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Реч нашег председника       НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ
 ЗАМРЗАВАЊЕ ПЕНЗИЈА

  Потпредседник Владе Србије и лидер Партије 
уједињених пензионера Србије Јован Кркобабић 
најавио је да та странка, уколико буде део 
будуће владајуће коалиције, ни по коју цену 
неће дозволити да једна од антикризних мера 
буде умањивање или замрзавање пензија. „О 
замрзавању или умањивању пензија нема говора 
јер би то био почетак социјалног геноцида, 
будући да садашњи начин усклађивања пензија 

са зарадама у јавном сектору и растом бруто домаћег производа гарантује тек 
егзистенцијални минимум за пензионерску популацију“, истакао је Кркобабић.
   ПУПС ће, према његовим речима, уколико и надаље буде део владајуће 
коалиције инсистирати на минималним гаранцијама за заштиту стандарда 
пензионера и усклађивању пензија два пута годишње, у априлу и октобру.“Кад 
не бисмо били у позицији да директно и непосредно утичемо, кроз одлуке 
владе на та решења, ми бисмо из оне друге позиције организовали армију од 
милион седамстотина хиљада људи која не би дозволила замрзавање пензија. 
Не би нам требао други грађански рат, и не би нам требала друга катастрофа. 
Социјална катастрофа једног народа је најтежа и она се не сме дозволити ни 
по коју цену“, рекао је Кркобабић.

Уводник уредника
ХВАЛА НА ПОВЕРЕЊУ

   Емоције нас углавном покрећу. Осећање усамљености подстиче нас да тражимо 
друштво других, најчешће људи који нам јесу или ће нам бити емоционално важни. 
Сваки човек има избор: или ће се емоционално повезати са другом особом, или ће остати 
отуђен. Ослоњени једни на друге, лакше ћемо да “пливамо” до краја живота, дружећи се 
са особама сличних потреба и интересовања. 

   Највећи проблем старости је усамљеност, остарели нису ником потребни. Време још 
нико није победио, но, ми морамо да делујемо у сваком времену. Огледало није криво што 
нам је лице поружнило. Не можемо се ни времену препустити, као брзој реци, потопиће 
нас - однети. Ех, кад бисмо могли да успоримо време, мислим да бисмо сви били срећни. 

   Страх од смрти подстиче, да радимо, да не стајемо све док можемо. Тиме негујемо 
тело и душу и испуњавамо пензионерске дане. Губимо време размишљајући шта би било 
кад не бих умро. Нема дилеме, умрећемо. Треба живети весело и умрети тихо. Срећа је 
у мудрости. Трајно је оно што никад не напушта око и душу. Лепота је у оку посматрача.

   Срећу сами себи креирамо. Верујмо у себе, верујмо у људе ту око нас и коначно, 
верујмо да ћемо урадити оно што смо наумили. Јер, губитак смисла живота ствара многе 
непријатности, тегобе и угрожава душевно здравље. Смисао живота је темељ душевног 
здравља! Огромна је снага у доброти и љубави, јер живимо у времену кад су многи 
изгубили себе, нежност, емоције, поверење, … Љубав је корен свих закона. Треба стално 
мислити позитивно. 

Владати самим собом је највећа власт коју човек може да освоји.
   По структури наше Партије евидентно је да женски род доминира у целокупном 

чланству. Жене су човекова будућност. Мужа у кући не држе деца него женина мудрост. 
Не кажу джабе не стоји кућа на земљи, него на жени. Лепота жене није у одећи коју носи, 
фигури коју има или начину на који се чешља. Лепота жене се види у њеним очима, јер 
то су врата њеног срца, места где почива њена љубав. Велика срца воле, а мала траже 
да буду вољена.

   Хвала вам на поверењу, резултатима на изборима. Сада наше активности можемо 
усмерити ка трајним системским решењима која могу обезбедити да опстане државни 
пензиони фонд, у који смо целог радног века улагали, да усклађујемо раст пензија са 
растом плата у јавном сектору, редовну исплату пензија, … Ми нисмо “маторци” него 
родитељи, потребни смо једни другима, зато задржите ведрину духа и осмех на лицу. Од 
пресудне је важности научити се надати. Можда се неке ствари и позитивно промене, јер 
нове генерације доносе и нове обичаје. Верујемо, боље и напредније. 

Досадашњи цивилизацијски ток те наше наде п о д г р е в а!
Срдачно
                                                                                        Др Драган Мунитлак
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ДОК ЈЕ ПУПС-а БИЋЕ И ПЕНЗИЈА  
Момо Чолаковић, функционер Партије уједи-

њених пензионера Србије (ПУПС) и народни 
посланик  у Скупштини Републике Србије, у до-
садашњем и новом сазиву Скупштине, у оквиру 
разговора о месту ове Партије у условима насталим 
после избора, изразио је мишљење да ће нова 
влада која буде спремна да обезбеди реализацију 
програма ПУПС-а, уз бољу организацију државе, 
уз озбиљан правни систем, уз озбиљне гаранције 
да ће закони да се спроводе онако како су 
доношени и да субјективизма неће бити у мери у 
којој га је било, уз гаранцију да ће се системским 
мерама корупција и остале негативне појаве 
у друштву свести на минимум, имати подршку 
ПУПС-а и пуну сарадњу ове Партије. 

  ПУПС ће, као што је то и природно, инсистирати 
на неким позицијама у тој влади, како би могао да 
оствари своје програмске циљеве, али и на томе 
да се ставови и мишљења ове партије много више 
уважавају.

   Од сада, од нових избора, то може бити и 
оствариво и разумљиво, јер се са 44 посланика 
у Скупштини Србије снажније и делотворније 
може утицати на постизање доброг резултата у 
одлучивању и спровођењу програмских задатака  
Партије.

Да није избора, ниједна политичка партија у 
Србији, осим ПУПС-а, наглашава Чолаковић, не 
би се вероватно ни сетила пензионера у следећих 
неколико година, или би се можда нека и сетила, 
али само у негативном контексту, тражећи да 
се ионако мале пензије драстично смање или 
укину. Али, од тога неће бити ништа, јер смо у 
претходном мандату успели да донесемо нови 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању, 
којим је сачуван систем пензијско-инвалидског 

осигурања, којем држава гарантује сигурност. 
Пензија је сачувана као економска, а не социјална 
категорија. Пензионери су сигурни у примања 
својих принадлежности два пута месечно (10. и 25. 
у месецу), при чему ће се оне редовно усклађивати 
са растом плата у јавном сектору.

   Ово је изузетно значајно јер је општепознато 
да су пензионери у прошлости створили највећи 
део материјалних, духовних и културних добара 

ове земље. Према томе, нико нема право да 
доводи у питање њихов минули рад, раније 
уплаћен допринос и  законски оства-рено право на 
пензију. Нити има право, нити ће моћи да одлучује 
о смањивању, укидању, замрзавању или неком 
другом виду „неопходних мера“штедње које би се 
сигурно, најпре, одразиле на пензионере и њихова 
примања.

Момо Чолаковић

ПУПС НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
   На тек завршеним изборима Коалиција „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – 
Партија Уједињених Пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Социјалдемократска 
партија Србије (СДПС), остварила је веома добар изборни  резултат. Постигли смо да наш политички 
програм убудуће промовише и спроводи 44 посланика у Скупштини Србије, 12 посланика у Скупштини 
Војводине и 7 одборника у Скупштини града Новог Сада, и ушли у власт на свим нивоима. На сваком 
гласачком листићу, као што вам је познато, било је по неколико кандидата. Ваши гласови одлучили 
су да наши представници у власти буду:
– посланик у Скупштини Републике Србије из Новог Сада  Момо Чолаковић
– посланик у Скупштини АП Војводине из Новог Сада Мирослав Р. Шпановић
– одборник у Скупштини града Новог Сада Тихомир Николић

  Пред нашим посланицима и одборницима су озбиљни и јасни задаци који обавезују да се изборимо 
против глади, беде и сиромаштва, тражимо покретање привреде, фабрика, развој пољопривреде, 
нова запошљавања, раст БДП, рађање деце итд.
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 Господине Николићу, 
избори су завршени, па 
Вам овом приликом че-
ститамо и молимо Вас 
да  прокоментаришете 
успех који је коалиција 
остварила на локалном 
нивоу.
   – Хвала вам. Честитам 
и ја многобројним уче-
сницима у раду који је 
претходио овом успеху. 
Посебно честитам и 
захваљујем Изборном 
штабу Градског одбора 
ПУПС-а и свима из 

градске организације који су допринели да резултат 
на локалном нивоу испуни наша вишегодишња 
очекивања. Такође честитам и захваљујем коали-
ционим партнерима на уложеном труду и сарадњи 
коју смо имали у предизборној кампањи.
   Ово је још једна потврда да после сваког мукотрпног, 
добро организованог и позитивно усмереног рада 
следи успех, јер све наше активности вреднују 
се на крају бројем гласова. Коначни резултат је, 
свакако, успех свих нас зато што смо радили тимски 
и афирмативно представили наш програм бирачима 
чија је улога била пресудна.
   Нашем успеху допринео је и адекватан програм 
партије у целини, а посебно део о животним 
проблемима у оквиру градске заједнице, који смо 
конципирали према лошем економско-материјалном 
положају грађана и програмском решавању проблема. 
   Овом приликом се потврдила идеја ПУПС-а, и то 
прихватају сви из коалиције, о формирању снажног 
социјалдемократског блока који ће се борити за 
социјално одговорну државу и штитити све грађане 
чија су права угрожена, а социјално-материјални 
положај на ивици сиромаштва. –
Представите нам укратко Ваше виђење будућих 
обавеза.
   – Свестан сам додатних обавеза, али сам их прихватио 
и спреман сам да предано и одговорно радим за своје 
суграђане, за пензионере, а нарочито за социјално 
угрожене и обесправљене, у складу са програмом 
наше Партије. Политички ангажман је за мене частан, 
одговоран и објективно тежак посао, јер подразумева 
сталну изложеност суду јавности, подлеже критици, 
разним тензијама, страначком надметању, изазовима и 
одсуству спокојства. Међутим, већ сам рекао да ценим 
тимски рад, мишљења других и став моје партије, те 
се могу ослонити и на знање, искуство и тумачење 
тимова које имамо или ћемо имати из бројних области, 
јер располажемо вредним, креативним и искусним 
људима свих професија. Рачунам и на своје знање и 
искуство које сам као млад човек стицао у својству 
делегата (данашњи одборник) градске и општинске 
скупштине. Стога, очекујем најбољи могући резултат 

у представљању наше партије и заступању интереса 
свих грађана. Трудићу се да спона са базом, не само 
партије, већ и грађана, буде непрекидно присутна у 
мом раду, а апелујем да то чине и други одборници, 
као и чланови Градског већа на највишим функцијама. 
Не смемо заборавити да смо ми ту ради грађана. –
Стиче се утисак да сте оптимиста?
   – У праву сте. По природи сам оптимиста, али не по 
сваку цену. Овде размишљам врло реално и одговорно, 
лично и као члан партије којој припадам. Знам да 
не сме бити ризика који може да доведе у питање 
углед партије, као ни мој лични углед. Наша партија 
је у експанзији, стално се повећава број чланова, 
сипматизера и оних који поштују, цене и подржавају 
наш програм. То поверење наших присталица морамо 
имати стално на уму и чувати га као светињу, тим пре 
што ни до сада нисмо учествовали, било у политичким 
или другим прљавим радњама. Зато су наш рад 
позитивно оцениле друге партије. –
Како гледате на позицију ПУПС-а у коалицији?
   – Ово питање је јасно дефинисано коалиционим 
споразумом у коме су СПС, ПУПС, ЈС и СДПС са 
освојених 7,77% гласова што нам обезбеђује укупно 
седам одборничких места у парламенту Новог Сада. 
ПУПС није адекватно заступљен бројем одборника 
сразмерно свом резултату, јер је на поновљеним 
изборима на пет изборних јединица наша коалиција 
оштећена за једно одборничко место. Стицајем 
околности, то се драстично одразило на резултат 
ПУПС-а, губитком осме позиције, иако смо уложили 
велики труд, енергију и време да одржимо резултат 
који смо постигли у првом термину гласања. Међутим, 
трговина гласовима појединих партија, мањи излазак 
бирача на поновљеним изборима и агресивна борба 
других партија за освајање цензуса, одразили су се 
негативно на наш коначан резултат. После свега, с 
правом очекујем разумевање и пуну објективност 
наших коалиционих партнера, у превазилажењу 
ове деликатне ситуације. У том смислу тражићемо 
повољност кроз друге значајне ефекте и надокнаде у 
позиционирању и персоналној заступљености ПУПС-а. –
И на крају, претпостављамо да ће ваша коалиција 
учествовати у формирању скупштинске већине, 
односно власти. Шта ће, по Вашем мишљењу као 
представнику ПУПС-а, бити приоритет за одборничку 
групу коалиције?
    – Велики је број приоритетних тема из нашег програ-
ма. Који потез је неопходно повући пре свих, биће 
јасније када сагледамо и размотримо буџет града за 
2012. годину. Највероватније да ће се искристалисати 
потреба за ревизијом, односно ребалансом буџета 
због обезбеђења средстава за социјалне потребе и 
заштиту великог броја социјално угрожених. Следе 
стратешка и амбијентално важна питања из привреде, 
инвестиција, запошљавања, пољопривреде, енерге-
тике, инфраструктуре – комуналија, школства, здрав-
ства, безбедности и многих других области, пре свега, 
животно важних за све грађане. –

Интервју са председником ГО ПУПС Тихомиром Николићем, одборником у Скупштини Града 

ПРЕСУДИЛО ПОВЕРЕЊЕ БИРАЧА

Тихомир Николић
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  Ах, та власт! Недавни избори показали 
су сву своју тамну, светлу, драматичну, 
али и комичну страну. Чули смо различита 
обећања по систему „мед и млеко“, па све до 
чудотворних – да је све могуће.
  Сва та предизборна обећања, и власти 
и опозиције, јавност је „дефинисала“ на 
интернету, приписујући их нашој политичкој 
свакодневници:
- Ако нас Европска унија не прими – они ће 
пропасти ми нећемо;
- Увешћемо деполитизацију до таквог нивоа 
да ни чланови партија неће моћи да буду 
чланови партија;
- Сви градови ће имати нове школе, фабрике 
аутомобила и белосветске шопинг центре;
- Српски пензиони фонд ће изаћи на њујоршку 
берзу;

- Важне одлуке за Европску унију доносиће 
се организовањем референдума у Србији;
- Откупићемо Нис „Нафтагас“ од Руса по 
нижој цени;
- ЛГБТ популација ће толико запретити да ће 
Влада забранити „вечити дерби“;
- Ваша улица биће асфалтирана – њихова 
неће;
- НАТО ће нас бранити од Руса, а Руси од 
НАТО-а;
- Вратићемо достојанство где год да је отишло 
и коме год да треба;

- Динар ће бити резервна светска валута за 
долар;
- Страни инвеститори ће багером истоварати 
новац у крупним апоенима директно пред 
зграду Владе Србије;
- Швајцарски сатови и шкотски виски ће се 
производити у Србији;
- Стандард ће бити као у Шведској, радно 
време као у Италији, а пензије као некад у 
Грчкој;
- Из региона у Београд ће се путовати 
метроом, а из Београда у регион авионом;
- Спојићемо новим коридором типа 10 све 
остале коридоре;
- Створићемо такве услове за наталитет 
да ће косовски прираштај становништва у 
поређењу са нашим изгледати као бела куга;

- Наши хашки оптуженици биће запослени 
као тужиоци у Хагу;
- РТС ће у Турску извозити серију о Милошу 
Обилићу;
На крају, завршна порука оваквих изборних 
обећања: ако МИ ИЗГУБИМО, онда сте насели 
на ЊИХОВА предизборна обећања.
Е, сад ту је озбиљност – власт. Треба паметно 
владати у име народа којем је, шалу на 
страну, ипак доста тога наобећавано...

                                      Радомир Чубрановић

Мало озбиљне шале и неозбиљне озбиљности

КАД ОСВОЈИМО ВЛАСТ ...
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ОПЕТ СМО
Коначно, прођоше и ови избори, додуше, у „два круга“ , мада 

је било и оних који су хтели понављање избора, све до победе. 
Предизборна кампања смештена у неколико недеља била је 
права чаролија. Пожелесмо да траје још дуже. Колико смо само 
за то време асфалтирали и поправили, чак почеше и радови на 
новом коридору, Жежељев мост само што није готов, обилазнице 
око већих градова већ су ту, отворише се многа мала и средња 
предузећа, страни инвеститори и десетине милијарди чекају на 
граници само ако  Он победи. У многим селима Србије настала је 

права гужва, а штале и пластеници постадоше претесни да приме 
тако важне госте. И домаће животиње су се већ навикле на камере 
и фине манире, а и природа нам подари мајске кише.

 Са  билборда су нас гледали једни насмејани, а други озбиљни, 
јер чека нас озбиљан посао. Никад нисмо толико имали телефонских 
позива и сити се напричасмо као са својим најрођенијим. Мобилни 
телефони су нас по цео дан упозоравали да је стигла порука, али 
често нисмо смели да их отварамо, јер смо се уплашили „Паркинг 
сервис“! 

 Честитали су нам и рођендане, додуше понеком и који није 
жив, али битно је да имамо јединствени бирачки списак. 

 Неко је добио и 400 гр кафе (квота је повећана), неко опет и 
пакет са супама, паштетама и месним наресцима. Проверено, рок 
употребе им није истекао, а произвођач је неко из горе поментуих 
малих или средњих предузећа. Неки делише и ракију домаћу, 
паковање солидно од 0,7 литара. Е, за ово сам био заинтересован, 
али рекоше ми да деле по кућама искључиво за сигуран глас. 
Нисам био спреман за овакву жртву. Тринаеста пензија и бесплатно 
брчкање у некој од бања били су веома интересантни, али се 
једноставно нису „примили“. 

Џепови и поштански сандучићи били су пуни листића, које 
зову  „флајери“. Били су занимљиви за читање, али предност 
дадосмо телевизијским сучељавањима и анализама разноразних 
аналитичара и агенција које „истраживањем“ одређују  рејтинге. 
Због рејтинга често нисмо могли спавати, већ смо на штабовима 
свих нивоа предузимали мере да се исти поправе. 

У предизборној кампањи и студенти су мало заборавили на 
студирање ( деца у обдаништима и ђаци нису пунолетни ) , па 
су на трговима припремали „перформансе“ , а редовно били на 

партијским штандовима по најпр
делећи упаљаче, оловке, флајере
и мајице. Политичари су били ве
јаја.

Морамо признати, да осим там
Предизборна тишина тешко н

дисциплиновани да смо и између с
 Чин самог гласања је постао

гласачка места релативно близу
одшетали до њих. Богами, неки
комбијима, и то на више гласачки
су у кафани критиковали оне који

На самом  гласачком месту већи
гласачких листића, не доби ништ
бар по 2000 динара. Иза парава
нашао једну оловку која пише љу
не дај Боже, намерно ту оставље
открио да има уграђену камеру. 
редни број испред својих кандид
плаво, јер ону која пише жуто ни

А колико је тек било члано
проширених) и посматрача. Не
озбиљни као да једни друге кон
госпођица дува за врат и преко ра
важном чину, заокруживању броја
обраћао пажњу. 

Увече с нестрпљењем, ме
прелиминарене резултете избора.
као гром из ведра неба, пронађени
у контејнеру а избори покрадени
листића само што није прешао 
неким градовима и прешли, но ни
онда ушао у Скупштину. Били смо
не буде неки трећи невидљиви п
трећи није победио јер је био дал

Дани између 06. и 20.маја 
ситуација умало да измакне контр
упућивани су позиви на демонстр
резултата избора. Огромна неза
губитак наде гарнирано са “из
претворити у нереде, ломљаву, к

 Најпаметнију изјаву је на св
„Мука ми је више од 5 октобра”. Њ
грађана који су уморни од разни
надања, уморни од подела, неизв
и толико су већ уморни и од мржњ
и најреалнија критика протеклих 

 Пред ове изборе питали смо 
гласове до сада?”

 И сада смо дали гласове, ал
дадосмо гласове свој глас дати за
изашло око тесне половине бирач

Наши изабраници би морали д
такође гласови, те да имају јасну
гласали.

Дајући своје гласове ми не
мирног живота и да се овом држ
Стало нам је до државе која има ст
симболизује јединство земље. Нећ
већ министре који су експерти у
преко потребне реформе, а не да
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О БИРАЛИ
рометнијим местима у градовима, 
е, негде и огледалце за даме, ређе 
ома активни у делењу ускршњих 

мбурице, није било много музике. 
нам је падала, а били смо толико 
себе само по неку реч прозборили.
о прави ритуал. Срећа да су нам 
у, па су многи свечано обучени 
и су на бирачка места ишли и 
их места. Неки нису ни ишли, већ 
и иду. 
ина нас, осим спреја и разнобојних 
та, а надали смо се да добијемо 
ана (крст од картона) лично сам 
убичасто. Неко заборавио или је, 

ена. Дуго сам је загледао и нисам 
За сваки случај, заокружио сам 

дата обичном оловком која пише 
сам имао.

ова бирачких одбора (сталних и 
еки поспани, али углавном сви 
нтролишу. Приметих да ми једна 
амена вири док ја приступам тако 
а испред својих кандидата. Нисам 

ењајући ТВ канале, очекујемо 
. Узбуђење на врхунцу, а оно вест 
и џакови са изборним материјалом 
и. Број неважећих илити „белих“ 
изборни цензус, а кажу да су у 
ису смели то да објаве, јер ко би 
о се уплашили да и у другом кругу 
председнички кандидат. На срећу 
леко испод цензуса.

нису били толико забавни јер 
роли. Помињана је изборна крађа, 
рације и поништавање званичних 
посленост, тотално разочарење, 

зборном крађом” лако се могло 
рв и сузе.

ве то дао Ивица Дачић, рекавши: 
Његове речи су и мишљење већине 

х револуција, уморни од снова и 
весности, од понављања историје 

ње. Дачићева опаска је најоштрија 
12 година.
се “ Боже, па коме смо ми давали 

и се питамо да ли ће они за које 
а нас. На биралишта је у просеку 
ча.
да схвате и да су и “ бели гласови” 
у поруку од оних који сада нису 

 тражимо много, већ могућност 
жавом мудро и ваљано управља. 
табилне институције и која мора да 
ћемо више измишљене министре, 
у свом ресору и могу да издрже 
 добијају партијске налоге. 

Будимо реалнији, свака партија има у виду само једно:  да 
се одржи на власти ако је има, односно, да дође на власт ако 
је нема. Диктатура партије није демократија. Права демократија 
претпоставља да сваки грађанин слободно може развијати своју 
делатност, под условом да она не штети заједници да тако зарађује 
за достојан живот. Слобода има границе па када се она пређе, 
запада се у распуштеност, а то је пут ка анархији.
У Србији на сцени је тзв. посредна демократија што подразумева 
скупштину представника које је народ бирао на дужи или краћи рок. 
Парламентаризам никако не сме да настави досадашњом праксом. 
Посланици на свим нивоима морају постати истински глас народа 
који их је бирао, како би се интереси читаве нације сврстали у 
оно најбоље за целу земљу. Народни посланици не смеју бити ни у 
чијој другој служби, већ у служби сопствене савести, а сопствени 
интереси не смеју бити изнад интереса државе. У парламенту је 
крај демократије ако у њу уђу скоројевићи, мутивуде, себичњаци, 
полтрони и подмићивачи. 

Све институције хитно морају бити очишћене од охолих и 
штетних марионета, а на најзначајнија места у администрацији 
не смеју више доћи медиокритети и људи који немају никакву 
вредност.

Моралне особине српског народа надмашују морална својства 
многих других народа, али лоши примери оних који су владали 
протеклу деценију систематски су уништавали све оно добро у 
нама, претећи да и државу уруше до краја.

Двадесетих година прошлог века (после I светског рата) у 
Србији је такође била парламентарна демократија. После више 
од осамдесет година није се тога пуно променило. Зато вам 
препоручујем да прочитате политички тестамент др Арчибалда 
Рајса “ Чујте Срби, чувајте се себе”. Иако сте већ прочитали, 
прочитајте опет, својеврсни апел и вапај човека који је прошао 
све голготе Србије повлачењем војске преко Албаније, пробоја 
Солунског фронта, заволевши српског војника и српски народ и до 
краја остао у Србији.

Желео бих да ову књигу, поред Устава, новоизабрани народни 
посланици увек имају код себе, макар им и поклонили. 

                                                              Станимир Матијевић
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Приоритети из Програма наше Партије

ПУПС ИСКРЕНИ СЛУГА СВОМЕ НАРОДУ
 Узбуркана политичка сцена полагано се 
смирује, избори за републичке и покрајинске 
посланике завршени су, локални су протекли  
без проблема, а политичка прича окончана је 
избором Томислава Николића за председника 
Републике, а ускоро ће и нови мандатар. 
Враћамо се својим пословима и не мислимо 
више на изборну кампању – слогане, бил-
борде, флајере и обећања „пала с Марса“, или 
она обична, свакодневна, из нашег сокака. 
  Партија Уједињених Пензионера Србије, 
ни сада, као ни раније није водила кампању 
без садржаја, обећевала је само оно што је 
могуће и била је искрени слуга своме народу.
   Веровали сте нам! Изашли сте на изборе и 
гласали за ПУПС! Гласали сте за себе, за нас. 
За нашу бољу будућност. 
Хвала вам. 
   Хвала вам на поверењу које сте нам указали. 
Настојаћемо да га у потпуности оправдамо.
   Ми смо, познато вам је, сасвим спремни 
да све оно, што смо у предизборној кампањи 
обећали, и спроведемо. Наше задатке из 
претходног мандата остварили смо у пот-
пуности: обезбедили смо ванредно повећање 
пензија за 10% на почетку мандата; пре-
кинули праксу да се под притисцима из ММФ 

узима од пензионера и нисмо дозволили да 
се дирају пензије. Изборили смо се да плате 
и пензије деле исту судбину; да ако расте 
плата чиновнику, расте и пензија пензионеру. 
Омогућили смо повећање пензија за 24% за 

четири године и помоћ од 5.000 динара за 
1.3 милиона пензионера чија су примања 
мања од 30.000 динара. Први пут пензије 
су три пута повећане за годину дана, а 
сви пољопривредни пензионери добили су 
комплетно дуговање из ранијег периода. 
  Сада када смо ушли у власт, на свим 
нивоима у држави, радићемо на основу про-
грама ПУПС-а, који је прилично познат широј 
јавности, а чине га три битна елемента. 
Први је да се убрза социјално и економско 
збрињавање људи кроз програм социјалног 
предузетништва и друге облике рада, како би 
се обезбедила, на раду заснована, сигурност 
за све социјално угрожене. Други је да се 
пензије исплаћују редовно и да се редовно 
усклађују и повећавају у истом проценту са 
повећањем плата у државном сектору. Трећи 
је да се модел социјалне политике у Београду 
примени у целој земљи. 
 Модел социјалне политике у Новом 
Саду, да појаснимо, обухвата тромесечну 
новчану помоћ за пензионере са најнижим 
примањима, разне погодности за набавку 
огрева, пакете са прехрамбеним артиклима, 
превентивне медицинске услуге, доступнију 
здравствену заштиту у свим здравственим 

установама, бањско лечење, услуге фризера 
и ситне поправке, обуку на рачунарима, 
излете, рекреацију и друге видове помоћи 
из права по основу пензијско – инвалидског 
осигурања.
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   Међу нашим приоритетима у Новом Саду 
је и залагање да се женама са више од 60 
година и старијима од 65 година обезбеди 
бесплатан превоз; да се свим породиљама и 
трудницама у Новом Саду у току породиљског 
одсуства и одржавања трудноће исплаћује 
100% зараде, а незапосленим мајкама, по-
родиљама, у току прве године дететовог 
одрастања, обезбеди исплата 20.000 динара 
месечно. Пензионерима, члановима Удружења 
пензионера, по потреби, да се обезбеди 
новчана помоћ из Фонда солидарности.
  Наше активности су свакодневне и дуго-
рочно испланиране, а обухватају области од 
животног значаја за пензионерску популацију, 
те је због тога у нашем програму посебно 
важно питање  обезбеђивање и учешће у 
пројектима за које се средства издвајају са 
нивоа града и покрајине.
     Програмом смо предвидели и да се зграда 
Филијала фонда ПИО Нови Сад, која се сада 
налази у згради Покрајинског фонда за здрав-
ство, коју ће пре или касније, морати да 
напусти, изгради на суседном плацу.
   Покренућемо активности да се зграда у 
Поштанској улици број 3 са припадајућим 
двориштем и изграђеним објектима у њему, 
врати пензионерима у целости, адаптира, 
преуреди и намени потребама пензионера.
   Наша идеја је и да на постојећем плацу на 
Поповици (450-500м2) који је у власништву 
Удружења пензионера, изградимо савремени 
стационар капацитета до 100 корисника. 
Реалне су могућности да особље стационара 
чине људи одговарајуће струке, из састава 
пензионерске популације.
   Насељена места су, такође, наш примарни 
интерес, јер у њима желимо да „оживимо“ 
живот, да у сваком појединцу покренемо 
позитивну енергију, створимо могућности 
за креативно укључивање у свакодневницу, 
контакте са пријатељима, познаницима, 
уметницима, ђацима, студентима, радницима, 
лекарима или професорима. Хоћемо сваког 
човека да покренемо, да му пружимо наду, 
да га подржимо и охрабримо, да сви знају 
да радимо за њих, да мислимо на њих. У 
Лединцима ћемо, зато, на земљишту које је у 
нашем власништву изградити Дом пензионера, 
по најсавременијим стандардима, примерен 
потребама најстаријих суграђана, односно, 
захтевима његових корисника. 
   И на нашој окућници, на самом уласку у 
Бегеч, завршићемо Дом пензионера чија 
је изградња почела пре две године. Крово-
покривачки радови се приводе крају, уследиће 
малтерисање и кречење, и окончање свих 
радова до краја ове године.
   У Новом Саду, за сада, има 15 клубова 
пензионера, што у граду, што на ширем 
градском подручју, и они не задовољавају 
наше укупне потребе. Зато, морамо наћи 
начина да адаптирамо, уредимо или саградимо 
најмање још пет, и на тај начин покријемо 
оне делове града  који још немају клубове. 

   На нивоу Покрајине приоритетни програмски 
задаци су да се у свакој општини изгради 
геронтолошки центар, уреде, адаптирају или 
подигну домови пензионера, и тако старост 
наших грађана учини лепшом и хуманијом. 
Ова потреба је дефинисана жељом да сваком 
појединцу у нашој заједници буде добро, да 
буде задовољан, и да срећно и квалитетно 
живи. Намера нам је да завршавамо послове, 
а не као у Оџацима, примера ради, да 20 
година градимо геронтолошки центар, и да 
не сагледавамо томе крај. Е, сада је моменат 
да се тај посао оконча. 

   У групу наших приоритета, на нивоу 
Републике, Покрајине и Града долази, сигурно, 
и будућа примена Закона о социјалном 
предузетништву који даје шансу за посао 
онима које нико не може да запосли. То су 
особе са инвалидитетом, избегли и расељени, 
радници престари за посао, а премлади за 
пензију, старији од 50 година, који су без 
своје кривице остали без посла, самохрани 
родитељи у стању социјалне потребе, жртве 
породичног насиља, припадници ромске 
заједнице, незапослени који су издржали 
казну затвора, зависници од алкохола и 
опојних средстава после завршеног програма 
одвикавања, односно, лечења.
   ПУПС је потпуно спреман да овај Програм, 
који сте ви  гласањем подржали,  потпуно 
спроведе. А сви ви, наши суграђани, наши 
чланови и бирачи, дневно ћете бити у 
могућности да пратите наше резултате, што ће 
вам омогућити да се уверите да сте начинили 
прави избор тиме што сте гласали за нашу 
политичку опцију и изградњу хуманијег Новог 
Сада у којем ћемо  живети срећно и добро.
   Битно нам је да знате да наша политичка 
понуда није завршена и затворена за нове 
иницијативе и изазове које живот свако-
дневно намеће. Зато, радите са нама, за-
хтевајте, критикујте, оспоравајте, ако треба, 
нека све буде транспарентно и нека буде како 
ви желите, а у складу са нашим Програмом, 
и нека све буде политички мерљиво и сва-
кодневно видљиво.
  Заједно ћемо радити, јер смо заједно и 
победили.

Вида Остојић
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 Ма, дајте људи, што сте покисли? Живите 
сваки дан као да је последњи. Надам се да бисте 
тада грабили што више и што лепше од живота 
и давали оно најбоље у вама. Депресија тада? 
Не долази у обзир? Шта кажете, беспарица је 
и безнађе. Па, СРЕЋА није у новцу, а безнађе 
је у вама. Да јесте, не би онај велики сликар 
себе нагрдио одсекавши своје уво, а нобеловац 
Хемингвеј и прелепа Мерлин, иако пуни пара, 
извршили самоубиство. Уживајте у животу 
онаквом какав је и који чине свакодневне 
ситнице, мала задовољства, непотребна 
секирања, “грицкања”, са женом коју “малчице” 
другачије волите, а поштујете и без које не 
можете, итд и томе слично. “Патња је део 
живота, исто као и срећа”, рече много паметнији 
од мене, те се ја мало поштапам њиме.

  ЧИНИТЕ ОНО ШТО ЖЕЛИТЕ А НЕ ОНО ШТО 
ШТО МОРАТЕ. Сад сте у пензији и немате више 
разлога да се претварате и глуматате: због 
посла, пријатеља, партнера, деце, … Немате 
више много времена, а ни потребе, за такве 
глупости. Будите коначно слободни као птица. 
Слободно радите шта желите и кажите шта 
мислите. Играјте живот, без обавеза и принуде. 
Диван је то осећај, верујте. 

  НИСТЕ СЕ ВИ ПЕНЗИОНИСАЛИ ОД НЕЧЕГА 
ВЕЋ ЗА НЕШТО! Ко о томе није размишљао још 
док је радио, танко се припремио за живот у 
пензији и чиме ће га испунити. Круна жалости 
је само се сећати срећнијих дана. Трагично 
је по цео дан бити објекат – фотеља пред 
телевизором, док други дишу и живе пуним 
плућима. Умели сте некад да певате, свирате, 
играте, рецитујете, пишете, сликате, плетете, … 
Па, радите то и сада, ко вам брани, ако нећете 
организовано са другима, а оно за своју душу. 
Немојте тражити оправдања – “ако не почнеш, 
нећеш ни завршити” – опет поштапалица, иако 
је знамо из искуства.

 ОСТАТИ МЛАД ЈЕ СТАВ, НЕМА ВЕЗЕ СА 
ГОДИНАМА.

 Срамота. Хоћемо да значимо некоме. 
Хоћемо да нас поштују. Хоћемо да нам дођу, 
да нас посећују. Хоћемо да нас воле. Како? 
Препуштајући се бујици, без борбе, без воље, 
без мотива. Па утопићемо се, у жабокречини 
мислим, побогу! Тешко нам је да научимо како 
се шаље порука, слика и сл. са мобилног. О 
компјутеру, Интернету, Гуглу, обнављању или 
поновном учењу језика, оно што воле наша деца 
и унуци, и сл. да не говорим. Па за то постоје 
краткотрајни курсеви од 7 – 20 дана који су нама 
довољни, или упутства и приручне скрипте, ако 
немамо пара, који таже само нашу добру вољу. 
Ако нећемо, онда је то питање нашег става, а 
врло ретко нечег другог – п р и з н а ј м о. Став 

“то мени више не треба”, удаљава нас од свега 
онога што набројах на почетку овог пасуса. Ма 
треба нам, и те како, јер такав наш став чини 
нас с т а р и м а.

  ПРЕСТАНИТЕ ДА БУДЕТЕ “МАМА”. Не морате 
увек да будете на располагању. Верујте, доста 
сте учинили. Вероватно ни деца не очекују више. 
Можда очекују мање, имајући у виду њихову 
оправдану жељу да живе сами. Не очекујте да 
они испуњавају ваше време – “заслужили сте”. 
Себично је и одбијајуће, а то најмање желите. 
Дали сте себе и своју љубав деци, јер сте то 
хтели, јер вам је било лепо, јер је испуњавало 
живот, а не да би вам то као обавезно враћали. 
Чинили сте добро. Не ударајте у сва звона. 
Деца то знају и цене, али временом проведеним 
са нама не треба то да доказују. Планирајте и 
испуните своје време – забавите се, играјте се, 
уживајте, јер време обавезнога је за вама.

 НЕ КРИТИКУЈТЕ, посебно не децу. Боже, 
како нам ово тешко пада! Запитајмо се зашто? 
Наћи ћемо одговор – у нама је. Доста често 
непријатан. НЕ САВЕТУЈТЕ децу, осим ако не 
замоле – али и тада опрезно. Боже, како нам 
тек ово тешко пада! Знамо и ми и они: да имамо 
знања, животног искуства; да то радимо из 
најбоље намере; да мислимо да треба да их 
саветујемо; да имамо потребу да их саветујемо; 
итд. Знају. Али то наша “деца” не воле и неће. 
Па одрасли су људи, побогу!

  Баш зато ВИШЕ ВРЕМЕНА ПОСВЕТИТЕ 
УНУЦИМА, а мање деци. Сви ће тада бити 
задовољни – унучићима лепо, деци корисно, 
нама срећно и прелепо испуњено време. Ипак, 
у унуцима уживајте колико желите, па их 
вратите. Нека родитељи преживе са својом 
децом све што треба. То је њихово време и 
њихова деца. Ми смо ту негде, увек при руци. 
Најчешће да пружимо разумевање, подршку, 
љубав и понеку пару, ако можемо. 

   ПРИЈАТЕЉИ и драги људи са којима проводимо 
време, треба да испуњавају добар део нашег 
живота. Не смемо да се осамимо – отуђићемо 
се. То је плодно тло за незадовољство, а онда 
је одмах ту негде и болест. Добар пријатељ се 
слуша, а не осуђује; поштује, али не “цима” за 
сваку ситницу; и воли, али не “гуши”. Дружите 
се!

  СЛУШАЈ СВОЈЕ ТЕЛО! Па кад нешто “чујеш” 
– позабави се узроком. У здравом телу је 
здрав дух, сви знамо. Али да мало ову народну 
окренемо, здрав дух је услов за здраво тело. 
Зато сам и дохватио да пишем овај чланак. Има 
још, али би сте ме напустили пре краја, бојим 
се.

Увек дружећи се са оптимизмом ваш,
                                      Владимир Чагоровић

ОСТАТИ МЛАД ЈЕ СТАВ – НЕМА ВЕЗЕ 
СА ГОДИНАМА
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Актив жена ПУПС-а

ИЗ ЖЕНСКОГ УГЛА
   Положај жена је евергрин тема која се кроз разне модалитете преноси 
из генерације у генерацију, а сударање жена са невидљивим препрекама 
које друштво намеће део је наше свакодневнице,општа је констатација 
Актива жена ПУПС-а која се, кроз низ састанака и радионица, које је 
Актив организовао, најчешће могла чути. Жене, и данас страдају због 
пропадања, не само стандарда у економском смислу, него и свих других 
параметара који чине саставни део нормалног живота. И сада се жене 
споро пробијају кроз мушки кордон и тешко долазе до топ положаја. 
   Податак да је тек свака десета жена директор неког предузећа говори 
о тој врсти неравноправности, на пример, јер и поред тога што се зна 
да се, заступљеношћу жена на руководећем месту побољшава учинак и 
расте капитал предузећа, жена ипак, није пожељна за директора. 

   Жене су маргинализоване и у политичком животу и неравномерно 
заступљене у партијском руководству, парламентима, извршној и 
управној власти. Оне су економски потиснуте њиховом зависношћу од 

мужа и његових примања, готово у свим случајевима када су незапослене, а када имају 
посао за исту врсту посла слабије су плаћене од свог мушког колеге.
   Изврсност у свему, у савременом друштву, достижу само мушкарци, док жене, лутајући са 
пртљагом знања, образовања, а често и празном потрошачком корпом, и покојим малолетним 
дететом у наручју, стижу на крају пред тежак избор: лични живот и материнство а понекад 
и мукотрпан пласман свог интелектуалног капитала, који често, никоме није потребан – јер 
је у питању жена.
   Стратешки правци развоја које  Актив жена ПУПС-а предлаже, па и креира, су у: повећању 
учешћа жена у процесима одлучивања и остваривања равноправне заступљености оба пола, 
у свим доменима живота и рада; побољшању економског положаја жена као једног од услова 
за остваривање потпуне равноправности; остваривању равноправности у образовању, 
здравственој заштити и побољшању здравља жена; превенцији и сузбијању насиља над 
женама, породичмог насиља, физичког и психичког злоствљања жена, трговине женама и 
дискриминације жена уопште.Актив жена ПУПС-а се залаже да се обезбеди право да свака 
жена сама одлучује о рађању и да жену приликом запошљавања нико не пита да ли је 
трудна; да се економски вреднује улога мајке и домаћице и да се мора вредновати рад у кући 
и помагати женама да имају и породицу и каријеру. Актив сматра да је неопходна једнака 
одговорност мушкараца и жена у породичном животу, планирању породице и васпитању 
деце. Неопходно је уважавати женски персоналитет, борити се против негирања женских 
интелектуалних, образовних, стручних, културних и других квалитета и кроз афирмативне 
активности и ангажовање доприносити истинском остваривању права на равноправан положај 
жена у друштву.

Председница Актива
Милена Жарковић
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Камером и пером

ПРОСЛАВЉЕН УСПЕХ НА ИЗБОРИМА
   Градски одобор ПУПС-а је са коалиционим партнерима: СПС-ом, ЈС-ом и СДПС–ом, како 
доликује Партији часних намера, достојанствено, раздрагано и културно прославио успешне 
изборне резултате.
   Најпре, радост је подељена исте изборне вечери – 6. маја на Ђурђевдан, у просторијама 
Покрајинског одбора СПС-а где су уз ТВ екране, помно праћени изборни резултати. Прослави 
и конференцији за медије, поред осталих, присуствовали су Момо Чолаковић, народни 
посланик, Мирослав Шпановић, председник ПО ПУПС-а, Тихомир Николић, председниг ГО 
ПУПС-а, Милена Жарковић, секретар ГО ПУПС-а и многобројни активисти и сарадници нашег 
листа „Поглед“.
   ГО ПУПС-а је у проширеном саставу 8. маја раздрагано обележио успех на изборима за 
градску власт Новог Сада. Тихомир Николић се срдачно захвалио свим члановима ПУПС-а, 
члановима ГО, редакцији нашег листа, а посебно својим бирачима, који су допринели 
завидним изборним резултатима на градском  и покрајинском нивоу.
   Активисти ПУПС-а су пријатно изненадили Мому Чолаковића, честитајући му 8. маја 
рођендан и успех на изборима.

                                                                                    Текст и фото: Р. Чубрановић


