повељу Удружења.
Огњан Крстић је у име Савеза Срба уручио захвалнице за Мома
Чолаковића, председника Удружења, Драгици Зелембаби, секретару Удружења и Радомиру Чубрановићу, нашем новинару. У
образложењу захвалница пише: „У знак признања и захвалности за

Од 18. до 20. октобра на позив Удружења пензионера Града Новог Сада у Новом Саду боравило је 30 Срба из румунског Баната - из
Српског Семартона, родног места мајке Доситеја Обрадовића - Круне. Драге госте предводили су Огњан Крстић, председник Савеза
Срба у Румунији – Темишвар и Весна Чолаковић, председник КУД-а
„Круна“ из Српског Семартона.
- Ово је узвратна посета наших драгих пријатеља из Савеза Срба
након наше посете у јуну када су чланови Удружења пензионера
Града Новог Сада, представници нашег КУД-а „Исидор Бајић“ и ученици и учитељице новосадске основне школе „Коста Трифковић“
посетили Темишвар, Чаково (родно место Доститеја Обрадвића)
и Српски Семартон – рекла нам је Драгица Зелембаба, секретар Удружења пензионера Града Новог Сада. - Ово је практично
реализација другог дела Пројекта међугенерацијске и прекограничне сарадње „Дај ми руку“ који је финансијски подржао Град
Нови Сада, као и Влада Војводине. Склопили су се лепи елементи
ове посете наших земљака из дијаспоре: Нови Сад и Темишвар су
градови побратими, сусреле су се и наступиле у културно-уметничком програму три генерације, отворили су се нови видици дубље и
квалитетније сарадње и дата је нова, животна димензија сарадње с
земљацима из дијаспоре.

Поклони за дуго сећање

Банатско коло гостију

Заједничко коло са дружења

изузетан допринос развоју српско-румунских пријатељских односа“. Иначе, до реализације Пројекта „Дај ми руку“ дошло је управо
на предлог новинара Чубрановића који са земљацима у Румунији
одржава братске односе још од 1971. године на чему су му посебно
захвалили Огњан Крстић и Драгица Зелембаба.
Кулминација емоција била је на заједничкој приредби где су
наступили домаћини из КУД-а „Исидор Бајић“ мини представом
и ученици из школе „Коста Трифкоић“, а потом жене из Српског
Семартона питким народним причама, а потом музичари и фолклор предивним песмама и играма из Баната и Шумадије које су
награђене дуготрајним френетичним аплаузом препуне сале.
Дружење је настављено заједничком свечаном вечером у хотелу „Путник“. Домаћини су, у име великог пријатеља дијаспоре - издавачке куће „Прометеј“ из Новог Сада, предали свим гостима по лепу
књигу „Нови Сад који волим “ као посебан фото водич кроз највећи
војвођански град.
Последњи дан боравка - недељу, 20. октобра - драги гости провели су обилазећи вечите Сремске Карловце, посебно
Патријаршијски двор који је госте опчинио дивним и веома вредним верским експонатима и Саборну цркву Св. Николе, уз све
пратеће информације из историје Сремских Карловаца, и друге
објекте. Умор је превазиђен у лепом амбијенту Клуба пензионера
Сремских Карловаца уз кафу и домаће вино.
Боравак Новом Саду завршен је обиласком Петроварадинске
тврђаве уз искрен поздрав и загрљај пријатеља свих генерација и
обећање испод познатог петроварадинског сата: „Видимо се опет што пре!“
Радомир Чубрановић

- Веома ми је драго што је започета ова сарадња јер је у старту показала многе потенцијале, посебно када је реч генерацији
тзв. „трећег доба“ где ми у Румунији и у Савезу Срба не дајемо такву институцијално-организациону пажњу као што је то случај у
Удружењу пензионера Града Новог Сада -, истакао је Огњан Крстић,
председник Савеза Срба у Румунији. - У оквиру тога, веома нам је
значајна и међугенерацијска активност којој ћемо убудуће посветити већу пажњу. Веома смо задовољни посетом и постигнутим
резулатима и већ смо оквирно договорили будућу сарадњу на
трајним основама.
Домаћини, Удружење пензионера Града Новог Сада, на челу
са председником Момом Чолаковићем, народним послаником
(оправдано одсутним) пружили су и организовали топло и срдачно
гостопримство земљацима из Румуније:
Најпре, пријем у Скупштини Града Новог Сада. То је био посебан
доживљај јер су гости имали част да седе у Великој сали где иначе
заседају одборници новосадског парламента. Драге госте примили
су: Мирослав Илић, заменик председника Скупштине Града Новог Сада и Тихомир Николић, председник ГО ПУПС-а, одборник и
специјални саветник за социјална питања градоначелника.
Мирослав Илић је уз добродошлицу госте упознао са историјом
Новог Сада, али и са актуелним напорима градске власти да се сачува политички и културни идентитет нашег народа.
Тихомир Николић је истакао да пензионери Новог Сада
Пројектом „Дај ми руку“ допринесе афирмацији српске заједнице
у региону, што је за сваку похвалу и да ће Град и даље подржавати овакве и сличне пројекте који негују пријатељство са Србима из
дијаспоре.
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ВЕСТИ ИЗ МЕСНИХ ОДБОРА

ЕВИДЕНТНА Ј
5 Месни одбор „Народни хероји“
Постигнути су добри резултати на
учлањавању. Успешно учешће на изборима за Савет месне заједнице, где
су изабрана два наша члана. Добри
потенцијални услови за масовност.
Рад на побољшању организације
и оспособљавању месног одбора за веће омасовљавање Месне
организације, припреми састанака
месног одбора и трибине.

1 Месни одбор „Соња Маринковић“
Новоизабрани председник и Месни одбор ПУПС-а, обећао је бројне
активности: учлањен је велики
број нових чланова у редове наше
Партије. Организована су предавања
о хипертензији, питкој води, школи
рачунара и разним рекреативним
програмима. Наставља се са акцијом
омасовљавања Месне организације.

Драган Ивановић

Олга Ковач
2 Месни одбор „Острво“
Ради на организовању трибина и
тематских расправа у циљу промовисања Партије. Месни одбор је
место за повезивање људи и идеја,
наставља са акцијом омасовљавања
и припремом наредних састанака у
месној организацији.

Радослав Трмчић
Бранка Бујиша

Јован Миљуш

3 Месни одбор „Футог“
Како је ПУПС једна од млађих политичких партија, велики је успех
формирање месног одбора. ПУПС
је препознат као Партија социјалне
правде и једна од најпоштенијихчасних партија у овој средини. Одбор
је за мање од две године испунио квоту по оперативном плану „минимум
више од 100“. У току је формирање
Актива омладине ПУПС као и Актива
жена. Активности ће усредсредити
на решавању комуналних проблема,
што бољој саобраћајној вези са градом, посебно на обезбеђењу правовремене квалитетније здравствене
заштите Футожана, где су проблеми у
порасту. Омасовљавање је приоритетан задатак.

6 Месни одбор „Клиса“
Месни одбор чине углавном жене, које
добро раде. Континуирано настављају
омасовљавање месне организације.
Траје акција прикупљања најнеопходнијих средстава за помоћ онима
који су сами и болесни. Раде интензивно на побољшању положаја социјално
угроженим у месној заједници. Припремају састанке и трибину месне
организације ПУПС- а. Сарађују са
осталим организацијама у месној
заједници на питању комуналне проблематике, путовања јавним градским
превозом итд.

7 Месни одбор „Омладински
покрет“
Недавно конституисан месни одбор
има квалитетан састав и добре услове за рад. Учлањено је доста нових
чланова, али може више и боље. Позитивна структура јер има доста младих чланова. Очекујемо много активности и добрих вести за наредни број
„Погледа”.

Далибор Тешендић

4 Месни одбор „Салајка“
Сваке среде у недељи има заједнички
састанак са удружењем пензионера и
договор о заједничком раду. ПУПС у
Салајци има велик број симпатизера.
Потребно је више залагања Одбора
да остваре још бољи резултати. Треба
јачати месну организацију ПУПС- а и
ширити њен утицај и ауторитет.

8 Месни одбор „Степановићево“
Месни одбор је у Клубу најбољих. Годинама учествује у раду савета месне заједнице и увек има добар резултат на изборима. Гласачи Степановићева знају да награде оне који највише доприносе
развоју места. ПУПС сам себи обезбеђује гласове својим радом и
резултатима рада.

Александар Нерер
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ЈЕ СВЕ ВЕЋА АКТИВНОСТ

Драгиша Радовић

Анка Ћопић

13 Месни одбор „Вера Павловић“
Проблеми са простором за окупљање
и рад пензионера. Постоји омања сала
у којој се одвијају све активности М
заједнице и свих партија. Тешко је организовати било какве активности и
садржаје, ( јер је време лимитирано на
1 час ) које би утицале на омасовљење
Партије и њен већи утицај у М
заједници. Истакли су се у акцији
прикупљања гардеробе за социјално
угрожене породице са више деце, где
је посебан допринос дала председница Даринка Дрезгић.

9 Месни одбор „Бошко Буха“
Месни одбор је међу првима формиран у Новом Саду. Увек учествује
у актуелним збивањима у градском
одбору и својој средини. Учешће на
изборима за савет месне заједнице
добар резултат, изабрана два наша
члана један у савет и један у надзорни
одбор. Увек даје подршку и предлоге
за решавање актуелних социјалних
питања: о бесплатном превозу свих
пензионера у градском саобраћају,
социјалној заштити за труднице,
породиље и мајке које не раде у борби
против „беле куге“, као и за помоћ пензионерима са најнижим примањима
добра сарадња са месним и градским
одбором удружења пензионера.

Ђурађ Митраковић

14 Месни одбор „Иво Андрић“
Личне контакте интензивирати, а састанке и трибине добро планирати и
увек са новим темама. Пружати помоћ
онемоћалима и инвалидима, ангажовати волонтере по могућности. Учинити све да удружења пензионера и
месни одбор ПУПС- а заједно сарађују.
Са чланством и њиховим проблемима
имати сталан контакт. Појачати активност на омасовљавању и планирању
наредних састанака.

10 Месни одбор „Руменка“
У клубу најбољих. МО ПУПС у МЗ Руменка формиран је одмах по оснивању
Партије. Председница Одбора је на тој
дужности од формирања МО која је
уједно и учествовала и у формирању
Партије. Одавно су прешли цифру од минимум 100 чланова. Увек препознатљиви
по учешћу на трибинима, конвенцијама
и митинзима. За себе, чланови МО
кажу да су задовољни организацијом и
досадашњим радом у решавању свакодневних проблема насеља: проширења
поште, канализације, градског превоза, запослења, киоска... Идеје им не
мањкају, и сигурни су да ће свој рад још
више унапредити. Верујмо им.

Радослав Милошевић

11 Месни одбор „Житни трг“
Добра сарадња са месним одбором
пензионера. У МО има доста младих
и образованих људи чиме се стварају
претпоставке да МО „Житни трг“ буде
једна од бољих месних организација.
Баве се животним питањима: о
социјално-економском положају пензионера и предстојећим активностима, плановима и акцијама у наредном
периоду. Неопходно више састанака
Месног одбора и плани-рање трибине.

Ружица Чађеновић

Милена Жарковић

Милан Лакић
12 Месни одбор „Сремска Каменица“
Помажу у решавању многих нагомиланих проблема грађана: водовод у Боцкама, проширења и асвалтирања улица, струја, канализација, пешачке стазе,
недовољан број аутобуских линија.
Сарадња на отварању клуба пензионера. Упис нових чланова ПУПС- а и разговор са грађанима на више пунктова
у Граду. На иницијативу МО акције
прикупљања гардеробе и достављања
социјално угроженим породицама
успешно обављана и даље траје. Брига
о најстаријим суграђанима. Актив жена
ГО ПУПС, питања правде и равноправности.

15 Месни одбор „Каћ“
Решавање актуелних проблема и
стварање услова за будућност. Увек
у врху табеле по броју чланства од
2007. године, па овамо сада већ
остварује пети минимум од 100 чланова за разлику од неких који су на
почетку тог минимума. Ангажовање
на комуналним питањима где је актуелна изградња канализације. Ради на
стварању сигурности путем програма
социјалне заштите стварањем политичке свести и убеђења да без учешћа
ПУПС- а на свим нивоима власти не
можемо доћи до изражаја и успешног
решавања проблема и испуњавања
права која нам припадају. Планирају
заједничка дружења, културне активности, помоћи у области здравствене
заштите итд.

16 Месни одбор „Бегеч“
Релативно млад Месни одбор. Усвајају оперативне планове и раде
на извршењу програмских задатака у акцији „минимум 100“. Имају
клуб пензионера и све услове за рад. Раде конкретне задатке да
„склоне“ децу и омладину са улица и спасу их порока који вребају
на сваком кораку. Да младе активирају у спортским и културним активностима јер постоје услови, празне и неискоришћене
просторије.
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22 Месни одбор „Гаврило Принцип“
(Ново насеље)
У клубу најбољих. Веома активан,
ажуран и квалитетан месни одбор.
Добро обавио све програмске активности. Припрема трибине је у току.
Заједничко учешће са МО Бистрица на отварању клуба пензионера.
Потенцијали обећавају још боље резултате.

17 Месни одбор „Кисач“
Млад месни одбор. Активно радио за
припрему избора. Пензионере информишу зашта се залаже ПУПС и какав је
његов Програм. У будуће би требало
да се кроз дружења пензионера и разне друге активности учврсти сарадња
између ПУПС и Удружења пензионера
треба укључити више младих људи,
планирати састанке месног одбора и
трибине.
Михал Гомбар

Живорад Арсић

Драган Мискин
23 Месни одбор „Раднички“ (Детелинара)
Добар резултат и учешће у претходним изборним активностима које
смо успешно обавили. Масовност
напредује и веома брзо очекујемо
извршење тог задатка.

18 Месни одбор „Братство-Телеп“
Остварили најбољи резултат на изборима за савет и надзорни одбор
у месној заједници где су изабрана
два наша члана један у савет и један
у надзорни одбор. Укључени су у све
акције месног удружења пензионера,
посебно у снабдевању животним намирницама по повољним ценама и
условима плаћања. Расположени су
и несебични да свима пруже помоћ.
Организују политичке трибине са тематским предавањима. Имају формиран Актив жена и Актив младих који
добро раде.

Љубинка Боричић
24 Месни одбор „Југовићево“ (Детелинара)
Недостаје тимски рад и сарадници на
терену да би што пре остварили задате циљеве. Појединачно ангажовање
никада није довољно. У целини досадашњи рад је солидан. Предсеник
Димитрије Ђорђевић је од оснивања
Партије на дужности Месног одбора и
још увек активно ради.

19 Месни одбор „Јужни Телеп“
Имају се чиме похвалити. Раде своје
редовне активности по програму
градског одбора. Учествују у организованом снабдевању пензионера животним намирницама. Узимају
учешће у свим договореним задацима и испуњавају их на време. Залажу
се са правом за решавање проблема
запошљавања младих чланова ПУПС.

Мирољуб Цекић

Димитрије Ђорђевић
25 Месни одбор „Будисава“
После дуже стагнације остварени су
завидни резултати захваљујући добрим и вредним сарадницима, а посебно Данијели Красић. Све честитке
за масовност, активност и организациону оспособљеност.

20 Месни одбор „Адице“
Месни одбор је активан и ажуран. Уврстили су се у клуб најбољих. Усвајају
и извршавају све постављене програмске задатке. Имају младе активисте који су незапослени. Недостаје
им сарадња са месним одбором
удружења пензионера. Предстоји им
планирање састанака месног одбора
и трибине ПУПС- а.

Милован Бадњаревић

Милутин Игњатић
26 Месни одбор „Видовданско
насеље“
Формиран и конституисан месни одбор који је веома добро стартзовао и
анимирао велики број активних људи.
Имају све услове и загарантован успех
у даљем раду.

21 Месни одбор „Бистрица“ (Ново
насеље)
У клубу најбољих. Месни одбор који
може послужити за пример многима
у сваком погледу, сваки задатак беспрекорно извршен. Добра сарадња
са осталим месним организацијама.
Очекује ускоро отварање клуба пензионера и нове успехе на организацију
трибине.

Милан Чубрило

Јелисавета Јагодић
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32 Месни oдбор “Лединци”
Стабилан и поуздан Месни одбор у
коме је Злата Врчинац преузела улогу председнице као досадашњи члан
Месног одбора, због пресељења
претходног председника Саве Погуберовића коме захваљујемо на досадашњем раду и постигнутим резултатима. Очекујемо позив за састанак
Месног одбора.

27 Месни одбор „Никола Тесла“
(Телеп)
Месни одбор добро ради. Испунили
досадашње задатке градског одбора
ПУПС- а. Имају заслужено место у клубу најбољих. План састанака и трибина са избором актуелних тема је у току.
Предстоји избор и начин могућности
сарадње са месним удружењем пензионера.

Снежана Недељковић

Златица Врчинац
33 Месни одбор “I Војвођанска бригада”
Месни одбор има квалитета за још
већи успех и рачунамо да ће далеко
премашити циљ акције „минимум 100”
до краја ове године. Веома су ангажовани на сарадњи са Удружењем
пензионера града Новог Сада и
развијању туризма на нивоу градске
Организације ПУПС-а. У току су припреме и организовање састанка Месног одбора.

28 Месни одбор „Ветерник“
Само још мало додатног напора и
тимски рад који ће омогућити бољи
пласман месног одбора. Постоје квалитетни чланови које треба додатно
мотивисати и укључити у конкретан
рад.

Живица Крстин

Перка Маринковић

29 Месни одбор „Буковац“
У односу на друге мсне одборе има
мање потенцијалне могућности, а
врхунски резултат у погледу масовности. Одличан рад и сарадња са месним
удружењем пензионера и заједничко
решавање многих питања о значаја за
живот у месној заједници.

34 Месни одбор “Подбара”
Избором нових кадрова на функције у
Месном одбору веома су побољшани
резултати рада и решавање проблема
у Месној заједници. Приоритетан је
састанак Месног одбора у проширеном саставу и још интензивнији рад
до краја године.

Милорад Мијић

Ангелина Зечевић
30 Месни одбор “Детелинара”
Месни одбор је изабран по мери свих
критеријума Партије. Много је квалитетних људи у Месној организацији
достојних поштовања, који ће до краја
године, верујемо у то, постићи завидне резултате. Састанак Месног одбора
у проширеном саставу је у завршној
фази припреме на коме ће обавезно
присуствовати чланови грдаског одбора. Ангажовањем а уз помоћ тимова за омасовљавање до краја године
биће добрих резултата.

35 Месни одбор “Дунав”
Месни одбор је некомплетан и још
увек није тимски организован. Потребан је хитан састанак Месног одбора
у проширеном саставу и кооптирање
потребних чланова са јасним конкретним задацима и усмерењем на рад у
складу са програмом Градског одбора.
Број чланова расте али веома успорено у односу на постојеће могућности.

Зоран Дражић

др Павле Хаџић
36 Месни обор “Лиман 3”
Требало би допунити Месни одбор и организовати састанке са
оспособљеним екипама за тимски
рад. Досадашњи рад председника је
квалитетан и рeзултати су добри. Придружили су се клубу најбољих али
могу надмашити тај ниво и то веома
брзо. Очекујемо ту пријатну вест као
и позив за састанак Месног одбора
на коме ћемо договорити и припрему
трибине.

31 Месни одбор “Стари Лединци”
Месни одбор је састстављен од вредних и одговорних људи који знају посао и увек су на висини задатка. Месна организација има оптималан број
чланова у односу на број могућих чланова. У току су припреме за састанак
Месног одбора.

Мирослав Кашанин

Миодраг Бадњаревић
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200 ПЕНЗИОНЕРА БЕСПЛАТНО У БАЊИ ВРДНИК

Задовољство путника прве групе

За срећан пут: Момо Чолаковић даје интервју за ТВ

У оквиру сталне бриге за пензионере, посебно за оне са најнижим пензијама, као и иницијативи на основу социјалног
Програма Удружења пензионера града Новог Сада и уз свесрдну подршку Градског одбора ПУПС-а, Градска управа за
социјалну заштиту Нови Сад финансијски је подржала социјални пројекат бесплатаног боравка за 200 пензионера Новог
Сада у бањи Врдник.
Право да конкуришу за бесплатан седмодневни боравак у бањи Врдник имали су сви пензионери Новог Сада чије су
пензије до 15.000 динара.
Удружење пензионера града Новог Сада је организовало све административне радње око пријема и обраде
документације заинтересованих пензионера. Такође, представници Удружења су организовали и пратњу сваке групе до
Врдника и назад.
Градска управа за социјалну заштиту је за ову активност из буџета укупно издвојила 2,8 милиона динара. Предвиђено је
да у бању Врдник иду укупно 4 групе од по 50 пензионера.
До закључења листа испраћене су две групе модерним, луксузним аутобусима. Одзив заинтересованих корисника био
је 100%.
Задовољним и захвалним путницима за бању Врдник срећан пут и пријатан боравак зажелили су Момо Чолаковић, народни посланик и председник Удружења пензионера града Новог Сада и Тихомир Николић, одборник Скупштине Града
Новог Сада и председник Градског одбора ПУПС-а – Нови Сад.
Р. Ч.

ПОЧЕЛА ОБУКА НА РАЧУНАРИМА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Удружење пензионера града Новог Сада својим члановима
нуди нове услуге у складу са потребама генерације трећег доба.
Све чешће информације везане за свакодневни живот, могу се наћи
само на сајтовима одређених институција. Пензионери су углавном
недовољно информатички оспособљени а вољни су да стичу нова
сазнања из домена интернет технологије.
Имајући то у виду градска Управа за социјалну и дечију заштиту прихватила и финансијски подржала програм основне инфор-

ИЗ УГЛА МЛАДИХ

матичке обуке за рад на рачунарима. Удружење пензионера ће
организовано спроводити обуку и оспособљавање пензионера у
својим просторијама, у Поштанској бр. 3. Цена курса је 2.000 динара у 2 рате.
Након сваког курса организујемо бесплатна вежбања у
просторијама удружења.
Пријаве за курс су на телефоне: 021/424-530 и 066/80-30-037
Драгица Зелембаба

ДА ЛИ ЈЕ СРАМОТА ПОСТАЛА ПОНОС?

Породица, као основна ћелија сваког здравог друштва, у потпуности је изгубила смисао. Родитељи који због бројних
пословних обавеза немају времена за децу, а деца су препуштена улици. Деца која одрастају у држави у којој се људи
хвале дебљином свог досијеа, у којој разне мафијаше називамо херојима, а културне и образоване људе омаловажавамо.
Живимо у времену у којем је срамота постала понос, па се у то име и параде организују. Да ли са запада, истока или севера,
али са неке стране стигао нам је тај талас који је све некако изврнуо наопако. Питам се – јесу ли криви они који су нам тај
талас послали или смо ипак криви ми који смо немо посматрали како нас потапа?
Питам се и шта се десило са нашим предивним градом, Српском Атином, престоницом Војводине. Већ се негде пуцало,
већ су неког убили, силовали, опљачкали. Малолетници у свему томе предњаче, па тако читамо о мачетама, пребијању
професора, иживљавању над вршњацима, животињама, одраслим људима, на улицама, утакмицама, трамвајима и
аутобусима, школама, парковима.
Омладина која је у потпуности статична, која у себи нема трунке амбиција и воље да било шта предузме, радије ћути и
трпи, него да нешто промени. А кажу да на нама свет остаје. Ако је тако, поред нас оваквих, неће ништа остати.
ПУПС је одавно своја врата широм отворио свим младим људима, свима нама који нисмо задовољни данашњим
друштвом и који хоћемо да га променимо. Многи од нас су се препознали у томе и зато наш Актив сваког дана броји све
више чланова. Ако ти је породица на првом месту, ако не подржаваш параде и разликујеш понос од срамоте, ако хоћеш
да учиш и напредујеш, ако желиш да радиш оно за шта си се школовао, ако сањаш о мирним улицама нашег града и
ако мислиш да си способан да урадиш нешто добро за себе и друге – придружи нам се! Подржи нас! Подржи омладину,
подржи своје интересе, подржи ПУПС! Јер, како кажу – онај који хоће, нађе начин. Онај који неће – нађе оправдање!
Наташа Мидић
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Шта су показали резултати мониторинга људских права старијих у Србији

НЕ МОЖЕ СЕ У ЕВРОПУ БЕЗ ПОШТОВАЊА СТАРИЈИХ
„Уколико Србија жели да постане пуноправна чланица Европске уније, у процесу реформе система социјалне заштите, она мора обезбедити доследно поштовање људских права корисника на резиденцијалном смештају, на шта се и обавезала обавезама преузетим по
међународним уговорима и споразумима“, један је од главних закључака Извештаја о мониторингу објављеног у публикацији „Обесправљени
из незнања“ Пројекта „За достојанственији живот старијих на резиденцијалном смештају“ који је реализовало београдско Удружење „Снага
пријатељства“ – Amity. Пројекат је финансирала Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру EIDHR програма.
Ево шта је уочено током мониторинга људских права старијих на резиденцијалном смештају у 20 установа социјалне заштите у Србији (15 приватних и 5 државних домова) у којима живи 1.610 корисника, као и посетама у 2 нерегистрована дома :
• Гаранције права корисника који се налазе у регистрованим установама социјалне заштите су недовољне, а у нерегистрованим домовима оне и не
постоје;
• Недоследно поштовање права старијих почиње већ у породици, а наставља се у установи услед недовољне упознатости и особља и старијих са
правима, недовољно обезбеђених механизама заштите и неразрађених стандарда квалитета неге и људских права старијих;
• У систему заштите се континуирано ускраћују права старијима да доносе сопствене одлуке, многи нису информисани нити подстакнути да
учествују, чак ни у државним домовима где су обезбеђени механизми учешћа, којих у приватним домовима и нема;
• Приватност корисника је хронично угрожена у готово свим установама;
• У највећем броју случајева, корисници домова не управљају сопственим финансијама;
• Постоје индиције да има насиља у неким установама и од установе и од других корисника али и од породице. Изгледа да се корисници успешније
штите од насиља у установи, него од породичног насиља, лакше га препознају и реагују;
• Основна здравствена заштита није у једнакој мери доступна корисницима приватних домова, као што је то случај са онима који живе у државним;
• Услови смештаја су веома различити и крећу се од одличних до прихватљивих. Примећена је пренасељеност како у појединим државним тако и
у собама неких од приватних домова. Приступачност особама са инвалидитетом није у довољној мери обезбеђена;
• Има и добрих запажања: постоје и домови са веома квалитетним условима смештаја, где има довољно простора за приватност и заједничких
просторија, и који нуде богате садржаје активности својим корисницима;
Резултати мониторинга су недвосмислено показали да гаранције људских права корисника на резиденцијалном смештају су недовољне и да стари
људи нису господари својих права у дому. Представљање Извештаја о мониторингу означио је почетак промоције имплементације међународних стандарда и процедура заштите људских права старијих и кампање подизања свести чиме би се потпуније заштитила људска права старијих у институцијама.
На представљању Извештаја о овом изузетно значајном Пројекту у Србији, који је реализован током јуна и јула ове године, говорили су: Бранкица
Јанковић, државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Жарко Шундерић, Тим за социјално укључивање и смањење
сиромаштва корисника дома пензионера – Владе Србије, Надежда Сатарић, Amity, Александра Милићевић Калашић, Amity и Тања Игњатовић, АЖЦ.
Радомир Чубрановић

Мини коментар

СТАРЕ НЕ ТРЕБА ТРЕТИРАТИ КАО
ПРОБЛЕМ

БАКО, ДА ЛИ ВАМ ТРЕБА НЕШТО?
Сећам се да сам, као дете, ово питање увек упућивао нашој
комшиници Бака Велинки кад сам полазио у дућан да мами купим неку кућну потрепштину. То је било свакодневно, као „добар
дан“. Ако бих случајно заборавио, мама би ме одмах послала да
само за бака Велинку нешто пазарим. Наравно, бака Велинка је
имала и „мандат“ да кад год је нешто треба да ме позове да је послушам као да сам њен унук. То је био део комшијског васпитања,
понашања, подразумевани „бон тон“ нашег заједничког дворишта... А данас?
Тако нешто, нажалост, данас се готово уопште не дешава! Реткост је чак постала нормално понашање да се комшије
поздрављају, а камоли да млади нешто помогну старијим
комшијама. Тешка времена, посебно економска, као да су нас
претворила у повучене егоисте који само гледају „своја посла“.
Последице: млади не само да не помажу, нити поштују
старије, већ их и не поздрављају... тако да су баке и деке постале „невидљиви“ за комшилук. Уосталом, само да подсетим на
догађај од пре неколико месеци у Новом Саду када је бака у згради на Лиману умрла у стану а да то нико од бројних комшија није
приметио док се из стана несретне покојнице није почео ширити
несносан смрад (!).
Нажалост, смрад егоизма, саможивости, неувиђајности, нехуманости, неваспитања, несавесности, некултуре, непоштовања
старих и даље је присутан, а треба само тако мало времена и добре воље да буде као некад: да се погледамо у очи, поздравимо и
повремнено приупитамо „Да ли Вам треба нешто?“ Јер, и млађе
комшије ће једног дана – остарити...
Као да смо заборавили давну пословицу: „Купуј прво комшију, па после кућу“.
Р. Чубрановић

ПУПС ће као и до сада, посебну пажњу посветити старима.
Ово, утолико пре што у држави има око милион и по становника
старијих од шездесет година. Живимо у друштву у којем је проценат учешћа најстаријих, у укупном броју становника,изузетно
велики.
Држава је доста учинила како би положај старих био бољи, сви
проблеми наравно нису решени, па ће надлежно министарство за рад,
запошљавање и социјалну политику на челу са др Јованом Кркобабић
посебну пажњу усмерити на најугроженије старије суграђане, то су
углавном сеоска, старачка, посебно самачка домаћинства.
Најмаргинализованије су жене у селу које после смрти супруга живе саме. Оне су најмање укључене у друштво и зато им је
потребна помоћ.
У Србији је у 482 општине успостављен систем функционисања
помоћи у кући. То није довољно, па ће већ следеће године, број
општина сигурно бити већи. Клубови и дневни центри за пензионере, знатно су побољшали квалитет живота најстаријих, а то значи да локалним самоуправама треба помоћи да отворе и прошире
овакав облик заштите.
Имамо 46 државних домова за старе, и 120 приватних, што
је довољно за збрињавање најстаријих. Држава ће помоћи да се
очувају ти објекти, како би догодине Међународни дан старих – 1.
октобар дочекали са још бољим резултатима.
У Новом Саду су у току припреме за отварање дневног центра
у Удружењу пензионера града Новог Сада, Поштанска број 3. Два
пројекта су прихватили и део средстава обезбедили Министарство
за рад, социјалну политику и запошљавање, као и Покрајински
секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију.
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Милена Жарковић

ДВА ПЕХАРА НА 6. ОЛИМПИЈАДИ
Удружење пензионера града Новог Сада учествовало је трећи
пут за редом на Олимпијади спорта, здравља и културе коју је
организовао Покрет трећег доба и Савез пензионера Србије у
Врњачкој Бањи од 30. септембра до 4. октобра. Покровитељ 6.
Олимпијаде, као и до сада, је др. Јован Кркобабић потпредседник
Владе Републике Србије и Министар рада, запошљавања и
социјалне политике.
Градска Управа за социјалну и дечију заштиту прихватила је
и финансијски подржала наш пројекат који промовише очување
физичког и менталног здравља старијих особа.
У предтакмичењу које је претходило одласку на 6. Олимпијаду,
од 150 наших чланова одабрано је 15 са најбољим резултатима
који су нас представљали у четири дисциплине: шах, пикадо,
штафета и фудбал.
Била нам је част и задовољство да се такмичимо и у веома
јакој конкуренцији од 143 екипе освојимо два трећа места у
дисциплинама шах и фудбал.
Председник Удружења, Момо Чолаковић, дочекао је екипу,
честитао победницима и истакао да је развијање и очување
спортског духа, тимског рада и побољшање квалитета живота
старијих особа оно што ово Удружење негује.
Такође, пројекат „Реци Хоп“ који је подржан од компаније НИС
и локалне заједнице, омогућио је формирање спортске секције
која ће почети да ради у новембру, тако да ћемо у побољшаним
условима моћи да се за следећу годину припремимо још боље.
Пензионери који још увек нису наши чланови, о услугама
и другим активностима могу се информисати у Удружењу
пензионера града Новог Сада, Поштанска 3, сваког радног дана
од 08,00- 12,00 часова или на нашем сајту www.udruzenje-penzionera-gns.net
Драгица Зелембаба

Хроника
Града

ПИСМО ГРАДСКОМ ОДБОРУ ПУПС-а
НОВОГ САДА
Поштоване колегинице и колеге,

овим путем желимо да вам се захвалимо што сте прихватиле да будете део нашег друштва. Прихватили сте нашу
иницијативу, а ми смо пожелеле да почнемо дружење са
вама, јер ви живите у већем граду, у Покрајини и ваша активност нас је подстакла да и ми кренемо вашим путем.
На нашу велику радост, позвале сте нас у госте. Провеле
смо два незаборавна дана. Памтићемо сваку вашу реч и осмех. Толико срдачности је било у свим вашим чланицама и
члановима, који су нас дочекали и који су учинили да нам
то дружење прође у најбољем расположењу. Да бисмо вам
вратиле део тога, позвале смо вас у посету, нама и нашем
граду Крушевцу. Желеле смо да и вама приредимо добро
дружење. То пријатељство, између вашег и нашег чланства,
а ми смо сви једна целина, трајаће дуго. Ово се неће овде
завршити. Ви сте наше другарице, спријатељиле смо се и
наставићемо у том духу. Верујемо да ће доћи до нових сусрета, а надамо се и неких радних састанака.
Желимо вам све најбоље у даљем раду. Заједно ћемо
успоставити контакте и са другим градовима у Србији.
Оваквим радом и дружењем, ојачаћемо, како Активе жена,
тако и цео ПУПС. Потрудимо се да нашим радом улепшамо треће доба.
Поздрављамо све наше партијске другарице и другове.
Ми из „Шаренграда“ поручујемо: „Тамо где се људи воле,
никад није мрак.“
Актив жена ПУПС- а - Крушевац
Председница, Госпава Беговић

Наш град прославио Дан ослобођења

НОВИ САД СЕ ЗАХВАЛИО СТВАРАОЦИМА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и председник Скупштине Града Новог Сада проф. др Синиша Севић уручили су 23.
октобра својим суграђанима-ствараоцима највиша градска признања: Октобарске награде и Новембарске повеље за 2013. годину
на свечаности у, препуној званица, Градској кући.
Октобарским наградама обележава се Дан ослобођења Новог Сада од фашизма 23. октобар 1944. године, а новембарским повељама
обележава се 9. новембар 1918. године када је српска војска ослободила Нови Сад и 25. новембар исте године када је донета одлука
о присаједињењу Војводине Србији.
Лауреати Октобарске награде, које се додељују као друштвено признање појединцима и колективима за изузетне резултате у
раду, су: проф. др Павле Будаков, редовни професор на катедри за патологију Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
за целокупан научноистраживачки и јавни рад и изузетне заслуге за развој здравствене, наставне и научне делатности и Центар за
превенцију девијантног понашања код младих “Таргет” - за дугогодишњи истрајни рад и деловање у борби против злостављања
младих и вршњачког насиља путем информационо-комуникационих технологија и постигнуте резултате у тој области.
Новемберске повеље, које се додељују као друштвено признање за изузетне резултате и достигнућа у области привреде,
друштвених и других делатности појединцима и колективима за изузетан допринос развоју Новог Сада, уручене су: Хаџи Зорану
Лазину, публицисти и дугогодишњем културном делатнику за дугогодишње деловање у култури Града Новог Сада, за допринос
истраживању личности и догађаја из српске књижевности, позоришта, историје и културе, посебно у проучавању живота и дела
Јована Стерије Поповића и Лазе Костића и Слободану Јовановићу, оснивачу Фондације „Марија Јовановић – ДЕТЕ“ и покретачу
иницијативе за доношење Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним
лицима, познатог као „Маријин закон“ за личне заслуге и изузетан допринос Фондације „Марија Јовановић – ДЕТЕ“ на постизању
општекорисног друштвеног циља у борби против педофилије и стварању услова за безбеднији и слободнији живот деце и омладине.
У оквиру обележавања Дана ослобођења Новог Сада од фашизма, Вучевић и Севић положили су венце на Спомен гробљу и на
споменик Новосадском партизанском одреду на Ченеју. Осим градоначелника и председника Скупштине Града, венце су положили
представници Војске Србије, чланови Градског одбора СУБНОР и делегација Резервних војних старешина.
Р. Чубрановић

Афоризам месеца:

Изем ти живот када је
крвни притисак већи од - пензије!
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