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Реч нашег председника      РАД И ОПТИМИЗАМ
Председник ПУПС-а, потпредседник Владе и мини-
стар рада и запошљавања, др Јован Кркобабић, 
говорећи о озбиљној економској ситуацији у 
земљи, истиче да ПУПС има наду и решеност 
да савлада све тешкоће, да има оптимизам, и 
програме који ће бити покриће за политику коју 
ПУПС води и потезе које повлачи. Ако отворимо 
нове кредитне линије, доведемо инвеститоре, по-
кренемо нове грађевинске радове, повећамо извоз 
и подигнемо улагања у пољопривреду, донесемо 
Закон о социјалном предузетништву, који би за 
кратко време могао да допринесе да се запосли 
више хиљада људи уз помоћ државе могли бисмо 
да остваримо веома добар и позитиван резултат. 

Суштина тог Закона је да држава помогне у запошљавању лица са посебним 
потребама, као и људи који су остали без посла, а које неће нико да ангажује 
јер имају више од 55 година, а који не испуњавају услове за пензију. Међу њима 
има много радно способних и квалификованих људи, који не знају да користе 
„Твитер“ али знају да шију, зидају или кроје одела. На овај начин, заједно 
са другим партнерима и изворима средстава, омогућили бисмо стабилнији 
економски развитак и сигурнији привредни ход. То је оптимистичка процена 
али морамо учинити све да је остваримо.

Председник ПУПС-а наглашава да сиромашне не смемо додатно да 
сиромашимо. Системско решење да пензије прате плате нико не може довести 
у питање. Остале активне мере као што су родитељски, дечији додатак и 
друге мере социјалне политике према осталим категоријама становништва су 
обезбеђене за наредну годину, и биће редовно извршаване, јер се ми нисмо 
никад бавили само пензионерима. Наша мисија је држава социјалне правде по 
угледу на развијене земље  Европе. Бринемо о свим угроженим категоријама: 
избеглицама, незaпосленима, интерно расељеним, инвалидима, породиљама, 
деци, па онда и о пензинерима.

Очекујем да у свему сарађујемо, да будемо сложни и праведни, задовољни, 
разборити, реални и пре свега здрави.

Срећни вам Божићни и Новогодишњи празници!

Уводник уредника                   ОСВАЈАЊА РАДОСТИ
Божић и Нова година су разлог да се бар на неколико дана побегне од свакодневних 

брига и препусти нади да ће идућа година бити успешнија од минуле. Сваки народ има 
своје обичаје и веровања која везује за долазак Божића и Нове године. То су снови, 
маштања о лепшим данима, срећи, љубави, разумевању... Зато имајмо времена да волимо 
и да будемо вољени, јер то је привилегија богова. Свима су нам потребне лепе речи, 
размене лепих речи и емоција.

Оптимизам и позитиван став према свакодневници могу да продуже живот. Сматра се 
да осмех и ведро расположење су важан елемент. Искажимо своје емоције оне су један 
од узрока смањења нивоа стреса. Зато никад и никуд без осмеха на лицу. Људима много 
више прија када виде насмејану и срећну особу или кад Вам се та особа са смешком 
обрати, зато никад осмех не оставите кући.

Честитке су постале такорећи део свакодневнице, важан вид испољавања не само 
доброг грађанског васпитања, него и личног укуса и емоција. Човек је јединствено биће 
на овој планети, јер једино без чега се заправо не може је љубав. Не мора човек да буде 
ни сит, али мора да буде вољен. Љубав јесте најдрагоценија ствар, не пишем о хировима, 
телесностима, рањеним сујетама, пишем о истинској љубави. Истинска љубав је истинска 
жртва, то је истрајност, послушност, кроткост и вера. 

Волите себе онакви какви сте, и друге онакви какви су. Сви догађаји у животу служе 
једном циљу-освајању радости. Невољан или безвољан човек је слаб човек. Сачувајмо 
душу и образ, јер гадно време живимо, зато не заборавимо да се волимо. Уместо да 
ухватимо срећу, морамо пронаћи начин да је привучемо. Када мир пронађемо у себи, 
можемо га поделити са породицом, заједницом или целим светом. Треба волети себе, 
престати са нервирањем, заборавити, опростити... јер живот је уметност да се у свему 
нађе лепота и радост. 

Шта нас чека? Морамо преживети, ми смо генетски и искуствено жилав народ. Судбина 
Србије зависи од онога шта ће урадити 20 000 средњих и малих предузећа и како ће се 
и они снаћи у овој економској ситуацији.  

Нека сте благословени у тражењу и срећни у налажењу. Добродушно у радости и 
здрављу дочекајте и прославите божићне, новогодишње и остале наступајуће празнике. 
Уз честитке нашим драгим читаоцима за наступајуће празнике, за пуно здравља и свег 
лепог. Честитке и поздрави су формуле љубави и уобичајно је да празнике једни другима 
честитамо, пожелимо лепо, љубави међу ближњима и међу људима уопште, милосрђу, 
праштању... Желећи Вам дуг живот и добро здравље – свако добро! 

                                  Др Драган Мунитлак
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ПЕНЗИЈЕ У 2013. СИГУРНЕ И РЕДОВНЕ
 Потпредседник  ПУПС-а и народни посланик 

у Скупштини  Републике Србије  Момо Чола-
ковић, говорећи о буџету за 2013. годину, који 
је Скупштина Републике Србије усвојила у 
новембру месецу, истиче да је ПУПС понудио 
довољно јасне и артикулисане  програме који  
обједињавају  многобројне  елементе социјалне 
заштите и допринео да буџет за 2013. годину буде 
„санационог, развојног и социјалног карактера“, 
што омогућава смањивање удара везаних за 
спољни и унутрашњи дуг и увођење рестрикција 
у јавну потрошњу.  Чолаковић наглашава, при 
томе, да је пензија сачувана као економска 
а не социјална категорија. Пензионери и у 
2013. могу да буду сигурни у примања својих 
принадлежности два пута месечно (10. и 25. 

у месецу), и у њихово редовно усклађивање са растом плата у јавном сектору. И овог пута  
политиком  ПУПС-а  су прецизно дефинисани циљеви и интереси ове партије у којима је посебно 
утврђено: да се економска политика не може ломити преко леђа најсиромашнијих; да у Србији 
мора да влада социјална правда; да пензије прате плате у јавном сектору;  да не буде замрзавања 
тих примања; да најугроженији добију бонус у вредности једне пензије на годишњем нивоу. 
Успешна реализација планираних задатака за наредну годину подразумева, истиче Чолаковић, 
да се друштво у целини мора борити за још успешнију економију, брже запошљавање, боље 
привређивање, и веће радно ангажовање сваког појединца како бисмо допринели побољшању 
живота сваког нашег суграђанина. 

Покретање привреде, запошљавање младих и образованих људи, примена законске регулативе 
у области рада, наставак реформе пензионог система, сузбијање сиве економије и многе друге 
обавезе, предлажем, ипак, да за тренутак заборавимо,јер долази  2013. година,  те

Драги суграђани, Драги  пензионери, Драги чланови и симпатизери ПУПС-а,
Обраћам се свима вама са жељом да ви, и ваше породице, у вашим кућама, у вашим домовима, 

у добром здрављу, срећи и задовољству и великој радости проведете Божићне и Новогодишње 
празнике.

Момо Чолаковић

Волим је од штала до неба, од блата до пшенице,
тплу од циганских гудала и благданских оченаша,
вршидбену и задушничку, смеђу као девојачке 
плетенице,
ту земљу чардаша, чаша и беземљаша,
где су служили бденија и људе за главу скраћивали,
где су старице тепале и прагове браниле голим 
шакама,
па су је брали и јели рукама, па су цркавали и 
живели,
па су је волели људи, и клели, и псовали, и плакали,-
ту Војводину богомојачку, и безбожничку, и 
ивањску,
бељу од јагањаца, црњу од паљевина,
ту Војводину светоникољску, великогоспојинску,
кад се лумповало од Вршца до Темишвара, Сомбора 
и Сегедина,
па нико није имао у брковима густу песму као тај 
народ
робијашки и првомајски, разбијених темена и зуба,
та Војводина ашова, бритви, нолитви и шамара,
зарасла у жеље, у лаж, у борбу, у издајство, у љубав-
волим је, јер сви смо широки и обични као ова 
равница,
јер смо и велики и проклети на овим зеленим 
травама,

и милиони румених сулудих звезданих птица
вечито ће лепршати над нашим уморним главама.
Прскајте кајсије звезда у коси дрвећа њеног.
Увек ће бити кровова позади крова сваког,
јер увек се румено наставља на румено.
И данас, земљо родна, кад ниси босонога,
кад ниси гола беда, у дроњцима и плачу,
ти, што се молиш богу, ти што пљујеш на бога,
ти што си дуговала и наплатила рачун,
наздравље, дижи чаше, разбиј астале шаком,
запевај преко њива, нека забриде кости,
волим те што си проста, сирова, дивља тако,
и тако много луда, волим те... волим... опрости,
ти, што си данас лепша, ти, без краста и вашки,
ти, љуљашко и ракожут, зубат осмех не скривај,
певај пијано рацки, мађарски, тотски, влашки,
македонски и лички, преко далеких њива,
и волећу те увек, крваво моје одојче и срећо нова,
јер се не стидим твог отегнутог говора и сланине и 
кудељних гаћа,
од паорске сам крви, псовки, радости, снова...
Раздрљи прслук и гутај! Ја ову здравицу плаћам!

 Mирослав Антић
(за штампу припремила Вида Остојић

ВОЈВОДИНА
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Градоначелник Новог Сада господин Милош Вучевић кад је чуо да 
у име наших новина тражимо интервју са задовољством је прихватио 
разговор, мада је био веома заузет, посебно због снега који је тих 
дана задао велике проблеме Новом Саду и целој Војводини.
Приликом уласка у кабинет и руковања, одмах се осети, шарм 
срдачности, отворености и једноставности градоначелника, тако да 
остаје утисак искрене добродошлице пријатеља којег дуго познајете а 
не да нас прима „први човек“ највећег града Војводине.
Наравно, почели смо разговор са „наметнутим“ питањем:

Господине Вучевићу, уз захвалност што сте нашли времена 
за разговор, молимо коментар за  протекле снежне дане који 
су посебно 9. и 10. децембра задали доста главобоља како 
грађанима, тако и комуналним службама Новог Сада? 
- Што се тиче активности јавних и јавно комуналних предузећа, односно 
самог Града, у овим зимским условима, поновићу, свестан да то неке 
иритира и да то неки не подржавају, ја сам генерално задовољан 
радом зимске службе у Новом Саду. У ком контексту? У смислу да 
Град Нови Сад није имао потребу да проглашава ванредну ситуацију, 
да су виталне функције Града одржане, да су кључне саобраћајнице 
очишћене и стављене у функцију да може саобраћај да се одвија, да 
нам ниједна установа, институција нису престале да функционишу, 
да је енергетски систем задржан, кад то кажем мислим на електричну 
енергију, али и на топлификацију, односно грејање, водоснабдевање... 
Имали смо једно испадање, снабдевања воде према Каћу, Будисави 
и Ковиљу, међутим, то је санирано истог дана. Имали смо проблем 
око одношења смећа, пре свега, у приградским насељима, које је 
било условљено рашчишћавањем мањих улица. Генерално, преко 500 
људи је радило без престанка, комплетну механизацију смо ставили у 
акцију, ангажовали оно с чим располажемо, да ли је то довољно или не 
- неоспорно треба  нам више механизације. Грађани су нам у великој 
мери помогли и оно што је веома за нас битно, то је да су нам се приватне 
компаније одазвале на наш позив и заједно са нама учествовале у 
чишћењу Града са својом механизацијом. Много грађана, пре свега, 
у приградским деловима Града, су са својом механизацијом, као и 
неки предузетници који имају механизацију су нам самоиницијативно 
помагали и својим комшијама омогућили да нормално функционишу. 

Свестан сам да има незадовољства
да доведемо у стање како би то гра
желео, али морамо бити реални – н
и 42 сантиметра снега да Град дове
Да ли може боље? Може и мора. С
мислимо да смо нешто специјално у
треба бити реалан, ми смо извукли
да урадимо.- 

Коалиција, на чијем сте челу, см
власт у прилично сложеним и на
Ви и Ваши коалициони партнери
Зашто?
- Зато што смо сматрали да је си
претходне четири године неприхват
настави и у наредне четири године
да је након 20. маја незаустављиво 
је да Град Нови Сад не буде део тих
споредном путу и ту је Српска напр
ове коалиције, а коалициони партн
било једноставно све да функцион
подршку и са републичког нивоа
дотадашња градска власт, имала по
то ништа спорно. Просто, променил
свега, у односу на Српску напредн
Ништа то није ни спектакуларно 
се дешава. Једино не разумем д
Сада и неке друге општине да над
ситуација, сутра ће можда бити нек
ко се бави политиком то мора да пр
немате, прекосутра можда опет има
вишестраначког система, односно ф
кроз активности више странака. 
једноставна, комплексна је, али фун
заиста то могу да кажем са позиције
договарамо и усаглашавамо него шт
периоду, која је била далеко једнос
Колико ћемо трајати, време ће пока
то трајати три месеца или три годи
ако не, Боже мој, није ни то смак
одлучивати у ком правцу желе. Шт
траје пун капацитет, иако је то до
СНС - ми имамо један удео у влас
је увек најодговорнија странка он
градоначелника. Ми смо свесни те
тога и коалициони партнери и да 
отежавају, него нас заиста респект

Кратко време сте градоначелни
шта сте „наследили“ Ви и Ваши с
власти?
-  Наследили смо 5.850.000.000 дин
дугова, за које никад нисте чули 
пасива, него актива. Наследили 
практично та три месеца док је трај
промена, наследили смо јавашлук
предузећима, огроман број запосле
су уговарали, невероватна сума нов
невероватне суме новца које су
студентских задруга. Скоро 850 м
године потрошено преко омладинск

Ексклузивни интервју са градоначелни

СНС И ПУПС БЕСПР

Градоначелник Милош Вучевић
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а, свестан сам да нисмо све могли 
ађани желели, како би и ја то први 
не можемо након 30 сати падавина 
едемо у стање као да је месец мај. 

Свесни смо, нисмо се уљуљкали да 
урадили, свесни смо и критика, али 
и максимум од оног што смо могли 

менила је у септембру претходну 
 махове драматичним условима. 

и били сте одлучни да истрајете. 

итуација у Граду каква је била у 
тљива и постајала је опасност да се 
. Неки у Новом Саду нису схватили 
започет процес промена. Немогуће 

х промена, него да остане на неком 
редна странка иницирала стварање 
нери прихватили. Није, наравно, то 
нише. Неоспорно је да смо  имали 
а, као што је и неоспорно да је 
одршку са Покрајинског нивоа. Није 
и су се коалициони капацитети, пре 
ну странку и Демократску странку. 
добро ни спектакуларно лоше, то 
досадашње челнике Града Новог 

д тим толико јадикују. Данас је ова 
ка друга. То је политичка реалност, 
рихвати. Данас имате већину, сутра 
ате. То и јесте суштина демократије 
функционисања политичког живота 
Коалиција је наша сложена, није 
нкционише сасвим задовољавајуће, 
е градоначелника. Много брже се ми 
то је била коалиција и у претходном 
тавнија са мањим бројем чинилаца. 

азати. Нико није оптерећен да ли ће 
не. Волео бих да траје пун мандат, 

к света. Грађани ће опет бирати и 
то се нас тиче желимо да коалиција 
оста оптерећујуће, морам рећи, за 
сти, а 100 одсто одговорности, јер 
на која је највећа и која је дала 
е цене, али мислим да су  свесни 
нам помажу у том делу, да нам не 

тују.-

ик ипак можете да нам кажете 
сарадници од претходне градске 

нара на рачуну и око 10 милијарди 
да постоје. Значи, много већа је 
смо да Град није функционисао 
ао поступак, хоће ли или неће бити 

к, пре свега, у јавним комуналним 
них, неке невероватне послове које 

вца која је трошена на презентацију, 
у трошене преко омладинских и 
милиона динара је за четири и по 
ких и студентских задруга кроз јавна 

и јавно комунална предузећа, што јасно указује шта се све радило. 
Затекли смо бројне проблеме и морали смо, пре свега, да се бавимо 
не креативним видом политике, него санацијом, односно гашењем 
пожара оних најакутнијих проблема на највиталнијим местима и то, 
наравно, захтева посебно оптерећење у раду. Немате могућности да 
се бавите неким креативнијим и лепшим стварима, него морате да 
штитите највиталније функције Града Новог Сада, што нас је у неком 
смислу успорило, али и то је део политике  и то смо прихватили.- 

Истовремено и Новосађани трпе многа „наслеђа“ претходне 
власти: довољно је читати писма читалаца, слушати радио, 
гледати ТВ. Жале се грађани, на пример, да се Град градио 
рушењем, на месту кућице изгради се зграда од 150 станова са 
неколико локала, а да претходно није припремљена пратећа 
инфраструктура. Нове зграде личе као јаје јајету, неке улице 
су клаустрофобичне, зграде једна преко пута друге на 8-10 
метара, грађани су заточеници често бахатости рада кафића 
до касних ноћних сати, иако се налазе у локалима стамбених 
зграда, било је и пожара са трагичним последицама у кафићима. 
Не сме се заборавити да су јавне службе шалтери, инспекције, 
комунална полиција образ града. За много тога не требају нове 
инвестиције, већ да свако ради свој посао у интересу грађана. 
Ваш коментар.
-  Све је тачно то што сте рекли. Кад говорите у погледу урбанизма 
и изградње нових зграда, нових стамбених и пословних објеката, ту 
увек имате један концепцијски сукоб. С једне стране имате оправдане 
захтеве и веома битне за стратешки развој Града Новог Сада, да водите 

рачуна да се све спроводи у складу са урбанистичким плановима, 
да то има јасну визију, једну социологију Града, начина живљења у 
Граду,  да се води рачуна о свим потребама који грађани морају имати 
на том локалитету, а с друге стране имате, не бих рекао притисак, али 
имате захтеве људи који имају капитал и хоће да инвестирају, да се 
гради, да не заустављате  потенцијал, предузетништво, иницијативу, 
послове, да нисте ви кочничар, да не зауставите сва градилишта. Није 

иком Новог Сада Милошем Вучевићем

ЕКОРНО САРАЂУЈУ

Градоначелник у разговору са нашим новинаром

Наставак на 6. страни
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ни то никаква позитивна политика. Чак могу да 
кажем да је амбасадор једне од највећих држава 
на свету рекао „не видим много дизалица и 
градилишта у вашем граду, у нашој земљи је то 
први знак да ли има кризе или нема, да ли се 
гради или не гради”. Увек ту имате проблем да 
ли водити једну рестриктивну, оштру политику 
урбанистичку или имати један либералан став. Не 
у смислу хаоса, већ у смислу да ви подстичете и 
дајете олакшице да инвеститори граде. Тај хаос, а 
јесте урбанистички хаос, посебно у неким деловима 
града као што је Грбавица, Подбара, нарочито 
Нова Детелинара... је настао пре 15 година. Није 
то ни јуче ни прекјуче, то заиста дуго траје, није 
се водило рачуна око паркинг места, није се 
водило рачуна око основних и других потреба 
које један део града мора да има (предшколских 
установа, школских, установа културе). Нису 
сви ти капацитети инфраструктурни једнако и 
равномерно распоређени и не може се преко 
ноћи решити, али шта да радимо, да сад рушимо 
зграде по Грбавици и Детелинари? Немогуће је. 
Оно што Град мора да исправи то је да не понови 
такве грешке и мислим да и неће. Нећемо ми бити 
у таквој политици. Нажалост, мислим да ће се и 
мање градити. Не видим неки велики тренутно 
потенцијал. 

Актуелну коалицију чине више различитих 
политичких опција (то сте већ  коментари-
сали). Како оцењујете досадашње и функци-
онисање власти у наредном периоду?
Коалиција је хетерогена, у смислу неких 
идеолошких чинилаца - сложена, комплексна, 
али она добро функционише и ја сам заиста 
задовољан. Не кажем то реда ради, нисмо имали 
проблема, решавамо их. Наравно, око неких 
ствари се лакше договоримо, око неких теже, 
око неких се не слажемо, око неких ствари се 
апсолутно сви слажемо, али преовлађује тај део 
договора и прихватања одговорности. Свако има 
неки свој корпус одговорности у функционисању 
градске власти и ја као градоначелник и човек 
који то треба да обједини и да контролише 
- генерално сам задовољан. Свестан сам да 
опозиција стално критикује како смо ми „скрпљени 
с конца и конопца”, а замислите онда какви су 
они кад смо их ми такве победили? Кад се о њима 
говори, кад ми тако нејаки и разнолики њих 
тако јаке и једнолике победимо. Задовољан сам 
са коалиционим партнерима. Понављам, нисам 
оптерећен да ли ће ово трајати три месеца или 
годину или пун мандат, време ће показати ...-

Један од коалиционих партнера је и ПУПС. 
Потписан је међусобни коалициони споразум 
градских одбора СНС-а и ПУПС-а који посебно 
разрађује реализацију социјалне политике у 
Новом Саду . Ваш коментар односа са ПУПС-
ом (Нови Сад има око 95.000 пензионера) 
и значај мера социјалне политике Града 
с обзиром на све присутније последице 
економске кризе.
- Сарадња с ПУПС-ом је одлична! Одлична је и 
сарадња градских одбора СНС-а и ПУПС-а, као и 
функционисање у оквиру градске власти, заиста 

беспрекорно функционишемо. Имамо посебан 
коалициони споразум између две странке, 
где смо дефинисали заједничко деловање у 
функционисању градске власти. Трудимо се и 
гледамо да то заједнички реализујемо. ПУПС 
је преузео део одговорности у функционисању 
градске власти и један од мојих најближих 
сарадника и специјални саветник за област 
социјалне политике је господин Тихомир Николић, 
председник Градског одбора ПУПС-а у Новом Саду. 
Имамо контакте са уваженом господом Момом 
Чолаковићем и Мирославом Шпановићем, свако у 
оквиру својих ингеренција и, заиста, са ПУПС-ом 
ми не да немамо проблеме, него смо презадовољни 
како све то функционише. Ми и ПУПС одлично, 
заиста, функционишемо. Камо среће да тако буде 
и са свим странкама и у наредном периоду, а 
господин Тихомир Николић је, пре свега, један 
прави пријатељ, па онда сарадник.- 

Нови Сад се збратимио са многим градовима 
у свету. То су значајне дугогодишње везе 
Града по бројним основама. Како да се овај 
евидентни међународни потенцијал још 
боље искористи?
- Имамо добру сарадњу са већином градова 
побратимима. Нажалост, с неким градовима је 
замрла сарадња претходних година и деценија, 
пре свега, мислим на Норич и Модену. Покушаћемо 
обнову сарадње преко њихових амбасада. Имао 
сам разговор са британским амбасадором у намери 
да се опет успостави са Норичем сарадња како 
би то желели. Волео бих да та сарадња има већи 
одраз у економском, односно привредном смислу, 
али најчешће она се задржава на културном, 
спортском, научном виду. Не видите ту одмах 
рефлексију привредног, хуманитарног, тај се 
аспект не може никако заборавити - почасни 
грађанин Новог Сада из Дортмунда је један од 
највећих дародаваоца. Госпођа која је донела 
тоне хуманитарне помоћи за најугроженије у 
Новом Саду. Међутим, привредна сарадња није на 
нивоу како би ми то желели и она је се најтеже 
успоставља. У крајњем случају то захтева опет 
ангажовање неког приватног капитала, не може 
сам Град побратим да директно инвестира, али та 
комуникација је и добар вид да се привредници 
повезују. Она јесте спора, она ствара услове да 
дође до привредног повезивања и зато се она 
не сме занемарити него се мора потенцирати. 
Од 10 квалитетних састанака, ја  гарантујем да 
ће произаћи једна добра привредна иницијатива. 
Зато, тај аспект међународне сарадње никако 
не сме да се запостави, напротив, мора да се 
потенцира и да се интензивира и, мислим, да ћемо 
ми покушати да ширимо сарадњу са градовима и у 
неким другим земљама - Израелу, Белорусији, на 
пример. Видећемо да ли ће бити још земаља где 
бисмо могли да заинтересујемо градове који би 
хтели да имају специјалан однос са нама.-
С друге стране, Нови Сад је истовремено 
центар Покрајинске администрације која је 
друга политичка опција. Како Град функ-
ционише у таквом „амбијенту“?
- Ми немамо неку опструкцију, у смислу 
функционисања. Наиме, Покрајина нема инге-
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ренцију над Градом Новим Садом, било је једно 
два месеца, када није постојала комуникација 
између покрајинске и градске власти. Мислим да 
то полако сада креће ка успостављању нормалне 
комуникације. Нема потребе да смо без редовне 
комуникације, да не сарађујемо, свако има сво-
је надлежности и ми желимо да сарађујемо са 
покрајинском администрацијом. Редовно их оба-
вештавамо о неким нашим прославама, мани-
фестацијама... Имали смо прве контакте и са 
покрајинским секретарима, мислим да ће то ићи 
ка добром смеру. Пре свега, значајан је и сусрет 
господина Пајтића са председником Републике 
господином Томиславом Николићем. Мислим да 
ће све ићи у правцу нормализације. Нисам за то 
да се дође до политизације односа Покрајина – 
Република, него мора бити једна добра сарадња. 
Са Републиком смо имали далеко интензивнију 
сарадњу, спремни смо и са Покрајином, желимо да 
имамо нормалну комуникацију, у ингеренцијама 
покрајинске надлежности. Град нема проблема у 
функционисању у односу на Покрајину.-
Нова власт је покренула Нови Сад. Шта је 
за ово кратко време учињено и шта Град и 
његови житељи могу очекивати у наредном 
периоду у области спорта, културе, науке 
и образовања, туризма, сајмова, па до еко-
номије?
 -  Пре свега, ми смо у ова три месеца извршили 
санацију на најкритичнијим тачкама у јавном 
комуналном систему, усвојили ребаланс, надам 
се ускоро и буџет Града Новог Сада, одредили 
инвестиционо стратешко деловање у 2013. го-
дини, пре свега, наставак градње булевара, 
који морамо да завршимо, наставак и завршетак 
изградње водоводне мреже, односно, пре свега, 
канализационе мреже у приградским насељима, 
завршиће се нова зграда Архива града Новог 
Сада, завршиће се Предшколска установа, од-
носно обданиште  у Радничкој улици и још једна 
у Петроварадину, желимо да уђемо у пројекат 
Велетржнице у Новом Саду, то је што се тиче 
привредне активности. Што се тиче спорта, 
подржавамо све спортске клубове. Мислим да је 
право освежење нови члан Градског већа за спорт, 
који је ту далеко активнији од претходника и има 
добру комуникацију. Имаћемо и наредне године 
велика светска и европска такмичења у нашем 
Граду, што је велики подстицај. Били смо домаћини 
ове године два европска првенства у рукомету, 
немамо никакву примедбу од Европске рукометне 
федерације, напротив све похвале. Имамо 
капацитете за озбиљне спортске манифестације 
и желимо да их организујемо. Култура ће, пре 
свега, бити у доброј мери усмерена на нашу 
промоцију као кандидата за европску престоницу 
културе за 2020. годину. Формираћемо комисију, 
односно радно тело која ће водити ту промоцију, 
а чињеница да ће се у тој комисији наћи и 
републички и покрајински министар за културу и 
градоначелник Града Новог Сада показује да ћемо 
имати подршку и са националног и са покрајинског 
нивоа, да Град Нови Сад заиста добије подршку 
целе државе, да буде наш кандидат за европску 
престоницу културе за 2020. Наравно, хоћемо 

да негујемо неке традиционалне вредности и 
културне манифестације у Граду Новом Саду, да 
помогнемо и Матицу српску, да помогнемо и друге 
издавачке куће, да помогнемо традиционалне 
манифестације, као што су Змајеве дечије игре, 
да помажемо и институције које нису под градском 
ингеренцијом, али су од националног значаја, и 
од значаја за житеље Новог Сада. Наравно, ми 
смо ту лимитирани (као и у осталим областима) 
финансијским средствима, али ћемо далеко еко-
номичније и ефикасније располагати новчаним 
средствима које Град Нови Сад има. Мислим да 
ћемо инвестирати у обележавања одређених 
места која су битна за наш народ и за наш Град. 
Туризам је можда највећи потенцијал Новог Сада, 
недовољно искоришћен апсолутно. То захтева 
једну озбиљну промену у начину размишљања 
људи који воде туризам у Граду. Не може се само 
уживати у благодетима које вам је природа дала, а 
да то не знате да искористите. Очигледно ту Град 
Нови Сад лута годинама и нисам видео да су се 
појавили људи са јасном визијом. Све потенцијале 
имамо - Дунав, Петроварадинску тврђаву, Фру-
шку гору са својим манастирима, град Нови Сад 
са црквама, са лепим центром... Заиста,имамо 
шта да покажемо, имамо с чим да се подичимо. 
Нажалост, све се своди да туристи изађу с брода, 
фотографишу Нови Сад и врате се на свој брод и 
отпутују, не задржавајући се. Надам се да ћемо 
повећати и хотелске капацитете на територији 
Новог Сада. Требало би да се отвори још један 
репрезентативни хотел наредне године. Надам 
се да ћемо туристички потенцијал да развијемо 
и да ставимо акценат и на конгресни туризам у 
Новом Саду, да видимо да ли ту можемо да будемо 
конкурентни с другим градовима. Али, то захтева 
да имате људе који заиста желе да раде. Не може 
градоначелник да води област туризма, није то 
посао градоначелника, он креира политику Града 
и извршава градску политику, али морате имати 
стручне људе у свим сегментима. Волео бих да 
туристички радници у Новом Саду буду храбрији, 
одважнији, смелији у тој иницијативи - Град би их 
апсолутно подржао.-

И за крај – Ваша порука житељима Новог Сада 
пред новогодишње и божићне празнике?
-  Желим свим грађанима Новог Сада, посебно 
читаоцима вашег часописа, да честитам пред-
стојеће новогодишње и божићне празнике. Пре 
свега, желим им добро здравље, њима и њиховим 
укућанима, да им наредна година бар за мало 
буде боља него ова, али желим да сви заједно 
радимо на томе, јер ако се ми не мењамо и ако 
свако од нас не буде мало бољи, квалитетнији, 
ангажованији, искренији, оданији, него што је био 
ове године, не можемо очекивати бољитак. Значи, 
промене морају кренути од сваког појединца. 
Желим им и оно што је често у животу пресудно 
– то је срећа и нек им се испуни оно што људи 
сами желе. Али, нека добро пазе, што кажу моји 
пријатељи,  „Некад може да се оствари оно што си 
пожелео”. – 

              Радомир Чубрановић
              Фото: Александра Чубрановић  
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Партија уједињених пензионера Србије, у свом 
програму, посебну пажњу посвећује породици и 
повећању наталитета што је и био повод да председница 
Актива жена ГО ПУПС Нови Сад, Милена Жарковић 
посети шесточлану породицу Миладиновић у Сремској 

Каменици. Супружници Тања (35) и Дејан (41) који су 
у браку пет и по година имају четири девојчице: Милу 
(5), Дину (3.5), Лану (2) и Вању рођену пре два месеца.

 „Живимо у изнајмљеном стану, а све ћерке 
осим најмлађе иду у вртић. Пошто ни муж ни ја нисмо 
запослени тешко успевамо да деци обезбедимо све што 
је неопходно за нормалан живот“ – кажу Тања и Дејан 
и додају да би им било још теже да власник стана није 
разуман човек.

 „Често нисмо у прилици да на време платимо 
кирију. Он нас, међутим, охрабрује и каже „платићете кад 
будете могли“. Осим тога и трговци имају разумевања, 
па наше дугове измирујемо кад обезбедимо новац. 
Пресрећни бисмо били да бар једно од нас ради. Док ја 
бринем о девојчицама муж одради неки посао и заради 
који динар. Збиља нам је тешко, али смо срећни што 
имамо здраву децу. Надамо се да ће бити боље“ – углас ће 
Тања и Дејан, након што им је председница Актива жена 
уручила пакет у којем су били прехрамбени производи и 
слаткиши којима су се деца посебно обрадовала.

Милена Жарковић

Породица Миладиновић

Из удружења пензионера ПЛАНИРА СЕ ДНЕВНИ ЦЕНТАР
У жељи да побољша квалитет живота својих чланова Удружење пензионера града Новог Сада поред постојећих 
услуга залаже се за отворене облике социјалне заштите. Као најтраженији, због своје ефикасности и рентабилности 
показао се Дневни центар.
Удружење располаже простором, у Поштанској улици бр. 3, који ћемо привести намени и омогућити старијим, 
болесним, самим, усамљеним и на други начин угроженим особама да део дана проведу са својим вршњацима у 
Дневном центру где ће добити топли оброк, опрати веш, кроз разговор исказати своје потребе, унапредити свој 
ментални и физички статус кроз различите методе когнитивних вежби и активности, добити стручни савет у вези 
са својим здрављем и квалитетно испунити време уз помоћ особља и волонтера Дневног центра.
Желимо да пружимо могућност да свака особа живи живот достојан човека а овај облик заштите је ефикасан, 
видљив и активан, за државу рентабилнији, а за корисника услуга повољнији, јер се корисници након боравка 
у Дневном центру враћају својим кућама.

Драгица Зелембаба

КАКО ПОВЕЋАТИ БРОЈ 
ЧЛАНОВА?

Обавештавамо читаоце ПОГЛЕДА да 
ћемо у складу са оперативним пла-
ном Градског одбора ПУПС-а обавити 
анкетирање пензионера у циљу до-
бијања података о социјалном поло-
жају, мишљење о ПУПС-у и програму 
који наша партија спроводи, као и 
ваше предлоге за даљи рад.
Молимо вас да се активно укључите у 
овај посао који је од интереса за све 
нас.
Анкету ће спровести месни одбор 
који ће благовремено имати све 
информације. Сви заинтересовани 
могу се информисати и позивом на 
телефон: 021/539-885.

НАШ ПРВИ РОЂЕНДАН
Пре годину дана на Светог Николу – 19. децембра 
2011. године изашао је први број наших новина 
„Поглед“.
Да се подсетимо: „Поглед“ је гласило Градског 
одбора ПУПС-а Новог Сада, излази у завидном 
тиражу од 10.000 примерака (просечно, приме-
рак чита 5 читалаца што значи да имамо у сваком 
броју око 50.000 читалаца), уређују, пишу, фо-
тографишу чланови редакције који су чланови 
ПУПС-а, а сарадња је отворена за све наше чи-
таоце.
Читаоци, чланови и функционери ПУПС-а, грађани, 
колеге новинари, припадници других партија 
су нам за досадашњи рад упутили речи хвале и 
подршке за квалитет објективног, истинитог и 
професионалног рада не само из живота и рада 
ПУПС-а, већ и шире.
Овим, 6. бројем „Погледа“ заокружујемо прву 
годину рада у нади да ћемо још дуго година 
трајати на задовољство наших бројних читалаца, 
не само у Новом Саду, него и широм Војводине, 
многих одбора ПУПС-а у Србији, као и Главног 
одбора који су наши стални читаоци.

                                     (Р. Ч.)


