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’’Пензије су економска, а не соци-
јална категорија. Пензионери су 
своје пензије сами стекли и нико не 
сме да их доведе у ситуацију да се 
осећају социјалним случајевима! 
То нису формална питања, то је пи-
тање обезбеђивања егзистенције 
огромном броју грађана, готово пи-
тање физичког опстанка милион-
ске популације.’’

Др Јован Кркобабић

Реч уредника

ТРЕБА ГЛЕДАТИ НАПРЕД, ЗНАЈУЋИ ДА БУДУЋНОСТ 
ПРИПАДА ОНИМА КОЈИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ЊУ

Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) је основана 10. маја 
2005. године као општенародни покрет чији је циљ заштита основних 
права пензионера, али и других грађана, која су, у првој деценији 21. 
века нарушена. За нешто више од шест година око ове идеје се окупило 
неколико стотина хиљада чланова, што представља фактор који се не 
сме и не може игнорисати. ПУПС има јасну визију да се могу остварити 
циљеви који воде ка просперитету друштвене заједнице и побољшању 
положаја сваког појединца у њој, уз чврсто опредељење за демократске 
принципе. 

Зато што страх, паника, стрес, многобројна питања, брига за личну егзи-
стенцију и егзистенцију млађих чланова породице, нажалост, такође 
зависе од пензија. Свесни смо да репрезентујемо нашу Партију и да 
грађани и бирачи ПУПС виде кроз нас, наше понашање и активности, 
што нас обавезује на још квалитетнији и бољи рад у периоду који нам 
предстоји. 

Приближавају се републички, покрајински и градски избори. Треба 
радити на омасовљењу и изборним припремама, поготово у основним 
организацијама. Проблема има много.  Осим проблема у економији, за-
пошљавању, финансирању, проблеми су изражени и у комуналној де-
латности, инфраструктури, здравственој заштити, школству, привреди, 
пољопривреди, као и у раду градских служби. Због свега овога ми мо-
рамо повести снажну акцију, како на омасовљењу Партије, тако и на 
освешћењу грађана и предочавању начина на који би се ти проблеми 
могли решити. 

У ПУПС-у има много људи из разних области, са великим радним и 
животним искуством, који могу понудити корисна решења за постојеће 
проблеме. Придруживањем нових чланова и симпатизера ПУПС-а, же-
лимо да побољшамо животну и материјалну егзистенцију чланова дру-
штва, што је неопходна потреба. 

Др Драган Мунитлак
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ПУПС ЈЕ ИСПУНИО ОБЕЋАЊА
 
ПУПС је на челу са др Јованом Кркобабићем и посланичком 
групом, коју предводи народни посланик Момо Чолаковић, 
остварио све што је обећао: ванредно повећање пензије од 
14,3%; корекцију најнижих пензија два пута годишње; редовно 
усклађивање пензија по закону; једнократну социјалну помоћ 
за све пензионере који примају мање од 30.000 динара месечно; 
бесплатан превоз за све грађане старије од 65 година; накнаду 
породиљског одсуства од 65-100% износа плате. 

На иницијативу ПУПС-а, Законом о пензијском и инвалидском 
осигурању прописано је да раст пензија прати раст плата у 
јавном сектору. На иницијативу ПУПС-а, припремљен је и пред-
стављен Нацрт Закона о социјалном предузетништву за запо-
шљавање најугроженијих категорија људи са тржишта рада.

ПУПС – БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Партија уједињених пензионера Србије је политичка, самостална и добровољна организација 
чији су основни циљеви и делатности усмерени на: заштиту Уставом и законом утврђених 
права пензионера и свих социјално угрожених грађана; побољшање њиховог материјалног и 
социјалног положаја и њиховог достојанства у друштву; опоравак и стабилан развој националне 
економије на принципима тржишне привреде; заштиту права запослених; изградњу правне 
државе на демократским основама и владавини права; потпуну и равноправну здравствену 
заштиту грађана; усавршавање система образовања, науке, културе, уметности и спорта, 
доступних свима; заштиту личне и имовинске сигурности грађана и унапређивање сарадње 
са суседним и другим државама и међународним организацијама на равноправним основама. 

поштење, част, истину, морал, 
одговорност, социјалну правду 

и социјално уређено друштво, 
солидарност и хуманост. 

КАДА КАЖЕМО ПУПС МИСЛИМО НА:

Момо Чолаковић,
потпредседник ПУПС-а и 

народни посланик

16.12. 2011. ГОДИНЕ СВИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА 
УПЛАЋЕНО ЈЕ КОМПЛЕТНО ДУГОВАЊЕ ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 
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ГРАДСКИ ОДБОР
ПУПС-а НОВИ САД
Организован је на целој територији градске 
заједнице Нови Сад, у 46 месних заједница, у 
којима су конституисани месни одбори, схо-
дно Статуту Партије. Конституисан је Актив 
жена и Актив омладине који раде у складу са 
Статутом и својим програмима.

Бројне активности Градског одбора ПУПС-а 
Нови Сад, крунисане су одржавањем цен-
тралне Трибине ПУПС-а у Мастер центру Но-
восадског сајма (10.10.2011).
Трибини је присуствовало око 1.500 учесника, 
руководство Партије и председник др Јован 
Кркобабић. 

Основна порукa Трибине била је да 
ће плате и пензије расти у истом проценту, 
а тај модел повећања ће се задржати и у 
наредним годинама, ако ПУПС буде у власти. 

Обећање потпредседника Владе Републике 
Србије др Јована Кркобабића садржано у 
слогану ’’плате и пензије деле исту судбину’’ 
остварено је. ’’И остаће тако, све док ПУПС 
партиципира у власти’’, каже наш председник 
др Јован Кркобабић, ’’Ту компромиса нема, ту 
модалитета нема, ту разговора нема!!’’.

Председник Градског одбора ПУПС-а, Тихомир 
Николић, излагање је усмерио на успешно ос-
тварене резултате бројних активности ПУПС-а 

и заложио се за програм који подразумева 
борбу за: модеран и савремен Нови Сад, жи-

вот достојан сваког човека, сигурнију буду-
ћност коју смо досадашњим радом заслужили, 
веће пензије и боље плате, бољу здравствену 
и социјалну заштиту, брже запошљавање мла-
дих и већа права радника, бесплатно шко-
ловање, лечење и бањска рехабилитација, 
ниже цене комуналних услуга за пензионере 
и социјално угрожене грађане, равномеран 
развој инфраструктуре приградских насеља 
и градског подручја, бржу легализацију обје-
ката и смањења такси, ревизију сумњивих и 
неуспешних приватизација и поништавање 
купопродајних уговора приватизованих пре-
дузећа која не раде, већу безбедност за све 
– посебно за школе и обданишта, повраћај 
имовине која је изграђена из средстава ПИО 
Фонда, уплату доприноса држави и Фонду 
ПИО од стране послодаваца и ефикаснију 
контролу плаћања.

 

 

Тихомир Николић,
председник Градског одбора Новог Сада

Мирослав Шпановић, потпредседник ПУПС-а и 
председник ПО, др Јован Кркобабић, Тихомир 

Николић и Бора Ковачевић, потпредседник 
ПУПС-а (здесна на лево)

На централној Трибини 
истакнуто је да НЕЋЕМО:

Социјални геноцид; корупцију; да будемо 
грађани другог реда; милостињу и пуко 
преживљавање; беду и сиромаштво; скупо 
лечење и школарине; незапосленост и не-
извесност младих; распродају бања, ле-
чилишта, рехабилитационих центара и све-
га онога што је изграђено из Фонда ПИО; 
дрогу на улицама, школама и било где; 
одлазак младих и школованих из земље; 
да прихватимо да је старост постала казна; 
пљачкашку приватизацију и бестидно оти-
мање и богаћење појединаца, и  лажна обе-
ћања као и празне приче пред изборе. 
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Партија уједињених пензионера Србије – ПУПС у свакодневном, па и  политичком жаргону, 
је обично синоним генерације трећег доба – пензионера. То је статистички и површно 
посматрано тачно, али гледајући животно – ПУПС је политичка снага са значајним потен-
цијалом за будућност Србије. 
Пођимо најпре од тумачења термина пензионер. Обично је то потцењивачко име, 
заборављајући да је то садашњи вишедеценијским радом заслужени статус некадашњих 
лекара, инжењера, академика, научника, генерала, сељака, економиста, радника, занат-
лија, уметника, судија, спортиста, естрадних звезда, ветеринара, професора, учитеља, 
васпитача, привредника, политичара, војника, полицајаца, адвоката... Сви они су изучили 
и знају предмет који нема ниједан факултет, ниједан дипломирани студент, а то је ИС-
КУСТВО. У светској историји и цивилизацији ником није пало на памет да потцењује умеће, 
снагу, визионарство једног Мао Це – Тунга који је био на челу најмногољудније земље 
Кине, а Шарл де Гол, председник Француске и Конрад Аденауер, канцелар Немачке, та-
кође, су били изузетно успешни политичари у тешким временима својих земаља. Свима је 
заједничко успех и знање, и то у веома позним годинама. 
Да наставимо свакодневницом. 
Пензионери су у садашњим тешким тренуцима економске кризе значајан фактор стабилности 
земље. Да подсетимо: готово 80% пензија се врати држави кроз уредну уплату комуналних 
услуга, струје, телефона, хране и осталог. Зна се – нема уреднијег платише од пензионера, 
а када се узме у обзир да се ради о око 1,6 милиона пензионера, онда је та снага стабилности 
за респект. Практично, пензионерке и пензионери који су поштено заслужили своје пензије 
радећи 35, односно 40 година, настављају и на овај начин да развијају и чувају своју до-
мовину. 
Надаље, општепознато је, да пензионерске породице издржавају још 2-3 члана уже и 
шире породице (студенте, ученике, незапослене...). Званична државна статистика је 
констатовала да је 45% становништва тзв. неактивно становништво – без прихода, без 
могућности материјалног стварања. Признаћете, велики део ове популације, углавном 
млађе генерације, издржава се и опстаје захваљујући старијој генерацији – пензионерима. 
У Војводини 91% пензионера издржава бар два члана породице. 
Практично, живот је одувек повезивао младу генерацију са искуством и обрнуто. 
’’Млада генерација је стрела, а старија лук’’, ова мисао Џона Штајбека, америчког 
писца – нобеловца, на фин начин даје једну од најзначајнијих програмских активности 
ПУПС-а – борбу за будућност младе генерације која је темељ просперитета Србије. Ко може 
са већом надом и доследније да жели да млади успеју у животу и да имају лепу и сигурну 
будућност од њихових бака и дека?
Нема политичке партије која искреније жели просперитет младој генерацији од ПУПС-а, јер 
тако види будућност земље Србије! Не каже узалуд народ да се унуци највише воле. Отуда 
није чудо да ПУПС у својим редовима има све више младих. 
’’Младост треба да иде својим путем, али путокази неће шкодити’’, рекла је Перл Бак, 
америчка књижевница и добитница Нобелове награде. Обе мисли америчких нобеловаца 
упућују на значај споја искуства и младости на шта упућују активности ПУПС-а. 
Право је време да млади имају интерес и поверење да гласају за ПУПС и да буду његови 
чланови, а да пензонери дају глас за ’’своју’’ партију која их најбоље разуме и потпуно 
подржава. 
Наравно, политичка активност ПУПС-а, о судбини редовних и реалних пензија, ће и даље 
бити у жижи, као брига за спој заслуженог минулог рада и будућности, у којој мора бити 
места за младе уз помоћ искуства старије генерације. 
Активности ПУПС-а за социјалну правду као да се резимирају у мисли руског књижевног 
великана Достојевског: ’’Будимо пре свега добри, затим поштени а после: не забо-
рављајмо једни друге.’’
У ствари, ПУПС (Партију уједињених пензионера Србије) можемо посматрати у радно-
акционом смислу под називом: Просперитет Удруженог Потенцијала Србије. 

Радомир Чубрановић
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АКТИВ ОМЛАДИНЕ – 150 АКТИВНИХ ЧЛАНОВА

Препознавши у ПУПС-у политички покрет који изнад свега промовише социјални патриотизам, 
омладина је 23.09.2011. године, на свом првом окупљању и званично основала Актив 
омладине ПУПС-а Новог Сада. Изабрано је и руководство на чијем челу се налазе Наташа 
Мидић, студент и Александар Јовановић, иначе и до тада активни чланови ПУПС-а.
Актив омладине ПУПС-а већ сада има више од 150 активних чланова, што представља велики 
почетни потенцијал, да се млади ангажују за давање правих одговора на тешка питања, а све 
зарад решавања своје егзистенције и егистенције старијих чланова породице.

 
Први јавни наступ у име Актива омладине ПУПС-а имала 
је председница Актива Наташа Мидић 10.10.2011. 
године на Трибини ПУПС-а одржаној у Мастер центру, 
где је својим краћим говором подржала Програм 
странке, али и представила планове Актива младих за 
будуће деловање кроз:

- Промоцију Програма партије и унапређење
  инфраструктуре странке; 
- Иницирање да образовање и здравство буду
  некомерцијалне категорије; 
- Креирање социјалног амбијента који омогућава
  запошљавање и самозапошљавање младих;
- Едуковање младих у циљу унапређивања раније
  стечених знања и вештина које ће помоћи у бржем
  запошљавању; 
- Промоцију породичног система вредности.   

О ВАСПИТАЊУ
(поучна прича са простора Војводине)

Богати сељак одлучи да једног дана своје старе родитеље, који су му створили имање, кућу 
и салаш, смести у шупу.
Тамо им је из дрвеног тањира доносио храну све док једном није приметио свог сина да 
ножићем нешто теше. ’’Шта радиш то сине?’’ ’’Ето, правим дрвени тањир. Кад порастем и ја 
ћу тебе сместити у шупу као ти бабу и деду.’’.
Истог момента, богати сељак је вратио своје родитеље у кућу. 

Народ каже: Ко не поштује старост – неће имати младост. 

 Одабрао и прибележио: Р. Чубрановић

РАЗМЕНА ИСКУСТАВА АКТИВА МЛАДИХ

Представници Актива омладине ПУПС-а Нови Сад и секретар Актива Александар Јовановић, 
посетили су Актив омладине у Нишу, на њихов позив и председника Градског одбора ПУПС-а 
Ниш Милорада Стошића, а поводом прославе двогодишњице Актива младих и том приликом, 
поред младих из Ниша, упознали и представнике Актива младих из Београда и Крушевца. 
 

Наташа Мидић,
председница Актива

омладине ГО Нови Сад
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АКТИВ ЖЕНА – ЗА СОЦИЈАЛНУ И ХУМАНУ ПРАВДУ
Сваки дан проводе у активностима да сле-
дећи дан буде бољи. Инспирише их борба за 
немоћне, слабе и понижене. Верују да ће сма-
њити беду и сиромаштво. Знају, стање се мења 
и побољшава, али не онако брзо како би оне 
то хтеле. У борби за бољу социјалну државу 
своју мисију у ПУПС-у сматрају као начин жив-
љења, као обавезу да помогну слабима, и да 
заштите нејаке. За обе мисије потребно је, пре 
свега, чисто срце. 
Иако су у свему до сада успеле, и свему 
удахнуле душу, не треба сумњати да ће се 
изборити и за ПРОГРАМ АКТИВА ЖЕНА, на 
челу са председницом Миленом Жарковић, 
у којем предлажу:
 

- Да заживи закон да сваки трећи посланик буде жена; 
- Да жене имају право на бесплатан градски превоз са 60 година старости; 
- Да жене које су на одржавању трудноће добијају пуну плату током одржавања трудноће,
  јер ’’Труднице носе нашу будућност.’’;
- Пуне плате за породиље које су у радном односу; 
- 50% од просечне плате за породиље које нису у радном односу. 

ИСКОРИСТИ ШАНСУ: КОМПЈУТЕРИ НИСУ БАУК
ПУПС има иницијативу да сви старији од 65 година, ако желе могу да похађају курс за 
коришћење рачунара. Улазница за курс би била чланска карта ПУПС-а. 

ЗДРАВЉЕ, ПРЕ СВЕГА
Полазећи од програмских начела ПУПС о социјалној правди, посебно о праведнијој социјалној 
заштити старије генерације нашег друштва, посебно пензионера, Градски одбор ПУПС Новог 
Сада ће се кроз институције система у граду Новом Саду, Покрајини Војводини и Републици 
Србији преко својих представника залагати за: 
- Промену законских прописа о здравственој заштити у циљу обезбеђивања потпуно 
бесплатне здравствене заштите за пензионере са малим пензијама, социјално угрожене и 
децу, укидање партиципације за прегледе код изабраног лекара у примарној здравственој 
заштити за прегледе специјалиста и дијагностичка испитивања, за лечење у стационарним 
установама за лекове и друге здравствене услуге;
- Организованије службе здравствене заштите на свим нивоима (примарна, секундарна и 
терцијална здравствена заштита) тако да се укине чекање или сведе на разумну меру и 
медицинску толеранцију. Старије генерације чешће болују него млађе и започињање њиховог 
лечења супротно је захтевима савремене медицине, те се оне морају раније дијагностиковати 
и започети лечење;
- Савремену здравствену заштиту може пружити савремено обучен кадар, у одговарајућем 
простору и са модерном опремом. Треба развијати свест код наших грађана, али и код органа 
власти који воде здравствену политику, да само здрав човек може бити високопродукитван 
стваралац у друштву. Зато је потребно ову делатност третирати као производну и за њу 
издвајати више средстава да би се могао обезбедити потребан стручни кадар, простор и 
опрема. 
ПУПС се залаже да у програмској оријентацији треба предност дати превентивној здравственој 
заштити јер је то јефтинија инвестиција у здравље и хуманији однос према пацијентима: 
бесплатна вакцинација против масовних незаразних болести, организовање превентивних 
систематских прегледа ради раног откривања болести, здравствено-васпитни рад са ста-
новништвом и др. 

Др Петар Мудринић
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Изјава

Прихватам Програм и Статут и приступам 
ПАРТИЈИ УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ              

Презиме, очево име, име 

ЈМБГ

Датум и место рођења

Завршена школа/факулет

Занимање

Назив предузећа/установе

Место и адреса становања

Кућни и мобилни телефон

E – mail адреса

Изјављујем да нисам члан друге политичке странке

                                                             Потпис

  1) Тихомир Николић, председник ГО ПУПС Нови Сад;
  2) Павле Хаџић, потпредседник ГО ПУПС Нови Сад и
      председник МО ’’Дунав’’;
  3) Милорад Мијић, потпредседник ГО ПУПС Нови Сад
      и председник МО ’’Буковац’’;
  4) Милена Жарковић, секретар ГО ПУПС Нови Сад;
  5) Недељко Гредо, потпредседник ГО ПУПС Нови Сад; 
  6) Мирко Митровић, председник МО ’’Каћ’’;
  7) Милутин Игњатић, председник МО ’’Будисава’’;
  8) Анка Ћопић, председник МО ’’Руменка’’;
  9) Димитрије Ђорђевић, председник МО ’’Југовићево’’;
10) Драгиша Радовић, председник МО ’’Бошко Буха’’;
11) Радомир Сладоје, председник МО ’’Сремска
      Каменица’’;
12) Миодраг Бадњаревић, председник МО ’’Лиман 3’’;
13) Јела Карлаш, председник МО ’’Футог’’;
14) Сава Погуберовић, председник МО ’’Лединци’’;
15) Живица Крстин, председник МО ’’Ветерник’’;
16) Душан Стојановски, председник МО ’’Подбара’’;
17) Радивоје Зорић, председник МО ’’Степановићево’’;
18) Драгослав Марковић, председник МО
      ’’Петроварадин’’;
19) Милан Шицар, председник МО ’’Житни трг’’;
20) Стоја Петровић, председник МО ’’Прва војвођанска
      бригада’’;
21) Олга Ковач, председник МО ’’Народних хероја’’;
22) Милан Чубрило, председник МО ’’Бистрица’’;
23) Даринка Дрезгић, председник МО ’’Вера Павловић’’;
24) Зоран Дражић, председник МО ’’Детелинара’’;
25) Бранка Бујиша, председник МО ’’Клиса’’;

26) Славица Панић, председник МО ’’Никола Тесла’’;
27) Мирољуб Цекић, председник МО ’’Јужни Телеп’’;
28) Живорад Арсић, председник МО ’’Братство - 
      Телеп’’;
29) Љубинка Боричић, председник МО ’’Раднички’’;
30) Драган Мискин, председник МО ’’Гаврило
      Принцип’’;
31) Добросав Тодоровић, председник МО ’’Сава
      Ковачевић’’;
32) Војин Родић, члан ГО ПУПС Нови Сад;
33) Станко Шушњар, члан ГО ПУПС Нови Сад;
34) Сава Гуљпа, повереник МО ’’Салајка’’;
35) Олга Бланарик Шаде, повереник МО ’’7. јули’’;
36) Бошко Плачков, повереник МО ’’Слана бара’’;
37) Васа Марин, повереник МО ’’Омладински покрет’’;
38) Илија Јуришић, повереник МО ’’Ковиљ’’;
39) Мирослав Кашанин, повереник МО ’’Стари
      Лединци’’;
40) Владимир Чагоревић, повереник МО ’’Иво Андрић’’;
41) Драгица Зелембаба, бирани члан ГО;
42) Даница Ковачевић, бирани члан ГО;
43) Живорад Максимовић, бирани члан ГО;
44) Радослав Пенезић, бирани члан ГО;
45) Драган Мунитлак, бирани члан ГО;
46) Милорад Петковић, бирани члан ГО;
47) Момо Чолаковић, бирани члан ГО;
48) Петар Мудринић, члан ГО по функцији;
49) Милан Кораћ, члан ГО по функцији;
50) Славко Радић, члан ГО по функцији;
51) Мирослав Р. Шпановић, члан ГО по функцији.

ГРАДСКИ ОДБОР ПУПС-а, НОВИ САД, ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 17/IV, ТЕЛ. 021 539 885, e-mail: pups@sbb.rs


