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„Нашу сарадњу са другим партијама
не одређују никакве личне симпатије и
субјективни фактори већ наш програм.
Она политичка партија са којом
постигнемо сагласност о принципима из
програма ПУПС-а имаће предност у даљој
сарадњи. Управо због тога смо поново
у малој коалицији у којој смо и били:
СПС - ПУПС - ЈС којој се придружила и
Партија СДПС. То је и разумљиво, јер
са овим партијама имамо компатибилне програме и заједничку жељу да што
пре урадимо нешто што би допринело да се ова изуетно тешка ситуација
превазиђе и земља подигне на ниво пристојног живота.
Живимо у временима која нису срећна, а много је око нас оних који мисле
да ће им неко са стране пружити бољи живот. Власт и слобода се освајају. Не
тражим, зато, да гласате ни за ову ни за ону партију, не ни за мене, већ за
себе и своју децу. За своје боље сутра. Онда сте гласали и за мене. ПУПС, док
сам ја на његовом челу, биће искрени слуга свом народу и радићемо све да
овом народу буде боље. Хоћемо да људи живе срећно и добро, и да ову земљу
учинимо бољом него што је данас”, поручује др Јован Кркобабић.
“Оно што сам пензионерима Србије и старијој генерацији обећао, то сам
извршио и док сам ја ту, гарантујем да нико неће довести у питање редовну
исплату пензија. Оне ће се редовно исплаћивати и редовно повећавати у
границама могућности”, изјавио је Кркобабић.
“Зато, свако ко на предстојећим изборима буде гласао за ПУПС, гласа за
себе, за своју породицу и за бољи живот сваког појединца“ порука је нашег
председника др Јована Кркобабића.

Уводник
уредника

ИЗАЂИМО НА ИЗБОРЕ И ИЗАБЕРИМО СЕ

Поштовани,
пред нама су нови избори, а ми смо све старији, хајде да у нама вибрирају добре
емоције, мотиви, жеље и да гласамо за наш ПУПС!
Изборна је кампања, нестрпљење је обузето жељом, мотиви су велики,
интереси још већи и зато гласајмо за ПУПС!
Како осигурати сигурну старост?
Како помоћи нашој деци и унуцима са јединим сигурним примањима у кући,
реч је о самопомоћи и самозаштити, а то нам може обезбедити само ПУПС.
Док су нам се дешавале велике, кључне ствари, док је живот тутњао пуном
снагом и брзином, године и живот су пролазили, старост стиже, или је већ
стигла, а тиме и велика неизвесност, да ли ће пензије бити смањене или чак
и укинуте (како неки заговарају). Како себи можемо помоћи? Једино тако да
имамо што више представника у свим нивоима и органима власти, од општине
до републике, а у томе нам једино може помоћи наша Партија часних и најбољих
намера, ПУПС!
У току је изборна кампања и антикампања, траје рат плакатима и саопштењима,
декларацијама и белим књигама, али ми треба да знамо за кога ћемо гласати, за
нашу Партију, за наш ПУПС.
Сведоци смо пада животног стандарда сваког дана, посебно то осећају на
својој кожи они са најнижим примањима – пре свега пензионери, а они су трећина
становништва и издржавају не само себе већ и оне око себе. И за овакву, какву
– такву сигурност, једини гарант може бити избор да гласате за ПУПС. Успех се
састоји из много делова, будите један од њих, гласајмо за ПУПС!
Радост је у путу, а и у циљу, али ми морамо свој циљ остварити уз помоћ нас
свих, због тога смо сви ми овде, а и интересно повезани, јер нам је једини СПАС
– ПУПС!
Шта има јаче од оптимизма очајника? Одговор је, ПУПС!
Признајмо себи, шта желимо? Јер, каква нам је жеља, таква је и воља – каква
нам је воља, таква су и дела – каква су нам дела, таква нам је и судбина, треба
да победимо живот, и ту нам је ПУПС!
Позивам вас да нам се придружите у изборима и да гласамо за наш ПУПС,
партију која ничим и никада није укаљала образ.
Др Драган Мунитлак
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Из нашег програма

У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

Основу Програма Партије уједињених пензионера Србије чине три битна елемента: први је да се убрза процес
социјалног и економског збрињавања људи кроз програм
социјалног предузетништва и друге облике рада, како би се
обезбедила, на раду заснована, сигурност за све социјално
угрожене категорије становништва. Други је да се пензије
исплаћују редовно и да се редовно усклађују и повећавају у
истом проценту са повећањем плата у државном сектору.
Трећи је да се модел социјалне политике у Београду пренесе
на целу земљу. ПУПС се у том послу већ афирмисао као
незаменљиви политички фактор, јер су све идеје и практична
решења производ његових активности у току овог мандата.
Својатања других партија на овом плану нас не љуте, већ нам
само импонују.
Прва два елемента су јасно образложена у економском
програму Партије и прилично су позната широј јавности,
те се због ограниченог простора осврћемо само на трећи
елемент – „Београдски модел” који обухвата: тромесечну
новчану помоћ за пензионере са најнижим примањима,
разне погодности за набавку огрева, пакете са прехрамбеним
артиклима, превентивне медицинске услуге, бањско лечење,
услуге фризера и ситне поправке, обуку на рачунарима,
излете, рекреацију и друге видове помоћи из права по основу
пензијско – инвалидског осигурања.

ПУПС

задруге могу да пређу на савременији
и ефикаснији начин производње и да
з а ш т и т е своје економске интересе.
ПУПС подржава захтев Фонда
ПИО о измени акцијског фонда
Србије, како би дошао у посед
својих акција и располагао њима.
То је неопходно да би спречили
продају наших објеката на берзи
без контроле и вратили нам нашу
имовину – бање, рехабилитационе
центре, центре за рекреацију и све
Аутор:
друге објекта грађене средствима
Момо Чолаковић
Фонда ПИО. На тај начин би се ови
објекти ставили на располагање пензионерима, инвалидима,
социјално угроженима, нашој деци и младима. Доношењем
нових закона, па и Закона о реституцији, створени су услови
да се преиспитају и ставе ван снаге све одлуке некадашњег
Покрајинског СИЗ-а за ПИО, у делу где су средства, наводно,
бесповратно уложена и да ми ту сада немамо шта да тражимо.
На то нас обавезује и чињеница што се филијала Покрајинског фонда ПИО сада налази у згради Покрајинског
завода за здравство, коју ће пре или касније, морати да
напусти.

ЈЕ И С ПУН ИО С ВА О Б ЕЋАЊА

“Задовољан сам зато што смо све оно што смо у изборној кампањи обећали нашим бирачима и реализовали,
посебно кад је реч о побољшању материјалног положаја пензионера, јер смо успели да зауставимо материјални и социјални суноврат огромног броја грађана - истакао је Чолаковић, и додао да, с друге стране,
никако не може бити задовољан положајем око 500.000 пензионера чији је материјални статус веома низак.”
Остварење ових циљева подразумева нужно покретање
и озбиљно повећање привредне активности, пре свега, индустријске и пољопривредне производње. Безброј познатих разлога (постоје ресурси, инфраструктура, људи, брза
репродукција, потребна мала финансијска средства за покретање итд.) намеће нам пољопривреду, као алфа и омегу
покретања свеокупног развоја.
Пољопривреда је по свом економском потенцијалу,
расположивим могућностима и жељи за радом наших
паора и радника у прерађивачкој индустрији – ВЕЛИКА
ШАНСА. У Војводини се пољопривредом бави око 23%
становништва, од чега већи део на својим породичним
домаћинствима. Дугорочан и стабилан развој пољопривреде
могућ је уз доношење адекватних мера аграрне политике,
почев од: повећања аграрног буџета; повољних субвенција;
повољних кредита; контроле увоза готових пољопривредних
производа; смањења ризика улагања, негативног утицаја
тржишта и монопола великих система; подстицања и развоја
агроиндустријских прерађивачких капацитета, складишних
капацитета, сушара и хладњача и на тај начин омогућити
повећан и сигуран пласман пољопривредних производа,
увећање њихове вредности кроз финалну прераду и повећање
обима асортимана производа намењених извозу и домаћем
тржишту.
ПУПС се залаже да се вишеструко повећа површина
наводњаваног пољопривредног земљишта којег сада има
мање од 200.000 хектара. Неопходно је очистити стару и
истовремено изграђивати нову каналску мрежу. То јесте
скупо, али би значајно допринело повећању пољопривредне
производње и повећању приноса пољопривредних производа.
Упоредо са подстицајем и подршком развоју пољопривреде,
залагаћемо се за што повољније услове рада и живота на селу.
Мора се спречити демографско пражњење села. Значајан
утицај у том смислу, као и на ревитализацији села уопште,
може представљати развој задругарства. Све је јасније да
ситни произвођачи само у д р у ж е н и у земљорадничке

Плац – паркинг који се наслања на зграду Завода право
је решење за пресељење у нову зграду која би се ту, и за ту
сврху изградила. Плац јесте власништво града, али заједнички
интерес постоји, те рачунамо да ће наша иницијатива наићи
на разумевање.
Удружење пензионера Новог Сада покренуло је активности да се зграда у Поштанској улици бр. 3 са припадајућим двориштем и изграђеним објектима у њему, врати
пензионерима у целости, адаптира, преуреди и намени
дневном боравку у сутеренском делу. Клубови пензионера
били би смештени у партерном делу, где би се налазиле
услужне делатности намењене првенствено пензионерима,
али и другим заинтересованим грађанима.
Наша идеја је и да на постојећем плацу на Поповици (450500 m2), који је у власништву Удружења пензионера, изградимо
савремен и модеран стационар капацитета до 100 корисника.
Реалне су могућности да особље стационара чине људи
одговарајуће струке, из састава пензионерске популације,
који су у доброј физичкој кондицији и који ће радити за малу
новчану надокнаду или као волонтери.
У Програму наше партије изузетно важно место заузима
подршка породици. Породица је претпела знатне промене
и то баш у „складу“ са променама у нашем друштву, тј у
негативном смислу. Све је мање сигуран кутак. Све је већа
отуђеност њених чланова. Породичну топлину заменили су
неизвесност и забринутост. Хуманост, солидарност, блиска
комуникација и време проведено у заједичкој рекреацији
и игри – скоро су ишчезли. Више немамо чак ни просту
биолошку репродукцију. Потрошачку корпу су почели да нам
рачунају на трочлану породицу.
Знамо ми да се породица нужно морала мењати, али
ПУПС ће се енергично залагати да породица и даље буде н е з
а м е н љ и в а основна ћелија нашег друштва – у биолошком,
економском и васпитном смислу. Јачање улоге породице за
ПУПС је питање од најприоритетнијег значаја.
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Коалициони споразуми
СПС, ПУПС, ЈС заједно на изборима за посланике у Републичком парламенту
СПС, ПУПС, ЈС, СДПС заједно на изборима за посланике у Скупштини АПВ и одборнике
у Скупштини Града Новог Сада

ЗАЈЕДНИШТВО ПАРТИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПРАВДЕ
Лидер Партије уједињених пензионера
Србије доктор Јован Кркобабић потписао
је, у име ПУПС-а, Коалициони споразум са
Социјалистичком партијом Србије и Јединственом Србијом о заједничком изласку на
изборе на републичком нивоу.
Председник ПУПС-а Јован Кркобабић
оценио је да је Коалиција изузетно јака и
рекао: „Створена је јака и у народу позната
политичка снага. Ми смо јединствена Коалиција и ПУПС је, у оквиру ње, ојачан далеко
изнад 2008. године и ни на који начин не
размишља о ситним процентима. Народ
је препознао шта је ко радио, а шта је ко
само обећавао. Као Коалиција излазимо са
потпуно чистим програмом државе социјалне
правде, програмом који ће најугроженије
слојеве дићи на ниво достојанства. Очекујем
резултат који ће бити највеће изненађење у
Србији“.

Коалициони споразум о заједничком
наступу СПС, ПУПС, ЈС, СДПС на изборима
за одборнике у Новосадској скупштини,
потписали су у Новом Саду председници
градских одбора тих странака: Синиша
Севић, Тихомир Николић, Синиша Адамовић
и Ивица Достанић.
Потписивању Коалиционог споразума у
седишту Градског одбора СПС присуствовали
су председник Покрајинског одбора СПС
Душан Бајатовић, потпредседник ПУПС-а
Момо Чолаковић, председник Покрајинског
одбора ЈС Срђан Кружевић и председник
Покрајинског одбора СДПС Здравко Јелушић.
„Функција посланика је велика одговорност
и не само лична већ, пре свега, одговорност
према грађанима који од нас очекују да
радимо у њиховом интересу. Ту смо ради свих
социјално угрожених грађана, ако штитимо

Коалиција
на републичком нивоу:
Драган Марковић,
председник ЈС-а,
Јован Кркобабић,
председник ПУПС-а и
Ивица Дачић,
председник СПС-а

Председник социјалиста нагласио је да је
време потврдило сву виталност Коалиције,
без чијих би одлука, како тврди, политичка
сцена била „другачија“.
„Ми не идемо на изборе да бисмо били
трећи, него да победимо Тадића и Николића,
и демократе и напредњаке, јер имали су
довољно времена и једни и други да покажу
да су бољи“.
Споразум о заједничком изласку на изборе
за посланике у Скупштини АП Војводине
потписали су председници покрајинских
одбора четири коалиционе странке: Душан
Бајатовић (СПС), Срђан Кружевић (ЈС), Мирослав Шпановић (ПУПС) и Здравко Јелушић
(СДПС). Коалициони споразум је потписан
у Покрајинском одбору СПС Војводине у
присуству лидера све четири странке: Ивице Дачића, Јована Кркобабића, Драгана
Марковића Палме и Расима Љајића.

њих, онда има смисла да постојимо“, речено
је приликом потписивања Коалиционог
споразума. Истакнуто је такође, да ће и у
другим већим градовима и општинама у
Војводини ова коалиција ићи заједно на
локалне изборе, са идејом да се формира јак
социјалдемократски блок који ће се обраћати
онима чија су права угрожена. Посебно зато
што је због драматичног утицаја економске
кризе на материјални и социјални положај
грађанства у Србији све више сиромашних.
Много је и оних који једва састављају крај
с крајем. Због тога ће се ова Коалиција
залагати за бржи привредни развој Србије
и свеопшти просперитет за који су потребне
инвестиције, нова радна места, одговоран и
предан рад.
Вида Остојић
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Осврт
с предумишљајем

ПОШТОВАЊЕ, А НЕ СВАЂА
је у војсци разумео кад вам се отац разболео?
Поштара који вам је донео телеграм о првом
запослењу? Комерцијалног директора који
вам је показао тајне пословања кад сте били
приправник? Конобара који вам је омогућио
свадбу на рате? Искусну бабицу која је спасила живот вашој жени на порођају? Баку и
деку који вам и дан – данас од своје пензије
помажу кад затреба?
Све поменуте ликове красе искуство и
мудрост који се не могу научити на факултетима, већ у вишедеценијској школи – животу.
Немачка се недавно није либила да за
новог председника изабере 72-годишњег
Јоахима Гаука. Сигурно да 992 од 1.240
посланика Савезне скупштине Немачке
није имало дилему да ову велику земљу (82
милиона становника) може да представља
овај „пензионер“, као што је, уосталом, својевремено успешно чинио још старији канцелар ове најзначајније земље Европске уније,
Конрад Аденауер.
Ту су још и примери Мао Це – Тунга у најмногољуднијој земљи света – Кини, председника Шарл де Гола у Француској и многи
други времешни, али веома успешни државници, широм света ... Логично се намеће
закључак: да развој и будућност претпостављају сажимање искуства и младости, а не
свађу и непоштовање.
Уосталом, стара латинска мисао каже:
ЗНАЊЕ СЛУЖИ ЖИВОТУ, А МУДРОСТ ВЛАДА.

Свако демократско друштво, па и наше,
труди се да законским и другим активностима
обезбеди поштовање према свима. Да подсетимо, то су: родна равноправност полова,
равноправност за Роме, равноправност и права националних мањина, права деце, мултикултуралност...
Активности за увиђајност, међутим, и за
поштовање старијих – нема. Понашање према
старијој, тзв. генерацији трећег доба, често је
потцењивачко, с дозом неукуса и готово без
елементарног поштовања које захтева лепо
васпитање. На жалост, готово све политичке
странке у наступима често занемарују и
заборављају да су пензионери као и свуда у
свету, категорија која је допринела развоју
своје државе и да су пензије економска,
заслужена категорија за уложени рад, зарађена захвалност, а не поклон државе, а да
су искуства и мудрост значајна категорија
развоја. Последица таквог размишљања пренела се и на младу генерацију, те смо сведоци ружне свакодневнице у аутобусима
ГСП-а, на улици, продавници, парку, пијаци,
чак и у породици где су старији предмет
непоштовања, подсмеха, па и увреда (статистика каже да 5-8% старијих трпе и малтретирања у породици).
Зар је тешко поштовати лекара који вас је
лечио кад сте били мали? Васпитачицу која је
ходала уз ваше прве кораке ? Учитеља који
вас је научио да пишете? Паора са пијаце што
вам је доносио млеко и сир и водио вас на
салаш? Професора на факултету који вам је
утро пут знања до дипломе? Капетана који вас

Радомир Чубрановић

ВЕРУЈМО У УСПЕХ
ПУПС је једина партија која истински брине о човеку и то доказује својим
делима! ПУПС је испунио оно што је ова странка младима обећала. Зато морамо
изаћи на изборе 6. маја и подржати ПУПС и тиме гласати за себе!
Млади поручују пензионерима: „Немојте нам бити туђи, кад можете бити и наши
и своји !“ Политичка стварност нас упућује да у ПУПС-у тражимо будућност!

Милоратка Чабаркапа
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ИЗАЂИ НА
ЗАОКРУЖИ БРОЈ 8 !

за одборнике у Скупштини Града Новог Сада и
за посланике у Скупштини Војводине
Ускоро излазимо на изборе.
ПУПС излази на изборе на градском и покрајинском нивоу у коалицији са Социјалистичком партијом
Србије (СПС), Јединственом Србијом (ЈС) и Социјалдемократском партијом Србије (СДПС), а на републичком
у коалицији са Социјалистичком партијом Србије (СПС) и Јединственом Србијом (ЈС). Разлози за формирање
ове коалиције јесу у чињеници да је то проверена коалиција која је своје постојање оправдала, као и у томе што
коалиционе партије имају сличне програме, усмерене на стварање услова за бољу будућност свих нас.
Гласачки листић за одборнике у Скупштини града Новог Сада биће беле боје и на њему ће под редним
бројем 8 писати: „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера
(ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Социјалдемократска партија Србије (СДПС)“. На листи за одборнике у
Скупштини града Новог Сада кандидати ПУПС-а су: Тихомир Николић, Живорад Арсић, Милорад Мијић,
Милена Жарковић, Павле Хаџић, Бранка Бујша, Анка Ћопић, Радивоје Зорић, Александар Јовановић, Видосава
Остојић, Зоран Дражић, Станимир Матијевић, Живица Крстин. ЗАОКРУЖИ БРОЈ 8!
За посланике у Скупштини Војводине избори се организују по комбинованом систему, тако да се 60 посланика бира по пропорционалном, а преосталих 60 по двокружном већинском систему.
На листићу светложуте боје под редним бројем 8 писаће: „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије
(СПС) – Партија уједињених пензионера (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Социјалдемократска партија
Србије (СДПС)“. ЗАОКРУЖИ БРОЈ 8!
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А ИЗБОРЕ!
ЗАОКРУЖИ БРОЈ 7 !

за посланике у Републичкој скупштини
Из Новог Сада кандидати на пропорционалној листи (светложути листић) за посланике у Скупштини АП
Војводине су Мирослав Р. Шпановић и Петар Мудринић.
На светлозеленом листићу за посланике у Скупштини АП Војводине, по већинском изборном систему,
кандидати су поређани по азбучном реду презимена и треба заокружити оног кандидата којег је предложила
Коалиција, а из ваше месне заједнице је. На нашој већинској листи за посланика у Скупштини АП Војводине
предложен је Васа Топалов.
Гласачки листић на предстојећим изборима за посланике у Републичком парламенту биће светлољубичасте
боје и на њему ће под редним бројем 7 писати: „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија
уједињених пензионера (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС). На изборној листи за посланике у Скупштини
Републике Србије из Новог Сада су: Момо Чолаковић, Драгана Даниловић, Наташа Мидић и Милена Жарковић.
Не заборави, ЗАОКРУЖИ БРОЈ 7!
Партија уједињених пензионера је до сада испунила све што је обећала, и испуниће све што обећа. Зато
изађи на изборе.
Ваш глас за ову Коалицију је глас истине и наде за бољи живот нас и наших породица !

И ЗАТО, НЕ ОКЛЕВАЈ, ИЗАЂИ НА ИЗБОРЕ И ДАЈ ГЛАС
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ПУПС-уу !
ПУПС-

ПРАВА ОДЛУКА – ПУПС!
и да је могуће смањење пензија и да је мали
број запослених према броју пензионера.
Свих ових манипулација и претњи било
би знатно мање да држава ефикасније
наплаћује доприносе за Фонд ПИО. Зашто
се доприноси не уплаћују и зашто је држава
толерантна према послодавцима?
Погледајте колико странака у кампањи
троши огромне паре, милионе, не динара
него евра, а избацује демагошке пароле и
„трпа“ слике на билборде! Откуд странкама
толики новац? Шта оне производе и
продају?
ПУПС до сада није био у власти на градском
нивоу, али тамо где смо учествовали у раду
– у Покрајинској и Републичкој скупштини
– нисмо изневерили наше гласаче. Иза
наше Партије остали су добри резултати и
за пензионере и за све друге грађане.
Ову причу више нећемо ширити, позната
је.
Ви знате за кога ћете гласати – за ПУПС,
за себе. Немојте се двоумити!
Употребити памет, добру вољу и оловку.
Немојте журити, да се касније не бисте
кајали!

Социјална правда
подразумева да млади
који се припремају
за живот треба да се
запосле. А они који
већ раде, да раде у
пристојним условима,
за пристојну плату.
За пензионере – пристојна и редовна пензија, која обезбеђује
сигурну старост. За
жене – равноправност
у свему и пуне плате
Аутор:
Тихомир Николић за време трудничког
и породиљског боловања. За децу - безбрижно детињство, школа
по мери детета, школа без насиља и школа
у једној смени, за основце. За социјално
угрожене – социјално збрињавање. За
појединца – једнакост пред законом. Без
дискриминације,за сваког, за све.
Пензионери су највећа жртва социјалне
неправде. Држава је потрошила новац из
Фонда ПИО. Тај новац је негде инвестиран,
али досадашња приватизација нажалост
Фонду није вратила ништа. Пензионери су
заборављени и отписани. Застрашују их да
су на терету друштва и буџета, да је криза,

Гласајте за ПУПС ! Гласајте за Коалицију
СПС – ПУПС – ЈС – СДПС !

Вести са терена
ВРЕДНИ ПЕНЗИОНЕРИ ТЕЛЕПА
Од оног дана када сам отишао у пензију моја једина идеологија била је да се укључим
непосредно у рад са пензионерима и дубоког сам уверења да се вредности попут истине,
части, поштовања и мојих часних намера могу остварити само преко ПУПС-а као једине
партије која истински брине о пензионерима.
Вођени тиме, моји суграђани, пријатељи и истомишљеници, основали су Месни одбор
ПУПС у Месној заједници „Братство“ на Телепу. За годину дана примили смо преко 250
чланова, већином пензионера, и укључили их у наше активности а све то захваљујући
њиховом поверењу у Месни одбор са председником Живорадом Арсићем на челу.
У оквиру овог Месног одбора формиран је и Актив жена, у којем председница Роса
Бугарски, вредно ради са женама ове месне заједнице. Основан је и Актив омладине са
председником Александром Јовановићем на челу који ради на окупљању и афирмацији
младих и као вредан активиста, изабран је за генералног секретара омладине Градског
одбора ПУПС.
Већи део наших активности одвија се по принципу „од врата до врата“ посредством
Удружења пензионера у оквиру Месне заједнице „Братство“ на Телепу. Нашим пензионерима
омогућили смо снабдевање на рате робом широке потрошње, огревом, кућном хемијом,
занатске услуге, лекарске прегледе, бесплатно бањско лећење преко Фонда ПИО, обилазак
туристичких знаменитости у земљи, а пружамо и новчану помоћ најугроженијима у случају
преке потребе. Наш Месни одбор организовао је и веома посећене трибине на којима су
наши суграђани у присуству високих функционера Градског и Покрајинског одбора ПУПС
могли да се упознају са планом и програмом рада Месног одбора и платформом ПУПС-а.
Живорад Арсић
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ВРАТИМО НАДУ ПОРОДИЦИ
мења се, потискује, распада. Стварају се алтернативе заједничког живота, уместо породице, а
које нису породица. Раскорак између класичне
породице и друштва је велик, а држава није
развила механизме и институције које би помогли
рехабилитацији и стабилизацији породице.
Има ли наде?
Својим програмом, залагањем и практичним
деловањем, ПУПС ће се борити за повратак
класичне породице у осавремењеном и прилагођеном облику, у којем ће бабе, деде, деца и
унуци бити упућени једни на друге, развијати
односе блискости, сигурности, међусобне подршке и повезаности.
ПУПС ће подржати државу и њене институције
у борби против „беле куге“ , за рађање деце,
позитиван демографски развој, модел два хранитеља, снажење породице и развијање услужних делатности за помоћ породици.
ПУПС ће се борити за увођење пореских
олакшица за породице са више деце, за смањење
или потпуно укидање ПДВ-а за све производе
и артикле намењене деци, смањење трошкова
школовања, потпуни обухват деце предшколским
образовањем и васпитањем, а нарочито за развој
пронаталитетне политике.
Крајње је време да се подигне политичка
одговорност свих оних који воде ову државу,
друштвена одговорност и социјална акција за
породицу, родни крај, своје село, свој град и
државу.
Србија је довољно богата земља и у њој не
сме нико да буде социјално понижен и гладан.
Она мора да постане друштво у коме ћемо се
васпитавати да је битно какав си човек, а не
колико си богат, где су мерила успеха поштен
рад и резултати тог поштеног рада.

Поразно је то што у нашој земљи годишње
умре 34.000 људи више него што се роди, што
смо по просеку старости међу најстаријим у
Европи и што је стотину хиљада људи напустило
земљу у потрази за послом и бољим животом.
Прети ли нам то биолошки нестанак, јер и „бела
куга“ хара, а болести зависности су у порасту?
Породица, као основна ћелија друштва,
због огромних тешкоћа и проблема, све теже
се одржава и испуњава претпостављену функцију и очекивану улогу. Глобализација, као
светска појава, проузроковала је промене и
донела неке позитивне елементе у развоју друштва али и негативности по различите социјалне, етничке и културне групе, па и породицу. Либерализација друштва је покренула
преображај традиционалних, конзервативних
елемената, а затим је уследила транзиција као
пут ка тржишној привреди и демократији. У
међувремену, распадом социјалистичког друштва, избијају етнички сукоби и грађански рат,
а све то утицало је на разарање великог броја
породица и нарушавање ранијег породичног
живота праћеног избеглиштвом, миграцијама и
губљењем породичних веза.
Патријархални систем вредности се мења,
осипа и коначно, „патријархат“ се ломи, што
класичну породицу одводи у „сумрак“. Сиромаштво се све више шири и тако породица
постаје несигурно и небезбедно уточиште за
своје чланове. Због сиромаштва многе породице
се распадају, јер њени чланови не могу да
задовоље своје потребе, а сама породица нема
више гаранција, амбиција, жеље и могућности
да обезбеди добро образовање, квалитетну
социјализацију, толеранцију и пријатељство.
Породица у савременом друштву је суочена
са проблемом насиља, које се шири и постаје
„уобичајени“ начин живота и деловања, а деца постају најчешће жртве тог насиља. Формирање алтернативних породица (хомосексуализам,
лезбејство,
слободни
бракови и др) је тренд који се шири и
прети основним породичним вредностима.
Топлину дома, у којем су се развијали
блискост и подршка, замењује породични „пакао“, из кога желе сви да
побегну што пре. Недостатак слободе,
усамљеност, недовољна пажња према
деци и одсуство подршке родитеља,
разлози су за потпуну отуђеност чланова породице који готово да немају
контакта, а стицање „богатства“ и личне амбиције, постају примарни циљ.
Заборавља се да је само породичан
човек посвећен пожртвованом раду,
штедњи, одрицању и дугорочном планирању зарад својих најближих. На
свим нивоима се губи свест да у кући
– породици, нико не може бити срећан
ако је и један њен члан несрећан или
гладан. Овој земљи није потребно
друштво размажених појединаца и
потрошача, већ друштво са више деце.
Закључак је, нажалост, суморан.
Класична породица је све угроженија,

Станимир Матијевић
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„КАКО ЈЕ ЛЕПО БИТИ ГЛУП”
Обећања, обећања, обећања... На то се
своде актуелне изборне активности. Народе,
да ли је ово могуће?! Да ли су ови људи изгубили
сваку меру? Гледам, слушам, размишљам
и просто не могу да верујем! Гледају нас
право у очи, страсно и убедљиво обећавају
они ИСТИ који су нас до сада, евидентно,
лагали. Неке лакше разумем и сватам. Они
обећавајући лажу јер је то, једноставно,
део предизборне кампање. Свесно лажу јер
сматрају да циљ оправдава средство. Партије
се по дефиницији боре за власт, а власт код
нас подразумева материјалну корист. И ту се
завршава њихова морална дилема. Мени су,
некако, они други интересантнији – они код
којих, помно их пратећи, једноставо стичеш
утисак да и сами верују у оно што обећавају.
Страшно ! Реално смо свесни, и они и ми,
да то нема везе са реалношћу. Ипак очекују
позитивне изборне резултате, делимично и с
правом, јер процењују да ће се нас пуно ипак
„наватати“.
Пуна су им уста „економског опоравка,
раста инвестиција, смањења незапослености,
јачања конкурентности, борбе против корупције“ ... Са свих страна врцају разне
предузетничке идеје и иницијативе. Невероватно! Они који су у политичкој „борби“ већ
20-так, а у власти и око ње најмање 12 година
– као да су пали с неба!!! Па, зар они стварно
верују да смо ми „пилеће памети“. Можда
бисмо и били, можда бисмо и заборавили –
да нам је ДОБРО. Али нама није добро, а биће
још и горе, па нам очи искочише од њихове
владавине и – НЕЗАБОРАВА! Ту политички
маркетинг не помаже.
•
•
•
•

900.000 незапослених
26 милијарди спољни дуг
45% БДП јавни дуг Србије
55 милијарди евра „утучених“ за рупе у
буџету и потрошњу
• 15-20% зеленашке камате банака на
годишњем нивоу
• 4% или нешто мало више студената из
сиромашних породица
• опљачкана и онемоћала привреда,
монопол, корупција, крађе, афере итд.
Може ли све ово наведено да се заташка
политичко – маркетиншким слоганима „За
бољи живот“, „Једнаке шансе за све“, „Преокрет“, „Покренимо Србију“, „Стоп страначком
запошљавању“ итд. и „бла, бла, бла“. ТЕШКО!
НЕ МОЖЕ! И НЕ ТРЕБА! А ако може, онда ћу
поново и с пажњом да слушам Рибљу Чорбу
и ону „Како је лепо бити глуп“ и,.... колико

кошта кад унутра (у WЦ-у за заборавне)
плачем. При том ћу са огорчењем и жаљењем
мислити на – Н А С!!!
Изборне конвенције, предизборни плакати,
слогани, видео спотови снимљени по производним халама, шталама и њивама. Све
ово сам, у целини и у принципу, очекивао.
А шта сам друго и могао кад су актери већ
дуже време исти, а и не мењају се – не да им
интерес, онај најгори – шићарџијски.
У својој заглупљености сам негде у дубини
душе свих ових година веровао да ће се
појавити бар 1 (једна) значајна личност на
политичкој сцени – председник или премијер
– која ће себи поставити циљ „Радићу на
добробит и за просперитет свог народа и као
такав остати забележен у историји. Па макар
и празних џепова“. Такво богатство – наши
данашњи политичари не познају „не могу да
разумеју“, па тиме ни да схвате. Зато имамо, тј.
Имали смо једну јединствену Верицу Бараћ –
безкомпромисног борца, без задњих интереса
и калкулација. Борца за којим је цела нација,
без изузетка туговала и присећала се каква
би требало да буде. Али, шта ћеш, такве код
нас убијају, умиру од „онога“ што се у нашем
народу нерадо изговара или их као лутку, уз
смртне слогане, бацају по стадионима.
А ми и даље имамо на сцени лошег музичара и најугледнијег – спортског фана и
глумца. Знам да јавна сцена (живот) захтева
свакодневну глуму, али он се проби у праве
и нискобуџетне соцреалистичке ТВ спот
глумце, те се с њим „спрдају“ на Твитеру и
Фејсбуку.
Међутим, будимо се. Нека испитивања
кажу да читавом овом скупом политичком
маркетингу верује само 5% бирача. Какво
бацање пара! (Само једно обично и без
штампања идејно решење за једноставан
плакат кошта 500 евра „са попустом за
пензионере“), а то није ни „м“ од маркетинга.
Неки моји пријатељи, на све то, искључују ТВ
маркетинг или прелазе на забавније канале.
Неки други опет кажу, „где год нешто дају – ја
узмем“, „ако на тезги има упаљача, оловака и
других дрангулија – ја свратим“, а на питање,
„чији сте ви“ одговарам – „наш“, као у оном
старом домаћем филму. Наравно, пријатељи
се ограђују од овакве бламаже тиме што ће у
оном малом ограђеном простору, за гласање
ипак бити – С В О Ј И.
Кад већ не могу да се отргнем од оваквог
размишљања, онда на крају морам себи да
поставим питање: „Па шта онда да радимо ми
у ПУПС-у, у нашој предизборној кампањи?“
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Ако нећемо у исти онај кош од 5% веровања,
лажи и обећања – треба да радимо нешто
супротно, истинито и реално. То супротно,
истинито и реално, како ја то видим, је у
томе да смо ми партија часних намера. Наша
досадашња дела то потврђују.
Немамо афера, непоштених приватизација,
корупције, везе са организованим криминалом
и тајкунима
Ако је неопходно, онда реци људима које
смо циљеве и задатке до сада себи поставили
и да смо се изборили за њихово остварење
да ћемо се и убудуће упорно борити за свој
статус и статус социјално угрожених, за своје
пензије и друга социјална примања, јер то
је наше Уставом загарантовано право, али
и нужно зло – од тога зависи живот готово
половине популације у Србији истрајати у
борби за праве, запостављене вредности, а не
себичне и нехумане вредности потрошачког
друштва, не обећавати ништа, барем ништа
нереално, а поготово не оно што не можемо

испунити, и отварати хоризонте, што би
рекао Басара, „нашем публикуму“, па ће он
схватити да милион и по пензионера јесу
реална и огромна снага.
Да закључим. Неки ће на све ово рећи, па
и ви сте у коалицији и ви сте с њима били
на власти. Е, па неће бити. У политичкком
животу, као и у животу уопште, постоје
нужности које се не могу, избећи поготово
ако сте мали. Али мали су неопходни – па
свесни тога, ми правимо политичке коалиције и споразуме са онима који нам одговарају у програмско – социјалном смислу
и са којима ћемо се изборити за остваривање
договорених циљева. Велики Његош давно је
написао: „Мало руках, малена и снага“. Зато
се ујединимо у ПУПС-у, не дозволимо да нас
сујете и ситни интереси цепају, да нас заваде
они који би и даље да владају.
Владимир Чагоровић

КАКО СМО СЕ ОРГАНИЗОВАЛИ
Расписивањем парламентарних и локалних избора, Градски одбор ПУПС-а Новог Сада
се, сходно Статуту и програму Партије, одмах организовао и прерастао у Градски изборни
штаб. Сачињен је план предизборних активности после чега је почело његово спровођење.
У међувремену, потписан је Коалициони споразум и формиран заједнички изборни штаб
Коалиције у чији рад је укључен и Градски изборни штаб ПУПС-а.
Градски изборни штаб ПУПС-а је организован у тимове чији приоритети су разговори
са члановима и изборне трибине у свих 46 месних одбора. Штаб организује и израду
и дистрибуцију гласила Градског одбора ПУПС-а у којем је детаљно објашњено са којим
коалиционим партнерима ПУПС излази на изборе по нивоима. Чланови Изборног штаба су
ангажовани и у средствима за јавно информисање, промовишући програм Партије прилагођен
искључиво изборима на градском нивоу. Пошто је наш приоритет лични контакт и разговор са
људима, организовали смо и разне акције и дружења са члановима удружења наших старијих
суграђана. Свакодневно активно учествујемо и у заједничким предизборним активностима са
Коалиционим партнерима, што ћемо чинити и у току самих избора одређивањем и припремом
поузданих чланова за бирачке одборе на бирачким местима.
Председници месних одбора ПУПС-а су веома одговорни и поуздани чланови наше Партије
који су својим деловањем у месним заједницама непрекидно на услузи не само члановима
Партије и члановима Коалиционих партнера већ и свих осталих грађана, наших потенцијалних
бирача.
Ми своје активности усмеравамо ка обичном човеку и показујемо максимално разумевање
за све његове животне и свакодневне потребе.
Актив жена позива на изборе

ОВО ЈЕ ШАНСА!

Борба за породицу, за нашу децу, за унуке и све генерације, за нашу
будућност, покренула је енергију невиђене моћи – женску снагу – Актив
жена који позива: изађи на изборе.
Схвати, ово је шанса!
Не дај да ти растуре породицу, не дозволи да ти гладну децу пошаљу
на пут без повратка (трбухом за крухом), онемогући им да једина твоја
„светла будућност“ буде поглед на контејнер, а нада Европска унија.
Окрени се својој Партији! Имаш довољно времена да видиш, да схватиш,
да хоћемо, да ПУПС хоће, и наша Коалиција СПС, ПУПС, ЈС, СДПС, хоће
да ову земљу учинимо местом велике наде и срећне будућности.
Изађи на изборе и дај глас!
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ДАЧИЋУ НАПРЕД!

Расписани и председнички избори

Председник Тадић је одлучио да „скрати“ свој мандат. Он чак не може да поднесе реч оставка – иако је Уставна
категорија. А објашњење разлога је, као и свако политичко – „једно мисли, друго каже, треће ради“. Наравно,
због народа, штедње и да се не изгуби година на изборима. Све је то тачно, али има и оно иза, а то је најважније
– да се умноже гласови за њега и његову партију, и наравно, увећају изгледи за даљи опстанак на власти. Наш
председниче, тешко то више пролази. Народ све више гледа рад и његове резултате.
Дачићу – напред! Сад ти је шанса. Најпопуларнији си министар, а имаш и подршку својих угледних коалиционих
партнера.
Народ тако мисли!
Своју Партију си извукао из „отписаних“, модернизовао, ојачао и усмерио ка социјалним проблемима и
социјалној правди. Где нико није хтео, подметнуо си леђа: Косово; у зони безбедности, у време земљотреса, поплава
и пожара; геј параде; борио си се за своју полицију, давао им подршку у вези статуса, плата и дневница, захтевајући
истовремено рад, ред и дисциплину. Захваљујући, добрим делом, твом раду – полиција се променила (за разлику од
судства) и ужива висок углед у друштву.
Предизборна кампања, теби, готово, и да не треба, јер политички маркетинг је твој свакодневни рад. Немој,
никако, ићи у штале, празне хале и отварати непостојеће путеве – па макар и Мркоњићеве. Не купуј гласове
хемијским оловкама.
Јефтине оловке, још јефтинији гласови – веруј !
Смисли сам нешто боље – Ти то умеш.
Срећно!
Владимир Чагоровић

Важан део нашег програма

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Велика економска криза и тржишна конкуренција,
настојање да се подигне продуктивност и смање
трошкови пословања, убрзан процес приватизације,
немогућност да се дође до радног места и огроман број
незапослених, све више прете да читаву земљу увуку у
сиромаштво. Све је више и отпуштених са посла, као
и оних који траже посао, међу којима су припадници
етничких група, избегли и расељени, они са недовољним
образовањем или необразовани који тешко добијају
прилику да буду чак и повремено радно ангажовани или
редовно запослени. Из тих разлога, без могућности да
обезбеде средства за живот и побољшају свој социјални
положај, ове категорије људи, који су у стању социјалне
потребе, остају на маргинама друштва.
Све ово, уз чињеницу да је социјално предузетништво
код нас реалан и пожељан модел за социјално укључивање
и запошљавање ових друштвених група, допринело
је да ПУПС иницира доношење Закона о социјалном
предузетништву, који је заснован на искуствима
других земаља, али пре свега на потребама наше земље.
Предлогом овог Закона уређен је начин социјалног
укључивања и запошљавања особа на маргинама
друштвених и економских збивања, примерен њиховим
могућностима и потребама, али и потребама наше земље.
Предлогом закона је предвиђено да социјално
предузетништво почива на изразито етичким и
хуманим принципима, као и принципима солидарности
и одговорности према оној популацији која није у стању
сама да се укључи у оштру тржишну конкуренцију. Уз
запошљавање којим се овим људима даје могућност
да превазиђу сиромаштво, овакав начин рада ће им
омогућити и укључивање у друштво и развијање свести
о својој личној одговорности. Ово је посебно важно, јер
се предлогом закона, омогућује да се запосле и особе са
евиденције Националне службе за запошљавање, на чијој

листи су најмање 24 месеца, и налазе се у стању социјалне
потребе. Овде се мисли и на инвалиде којима није
обезбеђено право на професионалну рехабилитацију,
као и на запошљавање особа са инвалидитетом, у складу
са посебним законом. Затим, ту су и старији од 50 година
који су без своје кривице остали без посла, самохрани
родитељи у стању социјалне потребе, жртве породичног
насиља, припадници Ромске заједнице, избегли и
расељени, укључујући и незапослене који су издржали
казну затвора, зависници од алкохола и опојних
средстава, после завршеног програма одвикавања,
односно лечења.
Поред неоспорних социјалних ефеката, овај закон
ће допринети смањењу укупних средстава социјалне
заштите и непосредно утицати на побољшање прихода у
буџету, па ће осим социјалног и хуманог уређивање ове
материје, имати и економско оправдање.
ПУПС ће се залагати да се ојача улога државе, као
и локалне самоуправе, градова и округа у развијању
и функционисању социјалног предузетништва, како
у стварању неопходног економског, законодавног и
организационог система, тако и стимулисања грађана да
се укључе у овај вид рада и запошљавања, нарочито у
неразвијеним подручјима и руралним срединама.
ПУПС сматра да би било оправдано да се ова
производња и услуге ослободе свих пореза и доприноса,
изузев доприноса за пензионо и здравствено осигурање,
како би услуге и производи остварени овим видом рада
били што конкурентнији на тржишту. Ово има велико
економско оправдање, јер ће се тиме смањити трошкови
из државног буџета за збрињавање социјално угрожених
и истовремено обезбедити услови и могућности
инвалидима да живе од свог рада, а не од социјалне
помоћи.
Вида Остојић
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