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Реч нашег председника
  УЧИНИЋЕМО СВЕ ЗА
 ВРАЋАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА

„Наш слоган је јасан – Партија часних намера, 
мисија заштите пензионера и социјално угрожених, 
тежња да перманентно побољшавамо квалитет 
живота, и то ћемо чинити. Чинићемо то са нашим 
партијама из окружења, са нашим коалиционим 
партнерима, свакога дана, упорно ћемо се борити 
за враћање достојанства, борићемо се против 
свих видова дискриминације. Реченo је, некада 
је било четири радника на једног пензионера. 
Данас је та теза у 21. веку неизводљива. У Србији 
има 1.800.000 пензионера, па знате ли простом 

рачуницом колико би требало да буде запослених? Четири пута више, то 
је преко седам милиона, па ми немамо ни становника толико, и никада их, 
поштовани пријатељи, више нећемо имати, и заборавите формулу да четири 
раде, а да је један у пензији.”

Милан Кркобабић

Уводник уредника 
ТРЕЋИ РОЂЕНДАН „ПОГЛЕДА”
Поштовани,

време је божићних и новогодишњих празника, тада ми обележавамо  трогодишњицу излажења 
нашег „Погледа“, који је обавио важан посао и мисију на информисању нашег чланства.  „Поглед“ 
је један од значајнијих листова у ПУПС-у. Јединствено са сајтом Градског одбора Новог Сада 
обухватио је значајну функцију информисања. Набрајам само неке: Здравље, пре свега; Наш 
економски програм; Размишљања спокојног пензионера; Жене – снага наших активности; 8. Март; 
Актив омладине – 400 активних чланова; Изађимо на изборе и изаберимо се; Заједништво партија 
социјалне правде; Верујемо у успех; Вратимо наду породици;  Како смо се организовали; Социјално 
предузетништво; ПУПС искрени слуга своме народу; Остати млад је став – нема везе са годинама; 
Из женског угла; Живот треба волети; Tрудимо се да људи не буду гладни; Добри резултати избора; 
Да ли се то будимо?; Држава, ипак, главни кривац; Одјеци из базе; База, пре свега; Изабрани лекар; 
Жене социјално угроженије; Срби из Румуније – драги гости; Богатији смо за 1.000 нових чланова; 
200 пензионера бесплатно у бањи Врдник; Одржана олимпијада трећег доба;.......

Животна филозофија је пуна духа који не пркоси времену, него га надмашује. Живљење 
видети и осећати као радост и љубав. Живели смо онолико колико смо имали дана радовања. 
Од свега што постоји време је најдрагоценије и треба га поклонити оном кога највише волите. 
Будимо увек на услузи људима, а ствари радимо тако да својом добротом зрачимо око себе! Треба 
видети решење сваког проблема а не проблем у сваком решењу. Надајмо се најбољем. Не постоје 
савршене ситуације....

Како обичном човеку помоћи, у овом данашњем свакодневном сивилу које нас је снашло, 
међутим највеће благо је здравље и најобичније људско разумевање. Молимо се и даље Богу 
правде? Јер, какве су нам мисли, такав нам је и живот! Ослобођени од страха и испуњени љубављу, 
милосрђом, добротом, вером. Ширимо љубав, здравље и радост у себи и око себе. Солидарност и 
удруживање могу нас спасити од пропадања.

Запали смо у стање апатије без јасно дефинисаних циљева у погледу на услове, циљ нам је 
да покажемо да нисмо и да не треба да будемо сами у свакодневним проблемима. Вера у себе је 
први корак за ослобађање од страхова и брига.

Оно што посебно мучи најстарије који су одрадили цео радни век па самим тим и остварили 
право на већу пензију јесте што они као стари људи данас треба да зарад штедње и опоравка 
државе дају више од запослених. Ми смо држава где пензионери издржавају владу. Општепознато 
је да више од половине пензионера данас издржава незапослену децу па чак и унуке, па ће због 
тога одлука о смањењу пензија погодити управо таква домаћинства у којима су они једини који 
сваког месеца добијају новац. Смањење дела пензија треба схватити као казну, јер пензионери 
незаконито издржавају незапослене. Надајмо се да ипак „правда држи земљу и градове“.

Желим Вам срећне божићне и новогодишње празнике! 
Искрено, Ваш Поглед.

Др Драган Мунитлак
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Партија уједињених 
пензионера Србије – 
ПУПС је као државо-
творна, проевропска, 
друштвено и социјално 
одговорна странка, од
формирања садашње 
Владе Републике Ср-
бије подржавала њену
политику, мере и зала-
гања за превазилажење 
озбиљне економске кри-

зе, смањење буџетског дефицита и решавање дру-
гих тешкоћа на европском путу Србије.

Наша Партија је при томе свим расположи-
вим средствима политичког деловања настојала 
да оправда своја програмска начела и циљ због 
којег је формирана – заштита пензија, статусни и 
материјални положај пензионера, социјална права 
пензионера и других угрожених категорија станов-
ништва.

После одлуке председника Владе Александра 
Вучића да упозна јавност са предлогом реформских 
мера штедње, које се односе на умањење пензија и 
плата у јавном сектору, Председништво ПУПС-а је 
на својој седници , после детаљног разматрања свих 
аспеката предложених мера штедње, закључило 
да су оне ипак нужне и неопходне у садашњој 
економској ситуацији земље. Истовремено је за-
кључено да је својим ауторитетом, досадашњим 
конструктивним деловањем и принципијелним за-
лагањима у преговорима са представницима Вла-
де, ПУПС успео да сачува егзистенцијалну сигур-
ност највећег броја пензионера и избори се за 
поштовање својих основних програмских принципа:

1. заштитили смо 1.038.392 пензионера који 
примају пензије мање од 25.000,00 динара или 
61%, може се рећи да смо им тако сачували ону 13. 

пензију за коју се ПУПС и изборио;
2. сачуван је статус пензија као економске 

категорије и на тај начин спречени покушаји да се 
оне третирају као социјална категорија;

3. спроведен је један од основних принципа 
деловања ПУПС-а „3 П – Пензије прате плате’’ и 
први пут су истовремено са пензијама умањене и 
плате запослених у јавном сектору;

4. умењење пензија је мера привременог карак-
тера која ће трајати до краја 2016. Године, а можда 
и краће, док се економско стање земље не побољша 
(инвестирање са отварањем нових радних места, 
ефикаснија пореска политика, сузбијање „сиве 
економије’’, преструктуирање јавних предузећа и 
државне управе са смањењем броја запослених и 
друго).

Да ове мере нису предузете, у 2015. години би 
дошло до нарушавања пензионог система, јер 51% 
пензија се исплаћује из ПИО Фонда а 49% из буџета 
Републике Србије. Како су до сада за тај део дизани 
кредити и држава се задуживала, до маја 2015. го-
дине би имали смањење пензија за тих 49%.

Прича о томе како ће нам бити добро када буду 
3 запослена а 1 пензионер је апсолутна неистина, 
јер је то биолошки немогуће остварити у садашњој 
Србији. Пензионера има око 1.800.000, па пута 3 је 
5.400.000, а нас укупно има око 7.000.000, па где 
су ту мала деца, ђаци и студенти?

Најразумнији део нашег друштва су пензионери, 
који су од својих примања док су били у радном од-
носу помагали изградњу Скопља после земљотреса, 
као и изградњу Бања Луке и Црне Горе. Сад је до-
шло време да се први пут помогне наша земља, 
наша Србија и сигурно ће то пензионери разумети 
и подржати да би се Влади Републике Србије дало 
времена да спроведе горе наведене мере.

   Председник ПО ПУПС-а 
Мирослав Р. Шпановић

Партија уједињених 
пензионера Србије – 
ПУПС је као државо-
творна, проевропска, 
друштвено и социјално 
одговорна странка, од
формирања садашње 
Владе Републике Ср-
бије подржавала њену
политику, мере и зала-
гања за превазилажење 
озбиљне економске кри-

зе, смањење буџетског дефицита и решавање дру-
гих тешкоћа на европском путу Србије.

Наша Партија је при томе свим расположи-
вим средствима политичког деловања настојала 
да оправда своја програмска начела и циљ због 
којег је формирана – заштита пензија, статусни и 
материјални положај пензионера, социјална права 
пензионера и других угрожених категорија станов-
ништва.

После одлуке председника Владе Александра 
Вучића да упозна јавност са предлогом реформских 
мера штедње, које се односе на умањење пензија и 
плата у јавном сектору, Председништво ПУПС-а је 
на својој седници , после детаљног разматрања свих 
аспеката предложених мера штедње, закључило 
да су оне ипак нужне и неопходне у садашњој 
економској ситуацији земље. Истовремено је за-
кључено да је својим ауторитетом, досадашњим 
конструктивним деловањем и принципијелним за-
лагањима у преговорима са представницима Вла-
де, ПУПС успео да сачува егзистенцијалну сигур-
ност највећег броја пензионера и избори се за 
поштовање својих основних програмских принципа:

1. заштитили смо 1.038.392 пензионера који 
примају пензије мање од 25.000,00 динара или 
61%, може се рећи да смо им тако сачували ону 13. 

пензију за коју се ПУПС и изборио;
2. сачуван је статус пензија као економске 

категорије и на тај начин спречени покушаји да се
оне третирају као социјална категорија;

3. спроведен је један од основних принципа 
деловања ПУПС-а „3 П – Пензије прате плате’’ и 
први пут су истовремено са пензијама умањене и 
плате запослених у јавном сектору;

4. умењење пензија је мера привременог карак-
тера која ће трајати до краја 2016. Године, а можда 
и краће, док се економско стање земље не побољша 
(инвестирање са отварањем нових радних места, 
ефикаснија пореска политика, сузбијање „сиве 
економије’’, преструктуирање јавних предузећа и
државне управе са смањењем броја запослених и
друго).

Да ове мере нису предузете, у 2015. години би
дошло до нарушавања пензионог система, јер 51% 
пензија се исплаћује из ПИО Фонда а 49% из буџета 
Републике Србије. Како су до сада за тај део дизани
кредити и држава се задуживала, до маја 2015. го-
дине би имали смањење пензија за тих 49%.

Прича о томе како ће нам бити добро када буду 
3 запослена а 1 пензионер је апсолутна неистина, 
јер је то биолошки немогуће остварити у садашњој 
Србији. Пензионера има око 1.800.000, па пута 3 је 
5.400.000, а нас укупно има око 7.000.000, па где
су ту мала деца, ђаци и студенти?

Најразумнији део нашег друштва су пензионери, 
који су од својих примања док су били у радном од-
носу помагали изградњу Скопља после земљотреса, 
као и изградњу Бања Луке и Црне Горе. Сад је до-
шло време да се први пут помогне наша земља, 
наша Србија и сигурно ће то пензионери разумети
и подржати да би се Влади Републике Србије дало
времена да спроведе горе наведене мере.

  Председник ПО ПУПС-а
Мирослав Р. Шпановић

ПРЕДСЕДНИК МИЛАН КРКОБАБИЋ РАЗГОВАРАО СА 
ЧЛАНСТВОМ ПУПС-а ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Председник ПУПС-а Милан Кркобабић одржао је 19. октобра у Сремским Карловцима радни састанак са 
члановима Партије из АП Војводине. 

Састанку, који је организовао Покрајински одбор ПУПС-а и Извршни одбор ПУПС-а, присуствовали су: Ђуро 
Перић, заменик председник ПУПС-а и председник Удружења пензионера Србије, Милорад Стошић, председник 
Извршног одбора, Мирослав Шпановић, потпредседник ПУПС-а и председник Покрајинског одбора, чланови 
Извршног одбора задужени за Војводину, чланови Председништва Покрајинског одбора, председници и чланови 
градских и општинских одбора  – укупно, скупу је присуствовало око 450 активиста наше Партије из свих крајева 
Војводине.

Тема сусрета су била актуелна друштвено-економска питања и политичка ситуација у земљи.            (Р. Ч.)

Зашто је ПУПС подржао мере Владе Србије за умањење пензија?

ПУПС ЈЕ ЗАШТИТНИК ПЕНЗИОНЕРА
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Како смо радили у периоду од 2010.  до 2014. године

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НАС ОБАВЕЗУЈУ
Резултате које смо постигли у протеклом периоду 2010.– 2014. 

године обавезују нас да наставимо у континуитету са још већим ин-
тензитетом. Стога, указујемо на један број активности које смо пла-
нирали и остварили у циљу побољшања квалитета живота пензио-
нера и свих грађана.

Неки нису имали прилику да се у потпуности упознају са 
досадашњим извештајима Градског одбора, зато то чиним овом при-
ликом. У току четворогодишњег рада, што смо истакли и на Изборној 
скупштини градске организације коју смо одржали крајем октобра, 
подсећамо на један број кључних резултата будући да тираж овог 
листа даје могућност да се већи број читалаца и наших чланова ин-
формише.

Резиме [рекапитулација] карактеристичних делова поменутих 
извештаја обухвата следеће успешно реализоване активности:
– план омасовљавања и упис нових чланова по месним органима;
– инфраструктурна мрежа и регистар матичне евиденције свих чла-
нова;
– именовање повереника Партије, конституисање Месних одбора у 
складу са Статутом Партије;
– упознавање са програмом будућих чланова, симпатизера и при-
сталица Партије;
– организовање састанака, скупова, тематских и предизборних три-
бина;
– презентација Програма, путем промотивних штандова, ангажова-
њем тимова и активиста  на појединим пунктовима у граду;
– предизборни програм и конкретизација оперативних задатака по 
областима;
– формирање изборног штаба, радних тела и тимова Градског одбора;
– успешно спроведени редовни и ванредни избори 2012. и 2014. го-
дине;
– основан и конституисан Актив жена, са Програмом рада, међу 
првима у Војводини;
– формиран и конституисан Актив младих, са програмом рада;
– путем социјалних установа и надлежне Управе града омогућена 
је социјална заштита и социјална помоћ угроженим категоријама 
друштва и осталих старијих и болесних особа са инвалидитетом;
– наш допринос у отварању Канцеларије за помоћ старим лицима на 
нивоу Града, прве те врсте у Републици Србији;
– наш допринос у отварању Канцеларије за особе са ивалидитетом 
у Граду;
– наш допринос за обезбеђење субвенције социјално угроженим ли-
цима у плаћању комуналних трошкова;
– сарадња са Удружењем пензионера града Новог Сада, конкретно 
заједничко деловање на реализацији великог броја програмских за-
датака и циљева од интереса за све пензионере и старије особе;
– рехабилитација и бањско лечење пензионера од стране ПИО и 
социјалне управе града;
–  обезбедили смо континуитет за повлашћени превоз пензионера и 
свих лица  старијих од 65 година у градском саобраћају;
– спроведено је интерно анкетирање пензионера који нису чланови 
ПУПС-а у циљу добијања података потенцијалних чланова;
– у циљу квалитетног и потпунијег информисања издајемо лист 
Поглед од 19. децембра 2011. године и ово је већ девети број на 
задовољство бројних  читалаца. Тираж нашег листа је10.000 приме-

рака. Ако се зна да просечно  један примерак Погледа чита 4 особе, 
онда је то бар 40.000 читалаца (!); 
– поставили смо сајт Градског одбора како би модернизовали и 
употпунили информисање и преко интернета, такође је омогућено 
читање свих наших бројева листа Поглед и на сајту Градског одбора 
као и на сајту Партије у Београду;
– залагање за клубове пензионера по месним заједницама уз помоћ 
локалне самоуправе и геронтолошког завода;
–  иницирали смо и подржали да буде пуна плата за запослене труд-
нице и породиље за време боловања;
–  подржали смо иницијативу грађана на враћање „старе“ аутобуске 
линије 5 у циљу оправдане рационализације у корист оправданог 
интереса путника;
– очували смо стечене и проверене вредности у досадашњем раду, 
а то је јединство и заједништво, тимски рад, коректан и колегијалан 
однос и добру сарадњу.

Посебно смо, с разлогом, поносни на веома добре резултате које 
издвајамо и истичемо:

1. Омасовљавање и упис нових чланова, где смо били 
најуспешнији у прошлом мандатном периоду на нивоу Републике 
у оквиру наше Партије. За протекле четири године учланили смо 
додатно 4.500 нових чланова, што је изузетан резултат и заслуга 
целокупног чланства градске организације на чему се посебно још 
једном захваљујем свима и с поносом то истичем.

2. Указујемо и на то да су резултати на парламентарним избори-
ма свих нивоа, како редовних и посебно ванредних, били далеко 
успешнији него у претходном периоду, а нарочито ванредни, што 
је резултирало да по први пут, на локалном нивоу, ПУПС учествује 
у градској власти Новог Сада, а тиме и у радним телима Скупштине, 
Саветима, комисијама и осталим облицима функционисања.

3. Имамо најбоље резултате у области информисања. Сигурно 
смо једна од ретких организација у оквиру ПУПС-а, од општинских и 
градских, која има и свој лист и сајт.

У предстојећем периоду ћемо наставити сарадњу са свим 
удружењима пензионера и са свим удружењима особа са инвали-
дитетом, као и осталим субјектима локалне самоуправе што смо и до 
сада чинили, али ћемо ту сарадњу и даље унапређивати и усаврша-
вати у интересу ефикаснијег и успешнијег рада.

Коалициона сарадња са партнерима из предизборног споразу-
ма се одвија коректно у складу са могућностима.

Коалициона сарадња и односи са СНС-ом, као водећом партијом 
у градској власти, су потврђени током досадашње сарадње, а то је 
темељ за још квалитетнији обострани рад у интересу грађана Новог 
Сада.

Очекујемо и надамо се, да ће мере штедње Владе и допринос 
пензионера, дати очекиване резултате и опоравак те се надамо да 
релативно брзо дочекамо и раст пензија.

Желим Вам срећу, дуг живот, виталност и добро здравље, да 
се изборимо за боље сутра пензионера и свих грађана Србије. 

Срећни новогодишњи и божићни празници !
Председник Градског одбора Новог Сада

Тихомир Николић

АКТИВ ЖЕНА – УВЕК АКТИВАН
Актив жена ГО ПУПС Нови Сад је у оквиру планираних активности до сада успешно спровео бројне акције. Издвајамо 
само неке: посета породицама са више деце, достава прехрамбених пакета, слаткиша за децу, гардеробе социјално 
угроженим породицама... Мото Актива жена је да својим активностима обезбеди да сваки наредни дан буде бољи, 
којима је помоћ најпотребнија.
Наравно, Актив жена ПУПС-а у својим активности посвећује пажњу и лепшим темама: редовно се организују прославе 
Дана жена, у гостима су нам биле жене коалиционих партнера у граду са којима смо размениле искуство о досадашњем 
раду и разговарале о плановима за будуће ангажовање. Био нам је у гостима  Актив жена ПУПС-а Крушевац са којима 
смо успоставиле добре односе и договориле се о трајној сарадњи, а биле смо и ун узвратној посети. На позив Форума 
жена Градског одбора СПС-а жене ГО ПУПС-а Нови Сад учествовале су на трибини са темом „Знамените жене Новог 
Сада“. Будуће активности планираће се и реализовати по групама, према интересовању и могућности жена како би 
дале што бољи допринос у модерном друштву.Мада је у досадашњем раду било успеха, у наредном периоду ће се 
пажња усмерити на допринос и даље у побољшању активности рада, у борби за немоћне, слабе и сиромашне. 
Такође ће се радити на повећању броја чланова Партије, посебно жена...

Потпредседница ГО Нови Сад, дипл.екон. Марица Матијевић
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ТИХОМИР НИКОЛИЋ ПОНОВО ПРЕДСЕДНИК ГО ПУПС-а НОВИ САД
– За потпредседнике изабрани су: проф. др Драган Мунитлак, Марица Матијевић и Живорад Арсић

На 4. Изборној седници Градског одбора Нови Сад Партије 
уједињених пензионера Србије, која је одржана 26. октобра 
у Великој сали Скупштине Града, досадашњи председник 
Тихомир Николић поново је огромном већином гласова из-
абран на ову функцију градске организације ПУПС-а (од 151 
присутних делегата само 3 су била “уздржана“).

Једногласно су усвојени извештаји о четворогодишњем 
раду ГО ПУПС-а, Нови Сад и извештај Надзорног одбора. 
Након уводне речи Тихомира Николића у којој се осврнуо 
на протекли четворогодишњи рад и предстојеће задатке, 
усвојени су програмски задаци и плански циљеви за наред-
ни мандатни период. 

У отвореној и конструктивној дискусији посебна пажња 
је посвећена актуелној политичкој и економској ситуацији у 
земљи, посебно најновијим мерама Владе Републике Србије 
када је реч о смањењу пензија. У дискусији су учествова-
ли: Славко Радић, Јован Миљуш, Олга Ковач, Мирослав 
Шпановић, Милорад Стошић и Димитрије Карић МО.

Чланови Изборне скупштине изабрали су такође и три 
нова потпредседника ГО ПУПС-а: проф. др Драгана Мунит-

лака, Марицу Матијевић и Живорада Арсића, чланови 
сталног састава Градског одбора: Богдан Јовановић, др 
Радослав Пенезић, Нада Марковић, Недељко Гредо, Жи-
ворад Максимовић, Миленко Панић, Милорад Мијић, 
Беиса Романић и Петар Зубан, чланови Надзорног одбо-
ра: Славољуб Митић, председник, Драгица Нерац, члан 
и Љиљана Геци, члан и чланови дисциплинске комисије: 
Славко Радић, председник, Јосип Хићил, члан и Владимир 
Чабаркапа, члан.

Седници су, поред чланова  Градског одбора, председ-
ника општинских одбора из Војводине, председника мес-
них одбора, присуствовали и председник Извршног одбора 
ПУПС-а Милорад Стошић, потпредседник Извршног одбо-
ра Крум Васев и потпредседник ПУПС-а и уједно председ-
ник Покрајинског одбора Мирослав Шпановић.

Скуп је почео свечано: познати новосадски уметник 
Миша Близанац је отпевао државну химну „Боже правде“.

Иначе, изборни скуп Градског одбора ПУПС-а је први који 
се одржао у оквиру наше партије у Републици...

                                              Р. Ч.

Тихомир Николић Марица Матијевић Живорад Арсић Драган Мунитлак

АКТИВ ОМЛАДИНЕ 4 ПУТА БРОЈНИЈИ
Актив омладине ПУПС-а ГО Нови Сад основан је 23. 09. 2011. године,тако да  успешно функционише већ нешто више од 3 године. Када је основан, 

није бројао више од 100 чланова и то више „на папиру“, него у стварности.  Данас Актив младих броји скоро 400 чланова млађих од 35 година и са великим 
задовољством могу, као председница овог Актива, да констатујем да смо 4 пута бројнији него када смо основани. 

Наравно, заслуге за овај успех нису само наше, велики део посла успешно су обавили и поједини председници МО који су у редове својих чланова 
уврстили и више младих људи на шта сам им посебно захвална. Такође, у целокупну нашу активност у протекле 3 године био је укључен и председник ГО 
Нови Сад господин Тихомир Николић који је веома успешно координирао рад омладине и осталих чланова наше Партије. Тај задатак је веома значајан, 
с обзиром да нису баш сви наши чланови свесни колико је важно да једна политичка партија има подршку нас младих. Чак понекад се могло и чути да 
омладина не може бити темељ ниједне партије. На срећу свих нас, успели смо да променимо то мишљење. Сигурна сам да данас сви чланови ПУПС-а 
подржавају младе људе и да су свесни да омладина не жели да буде темељ наше Партије, већ њени носећи стубови. 

У име свих својих младих партијских колега и у своје лично име могу рећи да је наша омладина оправдала поверење кад год јој је оно указано. 
Испунили смо све задатке које су нам старији и, по хијерархијској лествици, виши чланови задали. Такође смо се одазвали на све трибине које је наша 
Партија организовала и подржали смо све акције које је ПУПС водио. Били смо увек на располагању у свим приликама: да разговарамо са старијим 
члановима, да делимо промотивни материјал, да носимо заставе на трибинама, да будемо подршка нашој Партији онолико колико је и сама Партија наша 
подршка. А били смо ту и да се дружимо, да једни друге насмејемо, да кроз пријатељску атмосферу заједно дођемо до најбољих решења и идеја. 

Члан сам ПУПС-а од свог пунолетства, нешто дуже од 4 године. Људе који су заједно са мном оформили Актив омладине одавно више не посматрам 
само као „партијске колеге“. То су људи који су ми драги, са којима увек имам теме за разговор, који су духовити и са којима волим да проводим време. 
Сам однос између људи који раде заједно, који сарађују по било ком основу, веома је важан. Јер, не може се доћи до продуктивних решења ако једни друге 
саботирамо. Зато ми је изузетно драго што ПУПС има омладину која је увек за сарадњу и у оквиру које свако има подједнаки статус – био председник, 
заменик председника или члан Актива. Ако смо за 3 године заједничким радом и сарадњом са председницима МО и председником ГО успели да створимо 
организацију која има 400 чланова, са оптимизмом могу да се надам у успешне наредне године нашег рада. 

Сваки почетак је сложен, било је тешко учланити младе људе у Партију пензионера. Било им је тешко објаснити да ПУПС подједнако брине о 
свим социјално угроженим људима, у које свакако спадају и студенти и незапослени,  било је тешко објаснити и да није срамота бити члан наше Партије 
ако имаш само 20 година. Данас то више није случај – људи долазе самостално да се учлане. То је свакако афирмативно јер ће свако пре пожелети да буде 
члан Актива који броји 400 чланова, него Актива који има 4 пута мање људи. Такође, данас су млади људи свесни да им нико неће помоћи ако сами себи 
не помогну. И зато долазе у ПУПС, у Партију која је одувек и која ће заувек водити рачуна о људима на маргинама и социјално угроженом становништву.

Председник Актива младих
Наташа Мидић
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ВЕСТИ ИЗ МЕСНИХ ОДБОРА
                      ТЕК САД

МО „7. ЈУЛИ“
Полазећи од тога да је месни одбор место за повезивање људи идеја базе наше партије, настављена 

је акција омасовљавања месне организације. Предстоји  организовање трибина са тематским расправама 
у циљу промовисања главних циљева Партије, као Партије часних намера. Месни одбор ће се бринути о 
социјалној правди у својој средини, успешно је извршен избор новог руководства. Све у свему, идеје нам 
не недостају, сигурни смо да ћемо још више унапредити рад месног одбиора и сваког члана понаособ.

Председник МО, Марица Матијевић
МО „СЛАНА БАРА“
Месни одбор „Слана бара“ је био веома активан: сваког четвртка од 17 часова (када је резервисан 

термин за ПУПС у месној заједници) одржавани су по плану састанци и разговори по разним питањима 
а најчешће о унапређењу рада странке, о активностима на омасовљењу, о бризи социјално угроженим 
грађанима, а посебно о пензионерима. У тим разговорима је истицан значај учешћа ПУПС-а у власти 
како би се брже и адекватније решавала питања социјалне правде, посебно „трећег доба“. 

Иначе, председник МО је активиран, на позив Месног савета Месне заједнице и њеног председника, 
да учествује у организацији одбране за насеље Слана бара у вези временских и других елементарних 
непогода у интересу грађана Месне заједнице „Слана бара“ и општег добра за државу. Ова активност је 
свакако битна и за промовисање наше партије. 

           Председник МО, Јован Милашиновић
 MO „БРАТСТВО“ - ТЕЛЕП
Месни одбор „Братство“ je формирао нови састав Месног одбора. Интензивно смо радили на 

омасовљавању чланства. Месни одбор броји више од 400 чланова и он је један од најбројнијих у Градској 
организацији ПУПС-а Нови Сад. Углавном смо активни на социјалној помоћи пензионера преко 
Удружења где у у оквиру Месне заједнице функционише Удружење пензионера. 

Такође, једном месечно  организујемо игранке и дружење пензионера, затим једнодневне излете у 
Врдник, организујемо помоћ у виду социјалних пакета

 набавком огрева, помоћ око заказивања лекарских прегледа, затим набавка прехрамбених производа 
и друго.

     Представник ПУПС-а председник  Живорад Арсић је добио највише гласова и победио на 
изборима за месну заједницу  „Братство“ и то је једина месна заједница  у Новом Саду где је победио  
представник ПУПС-а
    Иначе, наш  чланица Снежана Недељковић је изабрана, као представник 
    ПУПС -а, за председника надзорног одбора у овој месној заједници. 

            Председник МО, Арсић Живорад
МО ФУТОГ
Футог је приградско насеље Новог Садa. Према попису из 2011 године, у Футогу живи   18.641 

становника од чега око 3.400 пензионера. Поред 12 Месних одбора других странака Футогу  постоји и 
Месна организација Партије Уједињених Пензионера Србије која настоји да у своје редове привуче што 
више пензионера и да својим активностима представља значајан фактор у Футогу. Најактивнији смо за 
време избора. Сада су нам активности проређене јер немамо адекватан простор за активности. Проблем је 
и у томе што су пензионери, као и остали Футожани, због економско-социјалне кризе постали апатични, 
малодушни и незаинтересовани за политичку ангажованост. Неки пензионери приговарају ПУПС-у што 
су учинили „ово“ или „оно“. Међутим, када их питамо за кога су гласали кажу да су гласали за кандидате 
других партија а не за представнике ПУПС-а. Поставља се питање по ком основу прозивају ПУПС- а не 
оне партије за које су гласали? Други пак кажу да би радије гласали само за ПУПС, а не и за коалиционе 
партије.  Ово су свакако  питања о којима морамо отворено разговарати и ослушкивати мњење народа, а 
не затварати се у своје функционерске оквире и отуђити се од чланства. Без свакодневног комуницирања 
представника и органа партије и чланства неће бити ни добрих резултата.

На пролеће, када нам временски услови бу
расположењем. Распоредићемо  реонске поверен
контактима, ширити оптимизам и веру да и сами
поверенике едуковати како да раде „на терену“. Та
животним темама. Месна организација и Извршни
и републичких органа ПУПС-а.

Осим ових страначких питања планирамо и 
Футога који има извесне конкретне развојне пот
постојање странака само ради избора. У овим акти
нивоима. Све у свему у нашој Месној организаци
делотворније садржаје у јачању угледа ПУПС-а а ра
бољег утицаја на остваривање права наших чланов

Наша генерација има такав потенцијал само га

МО  КИСАЧ
Рад и активност МО ПУПС-а Кисач, одвијала

Састав МО чине углавном пензионери, мада имамо и
је уредно учлањено, а тренутно су у току активност

Добро се сарађује са представницима Акти
колонијом „Михал Гержа“, МЗ Црвеног крста и
решавало и питање одласка болесних чланова на о
Управом града.

Месни одбор је успешно деловао о чему сведо
значи да можемо далеко боље...

 МО  НИКОЛА ТЕСЛА  
Када сам се после 35 година живота и рада у Б

пензионера, била ми је да се учланим у Партију часн
сам имала утисак да сам се најзад вратила кући.

Примио ме је тадашњи, а и садашњи предсе
полусатном разговору, закључили смо да се слажемо
да постанем повереник ПУПС-а на МЗ „Никола Тес

Одмах сам се „бацила“ на посао. Контактирала
врсног младог адвоката. Договорили смо да оформ
који су спремни да се ангажују. То смо урадили у ок

Мој први задатак био је да увећамо број нових
сам велики број људи, како са територије Месне з
Ковина, Смедерева. „Моје“ чланство броји 161-ог ч

Упознавајући људе и околности под којима жи
су ме примали и просто ме питали, где сам до сада 
могу сами да дођу и учлане се.

Чланови МО, као и чланови Партије активно с
а троје чланова МО усу учествовали су у изборним 

Оно што ме је растужило је, да неколико стара
границе сваког људског достојанства. Организова
помоћи, која се углавном састојала од наше гардеро
Стога, кад год смо у прилици, треба помоћи и удели

На крају, посебно изражавам захвалност г

Друга Изборна седница Покрајинског одбора ПУПС-а за Војводину одржана је 31. јула. 
2014. године у Новом Саду.

Покрајински одбор једногласно је изабрао Мирослава Р. Шпановића за председника 
Покрајинског одбора у наредном четворогодишњем мандату. Шпановић је добио подршку сва 
44 градска и општинска одбора који су га предложили да буде поново председник као резултат 
успешног спровођења политике Партије у протеклом  периоду.

На предлог председника за чланове Председништва Покрајинског одбора су изабрани : 
Јован Ћирић, Ненад Шалетић, Радован Бољановић, Никола Видић, Данка Миљевић, Весна Тер-
зин, Јован Мутуц, Александар Мараш, Станко Кондић, Ана Марјанушић, Јасмина Еремић и Дра-
гана Даниловић.

У Надзорни одбор изабрани су : Исидор Секицки, Милосава Павловић и Мила Тешин.
Изборној седници Покрајинског одбора присуствовао је Милан Кркобабић председник 

ПУПС-а, Ђуро Перић заменик председника, Борисав Ковачевић, Момчило Вуксановић и Милан 
Кораћ потпредседници ПУПС-а и Милорад Стошић председник Извршног одбора ПУПС-а.

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

ШПАНОВИЋУ ПОНО
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ДА МОРА ВИШЕ И БОЉЕ
у погодни, планирамо да се боримо са таквим 
ке са списком пензионера који ће, у директним 
можемо и морамо више учинити. Претходно ћемо 
ђе планирамо неколико трибина са занимљивим и 
дбор ће спроводити одлуке градских, покрајинских 

еке активности и иницијативе по питању развоја 
нцијале. Футог, по том питању, „спава“ као да је 
ностима очекујемо помоћ органа ПУПС-а на свим 

и постоји воља да остварујемо што конкретније и 
и њеног што већег  значаја у власти Србије због што 
других пензионера и свих грађана Србије.
реба пробудити ! 

Председник МО Футог, Миљуш Јован

е у складу са Статутом и Програмом ове Партије. 
едан број младих у оквиру Актива младих. Чланство 
на партијском едуковању чланства.
а младих, Удружењем кисачких жена, Ликовном 
Удружењем пољопривредника. На састанцима се 
оравак у лечилиште и бање, а у сарадњи са ПИО и 

е и разна позитивна усмена признања, али што не 

Председник МО Кисач, Гомбар Михал

ограду, вратила у мој Нови Сад, једна од идеја, као 
х намера. Ступајући први пут у канцеларију, заиста 

ик ГО, господин Тихомир Николић. У пријатном 
у многим темама, па ми је председник ГО предложио 
а“, што сам срдачно прихватила.
ам секретара МО, господина Владимира Чабаркапу, 
мо нови одбор, са људима који су одани Партији и 
обру 2012 године.
чланова. Буквално идући од куће до куће, учланила 
еднице, тако и на подручју Новог Сада, Београда, 
на.
е, видела сам велику наду у нашу Партију. Срдачно 

ила, јер многи нису знали где је седиште Партије, да 

учествовали у митинзима у предизборној кампањи, 
омисијама, на дан избора.
ких домаћинстава, наших чланова МО живи испод 
а сам чланове МО и друге чланове у сакупљању 
е (коју већ ређе користимо) и кућних потрепштина. 
и, јер никад не знаш судбину испружене руке.
поди Тихомиру Николићу и Живораду Арсићу, 

потпредседнику ГО, који су ме од првог дана несебично  водили, указивали на грешке, наравно и  на 
успехе, понашајући се и делавали у складу партијском основном поруком, зато смо – ПАРТИЈА ЧАСНИХ 
НАМЕРА.

                                                    Снежана Недељковић
МО СТЕПАНОВИЋЕВО
Месни одбор је у Клубу најбољих. Годинама учествује у раду Савета Месне заједнице и увек има 

добар резултат на изборима. Гласачи Степановићева знају да награде оне који највише доприносе развоју 
места. ПУПС сам себи обезбеђује гласове својим радом и резултатима рада. Реализује се пројекат уградње 
регулатора пречистача и канализације.             

                                                                                                     (Д.М.)
МО КАЋ
Решава актуелне проблеме и ствара услове за будућност. Увек у врху по броју чланства. Ангажовање 

на комуналним питањима где је актуелна изградња канализације, која треба да се заврши до краја 2014. 
године. Припрема се пројектна документација за асфалтирање приступног пута према привредном 
комплексу „Унимет“, прилазу салашким објектима, викендицама и стамбеним објектима у улици Делфе 
Иванић, а то исто се ради и за довршетак улице Николе Тесле што ће бити реализовано на пролеће, 
чим такве радове омогуће временски услови. Ради на стварању сигурности путем програма социјалне 
заштите, стварањем политичке свести и убеђења да без учешћа ПУПС-а на свим нивоима власти не 
можемо доћи до изражаја и успешног решавања проблема и испуњавања права која нам припадају.                        

                                                                                                        (Д.М.) 
МО СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Активности усмеравају у решавање нагомиланих проблема грађана: водовод у Боцкама ( пројекат 

је урађен и ради се на његовој реализацији), проширења и асфалтирања улица, струја, канализација 
(секундарна), пешачке стазе, број аутобуских линија. Упис нових чланова у ПУПС.       

                                                                                                (Д.М.)
МО СОЊА МАРИНКОВИЋ
Реализоваће се програм прихватљив за све грађане, за социјално праведно друштво, са практичним 

решењима. Тражиће се решења, користећи досадашње искуство. Омасовљавање Партије. Трибине са 
тематским расправама. Решавање комуналних проблема Месне заједнице, по приоритету. Заједничка 
дружења са свим пензионерима и грађанима Месне заједнице.               

                                                                                              (Д.М.)
МО БУДИСАВА
Остварени су завидни резултати, за масовност, активност и организациону оспособљеност чланова 

ПУПС-а. У току је изградња канализације, ради се пуном паром. Има много активности на терену. 
                                                                                              (Д.М.)

МО ВЕТЕРНИК
Уложени су додатни напори и тимски рад је добар. Имају квалитетне чланове, који се додатно 

мобилишу и укључују у конкретан рад. Отвара се нова апотека и производња неких лекова. Ажурирају 
се спискови чланства.

                                                                                                            (Д.М.)
МО РАДНИЧКИ
Пензионери са локације Детелинаре имају примедбе на рад медицинског особља. Код доктора 

опште праксе није могућ преглед без претходног заказивања. Доктори опште праксе имају обавезу 
за одређени број пацијената дневно за преглед. Ако приме пацијента преко тог броја, онда им се 
скида део плате. Лекови се преписују са усвојене листе. Да се дође до прегледа код специјалисте то 
се мора чекати од 6 месеци до једне године. Пензионери траже да се по том питању нешто уради.

Прати нас немаштина, старост, болест и где смо ми?
                                                                           Председница МО „Раднички”, Љубинка Боричић

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

У Извештају се наглашава да је Партија у АП Војводини деловала у веома тешким, 
неповољним и нестабилним економским, социјалним и политичким приликама, које су каракте-
рисале промашена и пљачкашка приватизација, недовољна привредна активност и велики број 
незапослених, порасту корупције и криминала.

На изборима 2012. године за Скупштину Републике Србије постигли смо изузетне резултате 
, 12,74 % што је било повећање од 7 % у односу на изборе 2008. године. На ванредним изборима 
у 2014. години задржали смо исти број посланика, што сматрамо успехом, јер у налету СНС са 
огромном популарношћу садашњег премијера Александра Вучића многе партије нису постигле 
цензус и нису ушле у Скупштину Републике Србије.

Покрајински одбор посвећује велику пажњу пријему и раду са младима и Активима жена и 
њиховим укључивањем у политички живот Партије. У Војводини има око 1.300 младих органи-
зованих у 29 Актива младих у саставу Градских и Општинских одбора ПУПС-а. Актив младих 
се посебно истакао за време изборних кампања обилазећи пензионере и социјално угрожене од 
куће до куће, што се показало веома добро.

Актив жена формиран је 2009. године и данас имамо 34 Актива у оквиру Градских и Оп-
штинских одбора. 

Чланови Покрајинског одбора прихватили су у целости Извештај који је поднео Мирослав 
Р. Шпановић.                                                                                                                               Милан Кораћ

ВО ПУНО ПОВЕРЕЊЕ
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Како трезвено прихватити одлуку Владе Србије о смањивању пензија и плата у јавном сектору кад у вези 
тога постоји много различитих мишљења? 

Оно што је неоспорно јесте да је економска и финансијска ситуација у Србији више него тешка и ако се не 
подузму делотворне и одлучне мере биће још много, много горе. Чињеница је и то да је принцип новог светског 
неолибералног капиталистичког друштва да терет друштва највише сноси најсиромашнији слој друштва а да се 
богати и даље богате и онда када, највећи део друштва, рапидно сиромаши. Држава и друштво су онакви какве 
нам је светска олигархија обликовала и онако како се наш врх и ми сами према њима односимо.

Смањивање пензија је било неизбежно иако је најпре требало решавати и отклањати узроке тешког стања  
који највише узрокују такво стање а чему нису узрок, и тако ниске, пензије. Према томе ПУПС никако није могао 
спречити ту неминовност али је утицао на то да се смањују само износи пензија изнад 25.000 динара односно 
само 39% пензионера док је 61% пензионера изузето из тих тешких и неправедних мера. Знамо да су у Грчкој 
пензије смањиване и 45%, у Португалу 25%, да су грађани Исланда своје штедне улоге поверили држави на 
коришћење, да су у већини земаља предузимане сличне и погубније мере. Оптимизам је у прогнози да ће се 
у српској економији поправити стање до краја 2016. и 2017. године када ће се смањивање укинути и поново 
пензије да прате повећање плата. Дај Боже да буде тако.

Пензинери не гласајте за заштиту туђих привилегија већ за заштиту својих права. Проблем економско-
социјалне политике може се решити само ако маса пензионера приступи ПУПС-у да се добије што више власти 
и већи утицај на  државно одлучивање. Један члан једна функција, циркулација и кадровска обнова новим 
члановима нови полет нове идеје. Функционери који узимају годишње 3.700.000 динара, највише енергије и 
времена троше да то и очувају да што дуже трају не марећи за потребе Партије, чланства и грађана.

Власт Србије не сме занемаривати чињеницу да пензионери издржавају своју породицу, децу и њихове 
породице и унуке па се овако стање не може дуго издржати. 

Морам написати и то да сам против да ми пензионери тужимо своју државу, малтене сами себе, и да смо 
прегрмели и много тежа времена, искушења и несташице па ћемо и ову, надам се краткотрајну, невољу. До тог 
времена ми се морамо учлањивати у нашу Партију и гласати за њу да би она била респективна и утицајнија у 
поступцима доношења ових и сличних мера.  

                                                        
                             Милан инж. Миљатовић, Футог, Тел/ 021 893 539.

Наш интервју

ДА ИЗДРЖИМО ЗА НАШУ СРБИЈУ

Писмо читалаца    ШТО СЕ МОРА, МОРА СЕ!

Господине пензионеру, Ви спадате у категорију којој се нај-
више умањује пензија!

Да, међу највећим. Између 80 и 90 хиљада динара.
Како ће се то одразити на Ваш стандард?
Тренутно негативно а дугорочно видећемо, требало би да 

буде боље, нарочито ако по обећању врате ово што се умањује. 
До сада сам помагао своју децу (не раде сви) и унуке, сада ћу и 
ја њима умањити помоћ.
Како Ви гледате на жалбу Удружења пензионера Уставном 
суду Србије?

На то гледам са два аспекта: Прво они представљају пен-
зионере и са тог аспекта их подржавам. Са другог аспекта по-
сматрано, мислим да се иде стратегијом “тук на утук“.  Боље би 
било да су, пензионери који су гласали за друге странке, своје 
гласове дали ПУПС-у, тада би ми имали више од 50 послани-
ка и ово се не би догодило. Надам се да ће пензионери извући 
наравоученије из овога што нам се догодило и да ћемо, ако 
Бог да, ујединити се и своје гласове дати нама и нашој странци 
ПУПС. Тада ћемо ми бити политичка странка која по снази и 
броју посланика представља прву, или евентуално другу, стран-
ку по јачини.
Да ли мислите да се буџет могао допунити на други начин, а 
не умањењем пензија?

Одговор на то питање би морали дати саветници у влади 
јер су они и саветовали да се то уради. И не само то, они су 
предлагали још више, чиме су показали мањкавост кративно-
сти и друштвено-економске мудрости. Са економског стано-
вишта, принципијелно посматрано, било би боље да се усвојила 
стратегија економије обима, него стратегија економије трошко-
ва. Али то је избор наше владе и ми се требамо понашати по-
зитивно а не да још досипамо уље на ватру.
Да ли мислите да су наши посланици и руководство могли 
урадити више у овом случају?

Народна каже: Касно Марко на Косово дође. Шта су то наши 
посланици, њих десетак, могли урадити, ако знамо какав је од-
нос у Скупштини. Да смо имали више од 50 посланика, како 
сам малопре рекао, ово се не би ни бранило, јер се неби ни дого-

дило. Бојим се да нам се поново не догоди исто, да наше гласове 
поново дамо онима који нам умањују наше пензије, или сутра 
још нешто горе, а то горе би могло бити и линеарно умањење 
пензија. У животу од најгорег увек има још и горе.

Према томе, наши представници у власти, мислим да нису 
могли ни више ни боље.
А шта кажете о начину умањења пензија?

Поново ћу се послужити једном старом сељачком логиком: 
Када волови не могу извући балван, тада рабаджија преба-
ци ланац ближе јачем волу, и реши проблем (јачи мора више 
повући).

Дакле, Ако се није урадило другачије (а могло је вероват-
но), наше руководство је урадило са владом оно што је једино 
и било поштено. Замислите да се узео модел линеарности, има-
ли би тежак хумани и друштвени проблем, јер би било наших 
пензионера који би умирали од глади (и сада гладују, али бар 
не умуру). Наше руководство на челу са нашим председником 
урадили су све што су могли, и за то их треба похвалити, а не 
критиковати.
Поштовани пензионеру, захвалјујем на разговору и питам 
Вас имате ли још неки предлог?

Имам ја више предлога. Али издвојићу следеће: Прво, ово 
је први пут да  лист ПОГЛЕД овако информише чланство и 
предлажем да у сваком наредном  броју буде позван способан 
човек да објасни неки проблем. Друго, подржимо наше пред-
ставнике у власти и тражимо од их да не забораве ово што нам 
се умањује, већ да раде на томе да се то на исти начин врати. 
Треће, ми пензионери што нам се пензије умањују, издржимо, 
то је најмање што можемо за нашу Србију урадити.

 А пензионери којима није умањена, (и онако мала), пензија 
нека добро ставе прст на чело када дају свој глас другим стран-
кама, јер ово умањење нису спасиле друге странке, већ управо 
ПУПС.

И на крају свим пензионерима честитам наступајуће 
празнике!   Интервју водио:

главни уредник ВИДИК-а, др Радослав Пенезић
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60 година након Новосадског договора: Српска језичка политика данас

ДОСТА ОДУМИРАЊА И ЗАБОРАВЉАЊА ЋИРИЛИЦЕ!
„Оба писма, латиница и ћирилица, равноправна су; зато треба 
настојати да и Срби и Хрвати подјенако науче оба писма“ (Тачка 
3.). Ово је констатовано у Новосадском договору 1954. године. 
Хрвати Новосадски договор никада нису поштовали, а Срби га 
поштују и данас. Уместо договорене двоазбучности, од 1954. за-
почело је једносмерно ширење латинице, које и даље траје. Ово 
је, поред осталог, констатовано на Округлом столу „60 година на-
кон Новосадског договора: Српска језичка политика данас“ који 
је одржан у Културном центру Новог Сада, баш на дан 10. децем-
бра када се навршило тачно 60 година од Новосадског договора, 
којим је у Србију уведена двоазбучност.
Новосадски договор је погрешним схватањем равноправности 
допринео одумирању ћирилице – стоји у закључцима округлог 
стола. У саопштењу са овог скупа се такође каже:
– До Новосадског договора, латиница је у Србији била у масовнијој 
употреби само у време аустроугарске и усташке окупације, а да-
нас је ћирилица у многим областима опала на мање од 10 одсто 
заступљености. У Хрватској је деведесетих спроведен „књигоцид“ 
ћириличних књига, а данас се и последњи трагови ћирилице 
разбијају чекићем. –
Учесници су позвали српску филологију и политику да заједно 
сачувају ћирилицу и да поштују Устав, а не Новосадски договор, 
чија примена се током протеклих шест деценија, како наводе, по-
казала штетном.
Учесници округлог стола били су проф. др Данко Шипка 
(укључење путем видео-линка), проф. др Драгољуб Петровић, 
проф. др Миланка Бабић, проф. др Драгиша Бојовић, проф. 
др Петар Милосављевић, проф. др Дејан Ивковић, проф. др 
Иван Клајн (послао реферат), проф. др Ненад Крстић, Синиша 
Стефановић, проф. др Милош Ковачевић и доц. др Андреј Фајгељ.
После опсежне и конструктивне расправе, усвојени су следећи 
закључци:
1) Лингвистичка србистика је негирала кључне тачке Новосад-
ског договора и истакла штетност њихове примене током про-
теклих шест деценија:
а) термин српскохрватски није лингвистички утемељен – он 
представља преименовани српски језик и у србистици га треба 
задржати само у подсећању на време доминације политичких 
над лингвистичким критеријумима;
б) Новосадски договор је погрешним схватањем равноправно-
сти писама суштински допринео одумирању српске ћирилице;
в) Данас је и у српској филологији и у институционалној српској 
политици неопходно поштовати уставну одредбу (члан 10) о 
ћирилици као о једином српском службеном писму.
2) Српска филологија и институционална српска политика 
морају се држати трију начела српског филолошког програма:
а) Српски језички и културни простор је недељив, из чега про-
истиче да је сва штокавска књижевност књижевност српског 
језика;
б) ћирилица је идентитетска карактеристика српског народа 
и као таква мора се сачувати;
в) ијекавски и екавски изговор су подједнако српска наречја.
О проблему одумирања и заборављања ћирилице, разговарали 
смо са Зораном Колунџијом, власником и главним уредником 
познате издавачке куће „Прометеј“ из Новог Сада, која ускоро 
прославља 25 година успешног рада и која је у протеклом пери-
оду објавила више од 2.500 наслова и спада сам врх српског ида-
ваштва. Колунџија је специјално за наш лист изјавио:
– Суштина је у следећем. Националне библиотеке Србије и Хрват-
ске потписале су са UNESCO-om конвенцију, кад је усаглашавано 
ново кодирање због нове стандардизације. Прометеј је објавио 
велику збирку докумената коју је приредио Ђорђе Јањатовић 
о ћирилици. Где је о овој теми готово све речено. Суштинско је 
питање зашто нико не упозорава издаваче на ове чињенице и за-
моли их да сваки пут потпишу своја издања ћирилицом, овако 
издавачи бирају латиницу, а заборављају ћирилицу.
Непобитне су чињенице да је до 1941. У нашим библиотекама 
било испод 5% књига латницом, такође, господа су из Загреба 
писала Србима у Београд ћирилицом, а господа из Београда им 
одговарала писмом на латиници. Сада се то окренуло наглавач-
ке, господе више нема, а нема богме ни ћирилице. Да подсетим: 

Анте Павелић је одмах по формирању НДХ донео више закона, 
а један је занимљив јер има само један члан: У НДХ забрањена 
је употреба ћирилице. Постављам питање, зашто бих се ја данас 
у Новом Саду, као Србин осећао нелагодно ако треба да кажем 
коју реч у прилог ћирилици? Зашто? А несумњиво смо дове-
дени у ситуацију да веома пазимо да не испаднемо по нечијем 
критеријуму националисти. Јасно је да ћирилица представља 
једно од националних упоришта наше нације И ми смо дужни 
да га чувамо. У прошлогодишњем новогодишњем  обраћању и 
проф. др Драган Станић, председник Матице српске је рекао да 
морамо више пажње посветити ћирилици и да треба преиспита-
ти сву закнску регулативу јер можда има и лоших закона који 
штете ћирилици. Ако је она по уставу државно писмо онда није 
баш логично да се може и овако и онако. 
На сајту Заштитника ћирилице, између осталог, пише: „Народна 
библиотека Србије покренула 2008. године иницијативу за из-
мену језичких кодова ИСО 639-2 (Б) за српки и хрватски језик. 
Иницијатива је прихваћена у Институту за стандардизацију 
Србије, у Националној и свеучилишној књижници у Загребу и у 
Хрватском институту за стандарде. Током посете стручњака НБС 
Националној и свеучилишној књижници у Загребу у марту 2008. 
године, састављен је заједнички захтев четири институције. Дирек-
тори четири наведене институције потписали су овај заједнички 
захтев. Управник НБС је током своје посете Конгресној библиоте-
ци у Вашингтону у априлу 2008, предао званично захтев у Реги-
страциону агенцију за ИСО 639-2. У јуну 2008. године стиже зва-
ничан допис од Регистрационе агенције за ИСО 639-2 којим се 
потврђује да је захтев прихваћен. То значи да ће убудуће у библи-
ографским базама података у целом свету, према прихваћеним 
изменама ИСО 639-2(Б), код за српски језик бити srp (уместо 
досадашњег scc), а код за хрватски језик hrv (уместо досадашњег 
scr). Нови кодови за језике неће се у библиографске базе уносити 
ретроспективно, већ само од датума измена и убудуће. Стари 
кодови scc за српски језик и scr за хрватски језик неће се више 
уносити у библиографске базе података, али ће бити пуноважни 
за прошлост. Овај резултат је од изузетног значаја и за Србију и 
за Хрватску, јер је њиме Међународна организација за стандарде 
(ISO – International Standards Organization) коначно признала 
постојање одвојених језика – српског и хрватског. То је нарочи-
то важно због великих светских база података у којима убудуће 
неће бити мешања српских и хрватских књига и аутора. Ови по-
даци су доступни на страницама Народне библиотеке Србије.
Шта то конкретно значи за српске издаваче, за Србију и њену 
културу? Уствари, право је питање за све нас, колико нових 
књига виђате да су одштампане на нашем писму, ћирилици? 
Претпостављам да и сами знате да је ћирилица апсолутно за-
немарана код издавача, е па сад замислите штету коју ће српска 
баштина због овог новог стандарда претрпети за нпр. 50 година. 
Значи ли ово да ће све публикације које се у Србији одштампају 
на латиници бити део хрватске културне баштине?“
Колунџија се такође пита да ли је икад Народна библиотека Србије 
саветовала издавачима да своја издања раде на ћирилићном пис-
му, да ли је неко од државних функционера или културних рад-
ника указао на ову промену и јасно ставио до знања зашто је бит-
но да се публикације и књиге штампају на ћирилићном писму?
Наравно, нема јавне расправе, нема саветодавца који је важност 
овог проблема представио издавачима, једном речју, као у свему 
до сада, Србија ћути и препушта своје неким другим народима. 
Најтрагичније је што ћути и стручна јавност, издавачи, управо 
ону који су свесни штете коју српски народ и његово стваралашт-
во трпи.
Читајући закључке и саопштење са  Округлог стола у Култур-
ном центру Новог Сада: 60 година након Новосадског договора 
– Српска језичка политика данас, слушајући познатог искусног 
издавача Зорана Колунџију и читајући поруке покрета Заштит-
ника ћирилице своди се све, пре свега, на поштовање Устава и за-
кона и неопходну значајнију активност одговорних институција у 
поштовању и заштити ћирилице. Уосталом, неке државе враћају 
пошту адресирану ћирилицом јер је то супротно њиховом зако-
ну...
                                                                                Радомир Чубрановић 
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У склопу реализације пројекта „Мост сарадње“ делегација 
Удружења пензинера боравила је у септембру у Темишвару, Араду 
и Српском Семартону, а у октобру су драги гости актива жена из 
Српског Семартона, који делује у оквиру Савеза Срба у Румунији, 
узвратили посету. Гостима је за време боравка у Новом Саду орга-
низован богат програм посета у Музеју града, Матици српској, Би-
блиотеци града, Врднику и манастиру Раваница.
ЧОЛАКОВИЋ ПОНОВО ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА

Пролетос је успешно обављена изборна активност. Консти-
туисани су сви нови органи за текући четворогодишњи период. 
Досадашњи председник Удружења пензионера града Новог Сада 
Момо Чолаковић поново је изабран на ту функцију.
ОСВОЈЕНЕ ДВЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ

И ове године чланови Удружења пензионера су учествовали 
на Олимпијади спорта здравља и културе трећег доба у Врњачкој 
Бањи. Остварени су запажени резултате и освојена су два прва 
места: златна медаља у дисциплини штафета – брзо ходање и у 
међугенерацијском такмичењу – вишебој. У генералном пласману 
екипа пензионера из Новог Сада освојила је одлично пето место од 
102 екипе које су учествовале на Олимпијади. 
КУРС ИНФОРМАТИЧКОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

У циљу информатичког оспособљавања наших чланова-пензи-
онера у Удружењу је организован курс. Кроз овај вид обуке до сада 
је прошло више од 200 пензионера, што је изнад свих очекивања 
и процена. Овај вид „компјутерског“ оспособљавања се наставља 
и даље сваког уторка и четвртка. Цена курса је 2.000,00 динара а 
плаћа се у две рате. Заинтересовани могу да се јаве на телефоне 
021/424-530 и 066/400-056.
КЊИГЕ ЗА ОБРЕНОВАЦ

Поред већ дате новчане помоћи поплављеним подручјима за 
санацију штете од катастрофалне поплаве, Удружење се одлучило 
за још један вид подршке Обреновцу. Скупљају се књиге свих жан-

рова за обнављање књижног фонда који је потпуно уништен у по-
плавама. Књиге се могу донети у Удружење у Поштанску број 3 од 8 
до 12 часова сваког радног дана.
ПЕНЗИОНЕРСКИ ПОПУСТ ПУТЕМ КАРТИЦЕ

Удружење је склопило уговор са Пензионерским сервисом д.о.о. 
Београд. Тиме је пензионерима омогућено да са пензионерском по-
пуст картицом могу повољније и са попустом користити одређене 
услуге и куповине у маркетима. Заинтересовани за издавање ове 
картице могу се јавити Удружењу. Осим путем картице, Удружење 
је обезбедило за своје чланове бесплатни технички преглед возила 
са заменом уља и филтера и с попустом све аутомеханичарске и 
вулканизерске услуге у агенцији „Глобал Вук“, Темеринска 164, Нови 
Сад. Такође је обезбеђен попуст и отплата на рате за упис студена-
та на све факултете универзитета „Едуконс“. Ближе информације у 
Удружењу.
ПРЕДАВАЊЕ О НЕОПХОДНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНТИВЕ

У сарадњи са Институтом за плућне болести Војводине, у сали 
Удружења почетком новембра, одржано је предавање на тему „По-
труди се да спречиш болест“. Предавање су одржале доц.др. Свет-
лана Кашиковић Лечић и доц.др. Зора Павловић Поповић. Одзив је 
био велик што показује интерес да се здравље сачува. Докторице су 
указале на неопходност и потребу превентиве код старијих особа у 
спречавању грипа и респираторних инфекција.
НОВИ ЧЛАНОВИ - ДОБРОДОШЛИ

Пензионери који желе да постану чланови Удружења пензионе-
ра града Новог Сада могу то да учине сваког радног дана од 8 до 
12 часова у просторијама Удружења у Поштанској улици број 3. За 
учлањење неопходно је донети последњи чек од пензије (први део) 
и личну карту. Чланарина се наплаћује преко РФ ПиО у износу од 
20,00 месечно са првог дела пензије.

                                                                     Драгица Зелембаба

У нашем друштву као да нема довољно простора за жене, а када се тај простор и створи, жене нису представљене на пра-
ви начин, углавном изостану њихове вредности које у различитим сегментима, унапређују друштво што би свакако требало 
да се промени. Већ је постало „традиционално“ питање да ли су права жена у Србији једнака као и права мушкараца и то је 
велики испит за друштво. 

Велики проблем у друштву је насиље над женама које, поред осталог, проистиче из  лошег економског стања. 
Оснаживање положаја жена у свим областима је неопходно. У склопу тога битно је редефинисање традиционалне уло-

ге жене али и јавно заговарање да је породица основна ћелија нашег друштва. Према Европској повељи о родној равно-
правности она представља једнаке могућности за жене и мушкарце, да допринесу културном, политичком, економском и 
социјалном напретку. Имајући то у виду, Форум жена ПУПС-а залаже се за очување породице, обезбеђивање подршке по-
родицама и особама са инвалидитетом, а посебно се залаже за борбу против насиља над женама. 

 Наравно, жене морају да се „пробуде“ и покрену свој део одговорности и узму своје животе у своје руке, јер одавно жене 
нису „слабији пол“, морају бити активне и храбре у борби за своја права.

 Иначе, као што је већ устаљена пракса, у протеклом периоду акценат активности Форума жена, чији је примарни циљ 
да мотивишу жене на заједничке активности, био је усмерен на бројне хуманитарне акције у помоћи социјално угроженом 
слоју становништва...

     Потпредседница ГО Нови Сад, дипл.екон. Марица Матијевић

Вести из Удружења пензинорера Града Новог Сада 

НАСТАВЉЕНА САРАДЊА СА СРБИМА ИЗ РУМУНИЈЕ

Активности жена ПУПС-а

ФОРУМ ЖЕНА ПУПС-а О ЖЕНАМА

Један надобудни бруцош, шетајући обалом, узео је 
себи за право да „објасни” старијем господину, који 
је седео одмарајући се, зашто је немогуће да старија 
генерација разуме његову генерацију.

„Ви сте расли у различитом свету, заправо скоро 
примитивном”, рече бруцош довољно гласно да и дру-
ги чују. 

„Данас млади одрастају уз ТВ, млазне авионе, 
путовања по свемиру, човек се шета по Месецу. Има-
мо нуклеарну енергију, бродове, мобилне телефоне, 
компјутере брзине светлости ... и много другог.”

После краће паузе старији господин му је одгово-
рио:

„Сине, у праву си. Све ове ствари нисмо имали 
кад смо били млади... па смо их ИЗУМЕЛИ. А, ти, 
арогантни младићу, ШТА ТИ РАДИШ ЗА СЛЕДЕЋУ 
ГЕНЕРАЦИЈУ?”

Аплауз пролазника, који су слушали разговор, био 
је задивљујући...

                                       Припремио: Р. Чубрановић

Међугенерацијски разговор 

ЗАДИВЉУЈУЋИ АПЛАУЗ
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Хроника
Града   

Град Нови Сад ће и ове године наставити десетогодишњу 
традицију организовања прославе Нове године на Тргу 
слободе: биће штедљиво, али ипак весело. Наиме, имајући 
у виду  умањени стандард грађана, а не желећи да се 
традиција дочека Нове године на Тргу слободе прекине, 
одлука Градске управе је да се за Нову годину уштеди у 
буџету више 19 милиона динара (планираних у буџету за 
ту пригоду) а да се ипак организује весеље у центру града. 

Новосађане ће овог пута забављати бендови “Гарави со-
как”, “Фрајле” и “Црвена јабука”, „Диванхана“ и новосад-
ски диск џокеји. 

– Подржавајући одлуку Владе Републике Србије о ме-
рама штедње, одлучили смо да организација дочека неће 
бити плаћена новцем Новосађана, односно из буџета Гра-
да. Овом приликом се захваљујем друштвено-одговорним 
компанијама које су спонзорисале како извођаче, тако и 
комплетну организацију дочека Нове године (бина, рас-
вета, озвучење, ватромет...). Приликом одабира извођача 

водили смо се тиме да буду задовољени различити укуси. У 
граду ће бити постављене две бине – на централном град-
ском тргу биће велика бина, а у Улици Лазе Телечког мања. 
Почетак програма планиран је од 21 час, када ће на Тргу 
слободе прво наступити бенд „Диванхана“, затим „Гарави 
сокак“, „Фрајле“ и „Црвена јабука“, а програм ће трајати до 
2 сата после поноћи. У улици Лазе Телечког ће наступати 
диџејеви ДЈ Схпира, Дј Биллy 9 и ДЈ WД87 - рекла је  савет-
ница градоначелника Нада Кобац и позвала све Новосађане 
и људе из окружења да се придруже заједничком дочеку 
2015. године.

Према подацима Туристичке организације Новог Сада, 
очекује се велики број гостију из земље и иностранства, 
а у току следеће недеље јавност ће бити информисана о 
техничким детаљима везаним за јавни дочек, као и о свим 
спонзорима који су учествовали у организацији дочека.

                                                                                           Р.  Чубрановић 

Штедљива, али ипак весела новогодишња ноћ

Вести из културе
НАШ НОВИНАР КОПРОДУЦЕНТ ФИЛМА О ПУПИНУ

КЊИГА О ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ

Задовољство је да се похвалимо да је наш новинар – члан наше редакције „Поглед“ – Радомир Чубрановић непосредни 
реализатор значајног пројекта из области културе анимирано-документарног филма МИХАЈЛО ИДВОРСКИ ПУПИН - 
ПУТ КА СВЕТЛОСТИ. Наиме, Чубрановић је копродуцент и сарадник на сценарију овог филма који је снимљен поводом 
160-годишњице рођења овог великог научника, дипломате, професора, проналазача, родољуба, задужбинара и патриоте.

– Вишемесечни рад на овом пројекту ме је потпуно испунио, каже Чубрановић. Након успешних премијера у Београ-
ду и Новом Саду наш својеврсни филмски „Пут светлости“ настављамо бесплатним пројекцијама по целој Србији, Репу-
блици Српској, целокупној дијаспори и интернету, а биће приказан и на РТС-у и РТВ-у. Очекује се минимално 500.000 
гледалаца (!). У име бројне  екипе, која је реализовала овај филм, захвални смо Граду Новом Саду што је помогао у нашој 
одлучности да реализујемо својеврсни „Пут светлости“ и тако укажемо да Михајло Пупин није само име булевара, шко-
ле, института, факултета, споменика, моста, већ је – херој цивилизације. Баш због тога филм је већ преведен на енглески, 
руски, немачки, мађарски, румунски и словачки језик. Овај филм је само увод у нови, још већи пројекат: први српски 
дугометражни анимирани филм о животу Михајла Пупина. Филм ће се радити на енглеском језику у копродукцији са 
партнерима из САД. Приказивањем овог анимирано-документарног филма обележавају се велики јубилеји током 2014. 
и 2015. године: 9. октобра текуће године навршило се 160 година од рођења Михајла Пупина, а 12. марта 2015. ће се 
навршити 80 година од смрти. UNESCO је прогласио 2015. годину за Годину Михајла Пупина, која ће се обележавати у 
склопу Међународне године светлости. Иначе, наш филм је ушао у програм UNESCO-а за 2015. за обележавање Године 
Михајла Пупина. Подсећање нашег народа у земљи и расејању на великог хероја из Баната, Војводине и Србије – Михајла 
Идворског Пупина вратиће нам оправдани национални понос и веру у духовну моћ, – истакао је Чубрановић.

Крајем новембра тачно у подне у препуној сали сцене “Пера Добриновић” Српског народног позоришта у Новом Саду 
одржана је својеврсна културна литургија посвећена књизи “Патријарх Павле, светац којег смо познавали”, аутора 
Ђорђа Рандеља, новинара и публицисте из Новог Сада. Књигу од 157 страна у тврдом повезу на ћирилици издали су: 
познати новосадски издавач „Прометеј“ (уредник Зоран Колунџија) и новосадско удружење EUprogress (председник 
наш новинар Радомир Чубрановић).

Академик и књижевник Матија Бећковић је надахнуто беседио о књизи и патријарху Павлу тако да је на крају добио 
дуготрајан аплауз публике која је нетремице слушала његово излагање. Бећковић је на почетку беседе о патријарху 
Павлу подсетио на стогодишњицу његовог рођења (1914 - 2014) за коју академик Бећковић каже да спада у најславније 
годишњице у српској историји и култури. Књигу Ђорђа Рандеља Бећковић је оценио као прилог не само прослављању 
стогодишњице рођења патријарха Павла, већ као и прилог самој канонизацији патријарха Павла. 

–Нико у наше време није говорио тише, а да се чуо даље, нико није говорио мање, а да је рекао више, и нико у 
безочније доба није дуже гледао истини право у очи... Патријархова реченица је била лишена сувишности, и то је било 
део најдубље зрелости и највише отмености. Он је писао као што је говорио, а говорио је као што је живео и писао,– рекао 
је академик Матија Бећковић.

Ђорђе Рандељ је указао да ако би у било чему његова књига била посебна, онда је то по теми коју је покушао да обради 
– по јединственом човеку који би у историји и највећих народа на свету имао значајно место. Додавши да је привилегија 
не само његова, него целог овог покољења нашег народа што смо имали оваквог патријарха...
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Пре и након доношења Закона о привременом  уређивању пензија било је доста недоумица и неналажења у израчунавању. До за-
буне је дошло када је премијер Александар Вучић приликом гостовања на РТС-у, у сусрет доношења Закона, изнео да ће пензије бити 
смањене прогресивно, по просечним стопама од 3,1 одсто, затим 6,2 процента, девет или 15 одсто у зависности од висине пензије. 
Они који више добијају, више ће и платити. Само два дана касније министар финансија Душан Вујовић изнео је да се износ умањења 
добије тако што се од укупног износа пензије одузме 25.000 динара и разлика помножи са 0,22. Што значи да је проценат умањења 22 
одсто за износ изнад прага од 25.000 динара. У ствари, обојица су у у основи у праву с тим, што је премијер Вучић говорио о ефекту 
умањења на цео износ пензија, а министар Вујовић о разлици изнад 25.000 динара.

Према слову овог Закона, пензионерима се примања виша од 25.000 динара, која  добијају током децембра, су умањена 22%, одно-
сно 25 %. Подсећамо, умамањење се не односи на 1.100.000 пензионера чија примања не прелазе 25.000 динара. Такође, од умањења 
пензија Законом су изузети и корисници права на привремену накнаду по основу друге и треће категори је инвалидности, односно 
преостале радне способности, инвалидна деца и корисници права на при времену накнаду.

Око 600.000 пензионера, чија је пензија већа од 25.000 динара, ће примати умањене пензије и то на следећи начин: 
а) пензије од 25.000 до 40.000 динара, укључујући и пензију од 40.000, биће умањене за 22 %, Рачуница је следећа: од укупног из-

носа пензије најпре се одузме оних 25.000 које не подлежу законским прописима. На пример, ако је пензија 30.000 динара: 30.000 - 
25.000 = 5.000. та добијена разлика (5.000) се помножи коефицијентом 0,22. То је: 5.000 x 0,22 = 1.100. Тих 1.100 динара се одузима од 
пензије од 30.000 и добија се сума од 28.900 што је умањени износ примене Закона. За пензију која износи 40.000 динара, умањење 
би овом рачуницом било за 3.300 динара (40.000 - 25.000 = 15.000 x 0,22= 3.300). Ово је важно имати у виду приликом обрачувања 
умањења пензија већих од 40.000 динара.

б) пензионерима чија су примања изнад суме од 40.000 тај део до укупног износа пензије биће умањен за 25 %. Ту је  рачуница 
је мало сложенија и изгледа овако: ове пензије имају оно умањење од 3.300 динара као све пензије до 40.000 динара (укључујући и 
тих 40.000). Затим се износ већи од 40.000 до укупне висине пензије помножи коефицијентом 0,25, Тај износ се сабере са помену-
тих 3.300 и добија се укупно умањење. На пример, ако је пензија у од 70.000 динара:  70.000 –  40.000 = 30.000 х 0,25 = 7.500 и плус 
оних 3.300 = 10.800 што је укупно умањење. За исплату умањена пензија је: 59.200 динара. Ево и примера када износ пензије није 
„округао“, на пример: 62.334,25 - 40.000 = 22.334,25 x 0,25 = 5.583,56 + 3.300 = 8.883,56 (умањење). За исплату умањена пензија је: 
53.450,69 динара.

Пензија утврђена применом овог Закона основ је за обрачун доприноса за здравствено осигурање и примену обустава из пензија, 
односно кредита које имају корисници.

Напомињемо: на пензијском чеку пензионерима од новембарске исплате на дну обра сца „извештај кориснику” у текстуалном 
делу биће одштампан износ пензије коју ко рисник има по решењу, а затим и износ привременог умањења по овом Закону.

Саша Јанковић, заштитник грађана, каже да је веома важно да се грађанима пружи прецизна и јасна формула уз помоћ које могу 
сами да израчунају колико ће износити њихова плата или пензија после примене нових мера владе.

Напомињемо и то да пензионери ипак имају већи терет него запослени којима се смањује плата за 10%. Наиме, намера 
Владе Србије да прогресивним умањењем заштити пензионере, чини се, да није успела у потпуности. Пример код оних пензионера 
који имају пензију већу од 45.000 динара. Рачуница показује да ће запослени у јавном сектору који месечно зарађује 50.000 динара, 
морати да се одрекне 5.000 динара. Пензионер који прима исту суму понеће већи терет, јер ће његова пензија бити мања за 5.500 
динара. Што је пензија већа и та разлика ће бити већа. Па ће тако оном запосленом чија је плата 70.000 динара, умањење зараде из-
носити 7.000 динара. Међутим, пензионер са истим примањима имаће 10.800 динара мању пензију, што је 3.800 динара више или 54% 
више од запосленог у јавном сектору. 

Иначе, пензионера са чеком већим од 45.000 динара има у Србији нешто више од 137.000. 
Р. Чубрановић

Празнични афоризам: „Почели смо да живимо боље”, рекла је власт.
„Драго нам је због вас”, одговорио је народ.

ТИХОМИР НИКОЛИЋ 
ЧЕСТИТАО СЛАВУ СНС-а 
МИЛОШУ ВУЧЕВИЋУ

Председник Градског одбора ПУПС-а Нови 
Сад Тихомир Николић честитао је 27. октобра 
славу Српске напредне странке – Св. Петку пред-
седнику Градског одбора СНС-а и градоначелни-
ку Новог Сада  Милошу Вучевићу.

Тихомир Николић, који је уједно одборник 
Скупштине Града и специјални саветник градо-
начелника за социјална питања, упутио је у име 
наше организације ПУПС-а – коалиционог пар-
тнера СНС-а искрене жеље за добробит сарадње и 
даљи напредак и развој  града Новог Сада. 

                                                                                     Р.Ч.

Почела примена закона о привременом уређивању начина исплате пензија

КАКО СЕ УМАЊУЈУ ПЕНЗИЈЕ


